


A kép vi se lõ-tes tü let hírei
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te ülé se in az
aláb bi ak ban ho zott dön té se ket:
• 155/2022.(XI.24.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zatában dön tött a

Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt-vel szem ben a hasz ná la ti díj jal
kap cso la tos, fo lya mat ban lé võ per ben tör té nõ kép vi se lõ vál tás ról

• 156/2022.(XI.24.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zatával utó la go san
kö te le zett sé get vál lalt a 2023. évi költ ség ve tés ter hé re in gat lan va -
gyon-ka tasz te ri szak rend szer hasz ná la tá hoz ta nács adó al kal ma zá sá -
ra

• 15/2022.(XI.25.) ön kor mány za ti ren de letével mó do sí tot ta a köz -
te rü let hasz ná lat ról szó ló 26/1995.(VIII.31.) ön kor mány za ti ren de le -
tét. Az új díj té te le ket a ren de let 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za

1. sze mély gép ko csi és a 3,5 ton nát meg nem ha la dó gép jár mû, pót ko csi
– 38.000.- Ft gjmû/év
– 3.800.- Ft gjmû/hó
– 1.250.- Ft gjmû/hét

2. 3,5 ton na össz súly fö löt ti gép jár mû vek és nyergesvontatók, mg.-i
nyergesvontatók, nehézpótkocsik

– 76.500.- Ft gjmû/év
– 7.650.- Ft gjmû/hó
– 1.350.- Ft gjmû/hét

3. egyéb von ta tott esz köz
– 31.250.- Ft esz köz/év
– 3.125.- Ft esz köz/hó
– 1.150.- Ft esz köz/hét

4. épít ke zé si célt szol gá ló esz kö zök, anya gok, épí tõ anyag ok és tü ze lõ -
anyag ok 1 hó nap idõ tar ta mon tú li tá ro lá sa: 1.050.- Ft m2/hó

5. épí té si- bon tá si tör me lék: 1.150.- Ft m2/hó

A Köz szol gál ta tó ál tal inert hul la dék szál lí tá sá hoz biz to sí tott kon té ner
köz te rü le ten tör té nõ tárolása ingyenes.

6.1. idény jel le gû és al kal mi áru sí tás

6.1.1 köz te rü let hasz ná lat el áru sí tó asz tal ról tör té nõ áru sí tás ese tén
(max. 1,5 m szé les sé gû asz ta lig): 300.- Ft fm/nap

6.1.2. köz te rü let hasz ná lat el áru sí tó asz tal ról/pa vi lon ból tör té nõ áru sí -
tás ese tén (1,5- 3,0 m szé les sé gû asz tal/pa vi lon mé re tig): 500.- Ft
fm/nap

6.1.3. köz te rü let hasz ná lat föld rõl tör té nõ áru sí tás ese tén: 150.- Ft
m2/nap

6.1.4. gép jár mû bõl tör té nõ áru sí tás
– 3,5 ton na sú lyig: 3.000.- Ft au tó/nap
– 3,5 ton na súly fö lött: 5.000.- Ft au tó/nap

6.1.5. gép jár mû ál tal tör té nõ köz te rü let hasz ná lat (ún. pi a ci na po kon
áru sí tá si idõ ben a Szent E. 161. és 161/a. sz. in gat la nok te rü le tén ál ló
gép jár mû vek után fi ze ten dõ díj): 1.000.- Ft autó/nap

6.2. idény jel le gû és al kal mi áru sí tás a Ren de let 1.§. b., má so dik for du -
lat ban meg ha tá ro zott he lye ken (épít mé nyek köz hasz ná lat ára át adott
ré sze), ki zá ró lag élel mi szer áru sí tás céljából: 400.- Ft m2/nap

7. nem hely hez kö tött moz gó áru sí tás: 1.400.- Ft nap

8. vendéglátóipari és egyéb élel mi szer ipa ri elõ kert: 1.400.- Ft m2/hó

9. Vá ro si ren dez vény hez kö tött ke res ke del mi te vé keny ség: 1.200.- Ft
m2/nap

10. mu tat vá nyos te vé keny ség (cir kusz, cél lö völ de, sergõ, stb.) nem bú -
csúi és nem vá sá ri napokon:

– 25 m2-ig: 265.- Ft m2/nap
– 25 m2 fe let ti rész: 115.- Ft m2/nap

11. hir de tõ be ren de zés, hir de tõ táb la:

– el fog lalt köz te rü let 1 m2-ig: évi 1.265 Ft/m2/db
– el fog lalt köz te rü let 1 m2 fe lett m2-enként: évi 4.430 Ft/m2/db
– hir de tõ fe lü let 1 m2-ig: évi 1.840 Ft/m2/db
– hir de tõ fe lü let 1 m2 fe lett m2-enként: évi 4.830Ft/m2/db
– köz te rü let be 10 cm-en be nyú ló ki ra kat szek rény, er nyõ szer ke -

zet, cég- és cím táb la, ab lak, ab lak szek rény: évi 3.050
Ft/m2/db

12. Film for ga tás cél já ra igény be vett köz te rü let esetén:
– vá ros bel te rü le tén: 1.265.- Ft m2/nap
– kül te rü le tén: 850.- Ft m2/nap

13. Né pi és ipar mû vé sze ti ter mé kek áru sí tá sa: 250.- Ft m2/nap

14. Ven dég lá tó vál lal ko zá sok nak al kal mi, köz te rü le ti áru sí tás: 3.450.-
Ft m2/nap

15. Egyéb, a fen ti 1-14. pon tok ban fel nem so rolt köz te rü let hasz ná lat:
700.- Ft m2/hónap
• 16/2022.(XI.25.) ön kor mány za ti ren de letével mó do sí tot ta az ön -

kor mány za ti tu laj don ban lé võ la ká sok és nem la kás cé lú he lyi sé gek
bér le té re, va la mint az el ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról 
szó ló 11/2019.(V.31.) ön kor mány za ti ren de le tét 

 A szo ci á lis hely zet alap ján és szol gá la ti jog cí men bér be adott la ká -
sok ha vi lak bér ének mér té ke:

– össz kom for tos la kás ese tén: 510,- Ft/m2
– kom for tos la kás ese tén: 470,- Ft/m2
– fél kom for tos la kás ese tén 430,- Ft/m2
– kom fort nél kü li la kás ese tén 325,- Ft/m2
– szük ség la kás ese tén 155,- Ft/m2

• 18/2022.(XI.25.) ön kor mány za ti ren de letével mó do sí tot ta a
Fegy ver nek Vá ros te rü le tén fenn tar tott te me tõk rõl, va la mint a te -
met ke zé si te vé keny ség rõl szó ló 6/1993.(III.05.) ön kor mány za ti ren -
de le tét

• I.  A te met ke zé si dí jak díj
• Sír hely (Ft)
• 1-es sír hely 43.500,-
• 2-es sír hely 61.500,-
• gyer mek sír hely 13.500,-
• ur na sír hely 30.000,
• ur na fal 26.500,-
• II.   Sír bolt díj té te lei:
• A sír bolt hasz ná la ti dí ja 145.- Ft/m2/év 
• III. Te me té si hely fe let ti ren del ke zé si jog meg hosszab bí tá sá nak

(új ra vál tá sá nak) dí jai:
• 1-es sír hely 43.500,-
• 2-es sír hely 61.500,-
• gyer mek sír hely 13.500,-
• ur na sír hely 30.000,-
• ur na fal 26.500,- 
• IV. Vál lal ko zók ál tal fi ze ten dõ fenn tar tá si és hoz zá já ru lá si díj:
• 1.) A te me tõ te rü le tén vég zett vál lal ko zá si te vé keny sé gért (sír em lék

fel ál lí tás, fel újí tás, kar ban tar tás) sír je len ként 
• a.) egyé ni al kal mi díj  22.500,- Ft/db + ÁFA
• b.) évi áta lány díj 315.000,- Ft + ÁFA
• 19/2022.(XI.25.) ön kor mány za ti ren de letével mó do sí tot ta a Fegy -

ver nek Vá ros Ön kor mány za ta 2022. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
1/2021.(II.12.) ön kor mány za ti ren de le tét

• 17/2022.(XI.25.) ön kor mány za ti ren de letével mó do sí tot ta a nem
köz mû vel össze gyûj tött ház tar tá si szenny víz össze gyûj té sé re, el szál -
lí tá sá ra és el he lye zé sé re irá nyu ló köz szol gál ta tás ról szó ló
26/2015.(IX.30.) ön kor mány za ti ren de le tét
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• A nem köz mû vel össze gyûj tött ház tar tá si szenny víz köz szol gál -
ta tá si dí ja az aláb bi díj té te lek bõl áll:

– be gyûj tés és szál lí tás dí ja:  1.535.- Ft/m3 + ÁFA
– ár tal mat la ní tás dí ja:    680.- Ft/m3 + ÁFA,
– össze sen:  2.215.- Ft/m3 + ÁFA

• 158/2022.(XII.07.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zatában dön tött a 
MOHU Mol Hul la dék gaz dál ko dá si Zrt-vel meg kö ten dõ ka pa ci tás-le -
kö té si szer zõ dés rõl

– Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te a
tisz tá zat lan el szá mo lá si vi szo nyok ra va ló te kin tet tel nem ad ja
tu laj do no si hoz zá já ru lá sát a ka pa ci tás-le kö té si szer zõ dés
meg kö té sé hez az NHSZ Szol nok Köz szol gál ta tó Nonprofit Kft.
ré szé re. 

– Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
nem ad fel ha tal ma zást a Tár su lá si Ta nács el nö ke ré szé re a
Szol nok 8516 hrsz-on ta lál ha tó in gat la non lé võ át ra kó ál lo más
és vá lo ga tó mû, va la mint az ezek üze mel te té sé hez szük sé ges
esz kö zök te kin te té ben, hogy ne vé ben az ön kor mány za tot
meg il le tõ tu laj don rész rõl in téz ke dést te gyen. 

– Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te a
sa ját tu laj don ré sze fe lett önál ló an kí ván dön tést hoz ni a 2020.
ja nu ár 1-jét kö ve tõ idõ szak ban fenn ál ló vi tás hely zet tisz tá zá -
sát kö ve tõ en, mi vel az ön kor mány za ti va gyon vé del me jog sza -
bá lyi kö te le zett sé ge min den ön kor mány zat nak. 

• 161/2022.(XII.15.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zatában jó vá hagy ta a 
2023. évi éves el len õr zé si ter vet

• 162/2022.(XII.15.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zatával dön tött a
Szol nok Tér sé gi Hul la dék gaz dál ko dá si Tár su lás ból va ló ki vá lás sal
kap cso la tos pe ren kí vü li és pe res el já rás ban va ló kép vi se lõ vál tás ról
és meg ha tal maz za dr. Majzik Zsu zsan na egyé ni ügy vé det, hogy a
Szol nok Tér sé gi Hul la dék gaz dál ko dá si Tár su lás ból va ló ki vá lás sal
kap cso la tos pe ren kí vü li és pe res el já rás ban a to váb bi ak ban kép vi sel -
je az ön kor mány za tot

• 163/2022.(XII.15.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zatával dön tött a
GDPR ál tal elõ írt kö te le zett sé gek tel je sí té sé rõl

• 164/2022.(XII.15.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zatával el fo gad ta a
2023. évi start köz fog lal koz ta tá si mun ka prog ra mot

• 165/2022.(XII.15.) sz. ön kor mány za ti határozatával a
Fegyverneki Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár ve ze tõi ál lá sá nak be -
töl té sé re ér ke zett pá lyá za tok vé le mé nye zé sé re bi zott sá got hoz lét re
és a bi zott ság tag ja i nak az aláb bi sze mé lye ket je lö li: Szatlóczki Edit
fenn tar tó kép vi se lõ je, Czékmási Csil la köz mû ve lõ dé si szak ér tõ

• 166/2022.(XII.15.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zatával dön tött ar -
ról, hogy a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár in téz mény -
ve ze tõi fel ada ta i nak el lá tá sá ra ide ig le ne sen 2023. ja nu ár 1-tõl - az
in téz mény ve ze tõ ki ne ve zé sé ig - Mol nár Bar nát bíz za meg. 

• 167/2022.(XII.15.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zatával a
Fegyverneki Or vo si Ren de lõ in téz mény ve ze tõ jé nek dr. Nagy And rást 
ne ve zi ki

• 168/2022.(XII.15.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zatában jó vá hagy ta
Fegy ver nek Al só ré ti Holt-Ti sza Hal gaz dál ko dá si Ter vét

• 169/2022.(XII.15.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zatával ha tá lyon kí -
vül he lye zi a Fegy ver nek Al só ré ti Holt-Ti sza te rü le tén ren de zen dõ
hor gász ver se nyek sza bá lyá ról szó ló 214/2006.(XI.30.) sz. ön kor -
mány za ti ha tá ro za tot 

• 170/2022.(XII.15.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zatával ha tá lyon kí -
vül he lyez te a Fegy ver nek Al só ré ti Holt-Ti sza te rü le tén a holt ág nép -
sze rû sí té sét szol gá ló teszt hor gá sza tok sza bá lya i ról szó ló
29/2020.(IV.21.) sz. ha tá ro za tot 

• 171/2022.(XII.15.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zatával ha tá lyon kí -
vül he lyez te a Fegy ver nek Al só ré ti Holt-Ti szá ra ki ad ha tó hor gász te -
rü le ti en ge dé lyek dí ja i ról szó ló 125/2020. (XII.01.) sz. ha tá ro za tát 

• 172/2022.(XII.15.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zatával fe lül vizs gál ta 
és jó vá hagy ta az „Esély Ott hon - Esély Fegyverneken!” cí mû
EFOP-1.2.11-16-2017-00033 kód szá mú pá lyá zat alap ján el ké szí tett
He lyi If jú sá gi Cse lek vé si Prog ra mot

• 20/2022.(XII.20.) ön kor mány za ti ren de letével ha tá lyon kí vül he -
lyez te az adó- és díj té te le ket tar tal ma zó ön kor mány za ti ren de le tek
ha tály ba lé pé sé rõl szó ló 10/2022.(VI.30.) ön kor mány za ti ren de le tét

• 21/2022.(XII.20.) ön kor mány za ti ren de letében dön tött a 2023.
évi nyers anyag nor má ról

-dr Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-

Tá jé koz ta tás a fa ki vá gás sza bá lya i ról
Az el múlt idõ szak ban több eset ben oko zott prob lé mát vá ro sunk ban a
fa ki vá gás sza bá lya i nak nem meg fe le lõ is me re te. Ezért a jö võbe ni
prob lé mák el ke rü lé se ér de ké ben is mét tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos -
sá got, hogy a fás szá rú nö vé nyek vé del mé rõl szó ló 346/2008.
(XII.30.) Kor mány ren de let alap ján fás szá rú nö vé nye ket köz te rü le ten 
ki zá ró lag jegy zõi en ge déllyel le het ki vág ni. A köz te rü le ten lé võ fás
szá rú nö vé nyek min den eset ben az ön kor mány zat tu laj do nát ké pe -
zik, füg get le nül at tól, hogy azo kat ki ültette.

A köz te rü le ten lé võ fa ki vá gá sá nak en ge dé lye zé se iránt ké rel met kell
be nyúj ta ni a Pol gár mes te ri Hi va tal ban, amely il le ték men tes. Az ügy -
in té zé si ha tár idõ 21 nap (ál ta lá nos ügy in té zé si ha tár idõ), azon ban a
te le pü lés szem pont já ból ki emelt szak mai, tu do má nyos, te le pü lés- és
kul túr tör té ne ti ér té ket kép vi se lõ fás szá rú nö vény ki vá gá sá nak ké rel -
me zé se ese té ben 45 nap. Az el já rás sal kap cso la to san bõ vebb in for -
má ci ót, va la mint ké re lem-nyom tat ványt a Pol gár mes te ri Hi va tal ban
kap hat nak, vagy hon la punk ról le tölt he tik (www.fegy ver nek.hu). A
ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ en min den eset ben meg gyõ zõ dünk a ké -
re lem in do kolt sá gá ról, és ezt kö ve tõ en ke rül sor a fa ki vá gás en ge dé -
lye zé sé re, vagy meg til tá sá ra. A fa ki vá gá si en ge dély meg adá sa ese tén
a ha tá ro zat ban a ki vá gan dó fa pót lá sá ról is ren del ke zünk.

Fel hív juk a fi gyel mü ket, hogy aki fás szá rú nö vényt jog el le ne sen ki -
vág – a ki vá gott fa ér té ké tõl füg gõ en – az sza bály sér tés nek vagy bûn -
cse lek mény nek mi nõ sül!

 A fás szá rú nö vé nyek vé del me mind annyi unk kö zös ér de ke, ezért
kér jük, hogy kör nye ze tünk vé del me, va la mint az en ge dély nél kü li fa -
ki vá gá sok, eset le ges fel je len té sek, bír sá go lá sok el ke rü lé se ér de ké ben
szí ves ked je nek a tá jé koz ta tás ban fog lal tak meg tar tá sá ra fo ko zott fi -
gyel met for dí ta ni.

-Iványi Attila-
-hatósági ügyintézõ-
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Or to pé di ai szak ren de lés
Az elõ zõ évek hez ha son ló an 2023-ban is lesz or to pé di ai szak ren de lés a
Fegyverneki Or vo si Ren de lõ ben.

Ren de lé si idõ pont ok 2023. év ben:
• 2023.03.22-én szer dán 14 órá tól
• 2023.05.10-én szer dán 14 órá tól
• 2023.07.17-én hét fõn 14 órá tól

• 2023.09.13-án szer dán 14 órá tól
• 2023.11.22-én szer dán 14 órá tól

Ér dek lõ dés és be je lent ke zés: Cseh Ani kó +36-20/77-99-728



A ma gyar kul tú ra nap ja
In téz mé nyünk ha to dik a-s ta nu ló i nak köz re mû kö dé sé vel em lé kez -
tünk a ma gyar kul tú ra nap já ra, mely rõl a ma gyar ság 1989 óta min -
den év ben meg em lé ke zik ja nu ár 22-én. Az idei év kü lön le ges, hi szen
ke re ken 200 éve fe jez te be ezen a na pon Köl csey Fe renc a Him nuszt
1823-ban . Ez al ka lom ból egy rö vid mû sort kö ve tõ en kö zö sen sza val -
tuk nem ze tünk imád sá gát.

-Réz só-Kiss Eri ka-
-szaktanár-

Ház szen te lés az Or czyban
Ja nu ár 10-én is ko lánk ban kö zös imád sá got kö ve tõ en ház szen te lést
tar tott Bor dás Pé ter fõ tisz te len dõ atya és Pa lo tai Ádám káp lán atya. A
ka to li kus val lás sze rint a szen te lés sel a ház és la kói vé del met nyer nek
a go nosz tól és a sze ren csét len sé gek tõl. Az ál dást leg in kább víz ke reszt
tá ján szo kás el vé gez ni, hi szen eh hez az ün nep hez kap cso ló dik a víz
meg szen te lé se.

-Réz só-Kiss Eri ka-
-szaktanár-

Hul la dék csök ken té si hét
A hul la dék csök ken té si hét az új ra hasz no sít ha tó tex tí li ák kö ré szer -
ve zõ dött. Ta nu ló ink át tér tek az el dob ha tó szal vé tá ról a tex til ter mé -
kek re és kéz mo sás hoz is sa ját tex til tö röl kö zõt hasz nál tak ezen a
hé ten. Re mél jük, hogy nem csak a kör nye zet vé de lem, de a spó ro lás
je gyé ben is so kan meg tart ják ezt a jó szo kást. Ezen felül mû anyag
ku pa ko kat és hasz nált ele me ket is gyûj töt tünk. A ku pa ko kat Sely mes 
Lé na óvo dá sunk gyógy ke ze lés ének se gí té sé re ajánl juk fel. A leg több
ku pa kot, kö zel 20 kg-ot, a 4. osz tály ta nu lói gyûj töt ték. Kö szön jük
min den ki nek, aki egy ki csit is tett kör nye ze tün kért. 

-Kocsmár Er zsé bet
-szaktanár-

Így telt az ad vent az Or czyban
Moz gal mas ad ven ti idõ sza kunk ban is ko lánk ének ka ra köz re mû kö -
dött a vá ro si ad ven ti gyer tya gyúj tá so kon, az ad ven ti hang ver se nyen
a re for má tus temp lom ban, il let ve több hely szí nen –
Törökszentmiklóson, a fegyverneki idõs ott ho nok ban, ka to li kus
temp lo munk ban – ör ven dez tet te meg az 5.a osz tály kö zön sé gét bet le -
he mes mû so rá val. A té li szü net elõt ti utol só ta ní tá si na pon ad ven ti
lel ki na pon a ka rá csony han gu la tát idéz tük meg a hi tet, a sze re te tet,
az egy más ra fi gye lést he lyez ve a kö zép pont ba. Fel sõs ta nu ló ink ki -
csik nek szó ló ver sei és me séi mel lett tár sas já té ko kat kap tak az is ko lá -
tól az osz tá lyok, így a nap vé gén az ön fe ledt kö zös já ték sem
ma rad ha tott el. 

-Kocsmár Er zsé bet és Réz só-Kiss Eri ka szak ta nárok-

III. is ko la nyi to ga tó fog lal ko zás
Is ko lánk ban 2023. ja nu ár 16-án volt a III. is ko la nyi to ga tó fog lal ko -
zás, me lyet Sipos Mar ina ta nár nõ, Héder Ró bert ta nár úr és Dávidné
Sármai Eri ka ta ní tó né ni tar tot tak. Iz gal mas an gol, sport- és ro bo ti -
ká hoz kap cso ló dó fel ada tok kal ked ves ked tünk a gye re kek nek. Ezen
a fog lal ko zá son 34 le en dõ el sõ osz tá lyos gyer mek vett részt, akik fe -
lejt he tet len él mé nyek kel tér tek haza.

-Né meth Ju dit-
-munkaközösség-vezetõ-

Or czys si ker
Csík Aman da, is ko lánk 8. osz tá lyos di ák -
ja, a Jász- Nagy kun- Szol nok Me gyei
Esély Egye sü let ál tal meg hir de tett
"CSALÁDVARÁZS" c. kre a tív me gyei
rajz pá lyá za ton 2. he lye zést ért el. 

Gra tu lá lunk!

Ökoiskolák or szá gos ta lál ko zó ja
Ökoiskolák or szá gos ta lál ko zó ján vet tünk részt de cem ber el se jén. A
ta lál ko zó cí me: Vál to zó vi lág, al kal maz ko dó ökoiskola. A ta lál ko zó al -
kal má val be te kin tést nyer tünk több ökoiskola te vé keny sé gé be,
"jógyakorlatokat" mu tat tak be, mely te vé keny sé gek több sé gét a mi
is ko lánk ban is fo lya ma to san vé gez zük, ezért bí zunk ben ne, hogy a
kö zel jö võ ben már az örö kös ökoiskola cí met is el tud juk nyer ni. 

-Kocsmár Er zsé bet-
-ökokoordinátor, szak ta nár-
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MosolyManók a Mó rá ban,
…mert ad ni jó!

A MosolyManók ak ci ó já nak kö szön he tõ en kö zel fél száz cipõsdoboz
gyûlt össze a Mó rá ban, me lyek rá szo ru ló csa lá dok fe nyõ fái alá ke rül tek 
ka rá csony kor. Az ak ci ó ban or szá go san 320 ál ta lá nos is ko la se gít sé gé -
vel kö zel 70 ezer gyer mek nek si ke rült mo solyt csal ni az ar cá ra, szeb bé
va rá zsol ni az ün ne pét. Min den ki nek kö szön jük az ado má nyo kat! 

-Korpásné Nagy Ju dit-
-intézményvezetõ-helyettes-

Min den ki Ka rá cso nya 
Az is ko la 3-4. osz tá lyo sai a Min den ki Ka rá cso nya vá ro si ren dez vé nyen 
ün ne pi bet le he mi já té kot ad tak elõ az ér dek lõ dõk szá má ra. Az elõ -
adás ra nagy iz ga lom mal ké szül tek a gye re kek, mely nagy si kert ara -
tott. Kö szön jük a le he tõ sé get! 

-Ficsor Dénesné-
-fel ké szí tõ ne ve lõ-

Mi ni ki rán du lás 
A Fegyverneki Mû ve lõ dé si Köz pont szer ve zé sé ben is ko lánk ta nu lói
szín há zi elõ adá son vet tek részt. Az ál la tok nyel vén tu dó ju hász cí mû
in te rak tív szín da ra bot te kin tet tük meg. Di ák ja ink na gyon él vez ték a
bu szos ki rán du lást és az elõ adást. Kö szön jük a szer ve zést és a le he tõ sé -
get!

-Nagy Jánosné és Rózant Ani ta-
-tanítók-

Mi ku lás vá ró is ko la nyi to ga tó a Mó rá ban 
Vi dám an gol-in for ma ti ka Mi ku lás vá ró is ko la nyi to ga tó fog lal ko zást
tar tot tunk de cem ber 1-jén. Te le pü lé sünk óvo dá i ból az is ko lá ba lé põ
gye re kek szü le ik kí sé re té ben ér kez tek meg hí vá sunk ra. An gol szá mo -
lós mon dó ká val, ka rá cso nyi tánc cal és ének kel, a prog ra mo zás kez dõ
lé pé se i vel is mer ked het tek tanítónénik se gít sé gé vel.

-Len gyel Andrásné-
-intézményvezetõ-helyettes-

Mi ku lás-kuc kó 
A Mi ku lás-kuc kó prog ram ban fel sõ se ink kü lön bö zõ fog lal ko zá so kon
ve het tek részt. A  tél após és ka rá cso nyi film je ik mel lett for ró tea, mé -
zes ka lács, sü te mé nyek és tár sas já ték ok vár ták õket,de bar ká csol hat -
tak, ék szert, asz tal díszt, hûzõmágnest ké szít het tek. 

A Kre a tív-pá lyá zat ered mé nyei. 
 1. he lye zett: Ternák Zsolt 5.a
 2. he lye zett: Pely he Me lin da 7.a 
 3. he lye zett: Bu rai Eni kõ 6.a
 Kü lön díj ban ré sze sül tek:
 Ke resz tes Gréta 5.a 
 Mik ló si Li li 8.a 
 Pázmándi Ár min 8.a

Gra tu lá lunk min den részt ve võ nek, he lye zett nek!
-Ba logh Bri git ta Eri ka-

-szer ve zõ pe da gó gus-

Mi ku lás a Mó rá ban 
Is ko lánk ban a 7. Mi ku lás fu tá son a gyer me ke ket cél ba ér ke zés kor egy
bög re me leg tea, mé zes ka lács, ka ka ós csi ga és sza lon cu kor vár ta. 

Kö szön jük a Fegyverneki Gyer mek élel me zé si Kony ha, Danyi An tal,
Szatlóczki-Németh Kit ti, S. Tóth Er zsé bet, Ke le men né Far kas Il di kó,
Ke le men Nor bert, Var ga Imréné és a Fegyverneki Rendõrörs
támogatását!

-Ficsor Dénesné-
-tanító-

Fo gá sza ti ve tél ke dõ a Mó rá ban 
Já té kos fo gá sza ti-egész ség ügyi ve tél ke dõn mér het ték össze tu dá su kat
az egész ség hó nap já ban a Mó rá sok. Az elõ ze tes fel ké szü lést meg -
könnyí tet te a Gúth Pet ra ál tal az egész sé ges táp lál ko zás ról ké szí tett
be mu ta tó. Ver se nyünk re a vé dõ né nik is el lá to gat tak. A zsû ri fel ada ta -
it Illyés An na má ria és Nagy Kla u dia vé dõ nõk, és Ko vács Il di kó in téz -
mény ve ze tõ vál lal ták. 

-Nagy Jánosné -
-tanító-
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LOTTÓZÓ nyílt a Nem ze ti Do hány bolt nál
a MOL kút mel lett! Kun Far kas tér 2.

Nyitvatartás: min den nap 0700-1900

Vár juk sze re tet tel!
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Szent mi se az el hur col ta kért
A né me tek le gyõ zé se után a 2. Uk rán Front ál tal meg száll va tar tott te -
rü le te in szov jet ope ra tív cso por tok a he lyi köz igaz ga tás és kol la bo -
rán sok se gít sé gé vel ál lí tot ta össze az in ter ná lan dók lis tá ját. Az
el fo gott és de por tá lan dó ci vi le ket elõ ször ma gyar or szá gi gyûj tõ tá bor -
ok ba szál lí tot ták, mi e lõtt a Szov jet uni ó ba küld ték vol na õket a
„málenkij ro bot ra”. Ott lá ge rek ben szál lá sol ták el õket, rossz kö rül -
mé nyek kö zött dol goz tat ták õket.

Az egyik ilyen gyûj tõ tá bor, ahon nan az el hur colt pol gá ro kat el szál lí -
tot ták, Fegyverneken volt.

A Fegyvernekrõl el hur col tak kö zül 34 em ber már so ha nem tér he tett
ha za.

A rend szer vál tás után a kény szer mun ká ra de por tált em be rek em lé ke 
elõtt tisz te leg ve ál lí tot tak már vány táb lát a Szent Ven del ka to li kus
temp lom hom lok za tán.

A Szent Ven del ró mai ka to li kus temp lom ban Bor dás Pé ter atya
2023.01.06-án szent mi sét tar tott az el hur col ta kért.

-Mé szá ros Il di kó-

Már ci us 15
2023-ban ün ne pel jük Pe tõ fi Sán dor szü le té sé -
nek 200. év for du ló ját, s a bicentenárium al -
kal má ból foly ta tó dik a Pe tõ fi em lék év.

Leg újabb ko ri tör té nel münk so rán min dig ki -
emel ke dõ je len tõ ség gel bírt 1848-as for ra da -
lom és sza bad ság harc. Fon tos volt, mert a
ma gyar szí vek ben min dig ma gá ban hor do zott 
egy sa já tos szim bo li kus je len tés tar tal mat, a
sza bad ság, a fej lõ dés, a mo der ni zá ció és a
nem ze ti tu dat ér zé sét. A dá tum ál tal jel ké pe -
zett kor szak nak kö szön het jük gyö nyö rû him -

nu szunk ke let ke zé sét, zász lónk pi ros-fe hér-zöld szí ne i nek
hi va ta los sá vá lá sát, il let ve azt, hogy or szá gunk fõ vá ro sa Po zsony he -
lyett Bu da pest, hi va ta los nyel ve pe dig a la tin he lyett a ma gyar lett. 

Tud juk, hogy Pe tõ fi Sán dor és fi a tal tár sai - aki ket már ci u si if jak né -
ven em le get az utó kor - a Pil vax ká vé ház ból el in dul va a Landerer
nyom dá hoz vo nul tak, ki nyom tat ták 12 pont ba fog lalt kö ve te lé se i ket, 
és ki sza ba dí tot ták a job bá gyok sor sát szí vén vi se lõ Tán csics Mi hályt.
Az egye te mis ták nak Pe tõ fi el sza val ta a Nem ze ti Dalt, és fel ol vas ta
ne kik a 12 pon tot 

Pe tõ fi a nem zet köl tõ je, a ma gyar ro man ti ka ki tel je sí tõ je, aki a ma -
gyar köl té szet ben ko rá ig is me ret len té má kat ho no sí tott meg. Ná la
je lent meg el sõ íz ben a csa lá di lí ra, sze rel mi köl te mé nye i ben a hit ve -
si, a há zas tár si sze re lem áb rá zo lá sa, táj köl té sze té ben pe dig a „pusz -
ta”, a ma gyar Al föld mél tó raj za. 

Te le pü lé sünk tör té ne tét is érin tõ ver sé ben így je le nik meg:

„Fegyverneki pusz ta, fegyverneki pusz ta

Sze gény jó Zöld Mar ci ha lá lát okoz ta,

Négy ágú épü let volt ha lá los ágya

S te me té si da la var jak ká ro gá sa.”

Pest, 1847. áp ri lis Pe tõ fi Sán dor: Zöld Mar ci
-Mé szá ros Il di kó-

A Ma gyar Kul tú ra Napja
2023. ja nu ár 21-én a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Köz pont adott ott hont a
Ma gyar Kul tú ra Nap ja al kal má ból meg ren de zett ün ne pi mû sor nak.
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Nagy kö rû ben járt az Ízõrzõk csa pa ta
Meg hí vás ér ke zett Tú ri Ti bor nagy kö rûi pol gár mes ter úr tól az Ízõrzõk 
csa pa ta fe lé. Sze re tet tel vár tak ben nün ket a ja nu ár 21-én meg ren de -
zett hur ka- és kol bász töl tõ ver seny re, mely nek öröm mel tet tünk ele -
get. Szom bat haj nal ban kis csa pa tunk fel ke re ke dett, és a kom pon
át kel ve igye kez tünk a cél fe lé. A mû ve lõ dé si ház ud va rán már egy iga zi 
fa lu si disz nó to ros han gu lat várt ben nün ket. Asz ta lun kon sa ját ké szí -
té sû sós és édes sü te mé nyek kel, kelt tész ták kal fo gad tuk a hoz zánk ér -
ke zõ ket. Csa lá di as han gu lat ban kez dõ dött a hús áruk fel dol go zá sa,
iga zán re mek idõ töl tés volt a dél elõtt. Sült a hagy más vér, a pe cse nye,
és a tradícionális kö rûi pá lin ká kat is meg kós tol hat tuk. Köz ben ké szült
az Ízõrzõk csö rö ge fánk ja, de pam pus kát és vat ta cuk rot is kós tol hat -
tak a részt ve võk. Az ered mény hir de té sen „a ver seny leg szebb asz ta la
és a leg ked ve sebb csa pa ta” cí met si ke rült be zse bel ni, mely nek na gyon
örül tünk. A ren dez vény egy nagy sze rû kez de mé nye zés, mely ha gyo -
mány te rem tõ mó don kí ván ja össze fog ni a he lyi és a kör nye zõ fal vak
la kó it. Jö võ re is ott a he lyünk!

-Fegyverneki Ízõrzõk csa pa ta-

Véradás
Ja nu ár 19-én még az esõ sem tud ta el mos ni a je lent ke zõk ked vét, hi -
szen 56 fõ je lent ke zett vér adás ra, hogy se gít sé get nyújt son be teg em -
ber tár sa i nak.

Ba logh Kit tit és Ko vács Dá ni elt el sõ vér adó ként sze re tet tel üd vö zöl jük
a vér adók nagy tá bo rá ban! Min den ki nek kö szön jük a vér adást, jó
egész sé get kí vá nunk!

ADJ VÉRT, ADJ ESÉLYT A JÖVÕNEK!

A kö vet ke zõ vér adás idõ pont ja: 2023. 04. 20. (csü tör tök)  09.00 –
15.00.

A fo tón Ba logh Kit ti el sõ vér adó

Díj ki osz tó val egy be kö tött évad zá ró
a ga lam bá szok nál

A Fegyverneki Pos ta ga lamb sport Egye sü let meg tar tot ta a 2022-es
díj ki osz tó ün nep sé gét.

Az össze jö ve tel eslõ ré szé ben ér té kel ték a 2022-es évet, majd ki tér -
tek a következõ év fel ada ta i ra, ter ve i re.

A sport tár sak és csa lád tag ok jó han gu lat ban töl töt ték az es tét.

A va cso rát követõen díj ki osz tó ra ke rült sor.
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Millei La jos: Nõ na pi kö szön tõ
Mi vé is len ne nél kü le tek az élet,

a szü le tés cso dá ját ki nek kö szön né meg?

Kit hív na a gyer mek csa csog va anyá nak,

ki ke res ne gyógy írt ezer fáj dal má nak?

Ki vi gyáz ná ál mát, ki les né lép te it?

Ki mu tat ná meg ne ki az élet fé nye it?

Ha fel nõ a gyer mek, és fér fi lesz egy szer,

ki hez fo hász kod na égõ sze re lem mel?

Ki ért jön ne láz ba? Ki ért men ne tûz be

a csil la gos eget egyen ként be tûz ve?

Kit hív na drá gám nak, kit óv na, vé de ne,

míg vér da lol szí vé ben, s moz dul a két ke ze? 

Ki hez tár sí ta ná az élet ér tel mét?

Ki vel len ne bol dog, míg tart ez éb ren lét?

Nyu gal mat a föl dön ki tõl re mél het nénk?

Ha Ti nem len né tek, mi sem él het nénk.

9

Dal más si ke rek
2022.12.03-án tar tot ta meg az év utol só tánc-, és mazsorettver se -
nyét a Dalma Dance Club. A meg mé ret te tés re nem ke ve sebb, mint
öt ven te le pü lés rõl ezer öt száz ver seny zõ ér ke zett. A prog ram reg gel
8 órá tól ké sõ es tig tar tott. Nap köz ben meg ér ke zett a tél apó is, aki fi -
nom ság gal lep te meg a gyer me ke ket. A ka rá cso nyi ün nep hez kö ze -
led ve a szer ve zõk ado má nyo kat gyûj töt tek a rá szo ru ló csa lá dok
ré szé re. A fegyverneki ta go zat is megmérettette ma gát a ver se nyen.

Az aláb bi ered mé nyek kel tér tek ha za a gye re kek:
• Óvo dás cso port: el sõ he lye zés
• Gyer mek kor osz tály: má so dik he lye zés
• Ser dü lõ cso port mazsorett ka te gó ri á ban arany mi nõ sí tést ka pott,

hip-hop kategóriában pe dig má so dik he lyen végeztek.

Egyéniben in dul tak:
• Tukarcs Lotti: 1. he lye zés
• Lövei Fan ni: 2. he lye zés
• Za bo lai Bog lár ka: 3. he lye zés
• Nagy Kiara: 4. he lye zés
• Berényi An na: 5. he lye zés

Test vér ka te gó ri á ban: Fa ra gó Tí mea és Fa ra gó Dó ra 1. he lye zés
-Felkészítõ: Mé szá ros Ju dit ta go zat ve ze tõ- 



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Há lás szív vel mon dunk kö szö ne tet mind azok nak,

akik sze re tett ha lot tunk

BORDÁS GYULA
te me té sén részt vet tek, fáj dal munk ban osz toz tak,

sír já ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek,
utol só út já ra el kí sér ték.

Sze retõ fe le sé ge és családja

Csabika

EMLÉKEZÉS

FARKAS ISTVÁN
ha lá lá nak 5. év for du ló ján

"Hi á ba ro han az idõ, száll nak az évek,
Em lé ke id örök ké a szí vünk ben él nek,
Ha majd rá le lünk mi is er re az út ra,
Gye re elénk, s ta lál koz zunk új ra!"

Sze re tõ fe le sé ged,

lá nyod, ve jed unokád

MEGEMLÉKEZÉS

MÁGA BALÁZS
1951-2010

ha lá lá nak 13. év for du ló ján
"Saj nos nincs vissza út,

De annyi min den vissza húz.
A lé ted és sze re te ted,

Ami nincs már, el tûnt vég leg."

Fá jó szív vel em lé ke zik sze re tõ családja

EMLÉKEZÉS

STEFÁN ANDRÁSRA

"Nem vagy se hol,
csak szí vem mé lyén ér zem,

hogy lük tet a csend,
s a hal ku ló vi lág úgy só hajt ér ted,

mint kint az õszi er dõn
a le ve le után rez ze nõ fa ág.

Nem vagy se hol,
csak ko nok né ma sá gom õriz,

mint ál mot, mint el vesz tett cso dát,
s mint nya rak tün dök lõ mo so lyát

az õsz be,
úgy visz lek ma gam mal

em lék ként to vább."

Meg tört szív vel em lé ke zünk a 12. év for du lón

Na gyon hi ány zol!

Sze re te tünk ÖRÖK: Fe le sé ged, lá nya id és csa lád juk
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Em lé ke zés

FARAGÓ LÁSZLÓ
ha lá lá nak 11. év for du ló já ra

„Nem in te get töb bé az el fá radt ke zed,

Nem do bog ér tünk  jó sá gos szí ved.

Szá munk ra te nem le hetsz ha lott,

Örök ké él ni fogsz, mint a csil la gok.

Em lé ked szí vünk ben örök ké él!

Fe le sé ge és fia

MEGEMLÉKEZÉS
LADÁNYI SÁNDOR

ha lá lá nak 9. év for du ló ján!

"Me re ven és sza vak nél kül
Szó lunk néma em lé ké hez;

Ezüst könny gyûlik sze münk ben,
S mind lehull majd sír kö vé hez..."

Fá jó szív vel em lé ke zik Fe le sé ge, 

há rom gyer me ke és öt unokája

EMLÉKEZÜNK

IFJ. NAGY VENDEL
ha lá lá nak 1. év for du ló ján

"Meg állt egy szív, mely él ni vá gyott,
Pi hen az ál dott kéz, mely dol goz ni imá dott,

Nél kü led üres és szo mo rú lett há zunk, 
És nem hisszük el, hogy té ged már hi á ba vá runk,

S míg élünk so ha nem fe le dünk Té ged."

A Sze re tõ Családod

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak,

akik sze re tett ha lot tunk

KISS IMRE
(1930.06.24. - 2023.02.18.)

bú csúz ta tá sán részt vet tek,
gyá szunk ban osz toz tak,

sír já ra ko szo rút, vi rá got he lyez tek.

A Gyá szo ló Család

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szer kesz tõ ség ne vé ben

mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy
Ujvári Ferencné (sz.: Sán ta Ilo na) 92 éves
Bata La jos Fe renc 82 éves
Kácsor Sán dor 68 éves
Kálóczi Im re 47 éves
Czégér Lajosné (sz.: Cseh Má ria) 81 éves
Papp Kár oly 75 éves
Er dé lyi La jos 87 éves
Vak hal Im re 79 éves
Ko vács Lászlóné (sz.: Szecsei Er zsé bet) 91 éves
Ba logh Ist ván 79 éves
Basticz Er zsé bet 62 éves
Stalmájer Józsefné (sz.: Ger gely Er zsé bet) 58 éves
Blága Sán dor 81 éves
Bor dás Gyu la 79 éves
Ko csis Re be ka Edi na 19 éves
Tom pa Lászlóné (sz.: Nagy Er zsé bet Mar git) 67 éves
Köpösdi An dor 58 éves
Tõ zsér Csa ba 15 éves
Vágán Er zsé bet 48 éves
Kiss Im re 92 éves

ko rá ban el hunyt.
A csa lá dok gyá szá ban õszin te rész vét tel osz to zunk!

EMLÉKEZÉS

KAPÁS ISTVÁN
ha lá lá nak 25. év for du ló ján és

IFJ. KAPÁS ISTVÁN
ha lá lá nak 19. év for du ló ján

"Tel nek, múl nak a évek,
gon do lat ban mindíg ve le tek va gyunk."

Fe le sé ged, fi ad Gá bor

Édesanyád, test vé red Gábor
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2022.11.04. Bu rai Kár men
Szü lei: La ka tos-Ven cel Er zsé bet, Bu rai Má tyás
2022.11.07. Leblanc Ta más La jos
Szü lei: Knul Ka ta lin, Leblanc Ta más
2022.11.19. Má nyi Iza bel la Csen ge
Szü lei: Pé csi An na má ria, Má nyi Zsolt
2022.11.20. Vincze Van da
Szü lei: Kont ra Dó ra, Vincze Fe renc
2022.11.22. Vízkeleti Hu nor
Szü lei: Bata Krisz ti na, Vízkeleti Kár oly
2022.11.25. Tú ró Krisz ti án
Szü lei: Má nyi Ale xand ra, Tú ró Ti va dar
2022.11.27. Lip csei Re gi na
Szü lei: Krenák Pi ros ka, Lip csei Dá ni el
2022.12.04. Sza bó Vincent
Szü lei: Sza bó Stel la Vi vi en, Sza bó Gá bor
2022.12.13. Tukarcs Em ma Fló ra
Szü lei: Már kus Ad ri enn, Tukarcs Pat rik
2022.12.14. Sipos Ist ván
Szü lei: Guttyán Ma ri an na, Sipos Ist ván
2022.12.15. Bu rai Bel la
Szü lei: Vitáris No é mi, Bu rai Nor bert
2022.12.15. Csõke Elina Linett
Szü lei: Oláh And rea, Csõke Im re
2022.12.17. Mága Lász ló
Szü lei: Mága Gi zel la Fan ni, Mága Lász ló
2022.12.29. Lip csei Miron Mik lós
Szü lei: Mravik Zsa nett, Lip csei Mik lós
2023.01.03. Ambrózy Dá ni el Ba lázs
Szü lei: Ramsberger Mó ni ka, Ambrózy Zol tán
2023.01.22. Czifra Sza bolcs Im re
Szü lei: Bene Ág nes, Czifra Ro land;
2023.01.26. Sza bó Elinor Fló ra
Mága Nó ra Vik tó ria, Sza bó Ben ce;
2023.01.31. Tóth Nán dor
Má té Mer cé desz, Tóth Ger gõ;

Sok bol dog sá got és egész sé get kí ván
a Fegyverneki Hír mon dó Szer kesz tõ sé ge!

Fegyverneki Hír mon dó
Ki ad ja: Fegy ver nek Város Ön kor mány za ta

Fe le lõs ki adó: dr. Petõ Zoltán jegy zõ
Fõ szer kesz tõ: Derecskei Edina

Szerkesztõ-újságíró: Mészáros Ildikó
Tör de lõ szer kesz tõ: Fa ra gó Zsolt

fotók: Herman József
ISSN 2060-4203

2023. évi lap zár ta idõ pont jai: megjelenést megelõzõ hónap 25-e.

A Szer kesz tõ ség cik ke ket, vé le mé nye ket di gi tá lis for má ban vár ja a 
Pol gár mes te ri Hi va tal Szent Erzsébet út 175. szám alat ti épü le té be,

 vagy a hirmondo@fegyvernek.hu e-mail cím re.
A hir de té se ket sze mé lye sen szí ves ked je nek le ad ni lap zár tá ig. 

Nyom dai elõ ál lí tás: Ronin-Rol Bt. 
5200 Törökszentmiklós, Templom út 28.

Meg je le nik 1850 pél dány ban, Fegy ver nek Város 
köz igaz ga tá si te rü le tén in gye ne sen.

A Fegyverneki Hír mon dó le tölt he tõ Fegy ver nek Város
 hon lap já ról: a  www.fegy ver nek.hu cím rõl.

Kutak engedélyeztetésérõl
A víz gaz dál ko dás ról szó ló 1995. évi LVII. tör vény (to váb bi ak ban:
Vgtv.)28/A. § (1) be kez dés sze rint a jog sza bály ál tal be je len tés hez kö tött
te vé keny sé gek tõl el te kint ve víz jo gi en ge dély szük sé ges a vízimunka el -
vég zé sé hez, a vízilétesítmény meg épí té sé hez és át ala kí tá sá hoz (víz jo gi
lé te sí té si en ge dély) a vízilétesítmény hasz ná lat ba vé tel éhez és üze mel te -
té sé hez, a víz hasz ná lat hoz (víz jo gi üze mel te té si en ge dély), és a
vízilétesítmény meg szün te té sé hez (meg szün te té si en ge dély).

A Vgtv. 29. § (7) be kez dé se alap ján: „Men te sül a víz gaz dál ko dá si bír ság
meg fi ze té se alól az a lé te sí tõ vagy üze mel te tõ, aki az egyes tör vé nyek nek
a pol gá rok biz ton sá gát erõ sí tõ mó do sí tá sá ról szó ló 2020. évi XXXI. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Vgtv.mód3.) ha tály ba lé pés ét meg elõ zõ en en ge -
dély nél kül vagy en ge dély tõl el té rõ en lé te sí tett vagy üze mel tet fel szín
alat ti víz ki vé telt biz to sí tó vízilétesítményt, ha a víz jo gi fenn ma ra dá si en -
ge dé lye zé si el já rást 2023. de cem ber 31-ig ké rel me zi.” 

A tör vény a há zi víz igényt ki elé gí tõ és a me zõ gaz da sá gi ön tö zé si cé lú fúrt 
ku tak ra egy aránt vo nat ko zik.

A jegy zõi ha tás kör ben en ge dé lye zett fúrt ku tak el já rá si dí ja eb ben az
eset ben csak 11.000 Ft, ásott ku ta ké 6.000 Ft. (Il le ték tõl és já ru lé kos
költ sé gek tõl men tes.)

A tör vé nyi sza bá lyo zás sze rint a ko ráb ban en ge dély nél kül lé te sí tett fúrt
és ásott ku tak ra víz jo gi fenn ma ra dá si en ge délyt kell kér ni 2023. év vé gé -
ig. Ezen ha tár idõt kö ve tõ en a ha tó sá gok nak le he tõ sé gük nyí lik az il le gá -
lis ku tak tu laj do no sai ré szé re bír sá got ki szab ni. Men te sül az a
ma gán fel hasz ná ló kút tu laj do nos a víz gaz dál ko dá si bír ság meg fi ze té se
alól, aki 2023. de cem ber 31-ig ké rel me zi az en ge dély nél kül épült
és/vagy üze mel te tett kút já nak fenn ma ra dá si/üze mel te té si be je len té sét,
re giszt rá lá sát.

A víz gaz dál ko dá si ha tó sá gi jog kör gya kor lá sá ról szó ló 72/1996. (V. 22.)
Korm. ren de let 24. § (1) be kez dé se sze rint a te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zõ jé nek en ge dé lye szük sé ges olyan kút (fúrt, ásott, vert) lé te sí té sé -
hez, üze mel te té sé hez, fenn ma ra dá sá hoz és meg szün te té sé hez, amely a
kö vet ke zõ fel té te le ket együt te sen tel je sí ti:
• a kút he lye nem érint: víz bá zist, táv la ti víz bá zist, il let ve ezek bel sõ-,

vagy kül sõ vé dõ ido mát, vé dõ te rü le tét
• nem érint karszt- vagy ré teg vi zet, ki zá ró lag ta laj víz víz kész let fel hasz -

ná lá sá val üze mel
• leg fel jebb 500 m3/év víz igény be vé tel ese tén
• há zi- vagy ház tar tá si víz igény ki elé gí té sé re hasz nál ják
• nem gaz da sá gi cé lú a víz fel hasz ná lás 
• a kút épü let tel ren del ke zõ in gat la non van

Csak azok a ku tak en ge dé lye zé se tar to zik jegy zõi ha tás kör be, mely nek
talp mély sé ge – a KÖTIVIZIG-el tör tént egyez te tés alap ján - nem ha lad ja
meg a 35 mé tert. Egyéb eset ben a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Ka -
taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság az en ge dé lye zõ ha tó ság.

Ön kor mány za tunk se gít sé get kí ván nyúj ta ni az érin tett la ko sok ré szé re,
hogy egy er re sza ko so dott cég a víz jo gi kút en ge dé lyek te rén az egész te -
le pü lés szá má ra vál lal ná a ku tak fenn ma ra dá sá hoz szük sé ges do ku -
men tá ció össze ál lí tá sát.

Elõ nyei:
• meg bíz ha tó szak em be rek lát ják el a fel ada tot, nem kell egyé nen ként

meg ke res ni a meg fe le lõ vál lal ko zót, 
• nagy ság rend del ol csóbb így és a te le pü lés la kos sá gá nak a cég aján la ta

se gít sé get je len te ne, mert a kút tu laj do no sok egy sze rû en, ké nyel me -
sen és el ér he tõ áron jut hat ná nak hoz zá a kút en ge dé lyek hez.

Kér jük az érin tet te ket, hogy amennyi ben igény be kí ván ják ven ni a szak -
ér tõ cég szol gál ta tá sát - to váb bá az en ge dé lye zés sel kap cso la tos kér dé se -
i ket -, írás ban je lez zék Schultz Ferencné ré szé re. El ér he tõ ség: tel:
56/556-012, e-mail: kutengedelyezes@fegy ver nek.hu


