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Háziorvosi ellátás 
 

A járványügyi helyzetre való tekintettel tisztelettel felhívjuk a la-

kosság figyelmét az érvényben lévő szabályok betartására.  

 

 - A mindenkori egészségügyi ellátás előtt elengedhetetlen az   

előzetes telefonos egyeztetés. 

 - a gyógyszer felírás gondozott krónikus betegeink részére to-

vábbra is telefon egyeztetés alapján történik. 

 - A vírusfertőzés gyanús esetek: felső légúti panasz, láz, gyenge-

ség, izomfájdalom, légzési zavar, bélrendszeri panaszok esetén 

mielőbb jelentkezzen háziorvosánál telefonon a további teendők 

egyeztetése érdekében.  

 - A kezelés alatt álló beteg, fertőzés gyanús egyén  köztéren, 

boltban, játszótéren nem tartózkodhat ! Kötelező az előírt gyógy-

mód betartása.  

 
A járványhelyzet súlyosbodásának  megelőzéseként rendkívül 

fontos a higiéniás szabályok betartása:  közösségben távolság 

tartás, nyilvános helyeken a biztosított kézfertőtlenítési lehetősé-

gek szigorú igénybe vétele, a maszk kötelező használata , ennek 

cseréje, tisztán tartása mosással, vasalással.  

 
Fogorvosi ellátás 

 

Érsekhalmán a  fogorvosi ellátást dr. Halmágyi Szilárd biz-

tosítja. Fogászati ellátásra a  70- 317-2622  telefonszámon 

kell időpontot kérni, ahol az ellátás helyszínét is pontosíta-

ni kell a fogorvossal.  

 
 
.  



 

 

  

                                                     Napközi Otthonos Konyha 

2020. október 5. naptól újra indul a főzés az érsekhalmi Napközi 

Otthonos Konyhán.   Az étel árakban nincs változás.  

 

Gyermekétkeztetési, napközi 

Az alsó tagozatos gyermekek étkeztetése helyben, újra az ebédlő-

ben lesz.  

Betegség, vagy egyéb iskolából való távolmaradás esetén az ebé-

det (menzát) és a napközit hiányzás előtti napon 11.00 óráig lehet 

lemondani az osztályfőnöknél. 

 

A Nemesnádudvarra járó felső tagozatos gyermekek étkezés le-

mondását a hiányzást megelőző napon  15.30 óráig lehet megten-

ni a 79/578-020-as számon.  

A  felső tagozatos gyermekek étkezés lemondását    a  

hetvegilemondasok@gmail.com     e-mail címen is megtehetik a 

szülők hiányzás napján reggel 6.00 óráig.  

 

Szociális étkezés 

A szociális étkezésben nincs változás.  Az ebédet mindenki a meg-

szokott időben tudja elvinni. Amennyiben négy hétnél tovább nem 

kívánja vinni az előfizető  személy az ebédet, azt írásban kell kérel-

mezni az önkormányzatnál.  

 

Közfoglalkoztatás 

2020. évben az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében bur-

gonyát  és édesburgonyát termeszt.  A terményekből vásárlási le-

hetőséget biztosít a lakosság számára az alábbiak szerint:  

- burgonya  15 kg/zsák    1800,- Ft 

- édesburgonya 5 kg    2000,- Ft 

Vásárlás: minden szerdán 8.00 – 10.00 óra között a Polgármesteri 

Hivatalban. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

2020. január 1. és 2020. szeptember 21. között anyakönyvezettek: 

 

Születtek: 

Flaisz Hanna  (anyja neve: Molnár Vanessza) 

Nemes Félix  (anyja neve: Evanics Adél) 

Dobler Julianna (anyja neve: Sztojka Cintia) 
 
 

 

 Házasságot kötöttek: 

Szabó Tímea és Bekő Dénes 

Kulisity Anett és Scherer Norbert 

Boros Réka és Hévizi Ákos 

 

 Gratulálunk! 

 
 
 

                                                                                          

 

Elhunytak: 

Kohl József (64 éves) 

Szigeti Lajosné született: Márkus Anna (71 éves) 

Boromisza Tiborné született: Cserhegyi Katalin (84 éves) 

Lévai Sándorné született: Koncz Klára (70 éves) 

Angyal Lajos (78 éves) 

Szabó Sándor (78 éves) 

Szalontai László (81 éves) 
   

 

Részvétünk! 
 



 

   Érsekhalmi Hírmondó 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat 

Érsekhalma Község Önkormányzata az idei évben is csatlakozni 

kíván az ösztöndíj rendszerhez.  A hallgatóknak a pályázatot to-

vábbra is az EPER BURSA rendszer felületén kell benyújtaniuk. 

http://www.emet.gov.hu 

Kérjük a tanulókat, hogy figyeljék a pályázati felületet és a határ-

időket annak érdekében, hogy minden tennivalót maradéktalanul 

és hiánytalanul meg tudjunk közösen oldani.  

 

                                              Szociális tűzifa támogatás 

Ebben az évben is lehet szociális tűzifa támogatásra kérelmet be-

nyújtani az önkormányzathoz. A támogatás részletes feltételeit a 

képviselő-testület a következő ülésén fogja meghatározni.  

 

Idősek napja 

Ebben az évben a 60. életévüket betöltött helyi lakosokat nem a 

szokott formában köszönti meg a képviselő-testület a vírushely-

zetre való tekintettel.  

Az Idősek Világnapja méltó megünneplésének szervezése folya-

matban van, arról később értesítjük az érintett személyeket.  

FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATAINK 

 

Általános Iskola energetikai felújítása 

Érsekhalma Község Önkormányzatát a „TOP-3.2.1-16 - Önkormányzati épüle-

tek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra, 2017. december 20-án, bruttó 

48.045.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Magyar Állam-

kincstár. A beruházás során az Általános Iskola felújítása valósul meg, új nyílás-

zárók cseréjével, szigeteléssel és 10 kW-os napelemek telepítésével. Jelenleg az 

energetikai felújítási munkálatok zajlanak, melynek 100 %-os készültségi foka 

reményeink szerint 2021. január 31. napjával bezárólag megvalósulnak. 

Önkormányzatunk a tető felújítására - a támogatási összegen felül - + 15 % for-

rás igénylésére többlettámogatási igényt nyújtott be a Magyar Államkincstár fe-

lé, melynek kedvező elbírálásában nagyon bízunk és reménykedünk, hogy ha-

marosan a munkálatok is megkezdődhetnek. 
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P Á L Y Á Z A T O K  

NYERTES PÁLYÁZATAINK 

A Magyar Falu Program keretében 
 

 

Orvosi eszközök beszerzése 

 Érsekhalma Község Önkormányzatát a Magyar Falu Program kereté-

ben meghirdetett Orvosi eszköz – 2020 című, MFP-AEE/2020 kód-

számú pályázati kiírásra, 2020. június 30-án, bruttó 2.998.729, - Ft 

vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Magyar Állam-

kincstár. Az elnyert összegből a háziorvosi rendelőbe új orvosi és 

számítógépes eszközök kerültek beszerzésre, mely magasabb szín-

vonalú és hatékonyabb ellátást biztosít a lakosság számára. 

 

 

Közösségi Ház felújítása 

Érsekhalma Község Önkormányzatát a Magyar Falu Program kereté-

ben meghirdetett Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás – 2020 

című, MFP-KTF/2020 kódszámú pályázati kiírásra, 2020. július 22-én, 

bruttó 25.084.283, - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette 

a Magyar Államkincstár. A projekt során a Közösségi Ház belső felújí-

tására kerül sor, többek között a közösségi térben új álmennyezet, az 

előtérben és a szociális helyiségekben pedig új padló és falburkolat ké-

szül, valamint a vizesblokkokban új szaniterek kerülnek elhelyezésre. 

A felújítás során a fűtésrendszer is korszerűsítésre kerül.  Ezen túlme-

nően eszközbeszerzés valósul meg, mely növeli a közösségi rendezvé-

nyeink színvonalát, továbbá lehetőségünk van egy fő 4 órás munkaidő-

ben való foglalkoztatására is. A munkálatok előreláthatólag 2021. janu-

árjában kezdődnek  
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BEADOTT PÁLYÁZATAINK 
                           A Magyar Falu Program keretében 

 

Tanyagondnoki busz beszerzése 

Önkormányzatunknak a 2020-as évben több lehetősége nyílt arra, hogy a Ma-

gyar Falu Program keretében pályázhasson, többek között „Tanya- és falugond-

noki buszok beszerzése” című alprogramba. Meglévő tanyagondnoki szolgála-

tunk jelenlegi buszát szeretnénk egy megbízhatóbb, olcsóbb fenntarthatóságú, 

modernebb kisbuszra cserélni. A jelenleg használatban lévő Opel Vivaro kisbu-

szunkat  Ludas testvértelepülésünknek ajánlottuk fel. A projekt 100 %-os támo-

gatási intenzitású. 
Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása 

A projekt keretében Önkormányzatunk szeretne egy hildi elhagyott lakást meg-

vásárolni, és ezt az épületet felújítani. Az ingatlan megvásárlásával és felújí-

tásával célunk, hogy a korábban rendezett épület ne váljon elhanyagolttá, az 

építmény állapota ne romoljon tovább, amely idővel veszélyeztetheti a szom-

szédok biztonságát és zavarja a településképet is. Az ingatlant lakásgazdálko-

dási célra szeretnénk hasznosítani a jövőben. 

A projekt 100 %-os támogatási intenzitású. 

 Polgármesteri Hivatal felújítása 

Önkormányzatunk többszöri sikertelen pályázati beadás után ismételten pályázik

- ezúttal a Magyar Falu Program keretében - a Polgármester Hivatal épület-

nek felújítására. A beruházás során az önkormányzati részben a padlóburkola-

tok és vizesblokkok kerülnek felújításra. Emellett nyílászárócserét, hőszigete-

lést és akadálymentes rámpát tervezünk. Ezen túlmenően az épületben két új 

gázkazán is elhelyezésre kerülne. A projekt szintén 100 %-os intenzitású. 

Temetői infrastruktúra fejlesztése 

Végül de nem utolsósorban a Magyar Falu Program keretében Önkormányza-

tunk pályázatot nyújtott be az érsekhalmi temető fejlesztésére. A beruházás 

keretében szeretnénk egy új urnafalat és járdát építeni, és a meglévő rossz ál-

lapotú kerítést felújítani. 

    A projekt 100 %-os intenzitású. 

 

 

Bízunk a pályázatok kedvező elbírálásában! 



 

Érsekhalmi Hírmondó 
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Hulladékszállítás, lomtalanítás 

Lomtalanítást a  lakosság  a 79/524-821 telefonszám 4-es mellékén tud 

kérni az irányítószám  megadásával.  

A lom elszállítása a szolgáltató által meghatározott napon történik úgy, hogy  

reggel 6.00 órára a lomot az inatlan előtti közterületre kell kihelyezni, ehhez 

konténert nem ad a szolgáltató.  

Lomtalanítást a szolgáltató csak akkor biztosít, ha kérelmezőnek van élő 

hulladékszállítási szerződése és nincs tartozása feléjük.  

Konténer megrendelést csak írásban  tud a szolgáltató elfogadni, mely  e-

mail formájában a  kontenermegrendeles@fbhnpkft.hu címen kérhető.  A 

konténerben való elszállítás külön kell fizetni.   
A hulladékudvarba történő hulladék elhelyezésről további információ a https://fbhnpkft.hu/ oldalon  

található.  

A kerti hulladék égetését szabályozza az önkormányzat 5./2015. (V.14.) rendelete.  Ennek ellenére  

kérjük a lakosságot, hogy ne égessenek falevelet, zöldhulladékot.  Ennek összegyűjtésére  az elszállí-

táshoz használt zöldhulladék gyűjtő zsákot az önkormányzatnál lehet kérni  

 

 

A közelben lévő hulladékudvarok  nyitva tartása 2020. augusztus 3. naptól: 
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Hulladék udvar nyitvatartás 2020. évben további 

szombati nyitvatartási na-

pok 

    aug.    szept.   okt.   nov.  

dec. 

Baja 

Bokodi út 10020/8 

hrsz. 

csütörtök,péntek 

7.00 – 16.00 óra 

29. 26. 24. 21. 19. 

Jánoshalma 

0120/15 hrsz. 

csütörtök, pén-

tek 7.00 – 16.00 

óra 

29. 26. 24. 21. 19. 

Kalocsa 

021/30. hrsz. 

hétfőtől szomba-

tig 8.00 – 16.00 

óra 

          

Sükösd 

Daráló utca 062/27 

hrsz. 

kedd, szerda 

 7.00 – 16. óra 

8. 5. 3, 

31.

, 

28. - 

mailto:kontenermegrendeles@fbhnpkft.hu
https://fbhnpkft.hu/


 

 

Állattartásról 

Több lakossági panasz is érkezett az elmúlt időben az állattartás-

sal kapcsolatban. Minden állattartó úgy a haszonállatokat,  mind 

a kedvtelésből tartott állatokat köteles telkén belül tartani. Azt 

vagy kerítéssel vagy zárt térben tartással kell biztosítani.  

A kóbor ebek befogására eszköz kerül kihelyezésre  az önkor-

mányzat által meghatározott  helyre, melynek további szabályok 

szerinti ügyintézése a Nemesnádudvari Közös Önkormányzat Hivatal 

Érsekhalmi Kirendeltsége  feladata.  

Az önkormányzat  3/2016.(III.09.9 sz. rendelete szabályozza  az 

állattartást, melyet itt  is közzé teszünk: 

                                  ÖNKORMÁNYZATI   RENDELETEK 

( valamennyi  hatályos önkormányzati rendelet a https://

www.ersekhalma.hu/rendeletek/       oldalon megtalálható) 

 

Érsekhalma Község Képviselő-testületének 

3./2016. (III.09.) önkormányzati rendelete 

az állattartásról 

Érsekhalma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143 § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatal-

mazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) a) pontjában meghatározott feladat-

körében eljárva a következőket rendeli el: 

Általános rendelkezések 

1.§ (1) A rendelet Érsekhalma Község közigazgatási területén: 

olyan természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendel-

kező gazdasági társaságra, valamint szervezetre, 

a) aki, illetőleg amely az állat tulajdonosa 

b) aki az állatot, vagy az állatállományt gondozza, felügyeli, tartja. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: cirkuszra, állatkiállításra, vágóhídra, enge-

déllyel rendelkező állatfelvásárló telephelyre, lósport telephelyre, vakvezető, se-

gítő és jelzőkutyákra, hatósági engedéllyel rendelkező állattenyésztő és állattartó 

telepre, állatkórházra, gyepmesteri telepre, állatkertre, vadaskertre, laboratóriu-

mi kísérleti állattartásra és fegyveres testületek állattartására. 
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2. Értelmező rendelkezések 

2.§ (1) E rendelet alkalmazása szempontjából: 

a)  mezőgazdasági haszonállat: bármely állat, amelyet élelmiszer (hús, tej, tojás, 

méz) gyapjú, toll, bőr vagy más állati eredetű termék termelésére tenyésztenek, 

tartanak vagy hizlalnak, az igásállatok, valamint a hátasló, 

b) kedvtelésből tartott állat: az ember által nem gazdálkodás céljából tartott 

olyan állat, melynek húsa az európai étkezési szokások figyelembevételével nem 

szolgálhat emberi fogyasztásra, ezen belül az eb és a  macska. 

3. Eb összeírás 

3.§ (1) Nemesnádudvari Közös Önkormányzati Hivatal Érsekhalma közigazgatá-

si területén 2016. évtől kezdődően minden harmadik évben eb összeírást tart. 

(2) Az eb összeírás során az eb tartóknak ebenként egy a jelen rendelet 1. számú 

mellékletében meghatározott adatlapot kell kitölteni és azokat az önkormányzat 

rendelkezésére bocsátani. 

(3) Az adatlap eljuttatásáról a Nemesnádudvari Közös Önkormányzati Hivatal 

Érsekhalmi Kirendeltsége gondoskodik. 

(4) Az eb tulajdonosa, tartója – a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szol-

gálatok, a büntetés-végrehajtási-, vám és pénzügyőri szervek, a határőrség kivé-

telével – köteles a jegyzőnek bejelenteni az ebet nyilvántartásba vétel céljából a 

(2) bekezdésben írt formanyomtatványon, ha az állat 

a) a három hónapos kort elérte, 

b) elhullott vagy elveszett, 

tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy 

d) új tulajdonoshoz került. 

(5) A kóbor ebek befogásáról, valamint a közterületen elhullott állatok tetemének 

elszállításáról a Nemesnádudvari Közös Önkormányzat Hivatal Érsekhalmi Ki-

rendeltsége gondoskodik. 

4. Záró rendelkezések 

4.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a Érsekhalma Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

17/2005.( XI.01.) sz. rendelete az állattartásról és az azt módosító rendeleteket.  

Érsekhalma, 2016. március 8. 

Melléklet a 3/2016.(III.09.) önkormányzati rendelethez: összeíráskor biztosítjuk. 

                                                                                                            Kucsoráné Dr. Drégelyi Zita   jegyző 
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           Érsekhalma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2020. (VIII. 14. ) rendelete 

a közterület használatáról 

 
Érsekhalma Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-

désében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, va-

lamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34.§ (5) bekezdésében meghatározott fe-

ladatkörében eljárva, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében 

biztosított felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

Általános rendelkezések 

1.§ 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Érsekhalma község közigazgatási területén lévő közterüle-

tekre. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki közutak területére és közutak műtárgyaira, valamint a 

közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetek feladatellátásához szükséges vonalas és 

egyéb létesítmények közterületen való elhelyezésére. 

2.§ 

(1) A közterület használattal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatokat a polgármes-

ter látja el a képviselő-testület által átruházott hatáskörben. 

(2) A határozat ellen jogorvoslati eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvényben (továbbiakban: Ákr.) meghatározott határidőn belül Érsekhalma 

Község Önkormányzatának képviselő-testülethez címezve lehet előterjeszteni. 

Közterületek tisztántartása 

3.§ 

(1) A közterület – ideértve a rajtuk lévő nyílt árkokat, a járdaszakasz melletti nyílt árkot is, 

és ennek műtárgyait – szervezett, rendszeres tisztán tartásáról és az ott keletkezett települé-

si szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység ellátásáról az önkormányzat gondoskodik. 

(2) Az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles gondoskodni: 

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a 

járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) tisztán tartásáról, 

b) a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításá-

ról. 

(3) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt az 

ingatlan tulajdonosa vagy az üzlet üzemeltetője köteles tisztán tartani és a hul-

ladékot eltávolítani. 

(4) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka 

stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen 

környezetét a használó köteles tisztán tartani. 

Érsekhalmi Hírmondó 
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 
Közterület használat szabályai 

4.§ 

(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használathoz engedélyt kell kérni. 

(2) A közterület használat engedélyköteles: 

a) közterület fölé 20 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető berende-

zés,  cég-és címtábla, transzparens, reklámozási célú, üzleti védőtető (előtető) és ernyőszer-

kezet elhelyezéséhez, 

b) mobil elárusító -fülke, pavilon ideiglenes elhelyezéséhez,  

c) önálló hirdető-berendezések elhelyezéséhez,  

d) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezéséhez, 

e) vendéglátó ipari előkert, kitelepülés céljára, 

f) cirkusz és mutatványos tevékenység céljára, 

g) alkalmi és idényjellegű árusításhoz, 

h) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására; 

i) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi 

tárolására vonatkozóan. 

 

5.§ 

(1) Nem kell engedély: 

a) A Nemesnádudvari Közös Önkormányzati Hivatal, illetve az Érsekhalma Község Önkor-

mányzata által létesített, illetve más hatósági eljárásban engedélyezett közcélú, közterületi 

létesítmények és köztárgyak (tömegközlekedési várakozóhelyiség, kerékpártároló, szobor, 

emlékmű, pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, köztisztasággal kapcsolatos berendezé-

sek és tárgyak stb.) elhelyezéséhez, 

b) díszítési célú tárgyak (pl. virágkosár, virágláda) elhelyezéséhez, 

c) sport-és kulturális rendezvényekhez, 

d) a közterületen, illetve az alatt vagy felvett elhelyezett postai távközlési kábelek, továbbá 

közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakáshoz. 

e) közterületen tűzifa  21 napig tartó elhelyezéséhez. 

(2) A közúti (járda) nem közlekedési célú igénybevételéhez, különösen a közút (járda) épí-

tésével, javításával, fenntartásával, az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szol-

gáló berendezések elhelyezésével kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához a 

közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (X.31.) KHVM rendelet 6/A. §-a szerinti közútkeze-

lői hozzájárulást kell beszerezni. 

 

6.§ 

Nem adható engedély: 

zajos, bűzös, tűz-és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, 

közterületen nem árusítható termékek közterületen történő forgalmazásához, 

közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére, 

utcaképbe nem illő berendezések létesítésére. 
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A közterület használati engedély 

7.§ 

(1) Közterület használat akkor engedélyezhető, ha: 

a) közúti és gyalogos forgalmat nem akadályozza, veszélyezteti, 

b) környezetében élők nyugalmát nem zavarja, 

c) és illeszkedik a településképbe. 

 

(2) A közterület a 4. § (2) bekezdésben meghatározott esetekben csak jogerős közterület 

használati engedély birtokában használható. 

(3) Balesetveszélyes építési munka végzésének tartamára szóló közterület használati enge-

délyben elő kell írni a védőkerítés létesítését. 

 

(4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:  

 a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakóhelyének vagy székhelyének címét, 

 b) a közterület használat célját és időtartamát vagy azt, hogy a közterület az engedélyt ké-

rő állandó jelleggel kívánja használni, 

 c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, 

 d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot (vállalkozói 

igazolvány), 

  e) egyéb jogszabályokban előírt hatósági engedélyeket. 

 

(5) Az engedély iránti kérelmet a Nemesnádudvari közös Önkormányzati Hivatal Érsek-

halmi Kirendeltségénél lehet előterjeszteni az erre a célra rendszeresített formanyomtatvá-

nyon.  

8.§ 

(1) Az engedélynek tartalmaznia kell: 

az engedélyes nevét és állandó lakhelyének vagy székhelyének címét, 

a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel 

bekövetkeztéig érvényes, 

a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos megha-

tározását, 

az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására 

vonatkozó kötelezettség előírását, 

közterület-használati díjfizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének 

módját, 

szakhatósági kikötéseket 

az Ákr. 81.§-ában foglaltakat. 

(2) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, 

hogy a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt 

módon történhet. 

(3) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell je-

lölni, hogy az árusítás építményből, illetőleg pontosan meghatározott helyen kézből vagy 

járműről történhet-e. 
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 
9.§ 

A közterület-használati engedély kizárólag a tárgyéven belül: 

 

1.meghatározott idő elteltéig 

2. a meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható ki. 

 

(2) A közterület használat közérdekből kártalanítási és elhelyezési kötelezettség nélkül bár-

mikor megszüntethető, vagy korlátozható. 

 

(3) Amennyiben az engedélyes kötelezettségének nem tesz eleget, tőle a közterület haszná-

lati engedélyt haladéktalanul vissza kell vonni. 

 

(4)A közterület használati díj mértékét az 2. melléklet tartalmazza. 

(5) Közterület használat megszűnése esetén a befizetett díj időarányos részét az engedélyes 

részére meg kell téríteni. 

(6) A közterület használati engedély megadása során figyelembe kell venni a helyi építés-

ügyi szabályzatot, a településrendezési tervet, a településképi követelményeket és elle-

nőrizni kell az egyéb feltételek – vállalkozói igazolvány, cégbírósági végzés stb. -

fennállását is. 

10.§ 

(1)A közterület használati díjat a Nemesnádudvari Közös Önkormányzati Hivatal Érsekhal-

mi Kirendeltségének házipénztárában, átutalással vagy postai csekken kell befizetni a 

közterület használat megkezdése előtt. 

(2)Búcsú, vásár, piac árusítója, cirkuszos, mutatványos vállalkozó esetén a közterület hasz-

nálati díjat a rendezvény alkalmával a helyszínen az önkormányzat dolgozója szedi be. 

A vonatkozó díj az áramköltséget is magába foglalja. A terület igénybevevője köteles 

távozásakor az átvételkori állapotot visszaállítani, a szemetet összetakarítani. 

 

A közterület filmforgatási célú használata 

11.§ 

(1)A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás 

forgatása céljából történő közterület-használat (továbbiakban: filmforgatás célú közterü-

let-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e §-ban foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni. 

(2)A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott képvi-

selő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. 

(3)A közterület filmforgatási célú igénybevétele nem haladhatja meg a 90 napot. A közterü-

let filmforgatási célú igénybevétele, ugyanazon film forgatása esetében, ugyanazon idő-

intervallum alatt összeségében az 5 hektárt nem haladhatja meg. 

(4)A turisztikailag kiemelt területeken a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, 

technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 200 m2 területet. 
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(5)A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő 

megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget 

nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 

(6)Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vo-

natkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváha-

gyását meg kell tagadni. 

(7)A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj 

a) forgatási helyszín esetében: 200,-Ft/m2/nap 

b)technikai kiszolgálás esetében: 150,-Ft/m2/nap 

c)stábparkolás esetében: 100,-Ft/m2/nap. 

(8)Mentes a díjfizetés alól az Mgtv. szerinti közérdekű célokat (oktatási, tudományos vagy 

ismeretterjesztő témájú) szolgáló vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés kereté-

ben készülő film forgatása. 
 

Játszótér használatának rendje 

12.§ 

(1)A játszótéren jól látható helyen el kell helyezni a használat rendjét tartalmazó táb-

lát. 

(2)A játszótéren lévő játszótéri eszközöket hatodik életévüket be nem töltött gyerme-

kek kizárólag szülő, vagy nagykorú felügyelete mellett használhatják. 

(3)A hatodik életévüket betöltött, de tizenötödik életévüket nem betöltött gyermekek a 

játszótéri eszközöket a szülő felügyelete nélkül, de a szülők felelőssége mellett jogo-

sultak használni. 

(4)A tizennégy éven felüli gyermekek csak azokat a játszótéri eszközöket használhat-

ják, melyeken a korosztályos használat nincs kikötve. 

(5)A játszótér területén tilos kerékpárral vagy más járművel  áthaladni vagy közle-

kedni. 

(6)A játszóteret mindenki saját felelősségére használhatja. 

(7)Kutyát és egyéb kisállatot a játszótér területére bevinni tilos. 

 

Záró rendelkezések 

13.§ 

(1)Ez a rendelet a 2020.október 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követően be-

nyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. 

 

(2)E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterület-használat szabá-

lyairól szóló 10/2005. (VI.22.) sz. rendelet. 

 

E rendelet kihirdetve:  Érsekhalma, 2020.augusztus 14. 
  

                  Kucsoráné dr. Drégelyi Zita   Bekő Csaba 

 

       jegyző                        polgármester 



 

Oldal  16 Érsekhalmi Hírmondó 

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

 
1. számú melléklet a ……/2020. (VIII.14.) önkormányzati rendelethez                     

Közterület-használati engedély iránti kérelem   az Önkormányzatnál igényelhető. 

 

2. számú melléklet a …./2020. (VIII.14.) önkormányzati rendelethez 

1. /A közterület-használati díjak mértéke  
 

 
 

Egyéb célra – egyedi elbírálás alapján, arányosítva, a jegyző ellenjegyzésével. 

A fenti díjak az ÁFA –t nem tartalmazzák  
Érsekhalma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 

a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról 

 

Érsekhalma Község Önkormányzat képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (1) be-

kezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

 

1.Általános rendelkezések 

A rendelet célja 

1.§ 

 

A rendelet célja, hogy meghatározza az ember egészséghez és egészséges környezetéhez 

való jogának védelme érdekében a helyi zajvédelmi szabályokat. 

1. üzlet, árusító fülke elhelyezése 500.-Ft/db/hó 

2. reklámberendezés, tábla, hirdető-berendezés 1000,-Ft/db/hó 

3. építési munkával kapcsolatos felvonulási épület, 
    állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése 400.-Ft/m2/hó 

4. alkalmi- és mozgóárusítás   500,-Ft/m2/nap 

5. vendéglátó-ipari előkert céljára 75,-Ft/m2/hó 

6. mutatvány, cirkusz 5.000 Ft/rendezvény 

7. alkalmi vásár 1000.-Ft/rendezvény 

8.tűzifa elhelyezése (14 napon túl) 200,-Ft/m2/nap 

9. munkagép, mezőgazdasági vontató és a 3,5 tonnát meg nem haladó súlyú tehergép-

jármű 

500,-Ft/hó 
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                                           2.A rendelet hatálya 

                                                                2.§ 

(1)A rendelet hatálya kiterjed Érsekhalma Község közigazgatási területén zajkibo-

csátással járó  

a, közterületi rendezvényekre 

     b, magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységekre, 

     c,vendéglátó egységek teraszán, kerthelyiségében és előkertjében üzemeltetett han-

gosító berendezés üzemeltetésére 

     d,sport és szabadidős létesítmények területén megtartott szabadtéri rendezvények 

hangosító berendezés üzemeltetésére. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) a gyülekezési jogról,  

b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésre, 

c) vallási tevékenység végzésére, 

d) Szilveszter napján tartott rendezvényekre, 

e) a közterületen megtartott családi napi rendezvényekre, 

f) önkormányzati rendezvényekre, 

g) közérdekből, kárelhárítási, katasztrófavédelmi céllal figyelemfelkeltésre, tájékozta-

tásra használt hangosító berendezés és zajforrás üzemeltetésére. 

                                                   

                                                   Értelmező rendelkezések 

3.§ 

E rendelet alkalmazásában:  

1.családi napi rendezvény: önkormányzat által szervezett, a település lakosságának közösségi életét 

szolgáló, bárki által szabadon látogatható, előre meghirdetett időpontban megtartott rendezvény; 

2.hangosító berendezés: bármely hangszóró vagy műsorforrás, beleértve az élő zene, élő műsor szol-

gáltatására alkalmas eszközt; 

3.magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenység: olyan zajhatással járó, háztartáson be-

lüli tevékenység, amely alkalmas mások nyugalmának megzavarására, így különösen lakásfelújí-

tással kapcsolatos tevékenységek, zenélés vagy zenehallgatás, sporttevékenység, játék, motoros 

gép üzemeltetése, favágás, fűrészelés, fűnyírás, permetezés; 

4.önkormányzati rendezvény: Érsekhalma Község Önkormányzata, valamint önkormányzati fenn-

tartású intézménye által megrendezésre kerülő, vagy kizárólag önkormányzati forrás felhaszná-

lásával megvalósuló esemény; 

5.Szilveszter napján tartott rendezvény: december 31. napján 16,00 órától január 1. napján 08,00 

óráig tartó rendezvény; 

6.zaj-és rezgésvédelmi szakértő: a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában szereplő szakértő; 
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 
II. fejezet 

                         Közterületi rendezvények zajkibocsátása 

                                                                              4.§ 

(1) Közterületen megtartott alkalmi rendezvény hangosító berendezése csak végleges zajki-

bocsátási határértéket megállapító határozat (a továbbiakban: engedély) birtokában üze-

meltethető. 

(2) A közterületen megtartott alkalmi rendezvény szervezője a rendezvény tervezett idő-

pontja előtt legalább 15 nappal köteles az engedélyt megkérni. A kérelemhez csatolni 

kell a részletes programtervet. 

(3) A közterületen megtartott alkalmi rendezvény helyszínét úgy kell kiválasztani, a hango-

sító berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy az a lehető legkisebb mértékben zavarja a 

környéken élők nyugalmát. 

(4) Az engedély a rendezvény szervezőjét nem mentesíti a tevékenység végzéséhez szüksé-

ges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól. 

(5) Szabadidős célú szabadtéri hangosító berendezés üzemeltetése az alábbi időpontokban 

engedélyezhető: hétköznapokon 8,00-22,00 óráig, szombaton 9,00-24,00 óráig, vasárnap 

és ünnepnapokon 9,00-22,00 óráig. 

(6) A közterületen megtartott alkalmi rendezvényekre vonatkozó önkormányzati hatósági 

ügyekben első fokon átruházott hatáskörben a jegyző jár el.  

 

5. Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységeire vonatkozó szabályok 

5.§ 

Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajjal járó tevékenységet hétköznapokon nap-

pal 7,00-20,00 óra, szombaton 8,00-19,00 óráig, vasárnap és ünnepnapokon 9,00-12,00 óra 

között lehet végezni. Az azonnali hibaelhárítási, rendkívüli kárelhárítási és balesetveszély 

elhárítására irányuló munkavégzés ettől eltérő időpontban is végezhető. 

 

6.  Reklámcélú hangosító berendezések zajkibocsátása 

6.§ 

 

(1)Mozgó árusító jármű hirdetési célokra alkalmazott hangosító berendezése az alábbi idő-

pontokban üzemeltethető:  

a) hétköznapokon: 8,00-18,00 óráig 

b) szombaton: 8,00-18,00 óráig 

(2)Vasárnap és ünnepnapokon mozgó árusító jármű hirdetési célokra alkalmazott hangosító 

berendezése nem üzemeltethető. 

 (3)Hangosító berendezés álló helyzetű járművön nem üzemeltethető. 
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7.  Gázágyú üzemeltetésre vonatkozó szabályok 

7.§ 

A robbanómotoros és elektromos kerti gépek, valamint szőlőültetvények madár-kár elleni véde-

kezéséhez használt zajkibocsátó berendezések (pl. propán-bután gázágyú, karbid gázágyú) üze-

meltetése hétköznap 8.00 órától 20.00 óráig engedélyezett, 20.00-tól 8.00 óráig csak akkor en-

gedélyezett, ha a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 

(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. mellékletében meghatározott határértéket nem lépi túl.  

Záró rendelkezések 

8.§ 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

Záradék: 

E rendelet kihirdetve: 2019. szeptember 27-                   Kucsoráné dr. Drégelyi Zita 

         jegyző 

 

Érsekhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5./2015. (V.14.) önkormányzati rendelete 

az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokról 

Érsekhalma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§(3) bekezdésében biztosított véleményezési jog-

körében eljáró Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség vélemé-

nyének kikérésével, és az 54/2014. (XII.05.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

rendelkezéseivel összhangban a következőket rendeli el: 

Általános szabályok az avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatosan 

1.§ 

(1) E rendelet alkalmazása szempontjából: 

- avar és kerti hulladék: lehullott lomb, fű, szár, levél, kaszálék, metszési hulladék, egyéb növé-

nyi maradványok (a továbbiakban együtt: kerti hulladék), 

- külterület: a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban mező-

gazdasági, erdőművelési, vízgazdálkodási, vagy művelés alatt nem álló természet közeli ré-

sze, 

- belterület: lakott övezet, ideértve a zártkerti ingatlanokat is, amennyiben belterületen található-

ak. 

 

(2) A kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban hasznosítással, másodsorban komposztálással 

kell gondoskodni. 
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 
(3) A kerti hulladékot égetéssel történő ártalmatlanítása esetén előzetesen szikkasztani, szá-

rítani kell. Az égetés a tűzvédelmi előírások betartása mellett, csak felügyelettel, száraz 

állapotban, kis (maximum egy talicskányi) adagokban történhet. Az ingatlan tulajdonosa 

(külön engedély nélkül) bármely érsekhalmi belterületi ingatlanán égethet kerti hulladé-

kot, a jelen rendeletben foglalt szabályok és korlátok betartása mellett. 

 

(4) Belterületen, Érsekhalma község lakossága és a levegő tisztasága védelme érdekében a 

kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok esetén február 15-től május 15-ig, 

valamint szeptember 15-től november 30-ig terjedő időszakban, hétfőtől péntekig 0800 

és 1800 óra, illetve szombaton 800 és 1200 óra között lehetséges. Kivéve a munkaszüneti 

és ünnepnapokat. 

 

(5) Erősen párás, ködös időben, valamint szélmozgás (>15 km/óra) esetén tilos az égetés, 

tüzet gyújtani csak szélcsendes időben szabad. 

 

(6) Belterületen tüzet gyújtani csak a szomszédok előzetes tájékoztatása és túlzott zavarása 

nélkül lehet. 

 

(7) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen idegen anyagot (kommunális, 

ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, permet-

szert, ezek maradékait és csomagoló anyagait, elhullott állatot). 

 

(8) A kerti hulladék égetése csak megfelelően kialakított helyen, a vagyon és személyi biz-

tonságot nem veszélyeztető módon, az emberi egészség és környezet károsítása nélkül 

történhet. 

 

(9) A kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetet erősen zavaró, ingerlő 

(füst, bűz, pernye, korom, hő terhelés) hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásve-

szélyt ne jelentsen. Tilos égetni a szomszédos telken lévő épülettől 10 m, saját telken 

lévő épülettől 5 m távolságon belül. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és 

füst az égetés környezetében lévő zöld növényeket (pl. fát, bokrot, zöldfelületet) ne ká-

rosítsa. 

 

(10) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 

A helyi viszonyok alapján az önkormányzat is elrendelhet tűzgyújtási tilalmat. 
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(11) Külterületen az irányított égetés megkezdése előtt az Országos Tűzvédelmi Szabály-

zatról szóló 54/2014. (XII.05.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) szerinti engedélyez-

tetési kötelezettségeknek eleget kell tenni. 

 

(12) A kerti hulladék égetése kizárólag az ingatlan tulajdonosának tudtával és jóváhagyá-

sával végezhető. Az égetést kizárólag cselekvőképes nagykorú személy végezheti, aki 

nem áll szeszesital, vagy egyéb, a cselekvőképességet befolyásoló anyag vagy szer ha-

tása alatt. 

 

(13) Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (pl. füst, bűz, pernye, korom, hőtermelés) fel-

erősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést végző köteles a tüzet azonnal eloltani 

és a levegőszennyezést megszüntetni. 

 

(14) A tűz folyamatos őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köte-

les gondoskodni. A tüzet magára hagyni tilos. Az égetés helyszínén olyan eszközöket 

illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadá-

lyozható, azonnal eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet 

edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb 

kézi szerszámot. 

 

(15) A kertben keletkezett kerti hulladék égetését ingatlanon belül kell végrehajtani, közte-

rületet, vagy más ingatlanát erre a célra igénybe venni tilos. 

 

(16) Az égetés befejezésével az égetést végző köteles a tüzet eloltani, a parázslást - vízzel, 

földtakarással, kéziszerszámokkal - megszüntetni, a helyszínt és annak környezetét tűz-

védelmi szempontból átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet 

okozhat. 

 

(17) Amennyiben a tűz elterjed, és az égetést végző azt nem tudja megfékezni, köteles ha-

ladéktalanul bejelenteni a tűz terjedését a tűzoltóságnak. Bejelentés után az égetést vég-

ző köteles az égetés helyszínén tartózkodni a tűzoltóság megérkezéséig. 

  
 (18) A jogszabálytól eltérő vagy külterületen hatósági engedély hiányában végzett tűz-

gyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után. 
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Korlátozó rendelkezések 

2.§ 

 

(1) Tilos az égetés folyamatának gyorsítása céljából légszennyező, bűzös vagy tűzveszélyes 

segédanyag (pl. benzin, gázolaj, hígító) használata. 

 

(2) Belterületen tilos a lábon álló növényzet, égetéssel történő megsemmisítése. Külterüle-

ten pedig tilos a zöld növényi részeket tartalmazó lábon álló növényzet égetése. 

 

(3) Tilos a kerti hulladék égetése hivatalok, egészségügyi és gyermekintézmények, kulturá-

lis és közösségi intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 m-es környezetében, az in-

tézmény működési ideje alatt. 

 

(4) Tilos a kerti hulladék égetése elektromos, távközlési és gázvezetékek 10 méteres öveze-

tén belül. 

 

(5) Tilos a kerti hulladék égetése a véderdők és a helyi védelem alatt álló területeken. 

 

(6) Tilos az égetés közút mellett, az út tengelyétől számított 20 méteren belül. Az égetés a 

közlekedés biztonságát nem veszélyeztetheti, a látótávolságot nem csökkentheti. 

 

(7) Tilos olyan időszakban égetni, amikor az erre feljogosított szerv a község területén víz-

korlátozást rendel el, vagy az égetés helyszínén a vízszolgáltatás bármely okból szüne-

tel, vagy korlátozott. 

 

(8) Belterületen május 16-a és szeptember 14-e, valamint december 1-e és február 14-e kö-

zött a kerti hulladék égetése tilos. 

 

Tarló és lábon álló száraz növényzet 

irányított égetésére vonatkozó szabályok 

3.§ 

 

(1) Tarló, illetve lábon álló száraz növényzet égetését, illetve egyéb külterületen végzett 

égetést csak engedéllyel lehet végezni. Az engedélyt az OTSZ alapján a Bács-Kiskun 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Baja Katasztrófavédelmi Kirendeltsége adja ki. 
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(2) Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni a növény-egészségügyi hatóság állásfog-

lalását, védett, Natura 2000 vagy ökológiai hálózat területén a Nemzeti Park állásfogla-

lását is. 

Záró rendelkezések 

4.§ 

 

E rendelet 2015. május 15. napján lép hatályba. 

 

Kucsoráné Dr. Drégelyi Zita                                   Horváth Roland 

                  Jegyző                                                     polgármester 

 

Záradék:A rendelet kihirdetve:  2015. május 14. 

 

                                       Kucsoráné dr. Drégelyi Zita 

                       jegyző 

 

 

 

AZ ÉRSEKHALMI POLGÁRŐR ÉS FALUVÉDŐ EGYESÜLET  

 

Kedves lakosság! 

A helyi polgárőrség  mindennap jelen van községünk területén. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét , hogy bárki  idegen  személyt, idegen 

járművet lát a községben, rendszámot jegyezze fel illetve kérem azon-

nal jelezni az alábbi telefonszámon: 06 70/459 44 29 lehetőség szerint 

azonnal oda megyünk. 

Vigyázzunk az idősekre,vigyázzunk egymásra! 

 

A jövőben is várjuk az új polgárőrök jelentkezését! 

Keressenek bizalommal: Kovács Zoltán (Buxás)elnök 
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Fontosabb eseményeink… 

 

Trianon 100. évforduló ünneplése Érsekhalmán. 
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Új Kenyér Ünnepe 
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Együtt Érsekhalmáért Egyesület hírei 
 

Kedves Olvasóink, Látogatóink! 

Megjelent a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 
431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet, amely 2020. szeptember 21. napjától szigo-

rításokat vezet be: 

A rendelet a nyilvános könyvtárakban is kötelezővé teszi a maszkviselést a  6 
évesnél idősebbek számára. Fontos, hogy maszkot kell viselni (tehát már 

nem lehet sál, kendő stb), és az orrot és a szájat folyamatosan eltakarva kell 
hordani. Ez mindenkire vonatkozik a nyilvános térben, dolgozóra és látogató-

ra egyaránt. 
Megértésüket, türelmüket köszönöm! Vigyázzunk egymásra! 

 
 

KÖNYVTÁRAK AZ EMBEREKÉRT-ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! 

2020. október 5-11. Országos Könyvtári Napok 15. 

alkalommal! 

Könyvtárunk ismét készül érdekes programokkal… 

Október 6. Aradi Vértanúk napja (emlékezés, zászló 

készítése) 

Október 7. Elsősök beavatása a könyvtárunkba 

Október 8. Kérdezd a könyvtárost (foglalkozás) 

 

Október 5-11-ig Mesenaptár vándorkiállítás! A 2019-2020 naptárpályázat 

és programsorozat legszebb alkotásai tekinthetők meg Könyvtárunkban! 

  

TÖKFARAGÓ délután 
Szeretettel várunk mindenkit,( gyerekeket-szülőkkel) tökfaragó 

délutánunkra, kemencében sült sütőtökre 

2020.október 24-én (szombaton)15:00 órától  

a Tájházunk udvarán 

 

Tököt adunk, a faragáshoz való eszközt mindenki hozzon magával! 

 

Az elkészült tökökkel községünket díszítjük! 
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Nyári napközis tábor Érsekhalmán 
Az idei évben az egyesületünk szervezésében kipróbáltunk egy 5 napos napközis 

tábort a tájházunknál. Igyekeztünk változatos programokkal  kitölteni a nálunk tá-

borozó gyerekek napjait. A visszajelzések alapján mindenki nagyon jól érezte ma-

gát, várják a folytatást…..Köszönjük a közreműködést a segítőinknek! 
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AZ ISKOLAI ÉLET ESEMÉNYEI 

 

 

A 2019/20-as tanév lezárása rendhagyó módon történt: a COVID19 ví-

rus miatt elrendelt tantermen kívüli digitális tanrend következtében jú-

niusban 3 hónap elteltével találkoztak először a gyerekek az iskolában. 

Az évzáró alkalmából lehettek jelen tanév végén, amelyet osztálykere-

tek között, műsor nélkül, csak bizonyítványosztással lehetett megtarta-

ni. 

 

A digitális tanrend alatt a pakolás már elkezdődött az iskolában, majd 

nyáron elindult az épület energetikai felújítása. A községi önkormány-

zat sikeres pályázatának köszönhetően napelemes elektromos rendszer, 

külső szigetelés, korszerű világításrendszer került kialakításra. Ehhez 

kapcsolódik a teljes nyílászáró-, illetve radiátor- és kazáncsere, vala-

mint a festés. Ilyen mértékű felújítás az épület iskolává alakítása óta 

(1987) nem volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2020/21-es tanév kezdete is rendhagyó módon történt: sajnos a 

nagyméretű kivitelezés még nem készült el, így 2020. szeptember 1-én 

– átmeneti szükségmegoldásként – az IKSZT helyiségeiben kezdődött 

meg a tanítás.  
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Köszönjük Érsekhalma Község Önkormányzatának, illetve az Együtt 

Érsekhalmáért Egyesületnek, hogy helyet biztosítottak a kisdiákok szá-

mára. Öt új elsős tanuló érkezett, egy leány és négy fiú, ezúton is kívá-

nunk nekik sikeres tanulóéveket! 

 

 

 

 

 

 

Megújult iskolánk birtokbavétele várhatóan 2020. október 5-én lesz. Jó 

hír, hogy ekkortól a helyi főzés is újraindul a szintén felújított kony-

hánkban. 
 

 

 

 

 

Az Érsekhalmi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány  

 

 

A 2019/20-as tanévben az elrendelt digitális oktatás miatt községünk-

ben a segítséget kérő és rászoruló családoknak segített alapítványunk 

eszköz kölcsönadásban. A nagycsaládosoknak internet szolgáltatáshoz 

anyagi hozzájárulást biztosítottunk. 

 

Ezúton köszönjük mindenkinek akik adójuk 1%-val, illetve bármi-

lyen más támogatással alapítványunkat segítette! 
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Érsekhalmi Német Nemzetiségi Óvoda 

 

A tavasszal kialakult járványügyi veszélyhelyzet miatt óvodánk működése a követ-

kezőképpen alakult.  

2020. március 16-tól a fenntartó önkormányzat teljes óvodai zárást rendelt el.  

A szülőknek online formában (facebook zárt csoport) küldtük a heti ütemterveket a 

nevelés, fejlesztés segítéseként.  

2020. április 6-tól 5 gyermeknek tartottunk ügyeletet. 2020. május 11-től a felü-

gyeletet igénylők száma 10 fő lett. A követelményeknek megfelelően 2 csoportban 

oldottuk meg az elhelyezést.  

A Kormány 215/2020. (V. 20) Korm. rendelete alapján 2020. május 25-től újra nyi-

tottuk az intézményt.  

A nyári működés a következőképpen alakult: 

Az óvoda és családi bölcsőde 2020. augusztus 17-ig teljes feladatellátásban üze-

melt. 

A nyári zárás ideje: 2020. augusztus 17-augusztus 31-ig. 

A nyár folyamán a teljes gyermeklétszám volt jellemző. 

Így teljes létszámmal készültünk a Június 12-i óvodai évzáró-búcsúztató ünnepsé-

günkre.  

Az ünnepségen az 5 iskolába készülő óvodásunkon kívül elbúcsúztattuk Fischer Ist-

vánné Tündi néni dajka néninket is. Nyugdíjas éveire kívánunk neki minden jót!  

Helyette Gardziel Izabella a Közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény 20/

A § alapján meghirdetett pályázat nyerteseként 2020. 09. 01-től látja el a nevelő-

munkát segítő feladatokat óvodánkban. 

A több héten át tartó kényszerszünet miatt elmaradt programjaink voltak: 

Húsvétváró - hét 

A Föld napja – témahét 

Anyák napja az iskolásokkal 

Gyermeknap játékos vetélkedőkkel 

Családi nap 

Nyári buszos kirándulás 
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A nyár folyamán az udvari játszótér kisebb felújítási munkálatai megtörténtek. 

(lengő mászókán kötélcsere, babaház tetőfedése) 

Köszönjük a fenntartó önkormányzat segítségét! 

A NAV által kiutalt szja. 1% támogatás összegeként 58.000 Ft vehetünk igénybe az 

év folyamán. Köszönjük minden adózó polgárnak az alapítványunk számára történő 

felajánlást. Várjuk a következő évben is a segítséget!  

Adószámunk: 18363797-1-03 

Az Érsekhalmi Óvodásokért Alapítvány 

 
A NEA-UN-19-EG civil szervezetek egyszerűsített támogatása – Lolka Családi Bölcsőde üzemelte-

tése pályázatunkon 200.000 Ft-ot nyertünk. 

 

Gyermeklétszám alakulása: 

A 219/20-as nevelési évet 24 fővel zártuk.  

A bölcsőde létszáma egész évben 7-8 fő volt, a folyamatos beiratkozások miatt. 

 

A létszámok korosztályonkénti megoszlása: 

Iskolába menő nagycsoportos – 6 fő  

Középsőcsoportos korú – 4 fő 

Kis- illetve mini csoportos korú – 14 fő (8+6 fő megoszlásban) 

 

Iskolába íratott gyermekek száma – 5 fő  

Óvodába íratott gyermekek száma 1 fő 

Összegzés: 

2019-20. év eleji létszám:24 év végi létszám:24 

 

2020-21. év eleji létszám:19  

 

A létszámok korosztályonkénti megoszlása: 

Iskolába menős korú - 4 fő 

Középsőcsoportos korú – 8 fő 

Kis- illetve mini csoportos korú – 7 fő /6+1 fő megoszlásban 

 

Az idén ősszel is szeretnénk elektromos hulladékot gyűjteni! Többen jelezték a községben, hogy 

van rossz számítógépük, televíziójuk, hűtőládájuk, stb. 

 

A HULLADÉKGYŰJTÉS IDŐPONTJA: OKTÓBER 28. 

Eddig az időpontig kérjük, hogy juttassák el az óvoda udvarára a valaha árammal működött gépe-

iket! 

Felajánlásaikat előre is köszönjük! 

 

A nevelési évre kívánok minden gyermeknek, szülőnek sok sikert, sok örömöt! 

 

  

 

KITEKINTÉS 

Márton nap az iskolásokkal - november 

Mikulás ünnepség  - december 6.  

Karácsony köszöntés – december  
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