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M e g h í v ó 

Németh Béla gazdálkodó és Gerendás Község Önkormányzata 
szeretettel hívja és várja Önt   

2017. szeptember 2-án 
Németh Béla gazdálkodó Sűrű sori tanyáján és környékén megrendezésre kerülő 

VII. Fogathajtó Versenyre 
 

Program: 
  

10:00 Fogathajtó verseny megnyitó 
10:15 Köszöntőt mond Vantara Gyula Országgyűlési képviselő 
10:30 Fogathajtás 
12:00 Ebéd 
12:30  Aradszky  László  fellépése 
13:15 Balassi Táncegyüttes előadása 
14:00 Fogathajtás 
16:30 Eredményhirdetés 

 
Az érdeklődők díjmentesen tekinthetik meg a programokat. 

Az önkormányzat kisbusza 9:20-tól óránként indul a Sűrű sori helyszínre. A különjárat 
minden buszmegállóban megáll. Délután 17:00 órától igény szerint gondoskodik a vendégek 
visszaszállításáról. 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

       Lengyel Zsolt András                Németh Béla 
                                                                                                   polgármester                           gazdálkodó 

Iskolai tankönyvosztás 

Tájékoztatjuk a gerendási általános iskolás diákokat és szüleiket, hogy a tankönyvosztás 2017. augusztus 29-én 

kedden 09:00 órától 12:00 óráig lesz az iskolában. 

Első tanítási nap: 2017. szeptember 1.  

A 2017/2018-as tanévnyitó Szentmise időpontja: 2017. szeptember 3-án 08:30 órakor a Katolikus Templomban 

                                           Rajtár János 
                                                                                                                                           munkaközösség vezető 
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 Gerendás község testületi üléseiről 
 
Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a településfejlesztési és településrendezési 
dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 
rendeletét. A június 29-i ülésén Lengyel Zsolt András polgármester elmondta, hogy a 314/2012. (IX.8.) Kormányrendelet idei 
változatában új elemként jelent meg a településképi arculati kézikönyv (TAK) készítésének és a településképi rendelet 
megalkotásának szükségessége, valamint a településrendezési eszközök eljárási lehetőségei kiegészültek az ún. állami 
főépítészi eljárás lehetőségével. Mindezek megváltoztatták az államigazgatási és a partnerségi egyeztetés folyamatát is. 
Krajcsóné Tóth Ágnes jegyző hozzátette, hogy az arculati kézikönyv elkészítésének egyik feltétele a fentebb említett rendelet 
megalkotása, illetve egy lakossági fórum, ahol a gerendásiak javaslatokat tehetnek rá, hogy mi kerüljön bele a TAK-be.  
 
A 2017. július 24-i ülésen a képviselő-testület elfogadta a közös önkormányzati hivatal 2016. évi munkájáról szóló 
beszámolóját. A második napirendi pont témája Gerendás Község Képviselő-testülete 2017. II. félévi munkatervének 
megalkotása volt. A képviselők egyhangú szavazata alapján az idei évben augusztus 28-án, szeptember 25-én, október 30-án, 
november 27-én és december 18-án tartja soros üléseit a testület. Döntés született a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó pályázat benyújtásáról, amelyen az idei évben is részt vesz az önkormányzat. Lengyel Zsolt András polgármester 
elmondta, hogy meglátása szerint a barnakőszén bevált az utóbbi években, mivel számos előnye van a fával szemben: kisebb 
helyen megoldható a tárolása, jelentősen kevesebb költséggel juttatható el a rászoruló családok részére.  
 
Lengyel Zsolt András polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a TOP-3.2.1-16 kódszámú Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítésére kiírt pályázat keretében lehetőség nyílt az önkormányzat épületeinek belső korszerűsítésére. 
Hozzáteszi, hogy ez egy 100%-os állami támogatottságú pályázat, amely a megújuló energiák használatát és az épületgépészet 
korszerűsítését célozzák meg. Gerendáson ez négy épületet érintene, a polgármesteri hivatalt, a művelődési házat, az 
egészségházat és az iskolát. A képviselők egyhangú szavazással támogatták a pályázaton történő indulást. 
A testületi ülés után, 17 órától tartott közmeghallgatás két fontos témája Gerendás község Településképi Arculati 
Kézikönyvének (TAK) elkészítésével kapcsolatos megbeszélés és a napelemparkhoz szükséges helyi építési szabályzat 
módosításához szükséges tájékoztatás. 
 
Farkas István főépítész elmondta, hogy a TAK-ben a település „jó” oldalát kell bemutatni, a település építészeti hagyományait 
tükröző épületeket, homlokzatokat, zöldfelületeket, melyeket fényképpel is dokumentálnak majd. A kézikönyv egy 
javaslatgyűjtemény, amely bemutatja a példaértékű épületeket, tetőket, kerítéseket, ablakokat, stb. amelyek kívánatosak a 
községben. Az építkezők, lakásfelújítók így iránymutatást kaphatnak a településre vonatkozó, javasolt „stílusról”. 
A rendeletben kerülnek szabályozásra például a faültetéssel kapcsolatos gyakorlati előírások, a közterületek zöldfelületeire 
vonatkozó szabályok is. A közterületre ültetendő fák tekintetében javaslatot tesz majd a nemzeti park is. 
Elmondta, hogy a következő közmeghallgatáson már egy rendelettervezetet mutat be az önkormányzat, amely részletesen 
tartalmazza a tervezett szabályokat, természetesen a kézikönyv tervezete is témája lesz a lakossági fórumnak. 
 
A falugyűlés második napirendjét illetően Lengyel Zsolt András tájékoztatást adott arról, hogy a Gerendás 088/162 helyrajzi 
számú ingatlan egy 8,9 ha nagyságú  önkormányzat tulajdon, ezen található a Csicsely-tó, a futball pálya, erdő, legelő, 
valamint 3,77 ha egy szabad művelésű fásított terület. A képviselő-testület úgy döntött a MVM Hungarowind Kft megkeresése 
nyomán, hogy megújuló villamos energiatermelés és értékesítés céljából 1,5 ha területű ingatlant 25 évi időtartamra bérbe ad 
a 3,77 ha területből. Ez a terület megosztásra kerül, önálló hrsz-ot kap, s az 1,5 ha művelési ága is megváltozik akként, hogy a 
tervezett beruházáshoz illeszkedjen annak besorolása. A bérletnek feltétele volt még az, hogy 20 KW teljesítményű villamos 
hálózatnak kell lennie a közelben. Félreértések elkerülése miatt mondja el, hogy nem az intézmények és a lakossági 
áramellátás biztosítását fogja szolgálni, hanem piaci viszonyok között értékesíteni fogja a megtermelt áramot a Kft. A 
megkereséskor a település rendezési tervében olyan területet kerestek elsősorban, amelyhez nem szükséges a rendezési terv 
módosítása. Ilyen területek csak magántulajdonban voltak, de a gazdákkal nem sikerült megegyezésre jutnia. 
Kiemelte, hogy a beruházás előkészítésével kapcsolatos bonyolítási költségek a vállalkozót terhelik, ezért gondosan ügyelni 
kell arra, hogy minden rendelkezésre álljon annak érdekében, hogy ne kelljen az önkormányzati költségvetéshez nyúlni. 
 
Farkas István főépítész egy, a témában érkezett írásos észrevétel kapcsán elmondta, hogy a tudomány mai állása szerint 
környezetvédelmi szempontból nincs káros hatása a beruházásnak. Nem itt készül először ilyen beruházás, s a 
környezetvédelmi hatóság próbáját többször kiállta. Természetesen készül környezetvédelmi hatástanulmány, valamint 
környezetvédelmi vizsgálatokat fog végezni a hatóság. 
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„Papa-Mama-Unoka” találkozó 
 

                                                        2017. július 29-én családi rendezvény volt a gerendási Strandfürdőben, melyet a 
                                                       Gerendási Nyugdíjas Egyesület szervezett saját forrásából. Idén 7. alkalommal tartották 
                                                       községünkben a „Papa-Mama-Unoka” elnevezésű találkozót, amihez az önkormányzat  
                                                       ingyenesen biztosította a helyszínt. A Nyugdíjas Egyesület célja a programmal a  
                                                       nagyszülők és unokáik egymáshoz való közelebb hozása, valamint a szabadidős 
tevékenységek hasznos és kellemes eltöltése. Az ebéd hagyományos krumplipaprikás volt virslivel. Utána dinnyét 
fogyasztottak a jelenlevők. Az unokák között virslievő-verseny színesítette a találkozót. 
 
A rendezvény zárásaként úgy fogalmaztunk, hogy jövőre találkozunk ugyanitt!                                      Krizsán György  
                                                                            elnök 

 

ÉVRŐL-ÉVRE KEVESEBBEN JÖNNEK EL 

VÉRT ADNI, EZÉRT KÉRÜNK, SŐT 

BÁTORÍTUNK, HOGY JÁRJ ELÖL JÓ 

PÉLDÁVAL! 

 
Jelentkezz véradónak és hívd el 

ismerőseidet! 

 

Legközelebbi véradásunk ideje: 

2017. szeptember 15.  péntek, délelőtt 

10-12 óráig 

 

Helye: 

                         Gerendás     

                         Egészségház 
 

 

2017. július és augusztus havi anyakönyvi 

hírek 

Születés: nem történt 
 
Házasságkötés:  
Veress Zsolt és Tóth Nikolett 

 
Haláleset:  
Tóth Istvánné életének 80. évében, 
Pribránszki János életének 77. évében, 
Kántor Józsefné életének 88. évében, 
Berkes Péter Zoltán életének 66. évében, 
Gedó Györgyné életének 81. évében elhunyt. 
 

 

  

 

  

Tájékoztató a belterületi égetés 

szabályairól 

Szeptember 30-tól újra lehetősége lesz a 

lakosságnak a belterületi ingatlanokon 

keletkező avar és egyéb kerti hulladék 

elégetésére. Égetni csak hétfőtől szombatig, 

reggel 7-től este 7-ig szabad. Vasárnapokon 

az égetés tilos! Valamint a védett hársfasor 

fái alatt tiltott mindenféle tűzgyújtás. A 

tűzrendészeti szabályok megszegéséért 

200 000-től 3 000 000 Ft-ig terjedő 

pénzbírság szabható ki. 

 

Magánszemélyek kommunális adója 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a Helyi adókról szóló C. törvény 
rendelkezései alapján a magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában is 

a változást a bekövetkezést követő 15 napon belül be kell jelenteni az  

önkormányzati adóhatósághoz, mely a következő év január 1-jén lép hatályba.  
 
Tehát aki évközben vásárolt, eladott vagy örökölt ingatlant bevallást kell 

készíteni, mely alapján került előírásra a 2018. évi adótétel.  
 

A nyomtatvány letölthető a www.gerendas.hu oldalon, vagy beszerezhető az 

önkormányzat 3. számú irodájában. 

A fórum további részében Lengyel Zsolt András polgármester bejelentette, hogy Gerendás Község Önkormányzata sikeresen 
pályázott a Gerendást Csorvással összekötő kerékpárútra, amely Viczián János gazdaságától a kerékpárútig, majd a Kossuth 
és az Ady utca kereszteződésétől a vasútállomásig kerül megépítésre, a kivitelezés várhatóan jövő tavasszal kezdődik. 
 
Megemlített egy másik nyertes TOP-os pályázatot, mely az egyház által került benyújtásra, így az óvoda kívül belül felújításra 
került. 

 

 

http://www.gerendas.hu/
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Gerendási Hírek  a Gerendási Önkormányzat időszaki lapja  Felelős kiadó: Gerendás Község Képviselő-testülete 

A szerkesztőség címe: 5925 Gerendás Petőfi u. 2.   Tel.: 66/249-224, Fax: 66/249-053 

E-mail cím: gerendas@primcom.hu 

Nyomtatás: 5925 Gerendás Petőfi u. 2.  Tel.: 66/249-224, Fax: 66/249-053 

E-mail cím: gerendas@primcom.hu 

 

 

                                   Házhoz menő lomtalanítás  
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk 2017. szeptember 1. és 

október 31. közötti időszakban házhoz menő lomtalanítást végez. 

 

A lomtalanítási igényeket a bekesmanifestkft@gmail.com email címre 

nyújthatják be. 

Az igényeket személyesen is lehet jelezni a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az 

igénybejelentő lap kitöltésével. 

 

A lomtalanítási igényeket rögzítjük, majd az ügyfelek által megadott 

elérhetőségeken felvesszük a kapcsolatot a lehetséges szállítási időpontokkal 

kapcsolatban. A lom hulladék elszállítására a kommunális hulladékgyűjtési 

napon kerülhet sor. 

 

A lomtalanítást kizárólag a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevő, 

díjhátralékkal nem rendelkező Ügyfeleink vehetik igénybe! 

 

Nem szállítjuk el: az építési törmeléket, elektromos háztartási eszközöket, 

gumiabroncsot, veszélyes hulladékokat (akkumulátort, festéket, fáradt olajat, 

hígítót, növényvédőszert stb.) és a zöldhulladékot sem. 

 

A lomtalanítási hulladékot közterületen, a lakóingatlanok elé úgy kell elhelyezni, 

hogy az a hulladékgyűjtő célgéppel megközelíthető legyen. A kihelyezett 

hulladék nem akadályozhatja a gyalogos- és gépjárműforgalmat. Az apróbb, 

kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni. 

 

Az előzetes bejelentés nélküli hulladék kihelyezés illegális lerakásnak minősül! 

 

A bejelentéseket az ügyfélszolgálatokon vagy az alábbi email címeken tehetik 

meg: 

bekesmanifestkft@gmail.com 

kozpontiugyfelszolgalat@dareh.hu 

 

 

Ügyfélfogadás 
 
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Nonprofit KFT. (Gerendás 
hulladékszállítója) 2017. augusztus 2. napjától minden páratlan számú héten (szerdai napokon, 13:15-től 
15:15-ig) kihelyezett ügyfélfogadást tart Gerendás község polgármesteri hivatalában (a falugazdász 
irodájában). 

F e l h í v á s 

 

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy az Adózás rendjéről szóló 2003.  évi  XCII. törvény alapján   a   2017.    II.   
félévi   gépjármű   teljesítményadó és a magánszemélyek kommunális adója, valamint az iparűzési adó előlegeinek 
pótlékmentes befizetésének határideje:  2017. szeptember 15. 
 
         Krajcsóné Tóth Ágnes 
                                                                                                                                jegyző    
      

Tisztelt 
Ingatlantulajdonosok, 

Gazdálkodók! 
 

Kérjük, hogy a ház elé kiültetett 
fákat (két méter magasságig),  
bokrokat és évelő növényeket 

szíveskedjenek úgy visszametszeni , 
hogy ne akadályozzák a járdán a 

gyalogos közlekedést, ne 
nehezítsék meg a kerékpárjukat 

toló lakosok mozgását. 
 

A gazdálkodóktól kérjük, hogy 
mielőtt a dűlőutakról felhajtanának 

a szilárd burkolatú közutakra, 
alaposan takarítsák le 

munkagépeikről, 
szállítóeszközeikről a sarat. 

Előzzük meg a sárfelhordásból 
származó baleseteket! 

 
Köszönjük megértésüket! 
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