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Karácsony
A legtöbb ember ma is gyerek-módon várja az ünnepet.
Mit hoz a Jézuska? – kérdezgették a gyerekek, mi
is kisgyerekként.
A mai felnőtt is ezt kérdezi: Mit ad nekem Jézus?
Mit ad nekem, ha hiszek benne?
Ő a legtöbbet adja. Azt, amit senki ember nem képes
adni: életet! Nemcsak az édesanyák méhében megfogant sejteknek ad lelket, de a föld méhéből kilépő,
általunk „meghaltnak” mondottnak is életet tud
adni.
A négy nappal előbb meghalt Lázár sírjánál mondta:
„Aki hisz énbennem, még ha meghalt is élni fog.”
Nagyon nagy ígéret. Ilyet mondani, ígérni csak szélhámos, vagy másokat hitegető ember képes. Vagy
az, aki megmutatta Lázár feltámasztásánál, hogy

szava nem üres hitegetés, hanem valóság.
Apró-cseprő dolgokat kérünk? Vagy a legnagyobbat?
Karácsonykor közénk született Isten Fiának ajándéka felülmúlhatatlan kincs a hívő, benne bízó embernek.
És Te mit adsz Jézusnak ajándékként születésnapjára?
Minden az övé, mi csak a tőle kapott földi dolgokból
tudunk „visszaadni.” Amit tőlünk vár: bízzunk
benne, higgyünk szavának, és a tőle kapott szeretetet viszonozzunk egymás iránt gyakorolt, megélt
szeretettel.
Ajándékot váró és Jézusnak bizalmat ajándékozó
szeretetet adó szép ünnepeket kíván:
Lelkipásztorotok: András atya

Templomunk miserendje az ünnepek alatt:
December 25: éjféli szentmise, reggel fél 8, délelőtt: fél 10
December 26-án: reggel fél8, délelőtt fél 10.
Pusztaberkiben karácsony mind két napján fél
12-kor lesz szentmise.
Szilveszter napján este 6 órakkor év végi háladó
és újév előesti szentmise.
Január 1: Délelőtt fél 9-kor lesz szentmise

Kegyelemteljes Karácsonyi ünnepeket és Boldog, Békés Újesztendőt kívánunk Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő- testülete nevében!

Érsekvadkerti Hírek

2

Polgármesteri beszámoló
Tisztelt Érsekvadkertiek!
Kedves Olvasók!
Év végéhez közeledve ismét eljött annak az ideje, hogy az évben
történt eseményekről, önkormányzat munkájáról röviden
számvetést készítsek és mindezt
az Érsekvadkerti Hírek hasábjain
keresztül Önökkel is megismertessem.
Képviselő-testületünk 2017-ben
– beszámolóm írásának napjáig 19 alkalommal ülésezett, 15 db.
rendeletet alkotott és 98 db határozatot hozott.
Önkormányzatunk
működése
2017-ben is törvényes volt, saját
SZMSZ-ének megfelelően működött. Ebben az évben is számos
ellenőrzést tartottak Önkormányzatunknál, melynek során néhány
kisebb hiányosságok kerültek feltárásra.
A Polgármesteri Hivatalnál személyi változások történtek. Hugyecz Anna Mária jegyző aszszony májustól nem dolgozik Hivatalunknál, Csordás István műszaki főmunkatárs áthelyezéssel a
KLIK műszaki referense lett. A
pénzügyről Galanics Ildikó szülési szabadságát, Holman Istvánné Erzsike nyugdíj előtti felmentési idejét tölti. Pénzügyben a
fent jelzett ok és a mérlegképes
könyvelői államháztartási szakon
végzett ASP-ben jártas szakember hiánya miatt annyiváltozás
történt, hogy a könyvelésnél külsős szakember segítségét kellett
/kell igénybe venni.
Az önkormányzat gazdálkodását
ebben az évben is már a megszokott szigorú, takarékos gazdálkodás jellemezte.
Intézményeink működése zavartalan volt, sőt önként vállalt feladatainkat is teljesíteni tudtuk.
A település üzemeltetése – a sok

probléma ellenére – szintén zavartalan volt.
Ebben az évben is hazai forrásból
és saját forrásból kisebb beruházásokat és fejlesztéseket is meg
tudtunk valósítani.
Tapasztaljuk sajnos, hogy útjaink
járdáink elhasználódtak, a folyamatos karbantartás ellenére sok
helyen rosszak, továbbra is javításra szorulnak.
Ezért is öröm számunkra, hogy
12 millió Ft pályázati támogatásból és 3 millió önerőből felújításra került az Újsor út, amely
még a kora tavasszal átadásra került.
Ebben az évben is önkormányzati forrásból, közmunkások által
készített viakolórból, közel 800
fm. járdát építettünk.
A Sportöltöző mellé vizesblokkot
alakítottunk ki.
Teljes külső felújításra került a
Csendőrlaktanya épülete. Egy lakás már elkészült, két lakás befejezése február végére várható. Új
tornác és pavilon készült. Az udvar parkosítására, parkolóhely kialakítására is sor került.
Önök előtt ismert, hogy önkormányzatunk 6 db. Területfejlesztési Operatív Programra, TOP-os
felhívásra nyújtotta be pályázatát.
Négy pályázatunkat – óvoda kialakítására, iskola épületeinek
energetikai fejlesztésére, csapadékvíz elvezetésének korszerűsítésére, kerékpárút kialakítására
benyújtottakat, már elbírálták és
támogatásba részesítették. Ez a
közel 900 millió Ft már meg is érkezett önkormányzatunk számlájára. Megköszönöm Balla Mihály
országgyűlési képviselő úr, Nógrád megye területfejlesztési biztosának támogatását és segítségét. Köszönöm, hogy munkájával
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és segítségével elősegíti községünk fejlődését.
Az Ipoly-táj Egyesülettel és számos szlovák településsel közösen
benyújtott pályázatunk (Interreg)
elutasításra került.
Sajnos a Helytörténeti Emlékház
felújítására, az Eötvös út és
Zrinyi út egy-egy útszakaszának
felújítására beadott pályázataink
is elutasításra kerültek.
A két TOP-os – ipari terület kialakítására, és csarnok építésére beadott - pályázatunk elbírálása
még nem történt meg.
A konyha felújítására benyújtott
pályázatunk elbírálása december
végére várható.
Önök előtt az is ismert, hogy ebben az évben is pályáztunk az önkormányzat működését segítő
rendkívüli támogatásra, elbírálása szintén az év végére várható.
Idén is pályáztunk szociális tűzifa
támogatásra. 376 erdei m3 tűzifára adtuk be támogatási igényünket, melyből 201 erdei m3 tűzifára -3 573 780 millió Ft értékben
– kaptunk támogatást. Nagy segítség ez, hiszen sok rászorult
család - remélhetőleg még Karácsony előtt – juthat tűzifához.
Érsekvadkert Község Önkormányzata ebben az évben is részt
vett/vesz a közfoglalkoztatásban.
Jelenleg is több mint 50 fő
érsekvadkerti lakost foglalkoztatunk. Munkájukat a GAMESZ
vezetőjének irányításával látták
el és jelenleg is látják el.
Három Start minta programban
több mint 30 fő épület felújítási,
útkarbantartási és mezőgazdasági
munkát végez.
Érsekvadkert Község Önkormányzatát Dr. Pintér Sándor Bel-
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ügyminiszter úr a közfoglalkoztatási programok megvalósításban
nyújtott tevékenysége elismeréséül 2017. november 16-án Miniszteri Elismerő Oklevéllel tüntette ki. Ez az elismerés 7 millió
Ft pénzjutalommal is járt, amely
csak a közfoglalkoztatásban folyó tevékenységekre költhető.
Önök előtt ismert, hogy a település üzemeltetése, az intézmények
karbantartása is a GAMESZ tevékenységi körébe tartozik.
Ebben az évben is elvégezték intézményeinknél az éves karbantartási munkákat.
A betonüzem 2017-ben is működött, a betonelemek gyártása folyamatos volt.
A buszmegállókba új várók kerültek, melyeket érsekvadkerti
közfoglalkoztatott készített.
Igyekeztünk útjainkat karbantartani, kátyúztunk, ahol tudtunk,
ahol szükség volt, padkát, hídátereszt építettünk. Az Iskola úton,
a Jánosi úton, a Szérűk útján padkát nyestünk. Több utcában –
Móricz u., Váci Mihály u., Honfoglalás u., Rózsavölgyi u., Kölcsey u., Mikszáth u., Toldi u., Erdősor u., Rákóczi úton a Vásártér
mögött - kőterítést végeztünk.
Felújítottuk a Gáthíd felé a fahidat. Üvegházat építettünk és előkészítettük a fóliasátrak szerkezetét, illetve területét. Kerítettünk
és mezőgazdasági munkálatokat
végeztünk. Zöldséget termesztettünk, melyet a közétkeztetésben
használtunk fel.
A közterületeken virágosítottunk,
fásítottunk, tereiken, temetőben
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folyamatos parkgondozást végeztünk.
Ebben az évben is tavasztól őszig
nyírtuk a füvet a temetőben, a káposztások területén, a Vásártéren,
a rekultivált területen, az ipari területen, a Sportpályán, a játszótereken és intézményeink területén,
augusztus 31-ig a Víztározó és
környékén. Ez közel 150 ezer
m2-nyi terület.
Önök előtt már az is ismert, hogy
az iskola udvarán önkormányzati
tulajdonban lévő műfüves sportpálya TAO forrásból felújításra
került. Köszönet érte az adományozónak, minden támogatónak,
az UFC elnökének, Fábián Attila
igazgató úrnak - irányító és szervezői munkájáért - a kivitelezőnek és a GAMESZ dolgozóknak.
Érsekvadkert Község Képviselőtestülete hosszú évek óta támogatja a községünkben működő
Sportegyesületeket. Ebben az évben a rezsi, a kétkezi és a pénzbeli
támogatásokon kívül a testület az
UFC egyesületnek közel 1600 m2
területet ajándékozott abból a célból, hogy ott a közeljövőben pályázati forrásból rekortán pálya
épülhessen.
Nem csak a Sportegyesületeket,
hanem a településünkön működő
más egyesületeket is támogattunk, ezzel is segítve és megköszönve településünkért végzett
munkájukat.
Ebben az évben is részt vettünk a
Bursa Hungarica felsőoktatási és
az Arany János Tehetséggondozó
Programban. Támogatásban részesítettünk néhány érsekvadkerti

középiskolást illetve a felső oktatásban tanuló diákot. Nyáron diákmunkát biztosítottunk a dolgozni vágyó diákok számára.
Öröm számunkra, hogy ez év
nyarán községünkbe is megérkezett a Telekom szupergyors internet szolgáltatása és már mi is élvezhetjük annak minden előnyét.
Ez év szeptemberében Pásztón, a
Megyenapon, ünnepélyes keretek
között kapta meg községünk a
Kálvária kápolna a Búcsúzó Kápolnával és a Vadkerti népviselet,
mint „Nógrádikum” kitüntető oklevelet.
Ebben az évben a szokásos rendezvényeinken kívül három új
szórakozási lehetőséget biztosítottunk az érdeklődők számára. A
februárban került megrendezésre
a Vadkerti Disznótor, október 14én a Szüreti mulatság, november
25-én Erzsébet-Katalin bál.
Mindhárom jó hangulatú sikeres
rendezvény volt.
Nagy-nagy szeretettel várunk
mindenkit a decemberi programjainkra is: az Adventi gyertyagyújtásokra, az adventi vásárra,
az idősek napjára, a karácsonyi
koncertre és december 23-ára a
Hősök terén megrendezésre kerülő Pásztorjátékra.
Beszámolóm végén köszönetet
mondok minden munkatársamnak, képviselőtársamnak, egyesületi tagoknak, mindenkinek, aki
segítette munkámat, köszönet
mindazoknak, akik valamilyen
módon hozzájárultak községünk
fejlődéséhez, ismertségéhez, hírnevének öregbítéséhez.

A közelgő ünnepek alkalmából kívánok áldott Karácsonyt és eredményekben gazdag 2018-as esztendőt Érsekvadkert minden polgárának!
Érsekvadkert, 2017. november 30.
Dr. Kovácsné Nagy Mária
polgármester
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Jegyző bemutatkozása
Tisztelettel köszöntöm az Olvasót!
2017. november 13. napjától vagyok Érsekvadkert
jegyzője. Jogász mesterdiplomámat a Miskolci
Egyetem Állami- és Jogtudományi Karán szereztem. Munkatapasztalatomat egy budapesti követeléskezelő cégnél, jogi előadóként kezdtem meg. A
jegyzői munkakörre azért pályáztam, mert lakóhelyemhez közel, végzettségemnek megfelelően szeretnék dolgozni, tenni egy közösségért, egy településért. Nógrád megyei vagyok, Szécsényben lakom,
így nem ismeretlen számomra Érsekvadkert település.

Természetesen igyekszem, hogy mielőbb széles
körű ismereteket szerezzek a községről, mely nagymértékben segítheti munkavégzésem eredményességét is.
Jegyzőként – elsősorban – az a feladatom, hogy az

önkormányzati munka törvényességét biztosítsam, a
polgármester és a képviselők tevékenységét szakmailag támogassam. A hivatal vezetőjeként arra törekszem, hogy – a felelősséggel dolgozó munkatársaim segítségével – a közügyek intézése, a közigazgatási feladatok megoldása Érsekvadkert település
érdekeinek megfelelően, az itt élők megelégedésére
jogszerűen és méltányosan történjen.
Bizonyos határig próbálok megértést tanúsítani
azokkal szemben, akik adott kötelezettségüknek –
rajtuk kívül álló okok miatt – nem, vagy nem teljes
mértékben tudtak eleget tenni. Az érintettnek azonban a probléma megoldására és a kötelezettség teljesítésére – egy közös álláspont kialakításával – törekednie kell. Következetes vagyok, ennek hiányában már nem kívánok eltekinteni a jogi következményektől.
Tenni szeretnék a „szolgáltató” típusú helyi közigazgatás teljesebb megvalósulásáért is, oly módon,
hogy az aktuális jogszabályváltozásokra – akár e helyi lap útján – folyamatosan felhívnám az érintettek
figyelmét.
Munkám során, mindazokkal, akik a települési célok megvalósulásáért dolgoznak, együtt kívánok
működni.
Bemutatkozásommal egyidejűleg szeretnék településünk minden lakójának áldott, békés és boldog
karácsonyi ünnepeket kívánni.

dr. Szabó Bence
jegyző

Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről
2017. augusztus- szeptember-október-november hónap
1./ 2017. augusztus 25-i nyilvános ülés – rendkívüli ülés
a) Ezen az ülésen a képviselő-testület térítésmentesen az UFC tulajdonába adta (ajándékba) a
436/2. hrsz-ú belterületi ingatlant. Erre a jogügyletre egy sportlétesítmény (rekortán pálya) kivitelezésének biztosítása érdekében
került sor.

b) Határozat született arról is,
hogy a képviselő-testület a
szátoki SE részére térítésmentes
használatot biztosít a régi sportpályára. Ugyancsak térítésmentesen használhatja a csapat a sportöltözőt a mérkőzések idején, de
önkormányzatunk számukra pályagondnoki feladatokat nem vállal.
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2./ 2017. szeptember 26-i nyilvános ülés
a) Ezen az ülésen a Balassagyarmati Rendőrkapitányság beszámolója hangzott el Érsekvadkert
község közbiztonsági helyzetéről. A képviselők sajnálatukat fejezték ki az illegális szemétlerakás miatti intézkedés ügyében.
b) Mint minden évben, most is
csatlakozott önkormányzatunk a
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BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz. Az
ülésen erről is határozott a testület.
c) Tájékoztató hangzott el a Derék-pataki víztározó üzemeltetésének ügyében.
d) Ugyancsak tájékoztató hangzott el a település csapadékvíz-elvezető rendszerének felújításáról,
a végleges tervekről, valamint a
kiegészítésekről. A kivitelezés
várhatóan 2018. tavaszán fog
megkezdődni.
e) Döntött a testület a Bartók Béla
utca kialakításához szükséges
belterületi ingatlanok megvásárlásáról is. A testület a vételárat
500 Ft/m2-ben maximálta.
f) A Képviselő-testület határozatba foglalta, hogy a Vadkertpatak mellett egy gyalogos, ill.
kerékpáros forgalom számára sétány, út kialakítása céljából meg
kívánja vásárolni a Zrínyi utcai
kertek patak felé eső részét.
g) A testület ezen az ülésen határozott abban is, hogy értékesíti a
Hivatal tulajdonában lévő régi
Opel Astra gépkocsit.
h) A képviselő-testület az Érsekvadkerti Regionális Szennyvízrendszer 2018-2032. évi gördülő
fejlesztési tervéről az alábbiak
szerint döntött:
Megbízta a szolgáltatást végző
DMRV Zrt-t, hogy ezekre az
évekre a beruházási terveket készítse el. Kiemelte a testület továbbá, hogy a beruházási terveket
illetően önkormányzatunk csak
az esetleges pályázati források
erejéig tud kötelezettséget vállalni.
i) Vagyonkezelési szerződést írt
alá a képviselő-testület a Balassagyarmati
Tankerülettel.
Az
érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola vagyonkezelése átkerült a Tankerülethez. A szerződést most aktualizálni kellett. Kitértek olyan részletekre is, hogy a
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műfüves pálya teljes körű karbantartása, takarítása az önkormányzathoz tartozik, csakúgy, mint a
két iskola teljes füves területének
nyírása is.
j) A képviselő-testület egy 2014.
június 17-én kötött adásvételi előszerződésben biztosított jogosultságával élve határozott abban,
hogy az Érsekvadkert 0137/14.
hrsz. alatt felvett ingatlan vonatkozásában az adásvételi előszerződéstől eláll. A testület a szóban
forgó ingatlant 2017. október 5vel birtokába visszavette.
k) Magánszemély kérelmére a
testület értékesíti az Érsekvadkert
1247/15 hrsz-ú beépített – több
tulajdonos által birtokolt - területet, ahol kérelmező lakik. Azonban az értékesítés csak akkor történhet meg kérelmező részére, ha
a többi tulajdonos nyilatkozik,
hogy lemond elővásárlási jogáról.
3./ 2017. október 30-i nyilvános
ülés
a) Ezen az ülésen a testület rendeletet alkotott a szociális célú tűzifa ellátásról. Ezt a rendeletet
évente meghozza a testület, mert
minden évben benyújtja pályázatát erre a támogatási lehetőségre.
A támogatás részletes feltételeit
tartalmazza a helyi rendelet.
b) Ugyancsak új rendeletet alkotott a testület a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról. Ez a
rendelet központi jogszabály felhatalmazása alapján készült. Testületünk a választópolgárok 25%
- ában állapította meg a kezdeményezés lehetőségét.
c) Határozat született műszaki ellenőri feladatok elvégzésére az
érsekvadkerti csapadékvíz-elvezető projekttel kapcsolatban. Az
önkormányzat által kért három
árajánlat közül a legkedvezőbbet
a Márkus és Társa Kft. adta, ezért
a feladat elvégzésére is ezt a céget
jelölte ki a testület.
2017.DECEMBER

d) Tájékoztató hangzott el a
DMRV üzemeltetési szerződésének tervezetéről.
e) Módosításra került a Balassagyarmati Kistérség Többcélú
Társulásának Társulási Megállapodása. A változások jogszabályi
előírás szerint történtek.
f) A képviselő-testület határozatot hozott, amelyben 50 eFt-tal támogatta az Érsekvadkerti Pedagóguskórust. Az együttes utazási
költségeihez kívánt ezzel a döntéssel hozzájárulni a testület.
g) Támogatásban részesült az Érsekvadkerti Tűzoltóegyesület is.
A felmerült rendkívüli költségekre (tűzoltóautó-javítás stb.) tekintettel 100 eFt támogatást ítélt
meg a testület.
f) Ugyancsak 50 eFt támogatást
kapott az érsekvadkerti UFC is.
Pályázatot nyújtottak be kamerarendszer felszerelésére és a pályázathoz önrészt kell biztosítani.
Ebben segített most a testület.
h) A műfüves sportpálya gondnoki feladatainak ellátása változatlan formában folyik tovább.
Ezt határozatban erősítette meg a
testület.
i) Az új jegyző – dr. Szabó Bence
– kinevezése érdekében a képviselő-testület határozatot hozott
arról, hogy a jogszabály szerint
előírt közigazgatási gyakorlatot
az ő esetében elengedi.
4./ 2017. november 15-i nyilvános ülés – rendkívüli ülés
a) Ezen az ülésen beszámoló
hangzott el az Érsekvadkerti
ÖESZI 2016. évi működéséről.
Gyurcsek Anna intézményvezető
részletes írása alapján bepillantást nyerhetett a testület az intézmény hétköznapjaiba.
b) Elfogadásra került az intézmény két szakmai programja is: a
nappali ellátásé és a szociális étkeztetésé. A részletes, színvonalas szakmai dokumentációk központi jogszabályváltozások alapján módosultak, bővültek.
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c) Az intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatának változásait is jóváhagyta a képviselőtestület.
d) Megtárgyalta a képviselő-testület a Balassagyarmati Tankerületi Központ Fejlesztési Tervét.
A testület reményét fejezte ki,
hogy településünk nagyságához
mérten fejlesztik majd iskolánkat,
hogy hangsúlyosabb szerepet
töltsön be a térségben.
e)Támogatásban részesítette a
testület a Magyar Vöröskereszt
Területi Szervezetét. Jubiláló véradók köszöntésére szerveztek ünnepséget, ehhez járult hozzá képviselő-testületünk.

5./ 2017. november 28-i nyilvános ülés
a) Ezen az ülésen tájékoztató
hangzott el az önkormányzat
2017. évi költségvetésének harmadik-negyedéves teljesítéséről.
Ezt a tájékoztatót kötelezően előírja az államháztartási törvény.
Költségvetésünk a tervezettnek
megfelelően alakult.
b) Az előző ponthoz szorosan
kapcsolódik az idei költségvetési
rendeletünk módosítása is.
A képviselő-testület jóváhagyta a
módosításokat.
c) Módosításra került az Öregek
Egyesített Szociális Intézményének alapító okirata is. Mindössze

annyi változás történt, hogy kikerült az ellátási formák közül a
demens betegek nappali ellátása.
Ezt kellett átvezetni az alapító okiraton.
d) Elkészültek az új DMRV-szerződések, mind az ivóvíz, mind
pedig a szennyvíz közműre vonatkozóan. Jogszabályi változás
alapján készítette a Szolgáltató a
tervezeteket, a testület pedig jóváhagyta azokat.
Ismételten hívjuk és várjuk az érdeklődőket a képviselő-testület
nyilvános üléseire!
Érsekvadkert- Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében:
Dr. Kovácsné Nagy Mária
polgármester

Felhívás téli közlekedésbiztonságunk érdekében !
Az év végéhez közeledve téliesre
fordult az időjárás. A természeti
változás minden itt élőnek, és a
helyi önkormányzatnak is többletfeladatot ad, melyet közösen és
lehetőségeinkhez képest operatívan kell megoldanunk.
Az érvényben lévő jogszabályok értelmében a magántulajdonú ingatlanok, családi házak
esetében a lakók (tulajdonosok/bérlők) feladata az ingatlanhoz tartozó járdaszakaszon a
síkosság-mentesítés
és
hóeltakarítás, illetve annak megszervezése.
A közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 34.§ (5) bekezdése értelmében a közutakon
a hó eltakarításáról, továbbá az
út síkossága elleni védekezésről
a közút kezelőjének, a helyi
közutak esetében a települési
önkormányzatnak kell gondoskodnia.
Az önkormányzat elsősorban
intézménye a Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
(a
továbbiakban:

GAMESZ) bevonásával tud
tenni az utak közlekedésbiztonsága érdekében. Az önkormányzat és a GAMESZ a hóeltakarítási
munkák során kiemelt szempontnak tartja, hogy elsődlegesen a
kritikus helyeken, illetve a sokak
által használt útvonalak járhatóvá
tétele érdekében intézkedjen, de
természetesen
kapacitásának
megfelelően igyekszik a mellékutak tisztántartásáról is gondoskodni. A településen a helyi közutak téli közlekedésbiztonságával kapcsolatos munkák – a kézi
hóeltakarítási feladatok mellett
gépi munkavégzéssel – 2017.
november 30-án megkezdődtek
és az időjárási körülmények figyelembe vételével folyamatosak lesznek.
Az említett napon a településen
helyszíni bejárást tartottam, ahol
voltak pozitív és negatív tapasztalataim egyaránt. Megnyugtató
számomra, hogy a településen
jócskán vannak olyanok, akik hasonlóan gondolkodnak: a havazásból adódó balesetveszély
2017. DECEMBER

megakadályozása érdekében
közösen kell tennünk. Együttműködve, egymást segítve, még
ha olykor kisebb bosszúságot
okozunk is másoknak a végleges megoldás eléréséig.
Nem hiába említem, a gépi munkavégzés során már most jelentkezett probléma: a havat traktorral eltoló dolgozóval szemben –
tekintettel arra, hogy elkerülhetetlenül az ingatlantulajdonos járdájára/bejárójára is jutott a hóból
– volt aki durván, fenyegetően,
másokban is megbotránkoztatást
kiváltva (a garázdaság szabálysértését is megvalósítva) viselkedett. Szeretném kérni, hogy
mindenki lehetőségéhez mérten
könnyítse a szabadidejét nem kímélő, akár napi 16 órát is dolgozó emberek munkáját. Több
alkalommal tapasztaltam, hogy a
lakosok gépjárműve az út szélén
parkol, ezzel nehezítve a gép zökkenőmentes feladatvégzését. Ezúttal szeretném kérni, hogy akinek lehetősége és módja van - udvarban, garázsban, beállón való
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parkolással - ezen időszakban törekedjen arra, hogy szabad utat
biztosítson a tisztításhoz.
Kérem a településen élőket, legyenek türelmesebbek, figyelmesebbek és segítőbbek egymás
iránt!
A helyszíni bejárás tapasztalatai
szerint sajnos jelentős azok
száma is a településen, akik nem
tesznek eleget tulajdonosi/bérlői
kötelezettségüknek. Ezúton hí-
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vom fel a mulasztásban érintettek figyelmét arra, hogy haladéktalanul és folyamatosan tegyenek eleget az ingatlanukhoz
tartozó járdaszakaszon a síkosság-mentesítési
és
hóeltakarítási kötelezettségüknek!
Nem célom, hogy minél több hatósági eljárás megindítására, a
kötelezettségek elmulasztása miatt szankcionálásokra, bírságok

kiszabására kerüljön sor. Tevékenységemmel elsősorban önkéntes jogkövetést szeretnék elérni a településen. Viszont abban
az esetben, ha felhívásomnak
nem lesz eredménye, a közösségi
együttélés alapvető szabályainak
betartása érdekében meg fogom
tenni – jogi úton – a szükséges intézkedéseket.
Érsekvadkert, 2017. december 5.

dr. Szabó Bence
jegyző

FELHÍVÁS EBTARTÓNKNAK!
Községünkben jelentős gondot okoznak a közterületen kóborló ebek, ezért indokoltnak tartom,
hogy az állatok gazdáit ezzel kapcsolatos ebtartási kötelességeikről alábbiakban tájékoztassam:

-

- A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm .rendelet) 14.§ (2) bekezdése
szerint: „A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan
és szükségtelenül ne zavarja.”
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 193.§ (1) bekezdése
szerint: „Aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja
közterületre, vagy kóborolni hagyja … szabálysértést követ el.” Ugyanezen jogszabály 193.§
(2) bekezdése szerint: „Aki veszélyes ebét nem
zárt helyen tartja …” szintén szabálysértést
követ el.
A szabálysértési bírság mértéke 5.000 Ft-tól
150.000 Ft-ig terjedhet, az eljárás lefolytatására a
Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati
Járási Hivatal rendelkezik hatáskörrel.
Fentieken túl minden ebtartónak tudnia kell, hogy:
- A Korm. rendelet 17/B.§ (10) és (11) bekezdése
alapján: „(10) Négy hónapnál idősebb eb csak
transzponderrel megjelölve tartható.”
-

-

„(11) A (10) bekezdésekben foglaltak betartását
a jegyző és a járási állat-egészségügyi hatóság
ellenőrzi.”
Amennyiben az ebtulajdonos ezen előírást
megsérti, továbbá abban az esetben is, ha
kutyája szökésének megakadályozásáról
nem gondoskodik, az állatvédelmi bírságról
szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3.
melléklet 1. pont e), h) pontja alapján állatvédelmi bírsággal sújtható. A bírság minimális mértéke 30.000 Ft, mely a szabályszegések számától függően többszörösére is terjedhet.
A bírság kiszabása mellett a jegyző – a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával
kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló
245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 7.§-a alapján – az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén
az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.

Embertársaink egészségének és testi épségének
megóvása, valamint a fenti jogkövetkezmények elkerülése érdekében felhívom az érintett ebtartók
figyelmét arra, hogy a kutyák közterületen való
tartózkodásának megszüntetéséről haladéktalanul és folyamatosan gondoskodjanak!
Szeretném hangsúlyozni: nem a bírságolás a cél, hanem a jogkövető magatartás betartásával községünk
nyugalma.
dr. Szabó Bence
jegyző
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Szünidei gyermek étkeztetés időpontja és helyszíne
2017/2018-as tanév téli szünidő:
2017. december 27,28,29. 2018. január 02. napjára.
Helyszín: Érsekvadkert Petőfi út 37/A Intézmények konyhája- Közösségi Ház bejárata.
Időpont: 2017. december 27-én hétfőn csak 9:30-11.00 óra között! Csak ezen a napon!!
Ételhordóra nem lesz szükség!

Ízelítő programjainkból
Adventi gyertyagyújtások:
Közös gyertyagyújtásra hívjuk településünk lakóit advent szombatjain a Hősök terére. Az első
gyertyagyújtásra december 2-án került sor, miután Lukács András atya megszentelte a falu adventi koszorúját.
December 09. és 17-én 18:45-kor, december 23án 16:30 kor kerül sor koszorúnk soron
következő gyertyáinak meggyújtására.

Karácsonyi Koncert: Advent 3. vasárnapján, december 17-én délután fél 5-kor az idén 20. alkalommal
lesz Karácsonyi Hangverseny a templomban.
Iskolások karácsonyi műsora: December 20-án szerdán 17 órai kezdettel kerül sor a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjainak karácsonyi műsorára a Közösségi Házba.
Élő Betlehemes: December 23-án szombaton délután fél 5-kor karácsonyi betlehemes játék lesz a Hősök
terén. A pásztorjátékban gyermekek és felnőttek egyaránt szerepelnek. A terveink szerint élő állatot is hozunk erre az estére a Hősök terére.
Szeretettel várunk mindenkit, hogy így is megéljük karácsony csodáját és örömét.
Községi disznótor: Ismételten lesz Vadkerti Disznótor 2018. január 20-án szombaton. A nap folyamán
bárki ellátogathat a Helytörténeti Emlékház udvarára és betekintést nyerhet a disznóvágás és feldolgozás
folyamataiba. Este 18:30- órától a Közösségi Házban disznótoros vacsora, farsangi mulatozás, éjfélig tartó
magyar bulival.
Jegyelővételre, asztalfoglalásra január 09-től a Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatal titkárságán lesz
lehetőség. Bővebb információ a plakáton lesz olvasható

Kedves olvasók
2017-ben Érsekvadkert Község Önkormányzata számos rendezvényre hívta Önöket. Rendezvényeink során alkalmat teremtettünk a kikapcsolódásra, szórakozásra, de a meghitt megemlékezésre is. A 2018-as
évre is igen gazdag rendezvénytervel, készülünk, bízva abban, hogy programjaink iránt nagyobb érdeklődést tanúsítanak azok is, akik ebben az évben nem tették azt.
Érsekvadkerti Hírek. Kiadja: Polgármesteri Hivatal 2659 Érsekvadkert Rákóczi út 91.
Tel./Fax: 35/340-001 Felelős szerkesztő: Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény
Szerkesztőség, nyomdai előkészítés: Érsekvadkerti Teleház, 2659 Érsekvadkert Rákóczi út 120.
Tel./Fax: 35/540-050, 540-051. E-mail: kultura@ersekvadkert.hu Honlap: http://www.ersekvadkert.hu
Készült: 1.300 példányban
2017.DECEMBER

