Nagyrédei hírlevél
Nagyréde Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa

Égetés: pénteken nyolcig

A szabadtéri tűzgyújtás szabályait az
Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg, melynek változásai 2015.
március 5-én léptek életbe. A rendelkezés fő szabálya szerint
„Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló,
növénytermesztéssel összefüggésben
és a belterületi ingatlanok használata
során keletkezett hulladék szabadtéri
égetése tilos.”
Ennek értelmében a tűzgyújtásra vonatkozó helyi szabályokat Nagyréde
Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2012.(VI.15.) Az avar és
kerti hulladék égetésének szabályairól
szóló önkormányzati rendelet határozza meg.
Ennek egyik fő rendelkezése, hogy
„Az avart és kerti hulladékot az ingatlan területén belül égetni kizárólag pénteki napokon, 8.00–20.00 óra
között, szélcsendben, személyes felügyelet mellet lehet. Ünnepnapon és
a hét egyéb napjain az égetés szigorúan tilos. Tilos az avar és kerti hulladék
égetése közterületen, valamint egész-

ségügyi és gyermekintézmények 100
méteres környezetében az intézmény
működésének ideje alatt.”
Az utóbbi hetekben ismét több jelzés
érkezett arról, hogy „péntekenként
füstben úszik a falu.”
A helyi rendelet lehetőséget ad a bírságolásra, azonban az önkormányzat
álláspontja szerint nem ez jelenti a
megoldást, hanem az, ha a rendeletben
is megfogalmazottaknak eleget téve
úgy végzik az égetést, hogy azzal a
környéken élőket ne zavarják. Ennek
jegyében egészítette ki a képviselőtestület a rendeletet azzal, hogy péntekenként kizárólag reggel 8 és este 8 óra
között lehet égetni.
A belterületi égetésekkel kapcsolatos
problémák a jegyőnek jelezhetők, a
külterületi égetések kapcsán a tűzvédelmi hatóság - a gyöngyösi tűzoltóság
- az illetékes.
Az önkormányzat kéri, hogy valóban
csak a hasznosíthatatlan növényi maradványokat égessék el, s azt környezetük zavarása nélkül tegyék.
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Kezdődhet a 150 millió
forintos felújítás
Kiemelt projektként valósulhat meg az általános
iskola, a tornaterem és a
polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése, a nyílászárók cseréje és az épületek külső hőszigetelése.

Az épületek korszerűsítésére korábban
beadott pályázat – amely kazáncserét is
tartalmazott – nem kapott támogatást.
Az új önkormányzat is fontosnak tartja
a beruházás megvalósítását, amire Szabó Zsolt államtitkár és a miniszterelnökség segítsége jóvoltából most mégis
lehetőség nyílott.
A kormány kiemelt projektté nyilvánította a korszerűsítést, azzal, hogy
a kazáncserét nem támogatja, az egyéb
elemek viszont indokoltak és támogatandók.
A megvalósítás érdekében új közbeszerzési eljárásokat kell lefolytatni, ezeknek július végéig le kell zárulniuk.
A 150 millió forintos beruházás befejezési határideje 2015. december 31.
Ez azt is jelenti, hogy tanítási időben
is folyik majd az építkezés, azonban az
iskola vezetése igyekszik úgy szervezni
tézményben tartják. A kivételek közé a napi munkát, hogy a gyerekeknek mitartoznak az egyházi, vallási rendezvé- nél kevesebb kényelmetlenséget okoznyek, a gyülekezési törvény alá tartozó zon az építkezés.
rendezvények, valamint a szilveszteri
és az augusztus 20-i programok.
A zenés, táncos rendezvény időpontját, helyszínét, a várható résztvevők
számát, a várható zaj határértékét a Nagyréde korábbi jegyzője és az önrendezvény szervezője köteles a ren- kormányzat közötti munkaügyi vita
dezvény előtt 4 munkanappal a Nagy- peres útra került, miután a peren kírédei Közös Önkormányzati Hivatal vüli megegyezésre tett kísérlet nem
Jegyzőjénél írásban bejelenteni. A hozott eredményt.
bejelentéskor a rendezvény szervező- A volt jegyző által követelt összeg és
jének nyilatkoznia kell arról is, hogy az önkormányzat álláspontja között
a rendezvényen kíván-e hangosító be- hatalmas különbség van, s mivel közpénzről van szó, az önkormányzatnak
rendezést alkalmazni.
nem áll módjában a volt jegyző köveAz engedélyköteles rendezvény meg- telését teljesíteni. Egyrészt, mert vitattartását a jegyző javaslata alapján, át- ja annak jogosságát, másrészt mert a
ruházott hatáskörben a polgármester költségvetéshez viszonyítva is jelenengedélyezi.
tős az összeg
Minden rendezvényre igaz, hogy a Megegyezés híján tehát a bíróság
környezeti zajterhelése nem haladhatja dönt majd. A következő tárgyalás okmeg az országos rendeletben meghatá- tóberben lesz.
rozott határértéket.
A per folyamán egyéb, nem munkaA rendelet 2015. július 1-jén lép ha- jogi természetű körülmények is feltályba, a korábban bejelentett rendez- merültek, ezek a munkaügyi eljárástól
függetlenül haladnak tovább.
vényekre még nem kell alkalmazni.

Muzsikaszó, avagy zajrendelet
Nagyréde képviselő-testülete rendeletet alkotott a helyi zajvédelemről.
Az új jogszabály legfontosabb kitétele, hogy zenés, táncos rendezvényt
hétköznap 08:00 – 22:00 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon
09:00 – 24:00 óráig lehet tartani.
Külön kérés alapján és méltányolható
cél érdekében - jótékonysági rendezvények, illetve neves események, például házassági évforduló, diplomaosztó
- kapcsán a zenés, táncos rendezvény
tartása hétköznap 08:00 – 24:00 óráig,
hétvégén és munkaszüneti napokon
09:00 – 06:00 óráig tartható.
Esküvői mulatság hétköznap, hétvégén, munkaszüneti napokon egyaránt
09:00 – 06.00 óráig engedélyezhető.
A hangosító berendezést igénylő rendezvények engedélykötelesek, a hangosítást nem igénylő rendezvények
bejelentéskötelesek. Ez utóbbi alól kivétel, ha a rendezvényt magáningatlanon, vagy közintézményben tartják.
A rendelet részletesen szabályozza,
hogy milyen rendezvények tartoznak
a hatálya alá, akár magáningatlanon,
akár szórakozóhelyen, akár közin-

Távoli álláspontok
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Változások a temetőben

Az önkormányzat májusi ülésén módosította a temetőrendeletét, június elsejétől pedig
a szolgáltató az Innova Szociális Szövetkezettel kötött
megállapodást a temetőgondnoki feladatok ellátására.
A nagyrédei temető üzemeltetését továbbra is a Hev-Tem Kft. végzi, a szolgáltató díjemelésre tett javaslatát az
önkormányzat elfogadta.
Az emelést indokolta, hogy 2007 óta
változatlan díjak voltak érvényben, s
az eltelt nyolc évben jelentősen emelkedtek az üzemeltetés költségei.
Döntöttek arról is a képviselők, hogy
a jogszabályi felhatalmazással élve egy
évre kizárólagos jogot biztosítanak a
Hev-Tem Kft-nek a temetkezési szolgáltatások végzésére. Az intézkedés
révén számon kérhetővé válik az egységesen magas színvonalú szolgáltatás.
A döntést megalapozta, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a temetések
csaknem 90 százalékát a Hev-Tem Kftvel végeztették el, így a testület úgy
ítélte meg, hogy a kizárólagosság nem
jelent aránytalan szűkítést a szolgáltatást igénylők számára.
A kizárólagosság a temetőn belüli feladatok ellátását jelenti, amelyek a következők:
• az elhunyt hűtése,
• ravatalozása,
• a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő
szállítása,
• a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórása,
• urnaelhelyezés,
• sírásás,
• sírhelynyitás,
• sírbahelyezés,
• visszahantolás,
• újratemetés,
• exhumálás.

Szolgáltatási díjak
Megnevezés
I. Sírhelyek ára
1. Egyszemélyes
2. Kétszemélyes
3. Gyermeksírhely
4. Koporsósra rátemetés
5. Urnásra rátemetés
II. Sírbolt megváltás díja
1. 2 koporsó megváltása
2. 4 koporsó megváltása
3. 6 koporsó megváltása
III. Urnafülke és urnasírhely
1. Egyszemélyes
2. Kétszemélyes
IV. Ravatalozó igénybevételi díja/alkalom
V. Hűtőhasználati díj/alkalom
VI. Szemétszállítási díj/temetés
VII. Sírköves vállalkozó által fizetendő temető
fenntartási hozzájárulás a temetőben lévő
közművek és terület használatáért /alkalom
VIII. Sírköves vállalkozó által fizetendő díj a
temetőbe történő behajtásért / nap
IX. Haranghasználat/alkalom (3x)
X. Építési törmelék elhelyezés díja
1. egyszemélyes sír
2. kétszemélyes sír
Fenti feladatok ellátását 2015. június 1-től 2016. május 31-ig a Hev-Tem
2003. Kft. szakszemélyzete biztosítja.
A kegyeleti tárgyakat (pl: koporsó,
urna, kereszt stb.) ezt követően is a
hozzátartozó bármelyik temetkezési
szolgáltatónál megrendelheti.
A szolgáltató a módosítások kapcsáán
azt is tudomásul vette, hogy a kizárólagosság révén immár számon kérhetővé válik az egységes magas színvonalú
szolgáltatás biztosítása.
Az egy év leteltével a szerződést felülvizsgálják.

Új külsős bizottsági tagok
Nagyréde önkormányzatának mindkét bizottságában tagcserék történtek,
miután két külsős bizottsági tag lemondott megbízatásáról.
A Humán-Erőforrás Bizottságban
Bujdák Attilát Sebők Judit váltotta, a
Pézügyi Ellenőrző Bizottságban Bernáth László helyett immár Dr. Csomós
Tamás dolgozik.
Mindkét új tag letette esküjét a júniusi
ülésen.

Humánerőforrás bizottság:
elnöke: Szabad Csaba
tagjai: dr. Kovács István, Kolyvekné
dr. Tóth Eszter Enikő, Balázsné Kelemen Erika
külsős tagok: Erki István, Zombori
Árpád, Sebők Judit.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság:
elnöke: Tóth Géza
tagja: Szabad Csaba
külsős tagja: dr. Csomós Tamás.

Díj (ÁFA nélkül)
12 000 Ft
18 000 Ft
4 000 Ft
30 000 Ft
60 000 Ft
90 000 Ft
9 000 Ft
3 000, Ft
5 000 Ft
787 Ft
787 Ft
1 200 Ft
5 000 Ft
10 000 Ft

Ugyancsak a temetőt érintő változás,
hogy a tiszta foglalkoztatási viszonyok
megteremtése, illetve a feladatellátás
színvonalának emelése érdekében a
szolgáltató az Innova Szociális Szövetkezettel között szerződést a temetőgondnoki feladatok ellátására.
A szövetkezetnél a temetővel kapcsolatos ügyfélfogadási rend:
minden munkanapon 8:00-16:00
óra között
személyesen: Nagyréde, Rákóczi út 12.
telefonon: 06 30/446-8472
Emailben: innova.szov@gmail.com

Gyermekétkeztetés
Nagyréde önkormányzata 349 ezer
forintot nyert nyári gyermekétkeztetésre.
A gyermekszegénység elleni program
keretében beadott pályázat pozitív elbírálást kapott, így a támogatásnak
köszönhetően Nagyrédén 2015-ben a
nyári iskolai tanítási szünetben tizenhat gyermek ötvenhárom napon keresztül naponta egyszer térítésmentes
meleg étkeztetésben részesülhet.
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Bővül a napelem-park
Az egészségház, a művelődési ház és a polgármesteri
hivatal is napelemeket kap.
Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Fotovoltaikus
rendszer telepítése a nagyrédei polgármesteri hivatal-, művelődési ház-,
és egészségügyi központ épületeinek vonatkozásában.” című, KEOP4.10.0/N/14-2014-0058 jelű pályázatunkat a Környezet és Energia Operatív

Program Irányító Hatóság vezetője
19.871.708 forint támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat száz százalékos
támogatást biztosít a beruházáshoz. A
pályázat sikere érdekében nyújtott segítségéért Szabó Zsolt államtitkárt is
köszönet illeti.
A támogatás révén tovább bővülhet
a Nagyrédei napelemes rendszer, kiegészítve az óvodában és az iskolában
már működő 22 illetve 33 kilowattos
berendezéseket. A kivitelezés a tervek
szerint nyár közepén kezdődik.

Plusz pénz az egészségházhoz
A kormány határozata alapján a
nagyrédei egészségház-beruházáshoz
a már megítélt 60 millió forinton túl
további 9 millió forint támogatás érkezik - derült ki a Magyar Közlöny 89.
számában megjelent határozatból.
– Miután a beruházás összköltségét

- 108 millió forintot - önkormányzatunk már kiﬁzette, ez a 9 millió már
szabadon felhasználható a költségvetésünkben. Köszönet illeti Szabó Zsolt
államtitkár urat, illetve a Miniszterelnökséget ezért a támogatásért is mondta a hír kapcsán Siposné Fodor
Judit polgármester.

Elérhetőségek, ügyfélfogadás
Központi telefon: 37/573-000
Fax: 37/573-001
email: onkormanyzat@nagyrede.hu
A Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 07.30 – 16.00
Kedd: 07.30 – 16.00
Szerda: az ügyfélfogadás szünetel!
Csütörtök: 07.30 – 16.00
Péntek: 07.30 – 12.00
Siposné Fodor Judit
Balázs Zoltán
dr. Bálint Edina Ida
Kerek Lászlóné

Polgármesteri fogadóóra:
ügyfélfogadási időben,
továbbá minden hónap első szerdáján 16.00 órától 19.00 óráig a
Polgármesteri Hivatalban.
Jegyzői ügyfélfogadási idő:
keddenként 13-16 óra között
péntekenként 8-12 óra között

polgármester
alpolgármester
jegyző
önkormányzati
ügyek,termőföld
kifüggesztések,
üzletműködés ügyek
Sziltcsenkó Melinda
adóügyek
Tariné Szakács Mónika pénztár, munkaügyek
Tordáné Korsós Katalin pénzügyek, könyvelés
Bene Ferencné
szociális-, gyám- és
hagyatéki ügyek,
anyakönyvi ügyek
Mészáros Tibor
település-üzemeltetés
Patócs Viktória
védőnő
Kósa Dávid
körzeti megbízott

06-30-553-5542
06-30-553-3268
06-30/553-4483
06-30-553-5398

06-30-553-5576
06-30-553-3257
06-30-553-5183
06-30-553-5402
06-30-553-5656
06-30-553-3350
06-70-229-5119
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Idősek klubja alakulhat
A nagyrédei önkormányzat 2016-tól
szeretné újraindítani az idősek nappali
ellátását.
A közelmúltban kiküldött igényfelmérő-lapok kitöltve még leadhatók a polgármesteri hivatalban.
Az idősek nappali ellátása - tulajdonképpen egy idősek klubja - az Atkári út
9. szám alatti épületben valósulhat meg,
miután a háziorvosi rendelés átköltözik
az Egészségházba.
A szociális alapszolgáltatás biztosításával az önkormányzat a saját otthonukban élő időseknek kíván segítséget
nyújtani életvitelük fenntartásában,
egészségi és mentális állapotuk, vagy
más okból származó problémáik megoldásában.

Nyitva az edzőterem
Az önkormányzat 2015. július 5-én
megszüntette a konditerem bérleti szerződését, egyes vagyonvédelmi, tisztasági, balesetvédelmi előírások be nem
tartása miatt.
A konditerem továbbra is működik,
immár a tornaterem házirendjéhez és
nyitva tartásához igazodva.
A sportolni vágyó ﬁatalok hétköznaponként 17.00-20.30 óra között vehetik
igénybe a konditermet, a felügyeletet
Fehér Gyula edző biztosítja.

Megújul a könyvtár
Nagyréde önkormányzata a Nagyréde
község könyvtárának szakmai eszközfejlesztésére és korszerűsítésére beadott pályázata sikerrel járt: az NKA
Közgyűjtemények Kollégiuma megítélte a kért 2.225.290 forintos támogatást.
A fejlesztés révén a könyvtár megújult környezetben, az általános iskola
földszintjén, az eddigieknél korszerű
körülmények között és lényegesen jobb
felszereltséggel szolgálja majd az olvasókat.
A könyvtár a HEVESTÉKA hálózat
tagjaként működik, ennek előnyeit például a színesebb könyv- és folyóiratkínálatot - az olvasók már élvezhetik.
A hálózathoz csatlakozás feltétele a
szolgáltatási díj bevezetése. Ennek eleget téve az önkormányzat jelképesnek
nevezhető éves beiratkozási díjat állapított meg: felnőttek évente 200, diákok
100 forintért vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait.
A korszerűsítés a nyári iskolai szünetben már megkezdődött, a szükséges
önrészt az önkormányzat biztosítja.
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A közösségi együttélés szabályairól
Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
rendeletet alkotott a közösségi együttélés alapvető
szabályairól, egyetlen jogszabályba foglalva azokat
a kerülendő magatartásformákat, amelyeket eddig
más-más rendeletek szabályoztak.
A jogszabály részletesen foglalkozik
a köztisztaság fenntartásával kapcsolatos szabályokkal, a levegőminőség
védelmével kapcsolatos szabályokkal,
a közterület-használat szabályaival, a
temetőhasználat szabályaival és a zajvédelem szabályaival.
Ezeket a területeket önálló helyi rendeletek is szabályozzák, az egységes
rendelet megalkotását a szabályszegő
magatartásformák pontos körülírása
indokolta.

A köztisztaság fenntartásáról szóló
rész leírja az ingatlantulajdonosok kötelezettségeit az ingatlanon belül és annak környezetében egyaránt - például
azt, hogy az ingatlan tulajdonosa (vagy
használója) köteles gondoskodni az ingatlan előtt járda tisztán tartásáról, síkosság-mentesítéséről.
A levegőtisztaság védelméről szóló rész
kiegészíti illetve részben pontosítja a kerti égetés szabályait is, melynek legfontosabb kitétele, hogy égetni kizárólag pénteken 8-20 óra között lehet (lásd hírlevél
1. oldal).
A közterületek használatáról szóló rész
leírja az árkok és átereszek tisztán tartásával kapcsolatos kötelezettségeket, az
útkereszteződésekben a kilátást zavaró
növények levágásának kötelezettségét.
A temető használatával kapcsolatos szabályok között a sírok gondozása során
keletkező szemét elhelyezéséről éppúgy
rendelkezik, mint a temetőben történő
munkavégzés szabályairól.

Parlagfű elleni védekezés
A Földművelésügyi Minisztérium
felhívást tett közzé a parlagfű elleni
védekezés érdekében, felhívva a földhasználók, földtulajdonosok ﬁgyelmét,
hogy tegyenek eleget a jogszabályban
foglalt kötelezettségüknek, ellenőrizék
és tegyék rendbe területeiket.
A védekezési kötelezettség elmulasztását az illetékes hatóság 15 000 Ft-tól
5 000 000 Ft-ig terjedő összegű növényvédelmi bírsággal sújthatja.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény értelmében
a földhasználónak, földtulajdonosnak
adott év június 30-ig kell a parlagfű
-mentesítést elvégeznie, megakadályozva a virágbimbók kialakulását,

és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenn kell tartania.
A parlagfű elleni védekezés minden
évben nagy kihívás elé állítja a gazdálkodókat, ezért ha kérdésük van
a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban, forduljanak bizalommal a
megyei kormányhivatalok növény-,
és talajvédelmi szakembereihez, valamint a Magyar Növényvédő Mérnöki
és Növényorvosi Kamara tagjaihoz,
akik szakértelmükkel segíteni fogják
a földhasználókat a parlagfű elleni
védekezés során a leghatékonyabb, és
legmegfelelőbb módszerek kiválasztásában.

Folyamatos friss hírekért keresse Nagyréde honlapját, és csatlakozzon
a község Facebook-oldalához!
http://nagyrede.hu
https://facebook.com/NagyredeKozsegiOnkormanyzat

A zajvédelemmel foglalkozó rész a
frissen megalkotott zajrendelet előírásai alapján állapítja meg a kerülendő
magatartásformákat.
A közösségi együttélés szabályairól
szóló rendeletben foglaltakat megsértőkkel szembeni eljárás lefolytatására
és jogkövetkezmény meghatározására
a képviselő-testület jegyzőt ruházta fel
hatáskörrel. A szabályokat megszegők
ellen tízezer forinttól kezdődő bírság
szabható ki.
A rendelet július elsején lép hatályba,
s ekkor a már említett önálló rendeletek - a közterületek tisztántartásáról,
a közterület-használatról, a kerti hulladék égetésének szabályairól szóló
rendeletek - szabálysértési passzusai
hatályukat veszítik.
A közösségi együttélés szabályairól
szóló rendelet is megtalálható Nagyréde honlapján (nagyrede.hu)

Hibás teljesítés
A temetőben a ravatalozó előtti térkövezés kapcsán több probléma is felvetődött.
Szakértői vélemények támasztják alá,
hogy a megvalósult kivitelezés sem minőségben, sem mennyiségben nem felel
meg a szerződésben rögzítetteknek.
Mindezek miatt garanciális bejáráson
állapodott meg az önkormányzat és a
kivitelező képviselője a szükséges javítások elvégzéséről.
Mivel a határidőre a munkát a kivitelező nem kezdte meg, az önkormányzat
ismét felszólította a kivitelezőt a hibák
javítására, különös tekintettel arra,
hogy a hibás teljesítésnek anyagi következményei is vannak.

Hajlandóság
Az idegenforgalmi adó beﬁzetése körüli
r
anomáliák tisztázására az utóbbi
hetekben
h
az önkormányzat ellenőrzéseket
k hajtott végre. Minden bizonnyal ennek
n is betudható, hogy a korábbiaknál
nagyobb
n
adóﬁzetési hajlandóságot mutatnak
t
a szállásadók, egyre kevesebben
próbálják
p
meg elbliccelni az adóﬁzetést.
t
Az ellenőrzéseket - amelyek nem
csak
c
az adózásra, hanem az elszállásolási
l körülményekre is kiterjednek - az
önkormányzat
ö
folytatni szándékozik.

