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M e g h í v ó 
 

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére 
Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ünnepi megemlékezést tart 

2016. október 23-án vasárnap 13:30-kor a községháza udvarán lévő emlékműnél, 
amelyre ezúton tisztelettel meghívom. 

 
Ünnepi program: 
Himnusz 
Vantara Gyula országgyűlési képviselő ünnepi beszéde 
Iskolások megemlékezése 
Koszorúzás 
Szózat 

 

                                    Lengyel Zsolt  
                  polgármester 

A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a 
 Gerendási Szlovákok Egyesülete szeretettel meghívja Önt 

 2016. október 22-én 15:30 órakor az  
Apponyi Albert Közművelődési Intézményben  

a Hahota Színjátszó Csoport előadására, a 

 CHARLEY NÉNJE 
című zenés vígjátékra. 

 
Az előadás után vacsora: Raguleves, kakaspörkölt, savanyúság, sütemény 
Támogatói jegyek kaphatók (csak a műsor megtekintésére: 500,- Ft, vacsorával együtt: 1.600,- Ft) 
 
Mindenkit szeretettel várunk!             Priskin Jánosné 
                                                                        elnök 
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/  

Tájékoztató Gerendás Község Önkormányzatának testületi üléséről 

 

Gerendás Község Képviselő-testülete 2016. szeptember 26-ai ülésén elfogadta az Orosházi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi jelentését. Bohák János címzetes tűzoltó alezredes felhívta a figyelmet a 
hulladékégetésről szóló rendelet szabályai betartásának fontosságáról. Kiemelte, hogy a rendeletben szereplő 
időkorlátokat betartva, lehetőleg kizárólag kerti hulladékot égessenek el. Az oda nem illő műanyagokból keletkező 
füst ugyanis nagymértékben szennyezi a környezetet, valamint azt belélegezve az egészségre is káros hatással bír.  

A testület módosított a természetben nyújtott szociális ellátásról szóló 2013. évi rendeletét, mely a burgonyatermés 
elosztása miatt vált szükségessé.  

Szintén a szeptember végi ülésen dőlt el, hogy az önkormányzat idén is pályázik a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra. Ennek keretében 780 mázsa 
barnakőszenet igényelnek, a további részletek egyelőre nem ismertek.  

 

 
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülése 

 

A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2016. szeptember 15-ei ülésén a testület újabb három 

együttműködési megállapodást hagyott jóvá. Ennek köszönhetően az elkövetkező időszakban még szorosabb 

kapcsolat épülhet ki a Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzatával, a Kondorosi Szlovák 

Önkormányzattal és Kétsoprony Község Szlovák Önkormányzatával.   

A testületi ülés legnagyobb része az önkormányzat által szervezett, illetve látogatott események, rendezvények 

beszámolóinak ismertetésével telt. Ezek közül Priskin Jánosné elnök kiemelte az augusztus 20 -ai ünnepséget, 

amelyet a Gerendási Gazdakörrel közösen szerveztek meg. A sikerre való tekintettel szeretnék, ha Szent István 

napjának megünneplése hagyománnyá válna Gerendáson is. 

 

V é r a d á s 
 

2016. szeptember 16-án tartottuk az idei év 

harmadik véradását községünkben. Ezúton 

szeretném megköszönni minden résztvevőnek, 

hogy hozzájárult a beteg emberek 

gyógyításához. 

  

A megjelentek névsora:  

Popol Róbert, Sass Sándor, Petrus Szilvia, 

Nyerges Erzsébet, Belák János Zsolt, Rusznák 

György Sándorné, Kiss Zsolt, Bakos Edina, 

Obsuszt György,  Domján Edit, Milecz József,  

Pusztai László, Nagy Miklós, ifj. Tóth István, 

Ilyés Mónika, Toncsenka Erzsébet, Petrus Edit, 

Neller Zsanett, Farkas László, Lipták-Galló 

Mihály, Tóthné Csatlós Mónika, Kun Ildikó, 

Zahorán Elizabeta, Rácz Károly 

  

                     Szász Róbertné                                                      

              Gerendási Területi Szervezet titkára 

 
 

 

 

  

 

2016. szeptember és október havi 

anyakönyvi hírek 

Születés: 
Pavló Marianna és Kocziszky Pál leányai Maja és Zoé, 
Tóth Erzsébet Zsuzsanna kisfia Alex Gergő 
 
Házasságkötés: nem történt 
 
Haláleset:  
Csombai Istvánné életének 95. évében augusztus 17-én, 
Németh Etelka életének 91. évében augusztus 24-én, 
Tadanaj Pálné életének 82. évében szeptember 8-án, 
Tóth Pál Márton életének 65. évében szeptember 18-án, 
Rálik György életének 91. évében október 5-én, 
Ottlecz Béla életének 88. évében október 8-án 
elhunyt 
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 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
Felhívjuk az érintett felsőoktatási hallgatók figyelmét, hogy Gerendás Község Önkormányzata csatlakozott a BURSA 
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. Az ösztöndíjra jogosult tanulók - az előző évhez 
hasonlóan – csak elektronikus regisztrációt követően nyújthatják be pályázatukat. 
 
Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj csatolandó mellékletei (2 tanulmányi félévre pályázható): 

 igazolás az egy háztartásban élők 1 főre jutó havi nettó jövedeleméről 

 hátrányos szociális helyzet 

 felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek 
megfelelően) 

  
Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj csatolandó mellékletei (6 tanulmányi félévre pályázható): 

 igazolás az egy háztartásban élők 1 főre jutó havi nettó jövedelemről 

 hátrányos szociális helyzet 
 

A pályázat benyújtási határideje 2016. november 8. 
 
A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa 
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx internet címen. 

 

 Gerendás NEM-et 

mondott! 

Szeretnék köszönetet mondani minden 
gerendási polgárnak, aki élve alkotmányos 
jogával leadta érvényes szavazatát az október 2-
ai népszavazáson. Példaértékű összefogás 
valósult meg vasárnap.  
 
A helyi szavazók jelentős többsége szavazott 
nemmel, ami meghaladta az átlagot, ezért 
tisztelet érdemli a választópolgárokat. Megyei és 
választó kerületi szinten is kiemelkedő részvételi 
aránnyal zárhattuk a vasárnapot.  
 
A szavazóköri névjegyzékben 
szereplő választópolgárok száma  1102 
 
Szavazóként megjelent választópolgárok 
száma        600 
 
Igen szavazatok száma        10 
 
Nem szavazatok száma      562 
 
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok 
száma           27 
 
                           Lengyel Zsolt András 
                                   polgármester 

VI. Hársfafesztivál és Fogathajtó verseny 

beszámoló 
 
Az idei év különleges volt a falu életében, hiszen először 

adatott meg a lehetőség, hogy a mostanára hagyománnyá vált 

falunapot és a Fogathajtó versenyt egy napra szervezhessük. A 

megvalósításhoz rengeteg segítséget kaptunk az ’’Együtt 

Gerendásért” Közhasznú Kulturális Egyesülettől, akik 

szorgalmas munkájukkal és anyagi támogatásukkal 

végigkísérték a rendezvény minden mozzanatát! 

 

 A Nap reggeltől estig a sokszínűség jegyében telt, a programok 

változatos kavalkádjában mindenki megtalálhatta a neki 

leginkább tetszőt, kezdve a délelőtt folyamán zajló fogathajtó 

versennyel, mely Németh Béla gazdálkodó szervezésében 

került lebonyolításra, majd az azt követő Balkán Fanatik élő 

koncert fokozta a hangulatot. A délután hátralevő részében 

színpadra lépett Faragó András és a Deja-Vu együttes. Az esti 

utcabálhoz pedig Lukács Róbert szolgáltatta a talpalávalót. 

 

Lengyel Zsolt Andás polgármester és Németh Béla gazdálkodó 

köszönetet mond a fesztivál támogatóinak: Az ’’Együtt 

Gerendásért” KKE-nek a kimagasló támogatásért, mellyel 

jelentősen hozzájárultak a rendezvény magas színvonalához, a 

Gerendási Nyugdíjas Egyesületnek, Szkaliczki András 

alpolgármesternek, Ványi Emíliának,  Csapó Zoltán 

Krisztiánnak, Eke Tamásnak, Hársfa ABC-nek, Mazán 
Gergelynek, valamint mindazoknak akik munkájukkal 

hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. 

 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
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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 

Művelési ág változás 
 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) . – 2015. május 2-án hatályba lépett – 89/A. § (1)-(2) 

bekezdései alapján a tulajdonos – miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-

nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett 

területként történő átvezetését. 

Az Inyvhr. új 47/A. alcíme (Inyvhr. 50/A. §-50/E. §) tartalmazza a zártkerti ingatlanok művelési ágának átvezetésére vonatkozó 
különös szabályokat. Ezen rendelkezések pontosan meghatározzák azokat az eseteket, amikor a zártkerti ingatlan művelési 
ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése, vagyis az ingatlan adatainak megváltoztatása lehetséges. A zártkerti 
ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes, a soron kívüli eljárásért azonban ingatlanonként 10.000,- forint 

díjat kell fizetni. 
  
A kérelmet – egy külön erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon – a tulajdonos(társak)nak (vagy a 

meghatalmazottnak) az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtania. A formanyomtatvány letölthető a  
Földhivatali portál Nyomtatványok „A zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem” menüpontból, 

valamint a Földművelésügyi Minisztérium honlapjáról is. 
A kérelem mellé az ingatlan adatainak megváltoztatásához egyéb okiratot csatolni nem kell. (Kivéve, ha a tulajdonos helyett 
meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás benyújtása szükséges.) A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a 
tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, amely nem minősül 
bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni. 
 
A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon 
fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének 
kötelezettsége alól. 

 

Idősek világnapja Gerendáson 

A Gerendási Nyugdíjas Egyesület október 8-án ünnepelte az idősek világnapjával egybekötött térségi találkozót, ahol megjelent 
Jenei Andrásné, a Megyei Nyugdíjasok Szövetségének vezetőségi tagja, illetve Lengyel Zsolt polgármester. 
 
Krizsán György, a nyugdíjas egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte Jenei Andrásnét ünnepi beszédének 
megtartásra, aki a nyugdíjasok érdemeit emelte ki és hívta fel a figyelmet a szépkorú társadalom megbecsülésére. Az ünnepi 
ebéd előtt  Lengyel Zsolt polgármester úr tartotta meg ünnepi köszöntőjét. 
  
A találkozón Szemenyei János és Eke Gézáné nyugdíjasokat oklevéllel és ajándékkal jutalmazta az egyesület. 
Az ünnepség fénypontját a rákóczitelepi, a csorvási, valamint az almáskamarási nyugdíjasok közös kulturális programja 
jelentette. 
A több mint 200 fős közönség soraiban helyet foglaltak a társszervezetek - Rákóczitelep, Csorvás, Murony, Csanádapáca és 
Telekgerendás - nyugdíjasai. A megfelelő hangulatról Kasza Béla és zenekara gondoskodott. Ebédre sertésragulevest 
csigatésztával, velővel töltött húst, vegyes köretet, savanyúságot és süteményt szolgáltak fel, kifogástalan minőségben. 
 
A Gerendási Nyugdíjas Egyesület köszönetet mond támogatóinak: Vantara Gyula képviselő úrnak felajánlásáért, Lengyel Zsolt 
polgármesternek, Szkaliczki András alpolgármesternek, Viczián Jánosnak, a Munkácsy Mezőgazdasági Szövetkezetnek, a 
Holstein Farm Kft-nek, az Agro-Rent Kft-nek, a Hársfa ABC-nek, az Aranymérleg Patikának, Kesjár Jánosnak, Kovács Jánosnak, 
Kőszegi Andrásnak, Kriszt Tibornak és Otlecz Jánosnak. 
 
 
Köszönik továbbá mindazt a rengeteg felajánlást, amelyek még izgalmasabbá és értékesebbé tették a tombolasorsolást. A 
vezetőség tagjainak odaadó és áldozatkész munkája jelentősen hozzájárult az ünnepség sikeres lebonyolításához. 
 
Minden gerendási nyugdíjasnak szeretetben gazdag éveket, jó egészséggel kísért hosszú életet kíván a Gerendási Nyugdíjas 
Egyesület elnöke! 
                                                                                             Krizsán György 
                                                                                  az egyesület elnök 
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