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A húsvét választásra kényszeríti az embereket, s mint ahogy ma mondani 
szokták, megosztó ünnep. Mert amíg a karácsonyt elfogadják mindenütt 
- ha más nem  csinálnak belőle szeretet ünnepet - a húsvét nem ilyen 
egyértelmű, ez már a kezdetek kezdetén is kitűnt. Kitűnt, mert voltak 
olyanok, akik nem fogadták el Krisztus föltámadását, és attól kezdve 
mindig megújul valamiféle új vád, hogy miért nem támadhatott föl Jé-
zus? A katonáknak adott pénz jól jelzi, hogy a bűnök valamiképpen min-
dig össze vannak kötve a pénzzel. Júdás árulását is pénzzel fizették ki, a 
katonák hazugságát, hogy ellopták Jézust a sírból, azt is pénzzel akarták 
megoldani.
De előtte van az evangéliumnak az a szakasza, hogy elmennek az asz-
szonyok Jézus sírjához, nem találják, félnek. Találkoznak a szembe jövő 
Jézussal, akinek megörülnek, átkarolják a lábát, ő pedig küldi őket mond-
ják el a tanítványoknak, hogy ő valóban föltámadt. Amikor a főpapok le 
akarják beszélni a tanítványokat arról, hogy az igazságot mondják, és ha-
zugságra akarják kényszeríteni őket, velük szemben a keresztények min-
dig is érveltek, és ez lett az apologetikának, a hitvédelemnek az alapja.
Már szent Ágoston is észrevette, hogy itt egy önellentmondás van. Hát 
miféle katonák azok, akik az őrségben alszanak? Már azt is büntetni kell! 
De nem! Mondják azt, hogy ellopták, amíg ők aludtak! Szent Ágoston 
azt mondja: ha látták, akkor miért hagyták? Katonák voltak. Miért hagy-
ták hogy ellopják? Ha pedig nem látták, akkor mit hazudoznak?
Ha visszatekintünk a történelembe, akkor azt látjuk, hogy mennyifé-
leképpen akarták Jézus föltámadását megtámadni és semmissé tenni.
Voltak, akik azt  mondták, hogy itt valamiféle keleti kultusz kapott lábra 
a keresztények föltámadása ünnepében. Ismerjük a poraiból föltámadt 
főnix madarat, meg azt, hogy a fáraók sírjában tojásokat is találtak, és ez 
csak egy egyszerű tovább vitele annak, hogy tavasszal mindig megújul a 
természet, és az ember újra éled. A déli földtekén ilyenkor éppen az ősz 
kezdődik nem a tavasz, az új élet! A másik az, hogy sem a főnix madár-
nak, sem egyéb keleti misztériumoknak nem voltak vértanúi. Márpedig 
Jézusnak lettek vértanúi a kezdet kezdetétől. Meg azt is kitalálták, hogy 
Jézus nem is halt meg. Tetszhalott volt. Azért a római katonák ismerték 
a mesterségüket! Akik valakit lándzsával átszúrtak, az  meghalt. Jézus 
kétségtelenül meghalt. Tehát nem az, hogy tetszhalott volt, és aztán föltá-
madt, hanem Isten ereje támasztotta föl Őt.
És aztán sok mindent mondanak még, hogy mi egy illúziónak vagyunk 
az áldozatai, és ez az illúzió sok embert megtéveszt.
Illúziókra még egy politikai pártot sem lehet építeni, nemhogy egy egy-
házat, ami 2000 év óta áll. Ha itt valami beképzelgésről volna szó, már 
régen szétoszlott volna.
De éppen az apostolok jelentik azt a pszichológiai csodát, hogy úgy fél-
nek, hogy bezárkóznak, utána meg kiállnak az utcára, és hirdetik? Halált 
megvető bátorsággal azt, hogy Krisztust, akit ti keresztre feszítettetek, 
föltámadt?
Tehát látni kell azt, hogy Krisztus föltámadása nagyon sokakat válasz-
tásra kényszerít. És amikor mi ezt valljuk, nem az értelmünk ellen cse-
lekszünk. Ugyanakkor álmélkodunk, hogy Isten ilyen hatalmas tettet vitt 
végbe, egyszerit és megismételhetetlent, amikor szent Fiát föltámasztotta 
a halálból. Ha a mai világban történt volna Jézus föltámadása, nagyon so-
kan azt mondták volna: Hát jól van! Föltámadt Jézus! Aki akarja, higgye, 
aki nem hiszi ne higgye! Tolerálni kell mindenféle világnézetet.
De nem ez volt, Krisztus küldte őket! Vajon miért küldhette? Miért nem 
volt elegendő az, hogy akik ott voltak körülötte, azok elfogadják, a töb-
biek pedig nem!

HúsvÉt KÖZÉRDEKŰ InfoRmácIóK
Szent Ágoston mondotta: „Isten megteremtett bennünket megkérdezé-
sünk nélkül, de nem fog üdvözíteni hozzájárulásunk nélkül!” Felnőtt, 
gondolkodó embernek hozzá kell járulnunk saját üdvösségünkhöz.
Mert nem mindaz, aki mondogatja nekem Uram, uram, hanem, aki meg-
teszi mennyei Atyám akaratát. És az embernek ezért fáradoznia kell! És 
akiket küld, azoknak ezt kell tennie. És küldi először az asszonyokat, 
Mária Magdolnát, az élen, aztán a tanítványokat. Vajon miért?
Lehetne azt mondani, hogy jobb legyen a világ. Mert ahol hisznek az 
emberek a föltámadásban, ott megváltozik az emberek életszemlélete. 
De mindez kevés!
Vannak jólelkű tanárok, elmennek  a  harmadik  világba, tanítják az em-
bereket írni, olvasni, alapvető emberi szokásokra, hát azok is teszik ezt, 
hogy jobb legyen a világ. Az emberek felzárkózzanak! Itt nem erről van 
szó, hanem az emberek üdvözítéséről. Mert az ember örök életre van 
teremtve! És ezt a vágyat az evangélium fölerősíti, és megmutatja oda az 
utat! Hogy örök életre vagyunk teremtve, az abból is kitűnik, hogy sose 
elégszünk meg azzal, amit elértünk, mindig többet és többet szeretnénk 
az életben, legalábbis, lelki, szellemi módon is vannak ilyen vágyaink és 
célunk is kiment ebből a világból.
A másik megközelítése az örök életnek az, hogy az ember nem nyugszik 
bele abba, hogy meg fog halni és megsemmisül. Ezért keresi azokat a 
formákat, ahol megmaradhat.
Hátha egyszer a nagy semmi következik a halál után, akkor ezzel nem 
kell foglalkozni. Jézus is azt mondja: Ne féljetek! Sokféle félelmei van-
nak a mai embernek. Sok mindentől jövőtől, a gazdasági élet nehézsé-
geitől, aztán egyáltalán az emberi életnek a hogyan továbbjától is fél.
De ne féljetek, mert az Úr veletek van. Ez az üdvösségnek a jó híre, hogy 
a félelemből menjünk át az örömbe, menjünk át abba a meggyőződésbe, 
hogy az Úr velünk van, és ő föltámadt.
Azok az asszonyok, akik először találkoztak Jézussal, átkarolták a lábát. 
Mert az aki a föltámadás tényét megtapasztalta, annak a lelkébe kell, 
hogy éljen az Isten iránti hódolat, szeretet és a hálának az érzése.
Húsvét tehát így válik örvendetes ünneppé, és ugyanakkor hitvallássá is. 
Mert számolni kell azzal, hogy mindig lesznek olyanok, akik a föltámadt 
Krisztus hitét tagadják. De még olyanok is, akik az Isten-hitet tagadják. 
De nekünk bátraknak kell lennünk, nem szabad félnünk. Ennek a világ-
nak az egyik baja az, hogy a gonoszok bátrak, a jók meg gyávák. Nem 
szabad gyávának lennünk!
Krisztus föltámadt! A görög egyház válasza rá, hogy valóban föltámadt! 
Mint egy hitvallásként megerősíti a köszöntés ezt, hogy mi komolyan 
hiszünk. Ezen áll vagy bukik a kereszténység.
Hisszük-e Krisztus föltámadását? Mert ha nem hisszük, akkor szent Pál 
szavaival mondva: szánalomra méltóbbak vagyunk az összes többi em-
bernél, akkor együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk.
Ha pedig Krisztus föltámadt, és van föltámadás akkor ezt a hitet vallani 
kell. Vallani és továbbadni. Adja Isten nekünk azt a kegyelmet amelyben 
az asszonyok hite megerősödött, a Krisztussal való találkozásban, mert 
ő szembe jött velük és fölszólította őket.
Jöjjön velünk is szembe az Úr, és a vele való találkozás tegyen hitvallóvá 
és küldötté az emberek között.  
Krisztus föltámadt! Valóban föltámadt.
Nagyon boldog húsvétot kívánok minden kedves Dávodinak.

Kamen  Ferenc
plébános

víZ- És sZeNNYvíZ sZolgáltAtás

tisztelt lakosság!
Ezúton rövid tájékoztatást adunk a víz- és szennyvíz szolgáltatással kap-
csolatos legfontosabb tudnivalókról, melyek és más egyéb információk 
is megtalálhatók a www.bajaviz.hu honlapján az üzletszabályzatban. A 
Bajavíz Kft. által, ebből a dokumentációból megjelölt információkat ad-
juk ezúton közzé.
„Elszámolási időszakok”
„Lakossági fogyasztók esetében a Szolgáltató kéthavonta bocsát ki szám-
lát. Elszámoló számla kibocsátására négyhavonta kerül sor, a közbenső 
számla becsült fogyasztáson alapuló részszámla.
Az elszámoló számla a mérőóra Szolgáltató általi leolvasásán, vagy a fel-
használó általi mérőállás-bediktáláson alapul. A részszámla a Szolgáltató 
előző időszakon alapuló becslése alapján kerül kiállításra.”
„Vízmérők leolvasása, mérőállás bediktálása”
„A vízfogyasztás megállapítására az ingatlanon elhelyezett hiteles vízmé-
rő, vagy hiteles mellékvízmérő szolgál. A Szolgáltató a bekötési vízmé-
rők, valamint a mellékvízmérők leolvasását egyaránt elvégzi. A lakossági 
vízmérő órák leolvasása minden második számlázási időszakban, azaz 
négyhavonta történik meg. 
A leolvasások közötti számlázási időszakban a Fogyasztó a vízmérő 
állását bejelentheti a Szolgáltatónak. A Szolgáltató – ha leolvasást nem 
végzett – a bejelentett vízóraállás alapján bocsát ki számlát. lakossági 
fogyasztók minden páros hónap 1-20-a között jelenthetnek be víz-
óraállást. A bejelentés történhet személyesen a Szolgáltató ügyfélszol-
gálati irodájában, telefonon, e-mailben vagy a Szolgáltató honlapján ke-
resztül is. 
Amennyiben a Szolgáltató a vízmérő leolvasása céljából az ingatlanra 
kétszeri alkalommal sem jut be, értesítést hagy a leolvasás megkísérlé-
séről, amiben felhívja a felhasználó figyelmét a leolvasással kapcsolatos 
időpont-egyeztetésre és a vízóraállás bediktálásának lehetőségére is. Ha 
a felhasználó vízmérő állását nem diktálja be, a számlázás a megelőző 12 
hónap átlagfogyasztása alapján történik.” 
„A szennyvízcsatornába bocsátott szennyvíz mennyiségének megállapítása”
A szennyvízcsatornába bocsátott szennyvíz mennyiségének megállapítá-
sa a vízmérő által mért, vagy a Szolgáltató által becsült vízfogyasztással 
azonos mennyiségben történik. A Szolgáltató nem állapít meg szenny-
vízmennyiséget, ha a vízfogyasztás kizárólag locsolási célú vízmérőn 
keletkezett.”
„Locsolóvíz-mérő felszerelésére vonatkozó műszaki és egyéb előírások”
„Locsoló vízmérővel mért fogyasztási hely kizárólag növényzet locsolá-
sa céljából vehető igénybe. A locsoló vízmérőre szennyvízdíj nem kerül 
kiszámlázásra. Locsoló vízmérőn fogyasztás csak április 1-től október 
31-ig tartó időszakban történhet. Locsoló vízmérő felszerelését a fel-
használó megrendelése alapján a Szolgáltató végzi el.  A megrendeléssel 
egyidejűleg a felhasználó előleget fizet a szolgáltatónak. A Szolgáltató 
a locsoló vízmérő felszerelését a felhasználóval egyeztetett időpontban 
végzi el.” Ennek költsége (tájékoztató jelleggel) kb. 40.000,-Ft. 

Hibabejelentés (dugulás-elhárítás): 06-79/426-991 
Az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet értelmében elkülönített mérés 
hiányában a lakossági felhasználó által a házikert öntözéséhez május 
1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban az elszámolás alapjául szol-
gáló ivóvízfogyasztás 10%-a nem vehető figyelembe a szennyvíz men-
nyiségének meghatározásánál. Ennek figyelembevételét kérelmezni kell 
a szolgáltatónál.

 fELHíVás  AZ EbEK VEsZEttsÉg ELLEnI  
oLtásáRóL És mIKRocHIppEL tÖRtÉnő  

mEgjELÖLÉsÉRőL 

tIsZtELt áLLAttARtóK!

Előzetesen tájékoztatni szeretném Önöket, hogy - terveim szerint - 
2016-ban, április 9-től - 16-ig  - a  korábbi években már megismert 
gyakorlatnak megfelelően  - a polgármesteri Hivatal melletti épü-
letben (a körzeti megbízott irodája mellett!), telefonos  bEjELEnt-
KEZÉs után, várom Önöket az ebek oltásának , „chippezésének” 
elvégzése céljából. április elején hirdetményben ill. szórólapon min-
denkit értesítünk a részletekről!
Kérem, hogy majd az ott leírtaknak megfelelően járjanak el!!!!
Köszönettel:  Dr. Majer József   
  Magánállatorvos

KÖZLEmÉnY AZ EbtARtássAL KApcsoLAtbAn

A 41/2010-es Korm. rendelet 2016. január 1-jétől hatályos rendelke-
zése szerint: tilos ebet tartósan kikötve tartani.
A rendelettel kapcsolatos általános félreértés, az, hogy a kutyákat 
mostantól egyáltalán nem lehet láncon tartani. A jogszabálynak nem 
az a közvetlen, azonnali célja, hogy minden, jelen állapotban - egyéb-
ként szabad tartásra alkalmatlan - kutya is végleg lekerüljön a láncról, 
de az igen, hogy ezután egy kutya se kerüljön tartósan - azaz élet-
vitelszerűen – láncra!
Az állatvédelmi hatóság hangsúlyozza, hogy ha valaki kutya tartására 
vállalkozik, tartsa szem előtt a felelős állattartás szabályait és mér-
legelje, hogy meg tudja– e teremteni mind az adott állat személyes 
szükségleteinek kielégítését, mind a környezet jogos elvárásait kielé-
gítő körülményeket. Amennyiben valaki az állat kíméletét nem bizto-
sított módon, tartósan láncon tartott kutyán szeretne segíteni, abban az 
esetben a jegyzőt, illetve a hatósági állategészségügyi szolgálatot kell 
értesítenie. A kivizsgálást követően a hibák, hiányosságok javítására, 
illetve megszüntetésükre kötelezhető az állat gazdája. Amennyiben 
ennek nem tesz eleget, akkor állatvédelmi bírságot szabhatnak ki rá.
Az állattartók kötelessége, hogy minden körülmények között bizto-
sítsák kutyájuk egyedi igényeinek megfelelő életkörülményeket, be-
leértve a rendszeres és megfelelően szervezett szabad mozgás lehető-
ségét is. Több száz eltérő igényű kutyafajtát ismerünk, így rendkívül 
nehéz lenne általános előírásokat alkalmazni. Az azonban minden 
egyes kutya esetében vitathatatlan, hogy a gazdának biztosítani 
kell kutyája számára az érdemi időtöltést, közös sétákat (a kert-
ben tartottaknak is) és a szabad mozgáslehetőségét! Törekedni kell 
arra, hogy minden kutya, még a harapósak is, legalább időnként, biz-
tonságos területen, szabadon mozoghassanak.
A rendelet előírásai tehát egyfajta követendő irányt határoznak meg, 
segítve a felelős állattartási szokások kialakulását, hiszen nagyon ne-
héz lenne jogszabályi keretek között minden egyedre, fajtára, korra, 
ivarra, életkörülményre, stb. pontosan meghatározni, hogy hány perc 
séta, közös játék, irányított tevékenység szükséges ahhoz, hogy leg-
hűségesebb társunk jól szocializált, boldog, kiegyensúlyozott életet 
élhessen.
Sajnos még ma is vannak, akik a kutyát egyszerű „jelzőrendszerként” 
kikötve, kennelbe zárva, vagy egy hátsó kertbe száműzve tartják, 
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tisZtelt ÖNKoRMáNYZAt!

miközben tudható, hogy a kutya olyan erősen kötődő szociális lény, 
az egyetlen olyan faj, mely fajtársaival szemben is inkább az ember 
társaságát választja. Továbbá az emberrel szembeni kutyatámadások 
vizsgálatakor láthatjuk, hogy a komoly sérülések nagy részét olyan 
kutyák okozzák, akiket megfosztottak attól a lehetőségtől, hogy meg-
felelő kapcsolatot alakítson ki emberekkel és más állatokkal. Így 
mindannyiunk közös érdeke a felelős, átgondolt, szeretetteljes, az ál-
latok számára is elfogadható állattartás szorgalmazása.
Végül a Magyar Állatorvosi Kamara állatorvosainak tett javaslata 
szerint, a „láncon tartás tilalmának” teljesíthetetlensége önmagá-
ban nem lehet elegendő ok és indok egy egészséges állat életének 
kioltására, még egyszer hangsúlyozva, hogy a gazdáé a felelősség, a 
kutya megfelelő életkörülményeinek kialakításában. Az eutanázia 
tehát mint megoldás nem elfogadható.   

Dr. Galambvári Jakab
járási főállatorvos

Jelen tájékoztató nyújtását információhiány miatt, jogszabály ismere-
tének hiányában, az ügyfelek segítése érdekében látjuk szükségesnek. 
Kérjük, hogy az abban foglaltaknak megfelelően érdemi és naprakész 
információkkal lássák el az Önöket megkereső ügyfeleket.
2016. január 1-jével módosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm.r. 7.§ (1a)-
(1c) bekezdése. 

Az új szabályozás elérhető:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400385.KOR

A használható gyűjtőedényzetre vonatkozóan a jogalkotó lehetőséget 
ad arra, hogy a vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő 
gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az in-
gatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül 
választhasson.

A közszolgáltatói kötelezettség tehát nem az edényzet beszerzésére 
és annak biztosítására terjed ki, hanem csak a választási lehetőség 
biztosítására.

1.) egyedül élő
(Korm.r.7.§ (1a) b)
- a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó 
- természetes személy ingatlanhasználó részére 
- legalább egy 
- olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, 
- amelynek űrmértéke a 60 litert, nem haladja meg.
Ezt a jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti 
igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitel-
szerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás 
útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

Azaz A fEntI tARtALmÚ önkormányzati igazolás nélkül az 
ingatlanhasználó választási lehetősége akadályozott.

2.) nem egyedül élő:
(Korm.r.7.§ (1a) a)
- a természetes személy ingatlanhasználó részére 
- legalább egy 
- olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, 

Ennek részletesebb kifejtését az (1a)-(1c) bekezdések fejtik ki, misze-
rint a választási lehetőség alapján alkalmazott edényzet űrmértéke az 
ingatlanhasználótól függ.

Az ingatlanhasználó eszerint lehet 
- az ingatlant egyedül, életvitelszerűen használó természetes sze-

mély, 
- s lehet ettől eltérő természetes személy, azaz pl. az ingatlant nem 

egyedül használó.

Ingatlanhasználótól függően a Korm. rendelet meghatározza azt a 
választható edényzet űrmértéket, melynek űrmértéke maximalizálva 
van, azaz a jelenleg esetleg használatos űrmértékű edényzettől eltérő-
en választhat legalább egy olyan gyűjtőedényt, amelynek az űrmérté-
ke az ingatlanhasználóhoz rendelt litert nem haladhatja meg.

A közszolgáltató az esetleges edényzetváltást vagy az újonnan be-
vezetésre kerülő edényzetet fenti jogszabály esetében csak abban az 
esetben tudja elfogadni, ha

- amelynek az űrmértéke a 80 litert, nem haladja meg. 
Ehhez nem kell igazolás.

fentiek csak és kizárólag a vegyes hulladék gyűjtésére vonatkoznak.
Az ügyfelektől kérjük, hogy az új edényzet beszerzését névre szóló 
számlával igazolják, s annak használatát a Korm.r.7.§ (2) bekezdé-
se figyelembevételével helyben ellenőrzi a közszolgáltató. Vagyis a 
választható gyűjtőedény űrmértéknek igazodnia kell az érintett ingat-
lanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve az érintett 
ingatlant használó természetes személyek számát, a szállítási gyako-
riságot.
A korábban beszerzett kisebb űrmértékű edényzetekre vonatkozóan 
nyilatkozatot kérünk az ügyfelektől.
Az edényzetválasztás lehetőségét a bejelentőlapunkon külön feltün-
tettük.

Vaskút, 2016. január 13.
    Tisztelettel:

Agatics Roland s.k.
ügyvezető igazgató
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ÉgEtÉs, tŰZgYÚjtás
tisZtelt lAKosság! 

Ezúton tájékoztatom Önöket Dávod Önkormányzat Képviselőtestüle-
tének az avar és kerti hulladék égetés, valamint szabadtéri tűzgyújtás 
szabályairól szóló 7/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletéről. 
 

Dávod Önkormányzat Képviselőtestülete a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§. (4) bekez-
dés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alap-
törvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva és Dávod Önkormányzat képviselőtestületének szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 9/2014.(XI.28.) önkormányzati rende-
letének 22.§ (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Pénzügyi 
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

általános rendelkezések
1.§.

E rendelet alkalmazásában:
a) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, 

gyökér és egyéb növényi maradványok;
b) szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan tűzgyújtás és égetés, ame-

lyet szabadtéri sütés-főzés céljára folytatnak.

Avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályai
2.§.

(1)  Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben törté-
nő komposztálással történhet. 

(2)  Égetéssel csak a nem komposztálható avar és kerti hulladék ártal-
matlanítható.

(3)  A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme 
érdekében a nem komposztálható avar és kerti hulladék égetése 
2015. május 4-től 2015. május 31-ig, ezt követően minden év 
október 15-től a következő év április 15-ig hétfői és csütörtöki 
napokon 8 - 15 óra közötti időszakban végezhető el. A határidők 
kezdő és utolsó napján az égetés engedélyezett.

3.§.

(1) Égetni csak száraz kerti 
hulladékot lehet. A füst-
képződés csökkentése 
érdekében az avart és a 
kerti hulladékot előzetesen 
szikkasztani, szárítani kell, 
és az eltüzelés csak folya-
matosan kis adagokban 
történhet.

(2) Avar és kerti hulladék 
égetését úgy kell végezni, 
hogy a környezetét erősen 

zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye és hőterhelés hatása ne álljon 
fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy 
szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékében levő zöld nö-
vényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó 
füst, bűz, pernye és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási kö-
rülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

(3) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.
(4) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, 

benzin, vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék 
nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hul-
ladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket vagy ezek mara-
dékait.

(5) Közterületen csak az önkormányzat szervezésében történhet az 
avar és kerti hulladék elégetése.

4.§.

(1) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést 
végző köteles gondoskodni. A parázslást – vízzel földtakarással, 
kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. 

(2) A hatóságilag elrendelt országos általános tűzgyújtási tilalom 
alól e rendelet nem ad felmentést.

szabadtéri tűzgyújtás szabályai
5.§.

(1) Szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő berendezést használni csak 
szélmentes időben, a környezet zavarása nélkül lehet és csak úgy, 
hogy az a környezetre tűz – vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

(2) A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül 
hagyni nem szabad, veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani. 

(3) A tüzelés és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan 
eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyek-
kel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Záró rendelkezések
6.§

E rendelet 2015. május 4-én lép hatályba.

Dávod, 2015. április 27.

            Hirtenberg János Sándor Szűcsné István Ilona
                     polgármester                            jegyző                                                                                                                              

Záradék:    

A rendelet kihirdetve: 2015. április 30-án a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

       
       Szűcsné István Ilona
              jegyző
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óVoDAI  bEíRAtKoZás 2016.

A bács-KIsKun mEgYEI KoRmánYHIVAtAL KÖZLEmÉnYE 
A tAnKÖtELEssÉ VáLó gYERmEKEK
áLtALános IsKoLAI bEíRAtásáRóL

Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy

AZ óVoDAI bEIRAtKoZás 
a 2016/2017-es nevelési évre 

Dávod Község Önkormányzata által fenntartott 
Dávodi forrás óvodában 

(6524 Dávod, józsef A. u. 15.) 

az alábbi időpontokban lesz:

2016. május 9-én  9 - 12 óráig
és

2016. május 10-én 13 – 16 óráig

1./ Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2016. évben 
betölti az 3. életévét és még nem járt óvodába

2./ Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik

 - a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a 
3. életévüket, feltéve, ha már az összes óvodaköte-
les gyermek felvételt nyert az óvodába

Dávod Község közigazgatási területén a kötelező fel-
vételt biztosító óvoda a Dávodi Forrás Óvoda 6524 Dá-
vod, József A. u. 15. A felvételről az óvodavezető dönt, 
melyről írásban értesíti a szülőt 2016. május 25-ig. Az 
óvoda döntése ellen a szülő eljárást megindító kérel-
met nyújthat be a közléstől számított 15 napon belül 
az óvodavezetőhöz, aki az ügy összes iratával együtt 
megküldi a kérelmet a fenntartó önkormányzat jegy-
zőjéhez.

A beíratáshoz szükséges okmányok:

- a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyer-
mek nevére kiállított személyi azonosító és lakcí-
met igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

- a szülő személyazonosításra alkalmas, a szülő ne-
vére kiállított személyi azonosító és lakcímet iga-
zoló hatósági igazolvány (lakcím-
kártya)

- nem magyar állampolgár kiskorú beíra-
tásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy mi-
lyen jogcímen tartózkodik Magyarországon

- a gyermek TAJ kártyája

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata

A 2012. évi II. törvény 247.§-a az alábbiak sze-
rint rendelkezik:

Az a szülő vagy törvényes képviselő

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága 
alatt álló gyermeket kellő időben az óvo-
dába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmo-
zottan fogyatékos gyermeke a fejlődését 
biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban 
vegyen részt,

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága 
alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési 
évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozá-
sokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai 
kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a 
jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál 
többet mulaszt,

szabálysértést követ el.

Értesítem Bács-Kiskun megye lakosságát, hogy a nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (2) 
bekezdése értelmében a 2009. szeptember 1. és 2010. augusztus 31. 
között született iskolaérett gyermekek a 2016/2017. tanév kezde-
tén tankötelessé válnak.

Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése értelmében a beiratkozás időpontját a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun megye valameny-
nyi településére egységesen határozta meg:

A bEIRAtKoZás bács-KIsKun mEgYE 
ÖssZEs áLtALános IsKoLájábAn:

2016. április 14. napján 8-19 óráig 
(csütörtök)

2016. április 15. napján 8-19 óráig
(péntek)

közötti időszakban történik.

A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános is-
kolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye tartozik – kötelező felvételt biztosító iskola -, illetve a választott 
intézménybe.

A beíratáshoz szükség van:

- a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára,

- a szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványra (lakcímkártya)

- az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény, a Szakértői 
Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos neve-
lési igény megállapításáról)

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.

Célszerű beíratáskor a kedvezményre jogosító (a gyermek esetleges 
betegségeit igazoló, az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító, 
illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások) 
dokumentumokat is bemutatni.

Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tan-
köteles tanulót köteles felvenni. A felvételről, az iskolák 2016. május 
4-ig kötelesek dönteni és azt követően a szülőket értesíteni.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbírálati kérelem-
mel élhetnek. A felülbírálati kérelmet a felvételt elutasító - intézmény 
igazgatójának kell benyújtani:

az állami fenntartású iskola esetében: a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ – járási -tankerületi igazgatójának címezve,

a nem állami fenntartású intézmény esetében: az intézmény fenntar-
tójának címezve,

az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.

Amennyiben az elutasító döntés jogerőre emelkedik, az azt követően 
öt napon belül a szülő köteles gyermekét a kötelező felvételt biztosító 
iskola első évfolyamára beíratni.  

A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljá-
rásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 247.§ a) pontja szabálysértésnek minősíti, és 150.000,- Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.

Kecskemét, 2016. március 05.

Kovács Ernő 

kormánymegbízott
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DEKoRácIó

tAVAsZVáRó AjtóDísZ
Az ajtódísznek az alapja a koszo-
rú. Ez lehet akár hungarocellből, 
vesszőből, szalmából, amit ké-
sőbb be tudunk vonni valamilyen 
anyaggal, mohával. Ez attól függ, 
hogy milyen stílusú ajtódíszt vá-
lasztunk. 

Díszítéshez pedig lehet papírt, 
dekor gumit, művirágot vagy akár 
élővirágot használni. Gyönggyel, 
tollal, masnival, szalaggal, stb…, 
igazából bármivel díszíthetjük 
csak a képzeletünk szab határt!

Egy kis inspiráció a díszekhez

KosZoRÚK,
VIRágcsoKRoK,

AsZtALDísZEK stb... 

KÉsZítÉsÉt vállAloM
ELőRE REnDELÉs

ALApján...

...legyen szó
bármilyen alkalomról.

KÖZÉRDEKŰ InfoRmácIóK

KÖZteRület HAsZNálAt
A továbbiakban felhívjuk a figyelmet az ingatlanok és közterületek 
tisztántartására vonatkozó 1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM együttes rende-
let szabályaira, mely szerint:

„Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köte-
les gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter 
széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az 
úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továb-
bá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos 
megközelítésére és körüljárására szolgáló terület

tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó 
anyagok és más hulladékok eltávolításáról. 

Dávod Község Önkormányzata rendeletben szabályozta a közterület 
használat rendjét, mely rendelet néhány fontos szabályára ezúton fel-
hívjuk a figyelmet:

/2/ Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

 a/ a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kira-
katszekrény, üzleti védőtető, hirdető-berendezés, cég- és címtábla 

elhelyezésére amennyiben akadályoztató tényező

 b/ mobil árusító és egyéb fülke, pavilon elhelyezésére,

 c/ közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomás-
hely kialakítására, teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, me-
zőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolására,

 d/ építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törme-
lék elhelyezésére, amennyiben a tárolás a 60 napot meghaladja.

 e/ önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető és tájékoztató 
táblák elhelyezésére, 

 f/ alkalmi és mozgóárusításra, 

 g/ kiállítás, alkalmi vásár, mutatványos tevékenység céljára, 

 h/ vendéglátó ipari előkert céljára,

 i/ üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására, javító-szolgálta-
tó tevékenységre,

 j/ zöldfelület bármilyen célú igénybevételére,

 k/ tüzelőanyag 60 napot meghaladó közterületi tárolására.

/3/ nem kell közterület- használati  engedélyt kérni az alábbi ese-
tekben:

 a/  az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját 
szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

 b/  a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett közművek hiba-
elhárítása érdekében végzett munkához,

 c/  a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcso-
latban a közút, járda területének elfoglalásához,

 d/  a 60 napot meg nem haladó tüzelőanyag közterületen törté-
nő tárolásához.

/4/ nem adható közterület-használati engedély:

 a/ bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlá-
sára, erotikus termékek bemutatására és értékesítésére, továbbá 
szeszesital forgalmazására, kivéve a vendéglátó -ipari egységek 
közterületen engedéllyel rendelkező kerthelyiségeit,

 b/ a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és 
anyagok elhelyezésére,

 c/ a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a közerkölcsöt 
sértő tevékenység végzésére.

A hivatalunkhoz érkező bejelentések között igen gyakori, hogy azt 
kifogásolják, hogy a közlekedés biztonságát veszélyeztető köveket, 
oszlopokat tesz ki az ingatlan tulajdonosa az úttest mellé. 

felhívjuk a figyelmet az ilyen „tárgyak” eltávolítá-
sára. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, az ön-
kormányzat intézkedik, melynek során felszedi és 
eltávolítja ezeket a „tárgyakat”. Ezen intézkedések 
megtételére április 1-ét követően - külön értesítés nél-
kül - a település teljes közigazgatási területén sor ke-
rül. 

KÖZÉRDEKŰ InfoRmácIóK

isMÉtelteN MegjeleNtetüNK 
A tELEpüLÉs LAKosságát ÉRIntő, 

KoRábbAn máR KÖZZÉtEtt tájÉKoZtAtóKAt.

Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy a településünkön a kóbor ku-
tyák, illetve a közterületre szabadon engedett kutyák általi veszé-
lyeztetés továbbra is kiemelt problémaként van jelen. Az utóbbi 
időben többször igénybevettük a gyepmesteri szolgáltatást a köz-
területen lévő ebek befogása és elszállítása céljából. Amennyiben 
a befogott ebnek tulajdonosa van, - mely a mikrochip segítségé-
vel beazonosítható, - az elszállítás, tartás költségeit a tulajdonos-
nak kell fizetnie. 

sajnos egyre több panasz, bejelentés érkezik  
a fentiekben részletezett ügyekben,  

ezért ezúton figyelemfelhívásként össze-
foglaltuk ezek jogi hátterét annak érdekében, 

hogy mindenki tisztában legyen jogaival és 
kötelezettségeivel.  

Kérjük, hogy legyenek tekintettel egymásra, 
a további problémák és a hivatalos eljárások 

megelőzése érdekében.
Együttműködésüket köszönjük! 

ültetÉsi távolság
Az elmúlt években gyakori bejelentések érkeztek elsősorban fe-
nyőfák, tuják és akácfák telepítésével kapcsolatban, mivel a szom-
szédos ingatlan tulajdonosa nem tartja be az előírt ültetési távolsá-
got és ezzel szomszédjának különböző problémákat okoz.

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a település sza-
bályozási tervéről, valamint a kapcsolódó helyi építési szabályzat-
ról szóló 7/2008.(X.01.) sz. képviselőtestületi rendelet az alábbi-
akat határozza meg:

„mAgántERüLEtEn AZ ALábbI
üLtEtÉsI táVoLságoKAt KELL bEtARtAnI:

- 1,5 méternél alacsonyabb sövény, bokor a telekhatártól  
0,5 méter, épülettől 2,0 méter

- 1,5 méternél magasabb sövény, bokor és 4,0 méternél ala-
csonyabb fa a telekhatártól  2 méter, épülettől 3,0 méter

- egyéb fa – diófa és magasra növő, terebélyes fák kivételével – 
telekhatártól 3,0 méter, épülettől 4,0 méter

- diófa és magasra növő, terebélyes fák telekhatártól 5,0 m, 
épülettől 7,0 méter.”

 (ez utóbbi vonatkozik az akácfák telepítésére)

Kérjük fentiek betartását, mert ellenkező esetben birtokvitás 
eljárások keretében a jegyző, vagy a bíróság kötelezi az ingat-
lantulajdonost az általa telepített fák, bokrok kivágására.

tIsZtELt IngAtLAntuLAjDonosoK! KóboR EbEK
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mÉZEs tÚRós HúsvÉti  
báRánY KALács REcEpt

Hamarosan itt a Húsvét, amikor mindenki kalácsot süt. Ez a túróval 
töltött húsvéti bárány kalács recept valószínűleg a kisgyerekes csalá-
dok számára lehet üde színfoltja az ünnepi asztalnak. 

Hozzávalók a tésztához: 

50 dkg liszt (én fehér tönköly lisztet használtam), 25 g élesztő, 2,5 dl 
tej, 1 tojás, 1 tojás sárgája, 10 dkg vaj, csipet só, 1 citrom reszelt héja 
és a felének a leve, 3 ek. méz, 1 tk. cukor

Hozzávalók a töltelékhez: 

25 dkg túró, 1 tojás sárgája, méz ízlés szerint, a citrom másik felének 
a leve.

A kenéshez 1 tojás sárgája, jégcukor, a szemének egy vágott aszalt 
szilva, vagy mazsola.

Elkészítés:

Az élesztőt felfuttat-
juk a cukros tejben. A 
lisztet beleszitáljuk egy 
keverőtálba. Hozzáad-
juk az olvasztott vajat, 
a  tojásokat, a citromot, 
a mézet, a csipet sót, 
majd az élesztős tejet is.  
Kb. 10 percig dagaszt-
juk, majd meleg helyen 
1 órán át kelesztjük. (Nagyon magasra feljön a tészta, és nagyon bu-
borékos lesz az állaga.) 

Közben a töltelékhez valókat is összekeverjük. Amikor megkelt a 
tészta, tegyük egy vékonyan lisztezett sütőpapírra. A kezünkkel tép-
jünk belőle egy nagyobb, egy kicsi, és kb. 19-20 db egyforma nagy-
ságú darabot. A tésztadarabokat a kezünk segítségével nyújtsuk ko-
rongokká, amiknek a közepébe tegyünk 1-1 tk. túrót. Mindegyiket 
gyúrjuk gombóccá (azaz az illesztéseket jól nyomkodjuk össze). 

A gombócokból először rakjuk ki a bárány testét úgy, hogy az illesz-
tések legyenek alul. Végül rakjuk ki a fejét a nagyobb tésztából, és a 
pici tésztát tegyük rá a fejre a füle helyére.

Kenjük le a bárányt a felvert tojással. A testét és a fülét szórjuk meg jégcu-
korral. Szemnek tegyünk a fejére egy aszalt szilvát, vagy egy mazsolát. 
Előmelegített sütőben süssük 20-25 percig. 

Forrás: http://www.ritakonyhaja.hu/nassolda/peksutemenyek/1517-mezes-turos-barany-

kalacs-recept.html

bARnA sÖRbEn 
pácoLt csülÖK

Hozzávalók / 4 adag:

70 dkg sertéscsülök (2 db felső csülök), 5 dl barna sör (édeskés ízű, 
erős), 4 gerezd fokhagyma, 10 szem fekete bors, 4 db babérlevél,  
1 teáskanál köménymag (őrölt), só ízlés szerint

Elkészítés:
1. A csülköt a sütést megelőző 

napon mossuk meg, szárítsuk 
le, egyik felén irdaljuk be a 
bőrét, és sóval, őrölt kömény-
nyel jól dörzsöljük át. A csont 
mellett néhány helyen, ahol 
befér, tűzdeljük meg fokhagy-
mával. Helyezzük egy zárható 
edénybe (vagy egyből abba a 
cserépedénybe, jénaiba, ame-
lyikben sütni fogjuk), öntsünk 
rá egy üveg jó minőségű bar-
na sört. A páclébe szórjunk 10 szem fekete borsot, négy babérle-
velet és a maradék pucolt fokhagymát, majd tegyük a hűtőbe egy 
éjszakára vagy napra.

2. A sütés előtt melegítsük elő a sütőt 200 fokra.

3. A csülköt locsoljuk át a páclével, és letakarva tegyük a sütőbe  
3 órára sülni. Menet közben többször ismételjük meg a locsolást, 
és háromszor forgassuk át úgy, hogy az utolsó forgatásnál az irdalt 
fele legyen felül. Ekkor vegyük le az edény fedelét, és pirítsuk meg 
a csülök felszínét.

4. Tálalás előtt újból locsoljuk át a besűrűsödött szafttal. Adjunk mel-
lé krumplisalátát vagy pürét. Jó étvágyat hozzá!

Sütési hőfok: 200°C

Forrás: http://www.nosalty.hu/receptek/alkalom/husvet?page=0%2C5

HÚsVÉtI REcEptEK


