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Első kézből...
Településünk közügyeiről néhány gondolatban

fog ismertetésre kerülni, kérjük jöjjenek el minél többen, 
hogy megismerhessék településünk jelenét és jövőjét meg-
határozó esetleges fejlesztési területek kijelölését. 

Örömmel számolhatok be arról, hogy a Tápiógyörgye-
Újszilvás összekötő útnak az első két kilométerére a ki-
viteli szerződést megkötötte a Magyar Közút Nonprofit 
Kft. A tavaszi hónapokban elindul a munka és két réteg asz-
faltot fog kapni ez a szakasz, amely már igencsak felújításra 
szorult. Korábban már jeleztem Önöknek, hogy a beruházás 
a múlt év végére elkészülhet, de ez nem történt meg. A Közút 
vezetője arról adott tájékoztatást, hogy a felújítás azért ké-
sik, mert a közbeszerzés első körben nem volt eredményes, 
ezért a második körben is le kellett azt folytatni. A jó idő 
beálltával végre elkezdődik a munka, s ezzel a fejlesztéssel is 
javulhat a közlekedés az újszilvásiak számára a legközeleb-
bi vasúti állomás irányába és a buszközlekedést és kerékpár 
közlekedést is jelentősen komfortosabbá fogja tenni ezen a 
szakaszon. 

A tervezettnek megfelelően halad az urnafal építése a 
temetőben, március végére úgy reméljük, teljesen befejező-
dik, és a rendelet alkotással párhuzamosan az urnafal elkezd-
heti betölteni saját rendeltetését. 

A Képviselő-testület az elmúlt időszakban, egy ízben, 
egy szír állampolgár adás-vételi szerződését megpróbálta 
megakadályozni, mely egy Széchenyi úti belterületi ingat-
lan vétele iránt ment volna végbe. Testületünk arra a döntésre 
jutott, hogy Újszilvás lakosságának jelentős érdeksérelmével 
járna ennek az ügyletnek a létrejötte. Ebben az eljárásban, 
ha bármely állampolgár ma Európában megvásárol egy ilyen 
belterületi ingatlant, abban az esetben a Kormányhivatal hi-
vatalból kérdezi meg a területileg illetékes önkormányzatot, 
hogy hozzájárul-e ehhez. Önkormányzatunk, mivel elővá-
sárlási joga is van ezekre a belterületi ingatlanokra Újszilvá-
son, ezzel élni kíván, másrészt kisajátítási célja van ezzel az 
ingatlannal, egy közösségi ingatlan létrehozásában. Nagyon 
érdekes és nem szimpatikus tendencia ez, hogy akár egy más 
földrészről jött állampolgár is megvásárolhatja az ingatlant 
Magyarországon és így Újszilváson is. Bízunk abban, hogy 
ezt a döntésünket elfogadja a Kormányhivatal és megakadá-
lyozza a jogügylet létrejövetelét. 

Az uszoda beruházásról szeretnék még számot adni 
Önöknek.  Jelentős erővel elindult az uszoda beruházás. Saj-
nos az idő nem vesz pártfogásába bennünket, jelentős meny-
nyiségű csapadék esett az elmúlt hónapban, mely a gyors és 
nagy erőkkel történő kezdés folytatását részben megakadá-
lyozta ezidáig. Ahogyan az időjárás engedi, úgy folytatjuk a 
beruházást, és év végére reményeink szerint egy igen taka-
rékos uszodakomplexumot építünk, természetesen még így 
első ütemben a medencék fedése nélkül.

Kedves Olvasók!

Első kézből szeretném Önöket tájékoztatni az Újszilvást 
érintő közügyeinkről, a Képviselő-testület munkájáról, dön-
téseinkről, tényekről és körülményekről. 

Tisztelt Lakosság!

Elmúlt egy év, és előttünk áll egy új esztendő, új remé-
nyekkel, új vágyakkal, egyéni és közösségi életünkben egy-
aránt. Reménykedve várjuk a kül - és belpolitikai nyugal-
mat, a migránshelyzet megoldódását, a munkalehetőségek 
bővülését, magasabb béreket, problémáink megoldódását, 
betegségeink elmúlását, jókedvet, szeretetet és boldogságot 
családunk, településünk és országunk életében egyaránt. 

Itt, 2016 tavaszán még mindig értékeljük az elmúlt esz-
tendőt magunkban és a 2016-os évre vonatkozó terveinket, 
ambícióinkat próbáljuk rendszerezni közösségünk érdeké-
ben. 

Aktuális beruházásainkról szeretnék néhány szóban tá-
jékoztatást adni Önöknek. 

Képviselő-testületünk 2015-ben egy mintaprojektet nyert 
el, amelynek végrehajtása ebben az évben fog megtörténni. 
Őshonos tyúkok és őshonos pulykák törzsállományának 
népszerűsítése és Újszilvás településen való elterjesztése a 
célja a projektnek. Ennek keretén belül elsődlegesen a sze-
gény, nagycsaládos, illetve fiatal házas, fiatal párok gyarapo-
dását szeretnénk ezzel a célú eszközzel segíteni. Közülük is 
azok vehetnek részt ebben, ahol a háznál vannak régi ólak, 
akik hajlandóak ezeket a kihelyezendő 30 előnevelt csirke, 
30 előnevelt pulyka tartását és szaporodását elősegíteni, akik 
tűrik az ellenőrzést, és együttműködőek az önkormányzattal, 
az önkormányzat programjával. Minderre várjuk a lakosság, 
azon családok jelentkezését, akik szívesen részt vennének a 
programban. A sorrendiséget pedig önkormányzatunk fog-
ja eldönteni a program kihelyezés kapcsán. Mintegy 3600 
őshonos előnevelt csirkét, valamint mintegy 3000 őshonos 
pulykát fogunk kihelyezni nevelésre. A projekt előkészítése 
jól halad, be fogok számolni Önöknek a további lényegéről.  
Kérjük Önöket, érdeklődjenek a polgármesteri hivatalban a 
programba való bekapcsolódás részleteiről. 

Elindította a Képviselő-testületünk a rendezési terv 
módosítását és kibővítését. Itt fel szeretném hívni a Tisztelt 
lakosság, vállalkozók, őstermelők, mezőgazdasági termelők, 
egyéb célokkal rendelkezők figyelmét, hogy rövid- és közép-
távú terveiket csak úgy tudják megvalósítani Újszilváson, 
hogy ha az összhangban áll a rendezési tervvel. Itt főként 
a fejlesztési tervekre gondolok gazdaságok kiépítésénél. Te-
hát kérjük Önöket, hogy kísérjék figyelemmel ezt az önkor-
mányzati munkát, és kapcsolódjon be az, akinek szükséges. 
Első alkalommal a településrendezési terv a falugyűlésen 
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Mellette párhuzamosan megindult a kampánya annak, 
hogy az újszilvási iskola sportiskolaként működjön az el-
következendő időszakban, természetesen a többi tantárgy-
nak nem rovására. Történt ez annak érdekében, hogy ha az 
újszilvási és a térségből jövő gyermekek, úszásban és vízi-
labdában és egyéb sportágakban éreznek majd ambíciót, azt 
meg tudják valósítani itt Újszilváson a sportiskola keretein 
belül. 

Arról is szeretnék beszámolni Önöknek, hogy nem csak 
a sportcentrumban épül ebben az évben egy 40*20-as 
füves, öntözőrendszerrel ellátott gyakorlópálya, hanem 
elindult az építése az általános iskola udvarán is, egy 
ugyanilyen méretű, hasonlóképpen öntözőrendszerrel ellá-
tott füves pályának. Ezt a területet egyelőre a gyermekektől 
elzártuk, s miután megerősödik a fű, azt követően vehetik 
majd használatba. Ezzel a külterületen, szabadban történő 
mozgási lehetősége bővülni fog a testnevelési órákon is a 
helyi diákoknak. Mindemellett a sportcentrumban is még az 
idei TAO támogatásból elindult a labdafogó hálók felhelye-
zése, időközben a korábbi évben elnyert új nagy kapuk ösz-
szeszerelése, felállítása és használatbavétele is megtörtént. 

Örömmel tudom Önöket tájékoztatni arról, hogy önkor-
mányzatunk ebben az esztendőben is jelentős mennyisé-
gű közfoglalkoztatottat foglalkoztat különböző terüle-
teken. Az önkormányzat ez irányú foglalkoztatási keretén 
belül közel 100 ember fog dolgozni az utak melletti bozót és 
cserjeirtás, gyomirtás, szemétszedés, csapadékvíz elvezető 
rendszer karbantartás és mezőgazdasági értékteremtő fog-

lalkoztatás során. Nem jelentéktelen erőfeszítés ez ekkora 
kis önkormányzatnak, de az a célunk, hogy mindenki tudja 
ezekből a fizetésekből a kötelezettségeit is teljesíteni és ha 
szűkösen is , de meg tudjon élni családjával együtt. Gondo-
lok itt arra is például, hogy a csatorna érdekeltségi hozzá-
járulást is mindenki számára meg kell fizetni, nem csak az 
áramdíjat és a rezsiköltségeket. 

Eredményesen befejeződött a csatorna beruházás és a 
házilagos csatornabekötések  többsége is elkészült. A 20 
Tápiómenti Önkormányzat együtt köt majd üzemeltetési 
szerződést az elkészült csatornarendszerre. Önkormány-
zatunk első körben 2016.február  22-én tárgyalta meg a 
szerződés megkötésének feltételeit és azt egyelőre eluta-
sította, mivel az nem volt kedvező a rendszer tulajdonos 
önkormányzatokra és azok állampolgáraira vonatkozóan. A 
teljesen egyoldalú szerződéssel szemben támasztottunk kö-
vetelményeket. Ezen újság lapzártáig tehát nincs megkötött 
szerződés . Bár kiszolgáltatottak vagyunk mi önkormányza-
tok egy állami TRV ZRt.-vel szemben , de fontos hogy minél 
jobb feltételekkel kössünk szerződést. A csatorna szolgálta-
tás közüzemi köbméterenkénti díját a szerződéskötést köve-
tően a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal az 
illetékes miniszterrel együtt állapítja majd meg.

Ezúton is felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 
amennyiben bármilyen jellegű a csatornaszolgáltatással 
kapcsolatos problémát észlelnek, úgy ezen újság hasábja-
in szerepeltetett szennyvíz ügyeleten, amely egyébként 70/ 
685-9318-as telefonszámon elérhető, jelezzék panaszaikat 
és ők azonnali segítséget nyújtanak a panaszokra és problé-
mákra. Amennyiben nem érnek el eredményt, úgy kérem azt 
jelezzék önkormányzatunknál, a polgármesteri hivatalban 
jelentsék be. 

Ezúton is tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezetnek új vezetősé-
ge van és az új vezetőség elhivatott a helyi lakosságnak a he-
lyi fiókok szerinti közigazgatási területén, a minél szélesebb 
körű kiszolgálására. Beleértve a családi és otthonteremtési 
kedvezmény, a CSOK minél magasabb szintű felhasználá-
sát. Ezúton szeretném jelezni azt, hogy önkormányzatunk 
részéről március 16-tól információt lehet kérni a Családi 
Otthonteremtési Kedvezmény igénybevételével kapcsolato-
san Kenderes Józsefné, illetve Veres Mónika kolléganőktől, 
akik segítenek abban, hogy minél többen igénybe vehessék a 
CSOK kedvezményét Újszilváson. E tekintetben a Képvise-
lő-testület is meghatározta kedvezményes árú építési telkek 
értékesítését, azok részére, akik ilyen kedvezményt kíván-
nak igénybe venni. A pályázatot a Képviselő-testülethez le-
het benyújtani, ezen kedvezményes árú ingatlanok vásárlása 
iránt. Ajánlom figyelmükbe tisztelettel, ezen lehetőségeket. 

Arról szeretnék még tájékoztatást adni Önöknek, hogy 
ezen újságban is szintén olvashatják dr. Komonyi Éva 
háziorvos által indokolt vérvételi költségek bevezetését. 
Önkormányzatunk most már több mint 10 éve dr. Egressy 
Gáborral együtt ingyenesen biztosította az Újszilvásiak szá-
mára a vérvételt. Doktor Úr levette a vért és intézte az admi-
nisztrációt, önkormányzatunk pedig beszállította minden hét 
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szerdáján az összegyűjtött mintákat. Ez az együttműködés 
folytatódott a Doktornővel is 2015-ben. A 2015. évi megnö-
vekedett vérvételi számok és azok költsége okán a doktor-
nő bevezette a vérvétel díját. A megnövekedett számra való 
hivatkozással, önkormányzatunk tárgyalása sikertelen volt a 
továbbra is térítésmentes lehetőség megtartására vonatkozó-
an. Önkormányzatunk hosszú évek óta azzal járul hozzá az 
ingyenes vérvételi lehetőséghez itt helyben, hogy ingyene-
sen szállítja be a vérvizsgálati laboratóriumba ezeket a levett 
mintákat. Továbbra is így fog Önkormányzatunk eljárni, és 
a háziorvostól és a gyermekorvostól is ingyenesen szállít-
ja be a vérminta-vételezéseket Ceglédre a továbbiakban is. 
Önkormányzatunk egyéb pénzügyi támogatással nem tudja 
támogatni a magánpraxisban ellátott helyi vérvételi eljárást 
, amely egyébként a környező Önkormányzatokra sem jel-
lemző. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, s kívánom, hogy eb-

ben az évben is meg tudják valósítani életük célját, család-
jaik céljait, igenis merjenek a családok gyermekeket vállalni 
és mindenki számára kívánjuk, hogy legyen munkalehetősé-
ge, legyen rendszeres keresete, ezáltal könnyebb feltétele-
ket tudjon biztosítani maga és családja számára. Mi pedig, 
a községi önkormányzat továbbra is azon vagyunk, hogy az 
élet minél könnyebb és komfortosabb legyen az újszilvási 
emberek számára Újszilváson.  Munkánk során továbbra is 
számítunk az önkormányzati intézmények, a civil szerve-
zetek, vállalkozások, egyházak és minden jóakaratú ember 
támogatására . Bízunk abban hogy közös erőfeszítéssel, ösz-
szefogással 2016-ban is előrébb léphetünk abban, hogy mi-
nél komfortosabb, jobb feltételeket biztosítsunk az újszilvási 
emberek számára. Ennek jegyében kívánok  Újszilvás min-
den polgárának jó egészséget, sok örömet, boldogságot!

Maradok tisztelettel:                                                                         
dr.Petrányi Csaba

Meghívó Közmeghallgatásra!
Újszilvás Község Önkormányzat nevében tisztelettel meghívom

2016. március 25-én (péntek) 18.00. órakor
tartandó Közmeghallgatásra (Falugyűlésre).

Helyszín: Faluháza Nagyterme

Napirendi pontok: 

1. Tájékoztató Újszilvás Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének végre- 
    hajtásáról
2. Tájékoztató Újszilvás Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről, fejlesz-                                        
    tési elképzeléseiről
3. Takarékszövetkezeti tájékoztató Családok Otthonteremtési Kedvezményéről (CSOK)
    előadó: Kovács Balázsné területi vezető
4. Újszilvás településrendezési tervének programindító tájékoztatója
5. Egyebek

Dr. Petrányi Csaba
polgármester
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JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi adómértékek nem 
változtak 2016. évben sem, a helyi iparűzési adó mértéke 
1,7 %, a magánszemélyek kommunális adója 5.000,-Ft/év/
adótárgy maradt.  

A 2016. I. félévi adók megfizetéséhez az értesítők ké-
szítése folyamatban van.   A pótlékmentes fizetési határidő 
2016. március 16. melyet kérem, szíveskedjenek pontosan 
betartani. Késedelmes fizetés esetén késedelmi pótlék fel-
számítására kerül sor, melynek mértéke minden megkezdett 
naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegy-
banki alapkamat kétszeresének a 365-öd része. 

Változás Gépjárműadóban
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. alapján 

mentes az adó alól a környezetkímélő gépkocsi. (Környezet-
kímélő az a gépjármű, amely a KöHÉM rendelet 2015. július 
1-jén hatályos 2. § (6) bekezdése szerint környezetkímélő 
gépkocsinak minősül, tehát elektromos gépkocsi, illetve 
emissziós gépkocsi).
Megváltozott a nyergesvontató adóalapja. 

Az adó alapja nyergesvontató esetében a nyergesvontató 
saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval 
vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megen-
gedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tö-
mege pozitív különbözetének felével. 

Az adó mértéke változatlan, az adóalap minden megkez-
dett 100 kilogrammja után:
a) légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű 
nyergesvontató esetén 850 Ft,  
az a) pont alá nem tartozó  nyergesvontató  esetén 1380 Ft. 
2016. január 1-jétől a félpótkocsi nem adóköteles.

A korábbi szabályozás szerint a nyerges vontató és az 
általa vontatható félpótkocsi külön-külön adótárgy volt, így 
olyan félpótkocsi is adóköteles volt, amelyhez vontató nem 
tartozott. A nyergesvontatóra új adóalap kertült megállapí-
tásra, mely tartalmazza a félpótkocsi adóalapját, így a félpót-
kocsi adókötelezettsége megszűnt. 

Illetékváltozások 
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2016. január 1-jétől 

kezdődően az üzlet működési engedélye iránti kérelem il-
letékmentes. A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 
bejelentésének illetéke változatlanul 3000 Ft. 

2016. január 1-jétől illetékmentesek az adózás rendjéről 
szóló törvény alapján kiadott adóigazolások. Az önkormány-
zati adóhatóság a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, 
a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó 
által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki 
az adóigazolást.

Tisztelt Adózók!

Mezőőri bírság, mezőőri járulék
Újszilvás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2007. (VI.19.) rendelete a mezei őrszolgálatról Újszilvás 
község közigazgatási területén lévő mezőgazdasági rendel-
tetésű termőföldek őrzése érdekében a mezei őrszolgálat el-
látásához az őrszolgálat létszámát 3 főben állapította meg.

A mezőőr a feladatát az önkormányzat utasításai szerint 
végzi, és az gyakorolja felette a munkáltatói jogosítványo-
kat.

A mezőőr szakmai felügyeletét a Megyei Földművelés-
ügyi Hivatal és az illetékes Rendőrkapitányság látja el.

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásokról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény értelmében a mezőőr helyszíni bírság kiszabásá-
ra jogosult.

A törvényben meghatározott esetben szabálysértés észle-
lése esetén, a mezőőr helyszíni bírságot szabhat ki.

Szabálysértési esetek:
- a tulajdon elleni szabálysértés (pl: lopás, sikkasztás, 
jogtalan elsajátítás stb.)
- veszélyeztetés kutyával (pl: kutyáját felügyelet nél-
kül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja stb.)

- legeltetési tilalom megszegése
- mezei szabálysértés (pl: aki más földjén jogtalanul 
legeltet)
- vízszennyezés

A helyszíni bírság összege ötezer forinttól ötvenezer fo-
rintig, hat hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése ese-
tén hetvenezer forintig terjedhet.

Mezőőreink, amennyiben fentiekben felsorolt szabály-
sértést észlelnek, élni fognak a törvényben biztosított hely-
színi bírságolás lehetőségével.

Mezőőri járulék megállapításához bevallásra felhívás!
A 9/2007. (VI.19.) sz. mezőőri szolgálatról szóló helyi 

rendelet értelmében mezőőri járulékot köteles fizetni az a 
földtulajdonos vagy földhasználó, aki 1 Ha, vagy annál na-
gyobb területű termőfölddel rendelkezik.

A járulékfizetési kötelezettség azt a személyt terheli, 
akinek a tárgyév január 1. napján a termőföld a tulajdo-
nában vagy használatában volt.

A mezőőri járulék mértéke 800.-Ft/Ha/év. A mezőőri já-
rulékot minden év május 31-ig fizetheti meg kamatmentesen.

Az önkormányzati mezei őrszolgálat esetében, a mezőőri 
járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
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Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B § (1) bekezdése 
alapján Újszilvás Község Önkormányzata ebrendészeti 
feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség el-
leni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel az 
Újszilvás község közigazgatási területén tartott ebek vo-
natkozásában 2015. évben megkezdte a mezőőrök által 
az ebösszeírást. 

Kérem azon ebtartókat, akiket mezőőreink még nem 
kerestek fel, a jelen újságban található adatlapon tegye-
nek eleget bejelentési kötelezettségüknek. A kitöltött, alá-
írt ebösszeíró adatlapot szíveskedjenek leadni a Polgár-
mesteri Hivatalban Sándor Lászlóné ügyintézőnél. 

Felhívom figyelmüket, hogy az Ávt. 42/B. § (5) bekez-
dése szerint az eb tulajdonosa és tartója köteles az eb(ek)
re vonatkozó  adatokat a települési önkormányzat  ren-
delkezésére bocsátani.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
- A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazá-

sáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. §. (10) 
bek. Értelmében, 2013. január 1. napjától a négy hónapos-
nál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, 
ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott 
kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a 
transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál meg-
jelöltetni.

- Az ebösszeírásban a microchippel ellátott és az állator-
vosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már 
szereplő ebeket is be kell jelenteni.

- Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötele-
sek az adatokban bekövetkezett változásokat (szaporulatot, 
elhullást) írásban bejelenteni.

- A beültetett mikrochip hiánya miatt 45.000 Ft, az 
ebösszeírás elmulasztása miatt az ebtulajdonos 30.000 Ft 
összegű állatvédelmi bírsággal sújtható.

A tartós kikötés tilalma, nem egyenlő 
a láncon tartás abszolút tilalmával

2016. január 1-jétől tilos ebet tartósan kikötve tartani. 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 
szeretné felhívni a figyelmet a rendelettel kapcsolatos né-
hány, nagy publicitást nyert félreértésre. A legfontosabb, 
hogy helytelen az az értelmezés, mely szerint a kutyákat 
mostantól egyáltalán nem lehet láncon tartani. Szintén 
fontos tisztázni, hogy az, aki vét a rendelet ellen, nem kö-
vet el bűncselekményt, mivel az előírás nem esik a Btk. 
hatály alá. Probléma esetén nem a rendőrséget, hanem 
a jegyzőt, illetve a hatósági állategészségügyi szolgálatot 
kell értesítenie.

A kutya az egyetlen olyan állatfaj, mely – az ember-
rel való évezredes együttélés eredményeként – fajtársaival 
szemben is inkább az ember társaságát választja. Ennek 
ellenére sokan ma is egyszerű „jelzőrendszerként” folya-
matosan kikötve, vagy kennelbe zárva tartják ebüket. Azon 
körülmények részletes jogszabályi meghatározása, amik 
ahhoz szükségesek, hogy egy kutya jól szocializált, boldog, 
kiegyensúlyozott lényként élhessen, lehetetlen, hisz az igé-
nyek egyedenként, fajtánként eltérőek. Éppen ezért a rende-
let előírásai egyfajta követendő irányt határoznak meg, segít-
ve a felelős állattartási szokások kialakulását. 

A jogszabálynak nem az a közvetlen, azonnali célja, hogy 
minden, jelen állapotában sajnos szabad tartásra alkalmatlan 
kutya is végleg lekerüljön a láncról, de az igen, hogy ezután 
egy kutya se kerüljön tartósan láncra!

Az állattartók kötelessége, hogy – bármely tartási mód 
esetében – biztosítsák a kutyájuk egyedi igényeinek megfe-

lelő életkörülményeket, beleértve a rendszeres és megfelelő-
en szervezett szabad mozgás lehetőségét is. Szintén a gazda 
felelőssége, hogy az eb szükségtelenül ne zavarja a lakókö-
zösség életét, emellett kiemelten fontos az ember egészségé-
nek és testi épségének védelme! Egy összetett témáról van 
tehát szó, melyben az állat és az emberi környezet jogos igé-
nyeit is kielégítő feltételeket kell megteremteni. 

Fontos tudni, hogy az, aki vét a vonatkozó rendelet elő-
írásai ellen, nem követ el bűncselekményt, hiszen ezek alap-
vetően nem a Btk-ba ütköző cselekedetek. Ha valaki egy az 
állat kíméletét nem biztosító módon, tartósan láncon tartott 
kutyán szeretne segíteni, akkor nem a rendőrséget, hanem a 
jegyzőt, illetve a hatósági állategészségügyi szolgálatot kell 
értesítenie. A kivizsgálást követően elsősorban a hibák, hi-
ányosságok javítására kötelezhető az állat gazdája. Ameny-
nyiben ennek nem tesz eleget, akkor állatvédelmi bírságot 
szabhatnak ki rá, melynek alapösszege 15 000 Ft. Ez az ösz-
szeg minősített esetekben – jogszabályban meghatározott 
mértékben – szorzókkal növelhető.

Az állatvédelmi hatóság továbbra is hangsúlyozza, hogy 
ha valaki kutya tartására vállalkozik, tartsa szem előtt a fe-
lelős állattartás szabályait és mérlegelje, hogy meg tudja-e 
teremteni mind a háziállata személyes szükségleteit, mind a 
saját környezetének jogos elvárásait kielégítő körülménye-
ket.

A témával kapcsolatos további háttéranyag elérhető a 
NÉBIH honlapján.
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Tájékoztatás magánfőzés szabályainak 
2016. január 1-jét követő változásairól

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásá-
nak különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 
(a továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 
2016. január 1-jével jelentősen módosultak. A változásokról, 
a fontos tudnivalókról a következő összefoglalóban kívánjuk 
felhívni a figyelmet: 
Változások a fogalom meghatározásokban: 

Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonos-
társ magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén 
vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter 
űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóbe-
rendezésén a gyümölcstermesztő személy(ek) által végzett 
előállítása. 

Gyümölcstermesztő személynek az a természetes sze-
mély minősül, aki gyümölcstermő területtel rendelkezik. 
Adófizetés változása – párlat adójegy bevezetése (Újdon-
ság!):

Párlat adójegy igénylésére csak a lakóhely szerinti ön-
kormányzati adóhatóság által regisztrált magánfőző jogo-
sult. Az önkormányzatnál regisztrált, az az önkormányzati 
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelentett 
magánfőzőnek magánfőzés keretében történő párlat előállí-
tásához 2016. január 1-től – az előállítást megelőzően – pár-
lat adójegyet kell igényelni, beszerezni a lakóhelye szerint il-
letékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) 
megyei/fővárosi adó-és vámigazgatóságtól. 

A párlat adójegy egy olyan igazoló szelvény, amely adó-
jegyenként egy liter párlat előállítására jogosítja a magánfő-
zőt. Igazolja egy liter párlat 700 forint jövedéki adótartalmá-
nak megfizetését, valamint a magánfőzött párlat eredetét is. 

A magánfőzőnek tárgyévi első párlat előállítása előtt, 
legalább 5 darab 700 forint értékű párlat adójegyet kö-
telező igényelnie. Mindig a főzés előtt kell az igénylést be-
nyújtani, de lehet előre, az éves tervezett összes mennyiségre 
is igényelni, ez azonban tárgyévenként legfeljebb 86 darab 
párlat adójegy lehet és legfeljebb ennek megfelelő mennyi-
ségű párlat (86 liter) állítható elő. 

Amennyiben a magánfőző mégis a párlat adójeggyel 
adózott párlatmennyiségnél többet állít elő, akkor a tárgyév 
végéig köteles a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket 
pótlólag igényelni, azonban az éves mennyiségi korlátot eb-
ben az esetben sem lehet túllépni. 

Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a 
magánfőzőnek a többletmennyiséget haladéktalanul be kell 
jelenteni a lakóhely szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és 
vámigazgatósághoz és azzal egyeztetett módon gondoskodni 
kell a többletmennyiség megsemmisítéséről. 

Fontos tudnivaló, hogy párlat adójegyet csak az a 
magánfőző igényelhet, aki a desztillálóberendezés meg-
szerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül 
előzetesen bejelentette a lakóhelye szerinti önkormány-
zati adóhatóság részére, amely a bejelentésről a teljesí-
tést követő hónap 15. napjáig értesíti az illetékes megyei/

fővárosi adó- és vámigazgatóságot. Párlat adójegyeket 
a vámhatóság kizárólag az önkormányzati adóhatóság 
értesítését követően tudja kiadni a magánfőző részére. 
Aki már 2016. január 1. előtt regisztrálta (bejelentette) a 
desztillálóberendezését az önkormányzati adóhatóságnál 
annak nem kell azt megismételnie. 

Hogyan kell párlat adójegyet igényelni? 
A magánfőzőnek a párlat adójegy igénylés kitöltött 

formanyomtatványát a lakóhelye szerint illetékes megyei/
fővárosi adó- és vámigazgatóság részére kell benyújtani. A 
formanyomtatvány beszerezhető a NAV megyei/fővárosi 
adó- és vámigazgatóságainál papír alapon, továbbá letölthe-
tő a NAV internetes honlapjáról elektronikus (http://www.
nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok), 
illetve pdf formátumban (http://nav.gov.hu/nav/letoltesek_
egyeb/jovedeki_nyomtatvanyok). 

A kitöltött igénylés írásban személyesen, postai úton, te-
lefaxon, vagy elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül 
adható be. 

A párlat adójegy megrendelő nyomtatvány adattartalma: 
• magánfőző neve, 
• magánfőző lakcíme, 
• magánfőző adóazonosító jele, 
• az igényelt párlat adójegy mennyisége, 
• a desztillálóberendezés regisztrálásának helye, tárolási,  

        használati helye, 
• nyilatkozat a jövedéki adó megfizetésének módjáról, 
• nyilatkozatot arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó 

jogszabályi feltételeknek megfelel-e (gyümölcstermesztő-e, 
saját tulajdonú gyümölcsből történik a párlat előállítás, nem 
tartalmaz hozzáadott cukrot a cefre, a tárgyévben bérfőzés-
ben párlatot számára, a háztartás többi tagja részére nem ál-
lítottak elő). 

A magánfőzött párlat jövedéki adójának megfizetése: 
Az előzőek szerint igényelt párlat adójegyet a magánfőző 

kizárólag a párlat adójegy ellenértékének megfizetését köve-
tően veheti át. 

Célszerű mindig a párlat adójegy igénylés benyújtá-
sa előtt a párlat adójegyenkénti 700 forint jövedéki adót a 
10032000-01037313-00000000 számú NAV egyéb termé-
kek jövedéki adója bevételi számlára befizetni. 2016 évi 
első igényléskor legalább 3500 forintot kell befizetni! A 
befizetést az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei/fő-
városi adó- és vámigazgatóság vizsgálja, az igényléstől elté-
rő összegű befizetés, vagy befizetés hiánya miatt felszólítást 
küld, majd a pótlás hiányában elutasítja a megrendelést. A 
befizetés történhet átutalással, illetve postai készpénz-átuta-
lási megbízással (a NAV megyei/fővárosi adó- és vámigaz-
gatóságainál kérhető sárga csekken). Mind a „csekk”, mind 
az átutalás közlemény rovatában szükséges a magánfőző 
adóazonosító jelének feltüntetése. 

A párlat adójegyek magánfőzőnek történő átadásáról a 
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Tisztelt Zártkerti Ingatlan tulajdonosok!

Szeretném figyelmükbe ajánlani az Ingat-nyilvántartási 
Törvény végrehajtási rendeletének 47/A pontját, amely a 
zártkerti ingatlanok művelési ágának átvezetéséről rendel-
kezik.

Ez a rendelet 2015. december 1- jétől hatályos. Ettől a 
naptól fogva lehet a tulajdonosoknak kezdeményezni a föld-
hivatalnál, a zártkerti ingatlanok teljes területének kivett te-
rületté való bejegyzését, 2016 december 31.-ig!!!!!.

Az ingatlan nyilvántartási eljárás díjmentes! (Díjtv.32/C 
§ (1) u. pont)

Kérelmező a tulajdonos, osztatlan közös tulajdon esetén 
csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát. 
Ügyvédi ellenjegyzés nem kell!

megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságok nyilvántartást 
vezetnek és az átadott- átvett adójegy mennyiségről haladék-
talanul értesítik a desztillálóberendezés tárolási, használati 
helye szerinti önkormányzati adóhatóságot. 

Magánfőzés szabályainak ellenőrzése, jogkövetkezmények:
A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével 

kapcsolatban és a magánfőzés szabályai betartásának ellen-
őrzésével kapcsolatban – kivéve a magánfőzött párlat jog-
szabálysértő értékesítését – az önkormányzati adóhatóság jár 
el. 

Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes sze-
mélyt, aki a magánfőzésre vonatkozó rendelkezéseknek 
egyebekben megfelelve, de a desztillálóberendezés beje-
lentése vagy párlat adójegy beszerzése nélkül végzi párlat 
előállítását, vagy a desztillálóberendezés jogszerű birtoklá-
sa megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan 
adatokat ad meg, felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettsé-
gének tegyen eleget 15 napon belül. Ha a magánfőző a fel-
szólításának határidőig nem tesz eleget, az önkormányzati 
adóhatóság 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja. 

A magánfőzés szabályainak betartását ellenőrző önkor-
mányzati adóhatóság eljárása során a tényállás tisztázása, 
továbbá az elkobzás érvényesítése érdekében lefoglalást ren-
delhet el, továbbá a desztillálóberendezés és az azon előál-
lított termék jogszabályi követelményeknek való megfelelő-
sége tárgyában díjmentesen szakvéleményt kérhet az állami 
adó- és vámhatóságtól. 

Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzésre szolgáló 
desztillálóberendezést és az azon előállított jövedéki termé-
ket lefoglalhatja, ha a magánfőző a desztillálóberendezés 
bejelentésekor a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása 
megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan 
adatokat ad meg vagy ha párlatot a desztillálóberendezés 
bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése nélkül állít elő. 

Az önkormányzati adóhatóság az általa lefoglalt jövedéki 
terméket és desztillálóberendezést elkobozza és megsemmi-
sítésre átadja az állami adó- vámhatóságnak, ha a jogsértés 
kapcsán a jövedéki törvény alapján (0 Ft – 200 000 Ft közötti 
összegű) bírságot szab ki. 

Ha az önkormányzati adóhatóság a magánfőzés szabá-
lyainak ellenőrzése során az évente előállítható mennyiségi 
korlát túllépését észleli, erről haladéktalanul értesíti az álla-
mi adó- és vámhatóságot. 

2016. évben változatlan maradt az a szabály, hogy a 
magánfőzött párlat továbbra is kizárólag a magánfőző, 
családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, illetve 
kizárólag alkoholtermék- adóraktár részére értékesíthe-
tő. 

Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adó-
tartozás végrehajtásához való jog 1 év elteltével évül el. 

2016. előtt magánfőzésben előállított párlat utáni adózási 
szabályok: 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2016. január 1-jét meg-
előzően előállított magánfőzött párlatokra továbbra is az 
előállításukkor hatályos szabályokat kell alkalmazni. 

A regisztrált magánfőzőknek a 2015. évben magán-
főzés keretében előállított párlat után 2016. január 15-
ig kell adóbevallást benyújtani és a bevallással együtt 
az éves átalányadót (1000 forint) megfizetni a lakóhely 
szerinti önkormányzati adóhatóságnak, az e célra rend-
szeresített önkormányzati számlára. Az önkormány-
zati adóhatóságok elérhetőségeit a https://www.hakka.
allamkincstar.gov.hu honlapon is megtalálhatják. 

A 2015. évet megelőzően saját fogyasztásra előállított 
magánfőzött párlatok megmaradt mennyisége továbbra 
is adómentes marad és továbbra sem kapcsolódik hozzá-
juk bejelentési kötelezettség. 

További fontos: 
Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfő-

zetőként vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni, 
illetve előállítani. 

Az előbbi szabály vonatkozik az egy háztartáson belül 
élőkre is. 

Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy több 
magánfőző él, az éves 86 liter mennyiségi korlát szempont-
jából az általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybe-
számítandók. 

Kétféle megnevezésre történő átvezetés kérhető, attól 
függően, hogy a kérelem benyújtásakor áll-e épület az in-
gatlanon.

1. Zártkerti művelés alól kivett terület 
-   ha nincs épület az ingatlanon, a kérelmen kívül nincs szük-
ség egyéb okiratra 
2. Zártkerti művelés alól kivett terület és az épület fő ren-
deltetési jellege
- lakóház, gazdasági épület stb. 
- ha már van feltüntetve épület a földhivatali nyilván-
tartásban, akkor a kérelmen kívül nincs szükség más okiratra 
- ha még nincs feltüntetve épület a földhivatali nyil-
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vántartásban, az épület feltüntetésre vonatkozó szabályok 
irányadóak. (vázrajz, használatba vételi eng. stb) 

Ha nem az egész ingatlanra, csak annak egy részére kér-
nék a fenti megnevezések átvezetését, akkor az ingatlant 
meg kell osztani. Ebben az esetben a telekalakítási jogsza-
bályok a irányadók.

Ez az eljárás lehetővé teszi a zártkerti ingatlanok sima 
adás-vételét, nem kell a vevőnek regisztrált földművesnek 
lennie, és nem kell 6-9 hónapig várni az adásvétel jegyzé-
sére.

Építkezés előtt nincs szükség a terület művelésből törté-
nő kivonására.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy 2016. január 1-jétől 
megváltoztak a szünidőben biztosított ingyenes gyermekét-
keztetés szabályai.

Az új szabályok szerint 2016. január 1-jétől a gyerme-
kek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés 
a) pontja értelmében Újszilvás Község Önkormányzata szü-
nidei gyermekétkeztetés keretében a szülő kérelmére a déli 
meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyze-
tű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részé-
re a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben munkanapokon.

Azaz a korábbi gyakorlattól eltérően, amikor minden 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyer-
mek részére biztosított volt a nyári étkezés, 2016-tól ezt már 
csak a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-
keknek kell biztosítani a nyári, őszi, téli és tavaszi szünetben 
egyaránt.

A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon 
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapel-
látások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról 
és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011. ( XII.29. ) Kormányrendelet 7. számú melléklete 
- igényelhető. A nyomtatványt annyi példányban kell kitöl-
teni, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes 
étkezést.

A gyermekétkeztetés új szabályai szerint érintett szülők 
írásban értesültek az igénylés módjáról, megküldtük részük-
re az igényléshez szükséges formanyomtatványokat.

A kitöltött nyomtatványokat a kézhezvételtől számított 
nyolc napon belül a polgármesteri hivatalban kellett leadni.

Minden szünidei gyermekétkeztetés előtt a jegyzőnek 
vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét, a hátrányos 
és halmozottan hátrányos helyzet fennállását. 

A kérelem (7. számú melléklet) - az évközi szünet ki-
vételével – a nevelési és tanév során bármikor benyújtható, 
illetve módosítható. 

Az ingyenes szünidei étkezést a tavaszi szünetben va-
lamennyi munkanapon, azaz 2016. március 24-én, 25-én 
és 29-én biztosítja Újszilvás Község Önkormányzata az 
étel ételhordóban történő elszállításával az általános is-
kolás és a középiskolás gyermekek (18. életévük betölté-
séig) részére. 

Óvodás korú gyermekek a tavaszi szünet idejére nem 
jogosultak az ingyenes étkezésre, mert az óvoda működése 
nem szünetel.

Amelyik gyermek még nem jár sem bölcsődébe, sem 
óvodába, semmilyen intézményi jogviszonya nincs, az nem 
kérhet a szünidőben sem ingyenes étkezést.  

Tisztelt Építtetők!

A lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről és 
egyes építési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szó-
ló 456/2015. (XII.29.) Kormányrendelet 2016. január 1-jei 
hatályba lépésével megváltoztak az új lakóépület építésére 
vonatkozó szabályok.

A legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű lakó-
épület építésére vonatkozóan az építtetőnek nem építési 
engedély iránti kérelmet kell benyújtania, hanem az építési 
tevékenység kivitelezésének tervezett megkezdése előtt leg-
alább tizenöt nappal ún. egyszerű bejelentést kell tennie az 
ingatlan helye szerint illetékes elsőfokú építésügyi hatóság-
hoz. 

Újszilvás község vonatkozásban az illetékes első fokú 
építésügyi hatóság:
Ceglédi Város Önkormányzatának Jegyzője 2700 Cegléd, 
Kossuth tér 1.

Az egyszerű bejelentés megtétele az építtetőnek díjmen-
tes.
Az egyszerű bejelentés az alábbiakat tartalmazza:

- az építtető nevét, címét, szervezet esetén a megnevezését, 
székhelyét
- az építési tevékenységgel érintett telek címét és helyrajzi 
számát
- az építészeti-műszaki tervező nevét, elérhetőségét, kamarai 
névjegyzéki bejegyezésének számát,
- számított építményértéket az építésügyi bírság megállapí-
tásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint 
meghatározva,
- építtető aláírását,
- a bejelentés mellékletét képező egyszerű bejelentési doku-
mentációt 
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Hiánytalan egyszerű bejelentés esetén az építtető építé-
si tevékenységet az egyszerű bejelentés benyújtását követő 
naptól számított tizenöt napos határidő elteltét követően vé-
gezhet az építési naplóval kapcsolatos szabályokra figyelem-
mel. Az egyszerű bejelentéstől számított tíz éven belül kell a 
lakóépületet felépíteni és megkérni a felépítés megtörténtét 
tanúsító hatósági bizonyítványt.

Az építésügyi hatóság az egyszerű bejelentésre eljárást 
nem folytat, a tervdokumentáció tartalmának szakszerűségét 
nem vizsgálja, annak szakszerűségéért a tervező felelős. 

Tekintettel arra, hogy 2016. január 1-jét követően esik 
egyszerű bejelentés alá a legfeljebb 300 m2 összes hasznos 
alapterületű lakóépület építése, így a korábban kiadott építé-
si engedély alapján épülő új lakóépületek esetében az építési 

engedélytől eltérni csak módosított építési engedély alapján 
lehet, valamint ezek használatba vétele is csak az építésügyi 
hatóság használatbavételi engedélye, vagy használatbavételi 
tudomásulvétele alapján történhet.

A lakóépületek vonatkozásában 2016. január 1-jétől to-
vábbra is a hatóság építési engedélye alapján építhetők a 
300 m2 feletti összes hasznos alapterületű lakóépületek, va-
lamint a meglévő lakóépületek építési engedély alapján bő-
víthetők, meglévő épületek tetőtere építési engedély alapján 
építhető be.

Tisztelettel:
Penczi Ildikó

jegyző

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Őshonos baromfi tartási program Újszilváson

Önkormányzatunk a pályázati program keretében a te-
lepülés külterületén egy (térségi szereppel bíró) őshonos 
baromfitenyésztő gazdaságot kíván kialakítani. Ehhez indu-
lásként fajtatiszta, a HaGK (integrátor) génbankjából szár-
mazó, régi magyar őshonos tyúkfajtákat - sárga, fehér, ken-
dermagos és fogolyszínű magyar tyúk, erdélyi kopasznyakú 
tyúk – ún. HU-BA tyúk-tenyészállományt – összesen 100 db 
tojótyúkot és 15 db kakast, illetve réz- és bronzpulykát – ún. 
induló HU-BA pulyka-tenyészállományt – összesen 90 db 
tojót és 18 db kakast vásárol. 

A tenyészállomány tartáshoz szükséges infrastrukturá-
lis feltételeket megteremtve, zárható baromfi ólat alakítunk 
ki, melyhez kifutót csatlakoztatunk, így az állatok szabad 
mozgását, friss levegőn tartózkodását lehetővé tesszük. Az 
ólba a termeléshez, tartáshoz szükséges berendezési tár-
gyakat (tojófészek, ülőrudak, etetők, itatók stb.) beépítjük. 
A tenyésztojások keltetéséhez szükséges keltetőgépet be-
szerezzük. A tojások egy részét kikeltetjük, másik részét 
megfelelő hatósági előírások és a pályázat engedélyezte 
feltételek figyelembevételével a helyi közétkeztetésben egy-
részt alapanyagként használjuk fel, másrészt a helyi gazda-
ságfejlesztésünk új színfoltjaként rá/kiépítünk egy száraz-
tészta-gyártásra alapozott, hozzáadott érték növekedést és 
foglalkoztatás-bővülést eredményező élelmiszeripari tevé-
kenységet.

A külterületen, tanyán, nehéz körülmények között élő, 
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, (több)gyermekes, 
szegény családok számára állatkihelyezés történik.

Mindezekre tekintettel a helyi programunkban poten-
ciálisan résztvevő baromfitartók számára a kihelyezendő 

baromfiak tenyésztésével, szaporításával, tartásával, takar-
mányozásával, állategészségügyi és járványvédelmi kérdé-
seivel, a termék-előállítással, a támogatásokkal, pályázati 
lehetőségekkel, az őshonos fajtákkal kapcsolatos szakmai 
oktatást, képzést, ismeretterjesztő felkészítőt szervezünk. Az 
önkormányzat mindemellett egy szakmai tájékoztató-oktató 
füzet, egy elektronikus adathordozón rögzített tananyag ösz-
szeállításával, egy oktatófilm készítésével is segíteni kívánja 
leendő baromfitartóit.

A jelen pályázati program szervesen illeszkedik a gondol-
kodásunkat, a községi fejlesztéseinket immár évek óta meg-
határozó „ÖKO” szemlélethez.

Úgy véljük, hogy ez a most meghirdetett őshonos, exten-
zív baromfitenyésztési (szociális mezőgazdasági) pályázati 
program a régi magyar baromfifajták génmegőrzési progra-
mok keretében fenntartott állományainak szaporulatát a ha-
gyományos, ökológiai típusú tartásra alkalmas környezetbe 
kihelyezve elősegíti a helyi lakosság saját termelésű, kiváló 
minőségű baromfitermékkel való önellátását, a szegénység 
csökkentését, a helyi, ökológiai típusú vegyes gazdálkodás 
fejlesztését. A program támogatja a helyi gazdaságfejlesztést, 
a vidékfejlesztést.

Azt valljuk, hogy ezek az extenzív baromfifajtákra alapo-
zott, szociális mezőgazdasági programok kiemelten fontosak 
az olyan térségekben élő családok számára, ahol nem tudják, 
vagy nem akarják (tudatosan nem is cél) megteremteni, ki-
elégíteni a mai baromfihibridek által támasztott – rendszerint 
intenzív és magasabb igényű – tartási, takarmányozási körül-
ményeket.
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Méltó helyükön százéves szent képeink

A tavaly októberi Krónikás hasábjain hívtuk fel a lakos-
ság figyelmét, hogy a Parókia padlásán talált stációképeink 
restaurálásra szorulnak.

A használat és a rossz tárolási körülmények során a szí-
neik megfakultak, a lapok porossá, penészessé és szakadttá 
váltak. Egy részük jelentősebben is sérült: a széleik elron-
gyolódtak, szakadozottak és hiányosak lettek. 

Önkormányzatunk felkérte Országh Borbálát, okleveles 
festőt és restaurátort, hogy végezze el a szükséges helyreállí-
tó munkálatokat, illetve a hiányzó stációképet is készítse el. 

Országh Borbála és csapata decemberre fejezte be a res-
taurálási munkákat, melyet röviden így foglalt össze:

„A penész és a maradék enyv eltávolítása miatt a képek 
hátoldalát finom csiszolópapírral átcsiszoltuk és Preventol 
CMK-val fertőtlenítettük. A nyomtatott felületek tisztítását 
nátrium-karbonát vizes oldatával, alkohollal és mechaniku-
san -szike és szennyeltávolító szivacs segítségével- végeztük. 
A szakadásokat élberagasztotuk és a hátoldalon vékony ja-
pánpapír csíkokkal erősítettük meg. A papírhiányokat vé-
kony kartonnal és japánpapírral pótoltuk.

 A lapokat Klucel M (hydroxipropilcellulóz)-mel konzer-
váltuk és préseltük. A préselés után azokat savmentes, 3 mm 
vastagságú múzeumkartonra, Planatol BB diszperziós ra-
gasztó és Klucel M 1:2 arányú keverékével ragasztottuk fel. 
A képek hiányait, sérüléseit és kopásait akvarell és néhol 
olajfestékkel retusáltuk, a további sérülésektől és a fény ká-
ros UV sugarai ellen pedig antireflex üveg védi. 
A 12. stáció /Krisztus keresztre feszítése/ hiányzott a sorból, 
ezt a darabot egy barokk előkép alapján, de a többi nyomat-
hoz illeszkedő színvilágban, olajfestményként készítettük el.”

A karácsonyi szentmisén már minden hívő láthatta a 14 
stációt a templom falain, melyek úgy gondoljuk, hogy érté-
kes részei lettek templomunknak.

Ez viszont nem valósulhatott volna meg, ha nincs az a 
rengeteg adományozó magánszemély és vállalkozó, akiket 

lentebb név szerint is megemlítünk. Kovács Attila plébános 
és az Önkormányzat nevében hálásan köszönjük felajánlá-
saikat, hogy ők is fontosnak látták ennek a dolognak a meg-
valósulását.

Továbbá köszönjük Vonnák Károlynak és Bertók Misi-
nek a stációleírásokat és számozásokat jelző táblák elkészí-
tését, Csák Attilának a lakkozást és Darázs Józsi bácsiéknak 
a képek felhelyezését.

Adományozók névsora:
Kazinczi Istvánné, Kornyik Péter Pálné, Szlezák Mihály, 

Raeymakersz-Jan, Glaj Pál, Polónyi Lászlóné, Mérész Pál-
né, özv. Benkó Istvánné, Kökényesiné Ibolya, özv. Bató Sán-
dorné, Kazinczi Ferencné, Pál Mihály, Tóth Mihályné, Tóth 
Sándor, özv. Tóth Lajosné, özv. Beréti Istvánné, Csáki János, 
Szekeres Ferencné, Varga Csaba, özv. Petrányi Károlyné, 
Lévai Márton, Varga Sándorné, Újvári Balázsné, Szekeres 
Andrásné, özv. Balázs Flóriánné, Balassa István, Balassa 
Pál, Bolyhos László, Dr. Egressy Gábor, Simon Zsolt, Sinka 
János, Lackó Istvánné, Jansik József, Boda Lászlóné, Rugó-
center Kft., Fülöp Lászlóné, Magyarné Gyimesi Irén, Veres 
Sándorné, Boda Istvánné, Szekeres Anikó, Vásár Ferenc, 
Penczi Ildikó, Kovács Attila plébános, Dr. Petrányi Csaba. 

Községi Önkormányzat

Újszilvás Község Önkormányzat Képviselő-testülete pá-
lyázatot ír ki újszilvási építési telkek kedvezményes megvá-
sárlására.

Önkormányzatunk képviselő-testülete jelen pályázatot 
olyan családoknak, illetve családot tervező pároknak ajánl-
ja, akik szeretnének letelepedni és életvitelszerűen élni egy 
innovatív, dinamikusan fejlődő, virágos településen, Újszil-
váson.
(Újszilvás a Magyarországi Falumegújítási Díj - 2011. évi 
első helyezett települése, a Virágos Magyarországért Kör-
nyezetszépítő verseny 2015-ös Miniszterelnöki díjazottja.)

A település közművesített utcáiban lévő, 10 db 1000 és 
5000 m2 közötti nagyságú építési telkek kedvezményesen 
vásárolhatók meg a pályázók által, kétszázezer és hat-
százezer forint közötti áron, a terület nagyságától függő-
en. Az építési telkekkel kapcsolatos további informáci-
ókról kérjük tájékozódjanak előzetesen a Polgármesteri 
Hivatalban.
A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik újszilvási 
állandó lakosok vagy újszilvási állandó lakóhelyet léte-
sítenek és vállalják a telek családi lakóházzal történő 4 

Pályázati felhívás önkormányzati építési telkek 
kedvezményes igénylésére



éven belüli beépí-
tését, valamint csa-
lád alapítását.  

A telkek kedvez-
ményes megvásár-
lása mellett a csalá-
dok otthonteremtési 
kedvezményével 
(CSOK) további 

támogatásokhoz is juthatnak a pályázók házépítési és csa-
ládalapítási terveikhez. Ehhez tájékoztatást és segítséget is 
kérhetnek ügyintézőinktől, Kenderes Józsefnétől és Veres 
Mónikától a Polgármesteri Hivatal 13-as irodájában vagy 
telefonon a 06/53 387-001/27-es melléken.

A pályázatok, a pályázó személy nevének, lakcímének, 
a pályázott ingatlannak megjelölésével, egyéb adatok (fog-
lalkozás, munkahely, iskolai végzettség) feltüntetésével, 
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Újszilvás Község Önkor-
mányzatánál, 2768 Új-
szilvás, Szent István u. 6. 
szám alatti címére nyújt-
hatók be személyesen 
vagy postai úton.

 Beadási határidő: 
2016. március 1-től 
2016. március 31-ig

A borítékra írják rá: Pá-
lyázat építési telekre.

További információkról érdeklődni lehet: Dr. Petrányi 
Csaba polgármesternél személyesen a Polgármesteri Hivatal-
ban vagy telefonon a 06 53/ 387-001-es telefonszámon. 

 Újszilvás Község Önkormányzat képviselő-testülete

Újszilvás Község 2016. évre tervezett programjai

2016. január 12. (kedd)    Doni megemlékezés

2016. március 8. (kedd)    Nőnap

2016. március 15. (kedd)          Nemzeti ünnep

2016. május 14-15. (szombat-vasárnap)  XI. Újszilvási Ágyaspálinka – Fesztivál
         
2016. május 29. (vasárnap)   Gyereknap 

2016. augusztus 13. (szombat)   Falunap és Amatőr Fogathajtó verseny

2016. augusztus 19. (péntek)          Nemzeti ünnep

2016. október 21. (péntek)           Nemzeti ünnep

2016. december 10. (szombat)               Karácsonyi vásár

A rendezvények időpont változásainak jogát fenntartjuk!
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Takarékszövetkezeti tájékoztató

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet térségünk 
meghatározó hitelintézete, az elmúlt napokban tartotta 
Közgyűlését, amelyen fontos, a jövőbeli működésüket meg-
határozó döntések születtek. Ez adta az alkalmat, hogy be-
szélgessünk a Takarék ügyvezetőjével, Éliás Csabával.

Bevezetőként kezdjük azzal, hogy az elmúlt években 
jelentős változáson ment át a Takarékszövetkezeti szektor. 
Hogyan látja most a Takarékok helyzetét?

Az elmúlt években jelentős eredményeket értünk el, a 
biztonságos működés, a tőkehelyzet és az üzleti együttműkö-
dés megteremtése terén, ami megteremtette az alapot a jövő-
beli növekedési terveinknek. Néhány konkrétumot szeretnék 
ki is emelni, azokat, amelyek igazán fontosak voltak, mind 
számunkra, mind az ügyfeleink számára:

- Létrejött a Takarékok szolgáltatásainak biztonságát 
szavatoló alap, a Garanciaközösség, ami azt jelenti, hogy 
a mi Takarékunk nincs egyedül, hanem egy erős, országos 
szervezet része, és összesen több mint 300 milliárd forintnyi 
tőke áll minden egyes Takarék, és minden egyes Ügyfelünk 
betétje mögött.

- A teljes Takarék szektorban egységes rendszer szol-
gálja ki az értékpapír forgalmazást, ami azt jelenti, hogy a 
Nagykáta és Vidéke Takarék ügyfelei az ország bármelyik 
Takarék fiókjában hozzáférhetnek értékpapír számlájukhoz.

- Létrejött a Takarékbank Agrárközpontja, jelezve, 
hogy kiemelt fontosságúnak tekintjük a mezőgazdaságból 
élők banki termékekkel való kiszolgálását, üzemmérettől 
függetlenül.

- Közös termékkel jelentek meg a Takarékok a pia-
con, nemcsak, számlavezetési és megtakarítási termékekkel, 
hanem a hitelezés teljes vertikumában. Így a Nagykáta és 
Vidéke Takarék is felkészült arra, hogy ügyfeleit még széle-
sebb termékkörrel szolgálja ki.

- Végül a jelenről, 2016-ban folytatódni fog a to-
vábbi üzleti bővülést lehetővé tevő egységes informatikai 
rendszer kialakítása. Ezzel párhuzamosan folytatódni fog a 
Takarékok koncentrálódása is. Az egyesülések révén hatéko-
nyabb, gazdaságosabb, fenntarthatóbb működésű Takarékok 
jönnek majd létre.  Ebbe a sorba fogunk mi is belépni, mivel 
tulajdonosaink megadták az elvi felhatalmazást a Hatvan és 
Vidéke Takarék, a Turai Takarék és Gyöngyös-Mátrai Taka-
rékkal való egyesülésre.

Mi előtt rátérnénk erre a nagyon fontos kérdésre, hogy 
hogyan fog alakulni a jövő, kérdeznem kell öntől napjaink 
aktualitásáról, milyen önöknél az érdeklődés a Családi Ott-
honteremtési kedvezménye (CSOK) iránt? 

A Családi Otthonteremtési kedvezményét még tavaly 
nyáron vezették be, már ekkor is sok ügyfél érdeklődött a 
Takaréknál az iránt, hogy hogyan veheti igénybe a támoga-
tást. De azzal, hogy idén ez a lehetőség kibővült, még többen 
gondolták úgy, hogy érdemes tájékozódni a személyes lehe-
tőségeikről. A 10+10+5 millió forintos kedvezmény, vagy-
is az akár 10 milliós vissza nem térítendő támogatás, a 10 

millió forintos, 25 éves futamidejű 3százalékos kamatozá-
sú kedvezményes hitel, valamint az új otthon építése esetén 
kapható 5 millió forintos áfa visszaigénylési lehetőség a ko-
rábbiaknál jóval több család számára segítheti az otthonhoz 
jutást.

Mit javasol azoknak, akik még nincsenek teljesen kép-
ben a CSOK-kal kapcsolatban? Milyen dokumentumokat 
kell összegyűjteni egy CSOK igénylőnek?

A legfontosabb tanács, hogy mielőtt az érdeklődő ügyfél 
bármibe belefogna, vagy kötelezettséget vállalna, feltétlenül 
jöjjön be valamelyik fiókunkba és kérjen tanácsot CSOK 
szakértőinktől. A takarékszövetkezeti bankolásnak mindig is 
megvolt a tanácsadói jellege, és ez a lehetőség most is min-
denki számára rendelkezésre áll, természetesen ingyenesen. 
Ezt úgy kell érteni, hogy amíg a lehetőségek felől érdek-
lődnek, a kollégáink egyúttal fel is mérik, hogy a törvényi 
feltételrendszer szerint jogosultak e bármiféle támogatásra, 
vagy sem. Hiszen nem szeretnénk, hogy valaki a dokumen-
tumok összegyűjtésével bajlódjon és közben nem is jár neki 
az állami segítség. A tanácsadás keretében a megismerve 
az érdeklődő konkrét élethelyzetét, céljait, felvilágosítjuk, 
hogy mennyiben és milyen egyéb vállalásokkal felel meg a 
feltételrendszernek. A teljes körű tájékoztatás mellett, egy 
benyújtandó dokumentumokat tartalmazó listát is átadunk 
segítségül ügyfeleinknek. A Nagykáta és Vidéke Takarék 
feladatának tekinti, hogy segítse ügyfeleit, a hozzánk fordu-
ló érdeklődőket, tanácsot adjon, és elmondja a lehetőségeket 
és mindenkit felkészítsen azokra a dolgokra, amelyekre oda 
kell figyelni.

Közgyűlést tartottak a napokban, melyek voltak azok a 
témák, amelyek közérdeklődésre számíthatnak?

A legfontosabb napirendek az előttünk álló egyesülés 
előkészítéséről szóltak, az Igazgatóságnak, az Ügyvezetés-
nek meg kellett kapnia a felhatalmazást az egyesüléssel járó 
feladatok további folytatására.

Mekkora méretű Takarék fog létrejönni, és mi fogja jel-
lemezni az új egyesült Takarékot?

Négy Takarék közgyűlése/küldöttgyűlése adta meg a fel-
hatalmazást testületei számára, hogy készítsék elő az egye-
sülést, amelyről a végső döntést majd ez év májusában kell 
meghozni a tulajdonosoknak, a szövetkezeti tagságnak. Így 
ez alapján a Hatvan és Vidéke Takarék, a Turai Takarék, a 
Gyöngyös-Mátra Takarék és a Nagykáta és Vidéke Takarék 
egyesüléséből fog létrejönni egy új Takarék, mely 52 mil-
liárdos mérlegfőösszeggel, 3,2 milliárd saját tőkével fogja 
működését elkezdeni. Az egyesült Takarék 68 fiókkal fog 
rendelkezni, amivel az egyik legnagyobb hálózattal rendel-
kező Takarék lesz az országban, a működési területünk Eger-
től- Tápiószőlősig fog tartani. Az egyesült Takarék többet 
szeretne nyújtani ügyfelei és leendő ügyfelei számára, mint 
amit eddig külön-külön nyújtottak az egyesülő Takarékok. 
Az egyesülés révén a hatékonyságunk, egyben a versenyké-
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pességünk növekedését várjuk, valamint azt, hogy így meg 
tudunk valósítani egy olyan gazdaságosabb, fenntarthatóbb 
működési modellt, amivel hosszú távon is tudjuk biztosítani 
üzleti jelenlétünket a gazdaságilag hátrányosabb területeken 
is. Ugyan akkor továbbra is szeretnénk fenntartani a rugal-
masságunkat, az ügyféligényekhez való jobb alkalmazkodás 
miatt. Helyi hitelintézetként a döntéseket helyben fogjuk 
hozni továbbra is, így a kondíciókban, és egyéb feltételek-
ben rugalmasabbak tudunk lenni.

Magyarország egyik legrégebbi pénzügyi szolgáltatója-
ként, továbbra is fontos lesz számunkra, hogy a helyi érde-
kek bankjaként, tisztában legyünk a helyi emberek, vállalko-
zások és önkormányzatok igényeivel, hiszen évtizedek óta 
helyben szolgáljuk ki őket. A mi ügyfeleinknek nem okozhat 
hátrányt, hogy nem nagy városiak!

Az egyesülésig, fognak-e érezni változást az Újszilvási 

és a környékbeli lakosok, vállalkozások az önök Takarék-
jától?

A Nagykáta és Vidéke Takarék 2016-ban megújult üz-
letpolitikával áll ügyfelei és leendő ügyfelei rendelkezésére. 
Alapelveink az ügyfélközpontúság, szakértelem és megbíz-
hatóság lesznek. Tevékenységünk során szeretnénk elősegí-
teni olyan légkör kialakulását és fenntartását, amelynek ba-
rátságos és családi jellege miatt szívesen fordulnak hozzánk 
az ügyfelek. 

Szeretnénk, ha minden minket választó ügyfélben az 
a vélemény alakulna ki 2016-ban, hogy az Ő Takarékja, a 
Nagykátai Takarék egy megbízható, gyors, hozzáértő, se-
gítőkész és sokszínű szolgáltatást nyújtó Takarék, amellyel 
érdemes intéztetni a pénzügyeit.

Köszönöm a beszélgetést.
„Szerkesztőség”
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BELTERÜLETEN:
Belterületi ingatlanok használata során és a lábon álló nö-
vényzet, növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett 
hulladék szabadtéri égetése TILOS kivéve, ha jogszabály 
másként nem rendelkezik.
Jogszabálynak számít az önkormányzati rendelet is, ennek 
értelmében:
- Amennyiben, valamelyik településen konkrét időpont meg 
van határozva az égetésre, akkor abban az
időpontban, azokkal a feltételekkel az égetés engedélyezett. 
(önkormányzatok égetésre vonatkozó hatályos rendeletei az 
önkormányzatok honlapján fellelhetően).
- Amennyiben, a településen nincs égetésre vonatkozó 
szabályozás, úgy az égetés tilos.

KÜLTERÜLETEN:
Legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetés vé-
gezhető, a hatóság ENGEDÉLYÉVEL.
(tűzvédelmi hatóság Nagykáta, Cegléd, Nagykőrös Járás il-
letékességi területén:
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség 2700 Cegléd, Széchenyi út 
24-26.)

Feltételei:
- Égetésre vonatkozó KÉRELMET, 3000 forint összegű el-
járási illetékkel (illetékbélyeg), az égetés tervezett időpont-
ját megelőzően legalább 10 nappal korábban kell benyújtani 
írásban (postán, emailen, faxon, személyesen)
- Kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi 
számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének idő-
pontját (év, hónap, nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, 
mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett in-
tézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megaka-
dályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.
- A kérelem beérkezése után, a hatóság 5 munkanapon belül 
dönt, HATÁROZATOT hoz, és csak az engedélyező határo-
zat kézhezvétele után szabad az égetést, az abban meghatá-
rozott feltételek
betartásával elkezdeni.
- A kérelmet a tartalma alapján kell elbírálni, nincs konkrét 
mintához kötve, amennyiben a fentiekben

foglaltak mind benne vannak, azt a hatóság elfogadja. Tűz-
gyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterülete-
ken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén 
belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt 
területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti 
fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.
Vonatkozó jogszabályok:
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról 225. § - 228. §
- önkormányzatok rendeletei (melyek az adott önkormányzat 
honlapján fellelhetőek)

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

225. § 
(1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló 
növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a 
belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék 
szabadtéri égetése tilos.
(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztró-
favédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csök-
kentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályo-
zására irányul.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tu-
lajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól 
és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől 
mentesen tartani.
(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítménye-
ket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv 
vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai 
szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igény-
be vehetik.
226. § 
(1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűz-
védelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő 
területen irányított égetést végezhet.
(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartal-
mazza
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi 
számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének idő-
pontját (év, hónap, nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, 
mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett in-
tézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megaka-

SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS ÉS TŰZMEGELŐZÉS
2015. március 5-től hatályos szabályozás
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dályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.
(3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját meg-
előző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi 
hatósághoz.
(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől 
számított 5 munkanapon belül bírálja el.
(5) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, 
és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, 
azt azonnal el kell oltani.
(6) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a kör-
nyezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(7) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan 
át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarás-
sal, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

227. § 
(1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak 
szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása 
tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok Használhatók     
fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabo-
natábla mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkez-
dése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, 
és az adott területen az apró vadban okozható károk elke-

rülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, 
facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de 
legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan vé-
gezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet
a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal 
ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről
kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszí-
nen készenlétben kell tartani.
(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék 
irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell al-
kalmazni.
228. § 
(1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében 
a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles 
a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter 
széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védő-
sávot kialakítani.
(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell 
tartani.
(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes ál-
lapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, 
kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

ÓVODAI     HÍREK

Kedves Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy A 2016-2017. 
NEVELÉSI ÉVBEN AZ ÓVODÁBA JÁRÁS 

HÁROM ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ.

A 2016-2017. nevelési évben a gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 
a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvo-
dai foglalkozáson vesz részt.

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények 
esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, 
valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét 
szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést ad-
hat majd a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha 
a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoz-
tatása, sajátos helyzete indokolja.

           Értesítés óvodai beíratásról!   
Értesítem az érintett szülőket, hogy óvodánkba a 2016/2017-
es nevelési évre történő óvodai beíratásra az alábbi időpon-

tokban kerül sor:

2016. május 2-tól május 6-ig 
8.00-tól 13.00 –ig.

A beíratásra az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 
(születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) 
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló ható-
sági igazolványt (lakcímkártya)
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolványát (lakcímkártya),
 • a gyermek TAJ kártyáját, 
 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló doku-
mentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletke-
zett dokumentumokat, szakértői véleményeket,
 • az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító kö-
rülményeket igazoló dokumentumokat,
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetében 
a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító enge-
délyének másolatát.
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A részletes beiratkozási hirdetményt az önkormányzat web-
oldalán olvashatják!

Nagyon sok szeretettel várunk minden kedves leendő óvo-
dásunkat!

 
Hírek, információk

 • Ebben a hónapban rendezzük óvodánkban a nyílt 
napokat, ahol betekintést nyerhetnek a szülők és a leendő 
első osztályos tanító nénik az iskolába menő gyermekeink 
mindennapjaiba.

2016. március 09. Süni csoport 8.00-12.00
2016. március 10. Katica csoport 8.00-12.00
Minden érintett érdeklődőt szeretettel várunk!

 • 2016. március 24-én délután Hagyományos 
húsvétolás kerül megrendezésre, melynek részleteiről az 
óvoda honlapján és facebook oldalán tájékoztatjuk az érdek-
lődőket.
 • 2016. május 28-án (szombaton) 9 órakor a Falu-
házban tartjuk Óvodánk ballagási ünnepségét.

Köszönetnyilvánítás

„Itt a farsang, áll a bál..”

Hangzott a dal a Kerekerdő Óvoda farsangi bálján a Répa 
Retek Mogyoró énekes duó előadásában 2016. február 11-
én.

Az idei évben is az óvodás gyerekek szüleikkel együtt 
mulatozhattak, hogy a farsangi bál alkalmával elűzzék a telet 
és végre megjöjjön a várva várt tavasz és napsütés. 
A bálra való készülődés már napokkal ezelőtt megkezdődött, 
hiszen a gyerekek a díszítéshez bohóc fejeket készítettek, 
színes szalagokat hajtogattak és lufikat fújtak.  A farsangi 
álarckészítő versenyre is sok szép álarccal készültek a gyere-
kek, melyet egy héten keresztül csodálhattak meg a szülők és 
az óvodába érkezők a folyosón, majd lehetőségük volt szava-
zataik leadásával hozzájárulni a győztesek kiválasztásához. 

Így az első helyen végzett Karácsonyi Zalán süni csopor-
tos óvodás. 

Második helyezettek holtversenyben: Juhász Dorina, 
Fuith Hanna és Boros Csenge. 

Valamint a harmadik helyezettek: Horváth Kincső, 
Matalin Tamás és Kispál Ádám.

Ezúton is gratulálunk a gyerekeknek, reméljük jövőre is 
sok szép álarcot készítenek majd. 

A csoportok is versengtek, hiszen a legtöbb álarcot ké-
szítő csoport is díjazásban részesült. A legtöbb álarcot a Süni 
csoportos gyerekek készítették el idén. Ajándékuk egy szép 
társasjáték volt.

Délután 5 órakor kezdetét vette a mulatság, ahova sorra 
érkeztek a jelmezbe öltözött gyerekek szüleikkel együtt. A 
sok szép jelmez közt volt katona, vadász, hercegnő, király-

kisasszony, turbócsiga, méhecske, pillangó és még sorolhat-
nám… 

Nagy tetszést arattak és emelték a bál hangulatát az óvo-
da dolgozói is az ötletes jelmezeikkel.

Az álarckészítő verseny kihirdetésében idén Andi néni-
nek segítője is akadt Juci Bohóc személyében, aki a gyerekek 
jelmezes felvonulását is nagyon szórakoztatóan vezényelte 
le, sőt a mulatság hátralévő részében végig együtt táncolt és 
szórakozott a gyerekekkel. 

A bál másik vendége a Répa Retek Mogyoró duó, akik 
zenés-táncos műsorukkal megmozgatták a gyerekeket és 
szülőket egyaránt. Az apukák és anyukák örömmel vettek 
részt az estén és együtt táncoltak gyermekeikkel. 

Köszönettel tartozunk azoknak az önkéntes szülőknek 
(Szabóné Kálló Andrea, Gönczölné Jansik Orsolya, Szikra 
Rita, Farkas Gabriella, Petrányiné Hajnovics Éva, Bíróné 
Fülöp Henrietta, Kovácsné Kiss Andrea, Hajnovicsné Mé-
száros Éva, Bolyhosné Naggyőr Zita, Babicz Györgyi, Ozs-
váth Ferencné, Fuithné Fekete Katalin), akik szabadidejüket 
nem sajnálva segítették az óvodánkat.
Az általuk nyitott büfében, szendvics, fánk és üdítő volt 
kapható. Minden egyes óvodást megvendégeltek szörppel, 
fánkkal. Segítőik voltak az újszilvási középiskolások: Lesták 
Viktor, Bíró Regina, Lőrincz Csilla
A jó hangulatért Fekete Richárd; a technikáért Magó Eszter 
kezeskedett.
Szívből köszönjük a munkájukat!
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A mulatság végén a gyerekek Szabó-
né Kovács Marianna ügyes kezű gondo-
zó néni által lufiból hajtogatott állatkák-
kal térhettek haza. 

Köszönjük mindenkinek, aki eljött, 
reméljük jól érezte magát és talán a telet 
is sikerült elűzni. 

A február nemcsak a farsangról és 
a mulatozásról szólt, hanem a sport is 
szerepet kapott, hiszen 2016. 02. 17-
én, szerdán a gyerekekkel Tápiószelé-
re utaztunk, hogy részt vegyünk a II. 
Területi Bozsik Tornán.

Kis focistáink izgatottan várták az 
indulást. Szépen, sportosan öltöztek fel a 
délutáni programhoz; a Kerekerdő logós 
pólót viselték a meccsek alatt, melyet a 
dadus nénik kivasalva készítettek elő. 

Utazásunkat Önkormányzatunk biz-
tosította a Laci bácsi által vezetett kis-
busszal.

Kivétel nélkül, minden óvódás aktívan állt fel a pályá-
ra. A mérkőzéseket fegyelmezetten, odafigyelve és hatalmas 
bátorsággal játszották végig, mely nagy teljesítmény volt, 
hiszen az ellenfél játékosai termetben nagyobbak voltak a mi 
gyerekeinknél. Erika néni és Zsuzsika néni végig aggódva, 
készenlétben figyelte az esetleges segítségre szoruló játéko-
sainkat. 

Ennek ellenére számos gólt sikerült az ellenfél kapujába 
berúgnunk Kriszti néni és Rita néni nagy örömére.

A mérkőzések végezetével a házigazdák finom teával 
kínálták meg a gyerekeket, majd kis bajnokaink oklevéllel 
térhettek haza szüleikhez. 

Büszkék lehetünk rájuk, hogy ilyen ügyesen szerepelve 

képviselték óvodánkat! Reméljük a sport iránti szeretetük a 
későbbiekben is megmarad. 
Résztvevő gyerekek: 
Süni: Bencsik Ákos, Csák Levente, Hajnovics István, Kará-
csonyi Zalán,Varga Dániel
Katica: Bolyhos Zoltán, Fuith Hanna, Kenéz Dominik, Kiss 
Csaba Dávid, Matalin Tamás, Nagy István, Ozsváth Tamás, 
Vasas Dzsenifer

Köszönjük szépen a szülőknek is, hogy a gyerekek részt tud-
tak venni a tornán.

Pákozdi Tiborné
óvodavezető

Életkorhoz kötött szűrővizsgálatok
Amit az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokról (stá-

tuszvizsgálatokról) tudni kell:
A korábbi évek gyakorlatától eltérően (óvodában történő 

szűrések), 2009. szeptembertől érvényes rendelet szerint az 
életkorhoz kötött szűrővizsgálat a védőnői tanácsadóban tör-
ténik a szülő jelenlétében.

A státuszvizsgálatokat a betegségek megelőzése és ko-
rai felismerése érdekében végezzük, meghatározott életkor-
ban:1 hónaposan, 3 hónaposan, 6 hónaposan és a betöl-
tött 1 éves kortól minden évben, 6 éves korig.

6 éves kortól (illetve 7 éves kortól, ha a gyermek ak-

kor kerül az iskolába) az iskola védőnő készíti el az iskola 
orvossal együtt, meghatározott időközönként  az oktatá-
si intézményben. Erről a vizsgálatról is kapnak a szülők 
értesítést, amelyet a gyermek oltási könyvében rögzít a 
védőnő.

A vizsgálatokat jogszabályoknak megfelelően (”A kö-
telező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegsé-
gek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi 
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 
51/1997. (XII.18.) NM rendelet „) kötelező elvégezni!

A szűrővizsgálatokon a részvétel kötelező - a gyermek 
szülője/ törvényes képviselője jelenlétében történik - a vizs-

Védőnő jelenti
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Tisztelt Lakosság!

2016. január 1-jétől törvénymódosítások következtében 
a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működésében lé-
nyeges változások történtek.  Egyrészről a két szolgáltatás 
összevonásra került, család- és gyermekjóléti szolgálat ke-
retében működik a továbbiakban. A szolgáltatás továbbra 
is ingyenesen vehető igénybe a településen élők számára. 
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tá-
jékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint 
más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, 
ellátások közvetítésével látja el.

Másik lényeges változás az év elejétől, hogy Ceglédi 
Járás területén megalakult a Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont.

A ceglédi járás illetékességi területe: Abony, Albertirsa, 
Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós, Jászkaraje-
nő, Kőröstetétlen, Mikebuda, Tápiószőlős, Törtel, Újszilvás.

A Ceglédi Család- és Gyermekjóléti Központ szolgálta-
tásai szintén térítésmentesen, az illetékességi területen élők 
vehetnek igénybe. A szolgáltatás igénybevételét a családse-
gítő részére jelezzék!

A Központ szolgáltatásaihoz tartoznak:

- Kapcsolattartási ügyelet, mely keretein belül a 
gyermek a kapcsolattartásra jogosult személy számára talál-
kozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt biztosít.

- A készenléti szolgálat célja a Központ nyitvatartási 
idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali- te-
lefonos- segítségnyújtás, tájékoztatás történik.

- Jogi és pszichológiai tanácsadás biztosítása a járás 
településein élők számára.

A családok gondozását, ügyintézésben segítségnyújtást 
helyi szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat munka-
társa, a családsegítő végzi, míg a hatósági intézkedésekhez 
kapcsolódó törvényi előírásoknak megfelelő, koordinációs 
feladatokat a Központ látja el a továbbiakban.

Elérhetőségeink az alábbiak:

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Újszilvási Területi 
Iroda:

Cím: 2768 Újszilvás, Szent I. u. 4.- ÁMK Faluháza 
Telefonszám: 53/387-001/17 mellék 

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00-12.00 óra
Kedd: 13.00-16.00 óra

Szerda: 8.00-12.00 óra 16.00-18.00 óra
Csütörtök: 13.00-16.00 óra

Péntek:8.00-12.00 óra

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató, 
Család- és Gyermekjóléti Központ elérhetőségei:

Cím: 2700 Cegléd, Pesti út 7.
Telefonszám: 53/505-130

Készenléti ügyelet: 06-70/935-8645

Antal Viktória, 
családsegítő

gálat elmulasztása a gyermek elhanyagolásának számít és 
jogi úton kötelezhető a szűrővizsgálat pótlása.

Miért kerül sor a vizsgálatokra?
A szűrővizsgálatok segítségével nyomon követhetik 

gyermekük fejlődését, egészségi állapotát, illetve, ami kü-
lönösen fontos, megelőzhetünk komolyabb problémákat, 
betegségeket a korai felismerés által.

Szülőként teljesebb képet kaphatnak gyermekük testi-lel-
ki fejlődéséről szakemberek által. A státuszvizsgálat remek 
alkalom arra, hogy feltehessék esetleges aktuális kérdéseiket 
a gyermekkel kapcsolatosan. A vizsgálat során nem történik 
semmi fájdalmas, rövid időt vesz igénybe.
Mit kell tennie a szülőnek?

A fent említett életkorokban a gyermek részére időpon-
tot kell kérni a területileg illetékes védőnőtől, aki elvégzi a 

vizsgálatokat az erre megfelelő tanácsadó helységben.
Ezeket a szűréseket a gyermek háziorvossal párhuzamo-

san végezzük, de a védőnői státuszvizsgálat megelőzi az or-
vosi vizsgálatot.

A 6 éves gyerekek szűrővizsgálatát érdemes a 6 éves ol-
tással egy időben végezni, ehhez kérjük, egyeztessenek idő-
pontot a gyermekorvosukkal!

 A fent leírtaknak megfelelőn kérjük a szülőket, hogy a 
gyermekük egészsége érdekében segítsék a védőnők munká-
ját az együttműködésükkel!

Időpontot a Védőnői Szolgálatnál kérhetnek a 70/3243-
388 telefonszámon, illetve személyesen a védőnőjüktől.
Várom Önöket szeretettel!

Kengyelné Agócs Marianna
védőnő

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat hírei
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Iskolánk eseményeit folyamatosan nyomon követhetik a: www.facebook.com/reformatusaltalanosiskola.ujszilvasi oldalon.
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Háziorvosi hírmondó

Kedves Betegeink!

Megpróbáltam egy csokorba szedni az Önök részére a 
felnőtt háziorvosi ellátás során felmerülő lényeges változá-
sokat, fontos információkat, valamint az elmúlt 1 év tapasz-
talatait.

Mindenek előtt, érdekességképpen szeretném megoszta-
ni Önökkel a tavalyi év statisztikai elemzésekor (azaz a KSH 
kötelező jelentés készítésekor) kapott adatokat.

A tavalyi év során 15 746 orvos-beteg találkozás történt, 
mindezt 2035 beteg eredményezte.  A 15 746 esetből mind-
összesen 1 092 esetben történt szakrendelésre való tovább-
küldés, tehát 14 654 esetben a háziorvosi ellátás során a fel-
merülő panaszok orvoslása primeren megtörtént, mindez a 
háziorvos megfelelő „kapu-őri” szerepét reprezentálja. 

Az elmúlt év folyamán 834 esetben az ellátás a beteg la-
kásán történt, az összes orvos-beteg találkozás mintegy 5.3 
%-a volt hívás, amely nemcsak nemzetközi, de magyaror-
szági tekintetben, még a környező falvakhoz képest is rend-
kívül magas arány.

2015. január 5. -2015. december 31-ig terjedő időszak-
ban az újszilvási felnőtt háziorvosi rendelőben bonyolított 
vérvétel száma megközelítette, sőt, meghaladta a 2600 al-
kalmat.

Elmondható, hogy a tavalyi év során minden 100 beteg-
ből csupán kb. 2 beteg vérvétele történt a ceglédi, területileg 
illetékes, OEP által is finanszírozott laboratóriumban.

A mintegy 2600 vérvétel tényleges költsége megközelí-
tette az 1 200 000 Ft-ot, azonban a tavalyi év alatt lebonyo-
lított vérvételek a betegek részére térítésmentesen történtek, 
mindezen kiadásokat, az általam vezetett, a praxist működ-
tető MEDIKOM PLUSZ Kft. fedezte, amely sem OEP, sem 
önkormányzati támogatásban nem részesült.

A köztudottan alacsony háziorvosi finanszírozás, vala-
mint a vérvételi költségek jelentős volta, továbbá az önkor-
mányzati támogatás/hozzájárulás és az OEP finanszírozás 
hiánya miatt kényszerültünk változtatásra a vérvételek lebo-
nyolításával, finanszírozásával kapcsolatban.

A célunk az volt, hogy mindenképpen megmaradhasson 
a vérvételi lehetőség az újszilvási lakosok számára, ezért - az 
önkormányzattal egyeztetve- a tényleges anyagköltség áron 
történő, térítéses vérvételi lehetőség mellett döntöttünk.

Ennek értelmében 2016. február 10-től ismételten elér-
hetővé vált az újszilvási betegeink részére a helyben történő 
vérvétel lehetősége, változatlanul a szerdai napokon 06:00-
8:00 óra között az orvosi rendelőben, illetve –a beteg kérésé-
re-a beteg lakásán is.

A vérvételen történő részvételi szándékot személyesen a 
rendelőben vagy a 06-53-789-799 –es telefonszámon lehet 
előre jelezni! 
2016. februártól a vérvételi díj:

• Rendelőben: 500 Ft/ alkalom
• A beteg lakásán: 1 000 Ft/Alkalom nyugta ellenében.

Iskolai SZMK hírek

Szeretettel köszöntöm az újság minden kedves olvasóját!

Szeretném pár mondatban összefoglalni a Szülői Szer-
vezet idei munkáját. Túl vagyunk egy Szilveszteri bálon, 
ahol jó hangulattal búcsúztattuk az óévet. A jó hangulatról 
Kornyik János és Zenekara gondoskodtak. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy egyre többen látogatják bálunkat, illetve se-
gítik szervezetünket, amely által a gyerekek további prog-
ramjait támogatjuk. Egyre több felajánlást kapunk helyi vál-
lalkozóktól és magánszemélyektől, szülőktől. Hálás szívvel 
mondunk köszönetet Nekik!

Szilveszteri bál támogatói: Dr. Petrányi Csaba, Szilvás-
hús Kft., Bolyhos és Fia Bt., Sa-Ga-Ro Kft., Aranyablak Kft., 
Jansik József, Bajár Zsolt, Goods Market, Gazdabolt, Simon 
Zsolt, Coop ABC, Dr. Kun Tamás, Gyógyszertár, Piroska 
Virágbolt, Varró István, Szarvasné Marika néni, Németh 
Károly, Szekeres Anikó, Rugócenter Kft., Makai János, Mo-
nori Mihályné, Aranykemence Pékség, Leskó Ferenc, Hubai 
Jenő, Altoterra Kft., Kiss Pál, Meleg Sándor, Gergely Gá-
bor, Tóth Adrienn, Tóthné Balogh Zsuzsa, Szlezák Mihály, 
Kornyik Ilona, Kanyó Nikoletta, Újszilvási Sport Egyesület, 

Klub Söröző, Ádám Ferenc, Józsa Mihály, Banai László, Ke-
resztúri Hajnalka, Pusztai Krisztina és az iskola valamennyi 
osztálya, az Óvoda konyha dolgozói, valamint a Szülői Szer-
vezet tagjai, akik munkájukkal hozzájárultak a bál sikeréhez. 
Köszönet érte!

Február 5-én megrendezésre került a hagyományos Far-
sangi bál az iskolában. Sok ötletes és kézzel készített jel-
mezeket csodálhattunk meg. A büféről a Szülői Szervezet 
gondoskodott és a farsangi fánkot is a tagok készítették el. 
Itt szeretném megköszönni támogatóinknak, hogy hozzájá-
rultak a mulatság sikeréhez.

Támogatóink: Meleg Sándor, Szilváshús Kft., Simon Mi-
hályné Marika néni, Banainé Bognár Enikő és azok a szülők, 
akik a tombolához hozzájárultak.

S végezetül szeretném megköszönni a Szervezet tagja-
inak a segítséget, akik részt vettek a farsangi rendezvény 
munkálatainak elvégzésében.

Ladányiné Karai Erika
Szülői Szervezet elnök
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Természetesen továbbra is lehetőség van a területileg il-
letékes, OEP által finanszírozott ceglédi SZTK-ban találha-
tó Laboratóriumban (2700, Cegléd, Rákóczi u. 7., vérvétel 
SZTK-ban munkanapokon 06:30-9:00 óra között, időpont 
egyeztetés nélkül, de BEUTALÓVAL) történő térítésmentes 
vérvételre, ebben az esetben a vérvételi eredményért 2 mun-
kanap elteltével az SZTK Laboratóriumban kell érdeklődni, 
majd ezt követően a lelettel a háziorvosi rendelésen megje-
lenni.

Amennyiben a vérvétel a ceglédi SZTK Laboratórium-
ban történik, de a vérvételi eredményéért a háziorvosi rende-
lőben szeretne hozzájutni, ebben az esetben 200 FT/ alkalom 
a vérvételi eredmény lekérdezése és kinyomtatása, természe-
tesen nyugta ellenében.

A vérvételi térítési díj megfizetése alól mentesülnek a 
szociális otthonok lakói és a jelenleg is onkológiai kezelés 
(műtét, sugárterápia, kemoterápia) alatt álló rosszindulatú 
tumoros betegek.
Megértésüket ezúton is köszönjük!

Ezúton is szeretnénk tájékoztatni a vérhígí-
tót (azaz a Syncumar-t/ Marfarin-t/ Warfarin-t) 
szedő betegeink figyelmét, hogy részükre a há-
ziorvosi rendelőben elérhető egy modern véral-
vadási paramétert (INR-t) mérő készülék, mely 
saját forrásból került beszerzésre.

A véralvadási paraméter méréséhez egy ujj-
begyből vett kis vérmintára, valamint egy teszt-
csíkra, reagensre van szükség. 
A készülék nagy előnye:

• néhány percen belüli eredmény kimutatása (a 
véreredményéért nem kell még egyszer az or-
vosi rendelőben megjelenni, várakozni), 
• a minimális vérmintaigénye (hiszen nem kell 
vénás vért venni, elég az ujjbegyből nyert vér-
mennyiség, mint pl.: egy vércukormérés során), 
• valamint a készülék hordozhatósága (lehető-
ség van a beteg lakásán történő, néhány percen 
belüli INR meghatározásra).
A praxisba tartozó betegeink részére biztosítjuk 
a készülék használatát, azonban a tesztcsík és 
a reagens használatáért térítési díjat számolunk 
fel az alábbiak szerint, nyugta ellenében:
• INR meghatározás a RENDELŐBEN:1 000 
Ft/ alkalom
• INR meghatározás a BETEG LAKÁSÁN, a 
beteg kérésére: 1 500 Ft/alkalom

Kérjük, hogy az INR meghatározására hét-
köznapokon, 7:30-8:00 óra között jelentkezze-
nek, lehetőség szerint, előzetes időpont egyez-
tetést követően.

A vérhígítót (azaz a Syncumar-t/ Marfarin-t/ Warfarin-t) 
szedő betegek részére továbbra is elérhető a vénából vett 
mintából történő laboratóriumi INR meghatározás, azonban, 
mivel ezen mintákat a központi Laboratórium dolgozza fel, 
így ebben az esetben a vérvételi eredmény csak a következő 
munkanapon válik elérhetővé. A vérhígítót szedő beteg sa-
ját belátása szerint dönthet, hogy melyik INR meghatározási 

formát választja. 
Visszatérve a statisztikához, szeretnék még megosztani 

Önökkel egy igen fontos és egyben sajnálatos adatot. A fel-
nőtt háziorvosi praxisba bejelentkezett betegek közel 6%-nál 
ismert valamilyen rosszindulatú tumoros betegség, a tumo-
ros betegek 30%-a nő, 70%-a férfi beteg. 

Sajnálatos, hogy a felfedezett rosszindulatú tumoros 
betegek száma az elmúlt évek során jelentősen emelkedő 
tendenciát mutat nemcsak Újszilvás, hanem országos tekin-
tetben is, ezért szeretném hangsúlyozni a megelőzés, vala-
mint a szűrővizsgálatok jelentőségét, hiszen a rosszindulatú 
daganatok hatékony gyógyításához elengedhetetlen lenne a 
korai diagnózis, azonban a magukat egészségesnek érzők is 
rendkívül alacsony arányban vesznek részt a szervezett és 
elérhető szűrővizsgálatokon.

Az alábbi táblázat a daganatos betegségek korai felisme-
résére alkalmazott eljárások, valamint az életkor alapján ja-
vasolt szűrővizsgálatokat tartalmazza:

A célom tehát az, hogy a betegeink részére fontossá vál-
jon a szűréseken való megjelenés, a megelőzés fontossága, 
az egészséges életmód kialakítása.

Bízom abban, hogy sikerül a korábbi tendencia megfor-
dítása, ezért kérem, minél többen vegyék igénybe a fenti szű-
rővizsgálatokat!

Szeretnék még néhány „jótanáccsal” szolgálni bete-
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geink részére:
• Azon kismamák, akik várandósgondozás miatt ke-

resnék fel rendelésünket, kérjük, saját érdekükben, egyez-
tessenek időpontot az alábbi telefonszámok egyikén: 06-
53-789-799 vagy 06-30-5764676. Tekintettel az influenza 
növekvő aktivitására, a kismamák várakozási idejét szeret-
nénk az előjegyzés által a minimálisra csökkenteni (minél 
kevesebb ideig tartózkodjanak az orvosi váróteremben).

• Felhívjuk figyelmüket, hogy több napos panaszok ese-
tén, vagy tervezett orvoslátogatás esetén (pl. jogosítvány 
alkalmassági vizsgálat meghosszabbítása, leletek, záróje-
lentések bemutatása, megbeszélése) minél többen vegyék 
igénybe az előjegyzési lehetőséget, melyre időpontot sze-
mélyesen vagy az alábbi telefonszámon lehet kérni ren-
delési időben: 06-53-789-799. Az időpontot lehetőség sze-
rint igyekszünk pontosan betartani, de a tevékenység jellege 
miatt csúszások előfordulnak. Ilyenkor kérjük az előjegy-
zett betegek türelmét, be fogjuk őket szólítani!

Két előjegyzett beteg között mindig behívunk egy-két 
soron következő beteget, akkor is, ha csúszás van, mert kü-
lönben a nem előjegyzett betegek várakozási ideje elviselhe-
tetlenül hosszúra nyúlna.

Ha az időpontra nem tudnak jönni, kérem, azt mie-
lőbb mondják le, hogy az így felszabadult időpontot más 
igénybe tudja venni!

• A betegellátás folyamatában vannak helyzetek, amikor 
a betegen végzett beavatkozás nem szakítható félbe, ezért ha 
a telefon kicsörög, de nem vesszük fel, kérjük, várjon pár 
percet, mielőtt újra hív! Köszönjük!

• Kérjük ne telefonáljanak be a rendelőbe a váróte-
remből mobiltelefonon. Ezzel lassítják a rendelés folyama-
tát.

• Kérjük, legyenek figyelemmel betegtársaikra, akik 
befáradtak a rendelőbe és éppen velük foglalkozunk, amikor 
Ön telefonál. Beszéljenek röviden! Megértésüket köszön-
jük!

• Kérjük Önöket, hogy vérnyomásmérésre, vércu-
kormérésre, EKG elkészítésére, INR meghatározására, 
testsúlymérésre, krónikus betegségben szenvedők rend-
szeresen szedett gyógyszereinek felíratására, beutalók ki-
adására lehetőség szerint a rendelési idő első fél órájában, 
azaz a nővéri rendelés során érkezzenek. Rendelési időnk, 
a rendelés időbeosztása 2015. május 1.-től változatlan. 

• A rendelés időben történő befejezése érdekében legké-
sőbb a rendelés vége előtt fél órával érkező betegek el-
látására van mód. Azon túl érkező betegeket csak sürgős 
esetben tudjuk ellátni. 

• Kérjük, kopogással ne zavarják a rendelést és ne jöj-
jenek be hívás nélkül! Folyamatosan dolgozunk, akkor is, 
ha esetleg nincs benn beteg. Az ápoló rendszeresen tájéko-
zódik és begyűjti a kéréseket. Ha a kopogásra kell kijárnia, a 
rendszertelenül hívás nélkül bejövők kéréseire kell figyelnie, 
azzal jelentősen lassul a munka, így növeli a várakozási időt. 

• Keresőképtelen állománnyal (táppénzzel) kapcsola-
tos fontos tudnivalók:

- Általános szabály, hogy táppénzbe vétel igénye esetén, 

azt a lehető leghamarabb, lehetőleg még aznap, jelezni 
kell! Ezt követően, amint állapota lehetővé teszi, keresse fel 
a rendelést!

- Visszamenőleges táppénzbevételre 3, indokolt esetben 
maximum 5 napig van lehetőség. Az 5 napba a bejelentés 
napja és a munkaszüneti napok is beleszámítanak. Így pl. ha 
péntek a táppénz első napja, azt legkésőbb a következő hét 
keddjén kell jelezni!

- Ha keresőképtelen állományát megszakítja („bemegy 
dolgozni”) vagy keresőképtelensége alatt be kell feküdnie 
kórházba („felveszik a kórházba”), azt egy munkanapon 
belül jelezni kell. Tehát lehetőleg aznap, de legkésőbb más-
nap, ha hétvégén történik a változás, akkor hétfőn!

- Ha kórházi kezelése véget ér („haza megy a kórház-
ból”) és azt követően továbbra is szüksége van a keresőkép-
telen állományra, azt egy munkanapon belül jelezni kell. 
Tehát lehetőleg aznap, de legkésőbb másnap, ha hétvégén 
történik a változás, akkor hétfőn!

- A kórházból történő távozáskor a zárójelentés mellett 
mindig kérje a kórházi kezelés időtartamáról szóló igazo-
lást, mert arra az időszakra az a táppénzes lapja, háziorvos 
arra az időre nem adhat ki táppénzes lapot.

- Ha a keresőképtelen állományban lévő beteg a kont-
rollon nem jelenik meg és ennek okáról nem kapunk érte-
sítést, a beteget keresőképtelen állományát megszüntetjük 
(„kiírjuk dolgozni”).

- 30 napon túli keresőképtelenség esetén a beteg köteles 
a felülvizsgálaton megjelenni, amennyiben azt egészségi 
állapota lehetővé teszi. Ennek elmulasztása esetén a felül-
vizsgáló főorvos a táppénzét megszüntetheti („kiírhatja dol-
gozni”).

- Az un. „passzív táppénz” megszűnt. Munkaviszonya 
megszűnése után keresőképtelenség okán pénzbeli ellátásra 
nem jogosult senki. (megjegyzés: munkaviszony a táppénz 
ideje alatt is megszűnhet!)

- Elveszett táppénzes lap pótlása térítésköteles. 
- Tekintettel arra, hogy számos esetben nem igénylik a 

táppénzt betegségük idejére, a tévedések elkerülése érdeké-
ben táppénz igényét minden esetben jelezze, mert az nem in-
dul automatikusan azzal, hogy megjelent a rendelőben vagy 
betelefonál betegsége miatt. 

• A táppénzes felülvizsgálat ideje alatt a rendelés szü-
netel. A felülvizsgáló főorvos pontos érkezése előre nem 
tudható és a vizsgálat hossza sem látható előre. Mindezekért 
a felülvizsgálat napján hosszabb várakozási időre kell szá-
mítani! Ezeken a napokon kevesebb előjegyzési időpontot 
adunk ki.

• Tanulók hiányzásáról igazolást visszamenőleg maxi-
mum 3 napig áll módunkban kiadni! Az iskolából történő 
hiányzást egy munkanapon belül jelezni kell! Tehát lehető-
leg aznap, de legkésőbb másnap, ha péntek a hiányzás első 
napja, akkor legkésőbb hétfőn! Ezt követően, amint állapota 
lehetővé teszi, keresse fel a rendelést! 

• Betegszállítás megrendelése egy munkanappal a ter-
vezett szállítás ideje előtt lehetséges. A szállítást un. „Be-
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tegszállítási utalvány” ellenében végzik el. Kérjük, hogy a 
szállítási igényt ennek figyelembe vételével időben jelezzék 
és a szállítási utalványért jöjjenek be. 

• A felnőtt háziorvosi praxisba minden 14. életévét 
betöltött újszilvási személy tartozhat, a bejelentkezéshez 
személyi igazolványra, lakcímkártyára és TAJ-kártyára van 
szükség. A bejelentkezés adminisztrációja mindösszesen 
néhány percet vesz igénye, ennek ügyintézésére is kérhető 
előjegyzési időpont a következő telefonszámon: 06-53-789-
799.

• NRSZH/FOB (rokkantellátás, fogyatékossági támo-
gatás) felülvizsgálatához kapott értesítőt minél hama-
rabb jutassa el hozzánk, továbbá, fontosnak tartjuk hang-
súlyozni, hogy egyúttal hozza magával a korábbi NRSZH/
FOB határozatát, személyi igazolványát, valamint a korábbi 
felülvizsgálat óta keletkezett összes orvosi dokumentációját 
(ambuláns lapokat, zárójelentéseket).

Bízom abban, hogy hasznos információkkal szolgálhat-
tam Önöknek a mindennapi betegellátással, a felnőtt házior-
vosi praxis működésével kapcsolatban.

Végezetül, kérem, engedjék még, hogy ezúton is kifejez-
zem köszönetemet közvetlen munkatársaimnak, Zsadonné 
Falusi Katalinnak és Bagosi Brigittának, hogy az elmúlt 1 év 
folyamán mindig a betegek érdekeit tartották a legfontosabb-
nak és önzetlenül támogatják mindennapi munkámat. 

A további, sikeres együttműködés reményében kívánok 
Önöknek jó egészséget!

Tisztelettel:
dr. Komonyi Éva

Felnőtt Háziorvosi Praxis Rendelési idő:
Hétfő:   8:00-12:00 óráig
Kedd:   8:00-12:00 óráig
Szerda: 8:00-12:00 óráig

Csütörtök: 13:00-16:00 óráig
Péntek: 8:00-11:00 óráig

A várakozási idő csökkentésének céljából előjegyzés alap-
ján is történik betegellátás.
Előjegyzésre időpontot a 06-53-789-799 –es vezetékes te-
lefonszámon vagy a 06-30-5-76-46-76- os mobiltelefonszá-
mon, valamint személyesen a rendelőben lehet kérni.

A hétfői, a keddi és a szerdai délelőtti rendelés esetén a be-
tegellátás az alábbiak szerint történik:
 8:00 -  8:30       Receptek felírása, vérnyomás-, vércukormé-
rés, injekciózás
 8:30 - 10:00      Akut betegek ellátása
10:00 – 12:00     Előjegyzett betegek ellátása – krónikus 
betegek gondozása

A csütörtök délutáni rendelés esetén a következők szerint 
alakul:
13:00-  13:30       Receptek felírása, vérnyomás-, vércukor-
mérés, injekciózás
13:30 - 15:00       Akut betegek ellátása
15:00 – 16:00      Előjegyzett betegek ellátása – krónikus 
betegek gondozása

A pénteki rendelés az alábbiak szerint alakul: 
8:00 -  8:30        Receptek felírása, vérnyomás-, vércukormé-
rés, injekciózás
8:30 - 10:00       Akut betegek ellátása
10:00 – 11:00     Előjegyzett betegek ellátása – krónikus be-
tegek gondozása

A rendelő telefonszáma- rendelési időben hívásbejelentés:              
06-53-789-799
A rendelő fax-száma: 06-53-788-944
Szolgálati mobiltelefonszám- rendelési időn kívül hívásbe-
jelentés: 06-30-5-76-46-76
E-mail cím: rendelo.ujszilvas@gmail.com

KMB Hírek
Újszilvás körzeti megbízottjaként az alábbiakról sze-

retném tájékozatni a Tisztelt Lakosságot: Az idei év kez-
detétől folytatódott a térségünket érintő fokozott ellenőrzés, 
melynek keretein belül a napi visszatérő rendőri jelenlétet 
továbbra is biztosítottuk az illetékességi területünkön. A fo-
kozott ellenőrzések elsődleges célja a lakosságot legjobban 
irritáló főleg vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítá-
sa, valamint a térségen áthaladó gépjárműforgalom szűrése 
a fenti okra tekintettel. A fokozott ellenőrzés során kollegá-
immal együtt törekszünk minden, az idősek lakta utcákat is 
visszatérően ellenőrizni, tekintettel arra, hogy a környező te-
lepüléseken megnőtt az idősek sérelmére elkövetett bűncse-
lekmények száma. Ezen bűncselekményeket megelőzendő  
településünkön megnöveltük a közterületen eltöltött szolgá-
lati óraszámot, melynek célja a ,,látható rendőrség” biztosí-
tása bűncselekmények megelőzése érdekében. 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei évben 
regisztrált bűnügyi szám alapján megállapítható, hogy va-
gyon elleni bűncselekmény mértéke elenyésző, azok minden 
esetben felderítésre kerültek, melyek elkövetői gyorsított 
bírósági eljárásban kaptak ítéletet, vagy várnak ítélethoza-
talra. 

Ezen esetekben is elengedhetetlen volt az Önök segítő 
közreműködése, melyet ezúton is meg szeretnék ismételten 
köszönni, mivel ezen elkövetők elszámoltatása a község la-
kóinak közös érdeke.

Ezúton engedjék meg, hogy a tavaszi időszakra tekintet-
tel, pár tanáccsal, kéréssel forduljak Önökhöz:

A téli időszak elmúltával, valamint a tavasz beköszönté-
vel megnövekszik mind a kerékpáros, mind a gyalogosfor-
galom a főúton, valamint a település mellékútjain egyaránt. 
A megnövekedett kerékpáros, valamint személyforgalom 
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Önöktől nagyobb figyelmet, toleranciát igényel, kérem, 
hogy közlekedésük során figyeljenek oda egymásra a balese-
tek megelőzése, elkerülése érdekében.

Az elmúlt időszakban több esetben érkezett állampolgári 
jelzés, miszerint megnövekedett a térségünkben a kóbor álla-
tok száma. A háziállatok tartása felelősségteljes magatartást 
kíván meg Önöktől, így kérem, hogy udvaron, zárt kertben 
csak akkor vállalják azt, amennyiben annak (Jegyzői tájékoz-
tató) maradéktalanul meg tudnak felelni. Ezen szabálysértés 
bár nem hatóságom jogköréhez tartozik, de amennyiben be-
azonosításra kerül a szabálysértő személyazonossága, úgy az 
áttételesen megküldésre kerül az illetékes hatóság irányába.

Ezenkívül engedjék meg, hogy az időseket érintő bűn-
cselekményekkel kapcsolatosan (elkövetői formák) tájé-
koztatást adjak, tekintettel arra, hogy ezek észlelése esetén 
meghiúsíthatóvá, jelentése alapján felderíthetővé válik a 
bűncselekmény:

A Rendőrség vigyáz Önre és értékeire!
Ön is megtesz mindent ennek érdekében?

Nyugdíjasok figyelmébe! 

Az időskorúak sérelmére elkövetett jogsértések során 
az elkövetők azt használják ki, hogy az idősek jószívűek, 
olykor hiszékenyek is, a figyelmük könnyen elterelhető, és 
gyakran élnek egyedül. Hasonló esetben kérjük vegyék fi-
gyelembe, hogy a biztonságuk nagymértékben növelhető 
megfelelő óvatossággal és körültekintéssel!

A „trükkös lopásokról”: Mindennapjaink jelenségévé 
vált az a fajta bűnelkövetési módszer, amikor időskorúak la-
kóhelyén megjelennek idegenek, majd különféle hihetőnek 
tűnő magyarázatokkal, kéréssekkel bejutnak a lakásukba és 
a tulajdonos figyelmét elterelve elemelik értékeiket.
A bűnelkövetők módszerének lényege:

Valamilyen ürüggyel juss be az idős házába! Ha beju-
tottál érd el, hogy az idős ember elővegye pénztárcáját és 
pénzét a rejtekhelyéről! Tereld el a figyelmét és szabadítsd 
meg az értékeitől! Ezt nevezzük trükkös lopásnak!

A trükköző mottója: „Ismerd meg a rejtekhelyet, ahon-
nan az értéket elviheted! Tereld el a figyelmet és cselekedj 
gyorsan”.

A trükköző módszere: Veszek bármit, hoztam visszatérí-
tést, ajándékot bárhonnan, egyet kérek, hogy adjon vissza a 
20 ezresből és adjon egy pohár vizet. Én addig az elővett, 
vagy a rejtekhelyre visszatett pénzt megszerzem.
Óvakodjunk az idegenektől, és ne engedjük be őket lakásunk-
ba!

Ha beengedjük, mindig legyen velünk egy szomszéd, 
egy rokon. Amennyiben a hívatlan vendég már akaratuk el-
lenére belépett otthonukba, ne hagyják egy pillanatra sem 
felügyelet nélkül. Amennyiben kellő körültekintéssel lépnek 
fel, meghátrál, és távozni fog. A „vendégtől” mindig kérdez-
zék meg a nevét, írják fel a gépkocsija rendszámával együtt. 
Tudjuk, hogy ez nehéz, de segíthet a szomszéd, a rokon.
Mit tegyen, ha idegen érkezik? 

Idegent lehetőleg ne engedjen be a lakásába! Ha ez még-

is elkerülhetetlen, akkor soha ne hagyja őt egyedül egyetlen 
pillanatra sem! Az Önhöz becsöngető idegenekkel kapcso-
latban mindig legyen óvatos! Előfordul, hogy hivatalos vagy 
hasonló személynek (közmű szolgáltató, postás, újságos, 
szerelő, díjbeszedő, mérőóra-leolvasó) adják ki magukat 
csalók, vagy házaló árusként, tüzelőfa árusként, bajba jutott 
személyként segítséget kérve próbálnak bejutni a lakások-
ba! A közmű szolgáltatók soha nem küldenek vissza kész-
pénzt!!! Idegen kérésére ne váltson pénzt, és legyen óvatos! 
Hívja vissza olyan időpontra, amikor hozzátartozója, vagy 
szomszédja is jelen tud lenni! 

További bűnmegelőzési tanácsok: Ismerje meg szom-
szédjait és kölcsönösen figyeljenek egymásra, a ház, az utca 
és a környék biztonságára! Ha jól ismeri az Ön mellett lakó-
kat, kérje meg őket, ha elutazik, hogy ügyeljenek a lakására, 
ürítsék a postaládáját! Használják ki a közösség erejét a biz-
tonságuk növelése érdekében!

Örök klasszikus trükkös csalás az úgynevezett 
„unokázós” módszer:

 „Az idős Zsuzsa néninek csörög a telefonja, melyre vála-
szol. Zsuzsa néni gyanútlanul felveszi a készüléket, az aláb-
bihoz hasonló párbeszéd folyik le:

Idegen: Szia nagyi, én vagyok az!
Zsuzsa néni: Kicsoda? Nem értettem!
Idegen: Hát én vagyok az, nagyi!
Zsuzsa néni: Te vagy az, Pisti? 
Idegen: Igen nagyi, én vagyok az, Pisti! Balesetet szen-

vedtem, itt állok az út szélén, a semmi közepén. Az autóm 
teljesen összetört, meg engem is kórházba kell szállítani, 
mert vérzik a fejem. El kéne szállíttatni a kocsit, nehogy el-
lopják, de nálam csak kártya van. Az autómentőnél viszont 
készpénzben kell fizetni. Azt mondják, olyan 100.000 forint 
lesz. Tudnál kölcsönadni? A barátom épp errefele dolgozik, 
úgyhogy ha odaadod neki, elhozza nekem a pénzt. 

Zsuzsa néni: Jaj, persze, kicsikém! De ne menjek inkább 
én érted?

Idegen: Nem kell, a barátom, Sanyi, már úton van feléd, 
ő erre jön! Ne költs feleslegesen utazásra! Ha valamit tudok, 
szólok! Mi a pontos címed, hogy oda tudjam irányítani hoz-
zád?

Rövid idő múlva csöngetnek az ajtóban, addigra Zsuzsa 
néni összeszedte a kért összeget, ismerve a kórházi ellátás 
menetét, talán egy kicsivel többet is összekészít a szeretett 
unokának. Az ajtóban már vár az ismeretlen férfi, akinek a 
lelkére bízza az aggódó nagyszülő, hogy vigyázzon a pici 
unokájára és a pénzre, és meghagyja neki, hogy Pisti hívja őt 
azonnal, ahogy tudni valamit!

Néhány óra vagy nap múlva Zsuzsa néni felhívja Pistit, 
hogy jobban érzi-e magát? Ekkor derül ki, hogy se Pistinek, 
se az autójának nincs semmi baja, élnek és virulnak. Ekkor 
ébrednek rá, hogy az egész telefonbeszélgetés átverés volt. 
Esetleg megkísérlik visszakeresni, visszahívni a telefonszá-
mot, melyről a csalók telefonáltak, de addigra ők már min-
den nyomot eltüntettek.”

Hasonló esetben mindig győződjenek meg a történet va-
lósságáról, hívják fel rokonukat, hozzátartozójukat!

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna: 
A „rajtakapott” elkövető nagy veszélyt jelent!!! Ne akar-



Segítsék munkánkat, vigyázzanak 
magukra és értékeikre!

Remélem, hogy az elmúlt időszakban Önök is azt tapasz-
talták, hogy csapatmunkában közösen Önökkel együtt, Önö-
kért dolgozunk!

Kégli Norbert
rendőr főtörzsőrmester

Elérhetőségem: 06 20/ 489-6714
KMB Iroda:

 2768 Újszilvás, Szent István utca 4. (Faluháza)
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janak akciófilmek hőseihez hasonlóan ellenállni, mert az a 
testi épségükbe, esetleg az életükbe kerülhet. Segítsék mun-
kánkat és a lehető legtöbb információt /személyleírás, távo-
zás iránya, használt jármű stb./ jegyezzék fel az elkövetőről!

Ha ismeretlen, gyanús személyeket, autót lát többször 
elhaladni a környéken, jegyezze fel a rendszámát vagy 
típusát, ismertetőjelét, vegye fel a kapcsolatot munkatár-
sainkkal, vagy hívja azonnal ingyenesen hívható telefon-
számainkat (107, 112), vagy a szolgálati mobiltelefonszá-
momat (lap alján)

Január közepén elkezdődött a felnőtt csapat felkészülése 
a tavaszi idényre, ami elég hosszú lesz, hiszen elindult feb-
ruár 28-án és az utolsó mérkőzéssel június 4-vel zárul a baj-
nokság. A játékoskeret szinte változatlan, 1 játékos érkezett 
és 1 játékos távozott. A távozó Gál Lászlónak köszönjük az 
újszilvási csapatért végzett munkáját és további sok sikert kí-
vánunk neki. A sorsolás alapján 6 hazai és 9 idegenbeli mér-
kőzést kell lejátszani, ami nem kedvező a csapat számára, de 
bízunk a jó folytatásban és megpróbáljuk a dobogó valame-
lyik fokát megcélozni. Ehhez továbbra is várjuk szurkolóink 
segítségét, sportszerű bíztatását. 

Az utánpótlás korú labdarúgóink is elkezdték a felkészü-
lést januárban a tavaszi bajnokságra és a Bozsik tornákra. 
A gyerekek lelkesen végzik az edzéseket, reméljük a 
tornákon majd jó eredményekkel párosul a hozzáál-
lás. Szeretném megköszönni a gyerekek szüleinek a 
segítségét, akik elkísérik gyerekeiket az edzésekre és 
a Bozsik tornákra, nem egyszer segítve a gyerekek 
eljuttatását is a tornákra.

A jövőben Egyesületünk szeretne hagyományt 
teremteni és minden évben Húsvéti Kupa elnevezés-
sel korosztályos tornát rendezni az U-7-es és U-9-es 
gyerekek számára a környező települések részvételé-
vel az új műfüves pályánkon.

Szeretném megköszönni Bolyhos Zoltán segítsé-
gét és támogatását a torna megrendezésében és külön 
köszönjük, az U-7es csapat számára felajánlott 8 gar-
nitúra mezt és sportszárat. 

 A Bozsik tornák március 19-én kezdődnek az 
U-11-es, U-13-as korosztály számára Tápiószent-
mártonban.

Újszilváson is megrendezésre kerül két Bozsik 
torna, április 17-én 9.00 órától az U-7-es és U-9-es 
csapatoknak, április 23-án 9.00 órától pedig az U-11-
es és U-13-as csapatok mérkőznek meg egymással.

Beruházásaink elkezdődtek, melyeket az előző 
újságban már részleteztünk. Elkészültek a labdafogó 
hálók, kicseréltük a nagypálya kapuit korszerű alu 
kapukra, amelyek már megfelelnek az előírásoknak, 
ezzel csökkentve az esetleges sérüléseket. A kivitele-
zést az Önkormányzat dolgozói végezték el, kiváló 

minőségben, köszönjük nekik. 
Március hónapban elkészülnek a Sportcentrum beépített 

bútorai, ezzel is komfortosabbá téve a sportolók ott eltöltött 
idejét.

Ezúton szeretném kérni az újszilvásiakat, hogy ha ren-
delkeznek régi fotókkal, csapatképekkel vagy valamilyen 
sporttal kapcsolatos relikviákkal, hozzák be a Sportcentrum-
ba, hogy ott ki tudjuk állítani és ezáltal be tudjuk mutatni az 
elmúlt években elért sikereket. Előre is köszönjük!

Ádám József
Újszilvás KSE elnök

Sport Egyesületi tájékoztató
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Egyik legrettegettebb vírus okozta betegség, amely iránt 
az összes melegvérű állat és az ember is fogékony. Heveny 
agyi és gerincvelő gyulladás miatt, szinte mindig halálos le-
folyású.

Időszámítás előtti időkben Démokritosz és Arisztotelész 
is a betegségnek kutyaharapással kapcsolatos kialakulását 
figyelte meg.

A veszettség elleni védőoltást Pasteur dolgozta ki 1855.-
ben, és Hőgyes Endre fejlesztette tovább 1888.-ban. 

A XIX.század elején egész  Európában veszettség járvá-
nyok dúltak, majd az állategészségügyi intézkedések ered-
ményeképpen javult a helyzet.

A II. világháború előtt Európában és nálunk is főleg a 
városokban dominált 90%-ban a kutya veszettség, ami ese-
tenként macskákat is érintett. (A veszett macska általában 
fejre támad, de ennél még veszélyesebb a karmolás).

A jelenleg is gyakoribb, alkalmanként járványszerű erdei 
veszettség legfőbb terjesztője és fenntartója Európában és 
Magyarországon is a vörös róka.

A veszettség esetek száma összefügg a rókák sűrűségé-
vel és élet ciklusukkal. Január, február hónapokban éri el a 
csúcspontot, mikor a párzások kapcsán gyakoriak a sérülé-
sek.

A betegséget a lyssa vírus okozza. A vírus ellenálló ké-
pessége kicsi, szokásos fertőtlenítő szerek hatására, valamint 
56 C fok fölött, savas vagy lúgos közegben percek alatt el-
pusztul. A beszáradt nyálkában néhány napig, az elhullott, 
enyészetnek indult állat agyában több hétig fertőzőképes.

A vírus legtöményebben a beteg állatok központi ideg-
rendszerében található, de a nyálban, egyes mirigyek váladé-
kában (pl. könnyben) is jelen van.

A fertőzött állat (kutya, macska, stb.) nyála és mirigyvá-

ladékai a lappangási idő végén már tartalmaz vírust és fertőz 
annak ellenére, hogy az állat egészségesnek tűnik (vidám, 
eszik, iszik, stb.) így sokan nem feltételezik, hogy az egész-
ségesnek tűnő kutya halálos betegséget terjeszthet. 

Kutya nyálában 3-7 nappal, a rókáéban 1-2 nappal, a de-
nevérben 10-12 nappal a megbetegedés előtt már kimutatták 
a vírust.

A vírus majdnem mindig marás, harapás, karmolás köz-
ben nyállal jut be a sebbe, szövetekbe.

Aerogén (belégzéssel történő) fertőzés is lehetséges A 
betegség kialakulása a fertőződéstől általában 2-8 hét, de ez 
lehet rövidebb 5 nap és hosszabb 200 napon túl is. Ez az 
időszak a lappangási idő. 

Megelőzés, védekezés:
Rendészeti intézkedésekkel, melyet az állategészségügyi 

törvény, törvényerejű rendeletek és végrehajtási utasítások 
tartalmaznak.(kutyák nyilvántartása, kóbor ebek befogása, 
kutyák kötelező évenkénti oltása, stb.)

Az erdei veszettség elleni védekezés a rókák számának 
gyérítésével nem volt túl eredményes. Újabban sokkal haté-
konyabb csalétkekben (csirkefejben) rejtett élő vagy gyen-
gített vírussal történő róka és vadon élő állatok immunizá-
lása repülőgépes kiszórással. A kezelt területet piros színű 
rókafejes plakáttal jelölik. Ez időszakban elrendelt ebzár-
lattal próbálják elérni, hogy a kiszórt csalétket ne a kutyák 
fogyasszák el.

Az utóbbi időben számos esetben fordult elő megyénk-
ben a veszettség, ezért fokozott odafigyeléssel, felelősségtel-
jes állattartással védekezzünk ellene!

Dr. Sztankovics Gyula
címzetes főállatorvos

VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZŐ
EBOLTÁS

2016. április 2-án (szombaton) 8.00 - 9.30-ig Abonyi úton, a vásártéren
2016. április 2-án (szombaton) 9.45 - 11.30-ig a Sportpálya előtt

2016. április 2-án (szombaton) 11.45 – 13.00-ig a ZÖLD ABC előtt
Ára: 3500.- Ft/eb

Féreghajtó tabletta: 200.- Ft/db
Új oltási könyv kiállítása: 600.- Ft
Mikro chip beültetés: 3500.- Ft/eb

Háznál + kiszállási költség
Állatorvos: Dr. Sztankovics Gyula

Rendelő: Tápiógyörgye, Táncsics u. 9.
Mobil: 06 70/ 212- 7370  Telefon: 06 53/ 383-664

VESZETTSÉG



Háziorvos:
Dr. Komonyi Éva
Tel: 06 53/ 789-799, 06 30/ 576-4676
Rendelő címe: Újszilvás, Alkotmány utca 66.
Rendelési idő:
Hétfő: 8:00-12:00 óráig
Kedd: 8:00-12:00 óráig
Szerda: 8:00-12:00 óráig
Csütörtök: 13:00-16:00 óráig
Péntek: 8:00-11:00 óráig
Az Orvosi Ügyelet elérhetősége továbbra is az Orvosi Ren-
delő udvarán elhelyezett táblán látható!

Ügyelet: 
Telefonszám: 06 29/440-074
Helye: Tápiószele, Jókai u. 1/a.
Ideje: hétköznaponként: 16:00-8:00 között, hétvégenként és 
ünnepnapokon: 00:00-24:00-ig.

Sürgős esetben (közúti baleset, vérvesztéssel járó sérülés, 
életveszély, megindult szülés, stb.) változatlanul hívható a 
104, a mentők száma.

Házi gyermekorvos:
Rendelő címe: Újszilvás, Alkotmány u. 68.
Telefon: 06 20/ 530-5014
Rendelési idő: 
hétfő: 8-11   Tápiógyörgye
kedd: 8-11   Újszilvás
szerda: 8-11   Újszilvás
csütörtök: 8-11   Tápiógyörgye
péntek: 8-11   Újszilvás 

Egészséges rendelés, tanácsadás:
péntek: 11-12 Újszilvás
csütörtök: 11-12 Tápiógyörgye 

Tanácsadásra (védőoltásra, szűrővizsgálatra),   kizárólag  
előzetes bejelentkezés során egyeztetett időpontban fogad-
juk. A várakozási idő csökkentése céljából a jövőben szeret-
nénk elérni, hogy a beteg gyerekek is előre egyeztetett időre 
érkezzenek. Időpontot a 06 20/ 530-5014 telefonszámon, 
vagy személyesen kérjenek.

Naprakész információk:
http://draltsachrita.mindenkilapja.hu/
Dr Altsach Rita

Fogorvos:
Dr. Kun Tamás, Kun-Dentál Bt. 
(székhely: Szolnok, Városmajor út 54. 3 em. 11.)

Rendelés: 
Újszilvás, Alkotmány utca 66. Egészségház, Fogorvosi ren-
delő.

Bejelentkezés: 06-30/470-4561
Sürgős esetben bejelentkezés nélkül is lehet a rendelést lá-
togatni!
Rendelési idő:
Hétfő: 12:00 - 20:00
Szerda: 12:00 - 20:00
Csütörtök: 8:00 - 16:00

Fogorvosi ügyelet: 
Központi Stomatológiai Intézet
Címe: 1088 Budapest,
Szentkirályi utca 40.
Telefonszáma: 06/1/317 6600
Faxszáma: 06/1/318 7014
-----------------------------------------------------------
CED-DENT FOGÁSZATI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Teljes körű fogászati ellátás.
A SZOLGÁLTATÁS TÉRÍTÉSKÖTELES!

Ügyelet:
Szombat, Vasárnap: 10.00-14.00
Cím: CED-DENT FOGÁSZAT
 2700 Cegléd
 Szabadság tér 2.
 telefon: 53/318-259
 fogaszat@cedent.hu

Terhességi Nőgyógyászat:
Kizárólag gyerekágyas és állapotos nők részére!
Dr. Danis Dávid
Minden hó negyedik szerdáján 12.30-tól!

Védőnő és terhes-tanácsadás:
Kengyelné Agócs Marianna
Telefon: 06 70/ 324-3388
Rendelés:
Szerda:  13.00 – 16.00
Péntek :  8.00 – 10.00 Terhes tanácsadás
 11.00 – 13.00 Orvossal tartott tanácsadás
 13.00 – 15.00 Csecsemő tanácsadás
Gyógyszertár:
Árpád Patika Fiók Gyógyszertára:
Hétfő, kedd, szerda, péntek: 09:00 - 14:00.
Csütörtök kizárólag csak: 13:00 - 16:00.
Telefon: 06 53/ 587-539

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK:
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Polgármesteri Hivatal:
2768 Újszilvás, Szent István utca 6.
Központi telefonszám: 06-53/387-001;
Titkársági fax: 06-53/587-519.
Központi e-mail cím: ujszilvaspolghiv@gmail.com
Weblap: www.ujszilvas.hu 

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, kedd, szerda: 08:00 -12:00 és 12:30 -16:30.
Csütörtökön nincs ügyfélfogadás!
Péntek: 08:00 -12:00 és 12:30 -14:00.

Hívható mellékek:
Polgármester: /11 mellék   Dr. Petrányi Csaba
Jegyző: /12 mellék   Penczi Ildikó
Titkárság: /10 mellék   Bató Szilvia
Gazdálkodás: /13 mellék  Pivon Ildikó
Pénztár /13 mellék   Szabóné Kálló Andrea
ÚJKOM Kft. /13 mellék   Birinyiné Éder Edina
Járási ügysegéd /14 mellék Bodor Anita
Munkaügy /15 mellék  Siska Éva
Adóügy /18 mellék   Sándor Lászlóné
Anyakönyvezés /18 mellék  Farkas Lászlóné
ÚJKOM Kft. - 
műszaki csoport /16 mellék  Miskolczi Lóránt 
    06-30/598-2512;
LEADER pályázatok, 
pályázatkezelés:/16 mellék  Farkas Tibor
Ügyfélszolgálati Iroda 
(Szociális ügyek) /27 mellék  Kenderes Józsefné,
    Veres Mónika
Öregek Napközi Otthona /20 mellék
Általános Iskola /21 mellék illetve 06-53/387-019
ÁMK Kerekerdő Óvoda /22 mellék

NAPFÉNY Idősek Otthona:
2768 Újszilvás, Béke u. 2.
Telefon: 06-53 / 789-055

Óvoda Konyha:
2768 Újszilvás, Szent István u. 2.
Telefon: 06-53 / 387-027

ÁMK Faluháza és Községi Könyvtár:
2768 Újszilvás, Szent István u. 4.
Telefon: 06-53 / 387-001 /17 mellék Magó Eszter
Nyitva tartás: Hétfőtől - péntekig: 09:00- 16:00.
eMagyarország: Hétfőtől - péntekig: 09:00 -16:00.

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Újszilvási Területi 
Iroda:
Cím: 2768 Újszilvás, Szent I. u. 4.- ÁMK Faluháza 
Telefonszám: 06-53/ 387-001  /17 mellék 

Antal Viktória
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00-12.00 óra
Kedd: 13.00-16.00 óra
Szerda: 8.00-12.00 óra 16.00-18.00 óra
Csütörtök: 13.00-16.00 óra
Péntek:8.00-12.00 óra

Körzeti megbízott:
Körzeti megbízott: Kégli Norbert r. főtörzsőrmester
Telefon: 06 20/ 489-6714
KMB iroda: 2768 Újszilvás, Szent István u. 4. (Faluháza)
Sürgős esetben kérem hívja a 107-es telefonszámot!

Polgárőrség és Mezőőri Szolgálat:
Telefonszám: 06 30/ 529-5383
A nap 24 órájában a lakosságot érintő bűncselekmények ész-
lelésével kapcsolatosan, valamint kóbor és veszélyes ebek-
kel, továbbá illegális szemétlerakással kapcsolatos operatív 
intézkedések okán is közvetlenül hívható! A feladatot idő-
arányosan felosztva Árva István, Hajnovics István és Vá-
gány László látják el.

Falugazdász:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Falugazdász Iroda
Dudás László
Tel.: 06-30/ 387-0894 , 06-20/ 242-6562
 06-53/ 312-077 , 06-53/ 500-649

Ügyfélfogadás:
Szerda: 8.00 – 12.00
az újszilvási Polgármesteri Hivatalban

Állatorvos:
Hétvégi (péntek délutántól) és ünnepi (ünnepet megelőző 
nap délutánjától) állatorvosi ügyelet a Polgármesteri Hivatal 
kapujára van kifüggesztve.

Hatósági feladatokat ellátó állatorvos:
Dr. Boldizsár János
2700 Cegléd, Buzogány u. 2.
Tel: 06-20/570-2348
Kizárólag csak a következő felsorolt okokból hívható: Ha-
tósági megfigyelés (eb, macska, stb.) céljából, méhvándor-
lás bejelentéshez, vágóállat szállításakor kiegészítő hatósági 
állatorvosi igazolás kiállításához, állami támogatásokhoz 
(szarvasmarha, méh, stb.) szükséges állatorvosi igazolások 
kiadásához!

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Ügyfélszolgálati iroda: 2766 Tápiószele, Jókai utca 1. 1. 
emelet
Telefonszám: 06 70 / 902-6089
Hibabejelentő:  Józsa István 06 70 / 902-6082
   Banai László: 06 30 / 401-8111

Szennyvíz-csatorna ügyelet
Hibabejelentő: 06 70 / 685-9318
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Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett halottunk:

BAJÁR ISTVÁNNÉ

temetésén megjelentek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek, mély fájdalmunkban 

osztoztak.
Köszönjük Szekeres Anikónak, valamint Tankó-

Walter és Társa Kegyeleti Kft. 
tiszteletteljes szolgáltatását.

A gyászoló család

„Visszahoz egy régi perc, megidéz egy fénykép, 
míg csak élnünk kell, sose lesz ez másképp.

Ugyan az a fájdalom, ugyan az az érzés, 
az a búcsúszó, amivel elmész. 

Nem számít, hogy hány év, 
messzeség az a perc, ma sem múlt el még.”

TÓTH FERENCRE, TÓTH ZOLTÁNRA 
ÉS TÓTH SÁNDORRA (8. ÉV) EMLÉKEZÜNK 

Gyász köszönet

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon 
rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik 

élettársam, JÓZSA LÁSZLÓ  búcsúztatóján részt 
vettek, köszönünk minden szál virágot. Külön 

köszönetünket fejezzük ki Kozmáné Krisztikének 
és a Reménysugár Bt. dolgozóinak.

Élettársa Manna
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