Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

MEGHÍVÓ

2009. december

Wass Albert: Karácsony
(részlet)
Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!
Olyan jó néha angyalt lesni,
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplőben elébe menni,
mesék tavában megferedni
s mesék tavában
mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.

Szeretettel meghívjuk
Önt és Kedves családját a

Mert rút a világ, fekete.
Vak gyűlölettől fekete.
Vak, mint az emberek szeme:
az égig sem látnak vele.
Pedig az égből lefele
porzik már Isten szekere!

Boróka Ének és Néptánc Egyesület

ADVENTI MŰSORÁRA,
melyet 2009. december 6-án (vasárnap)
16 órakor tartunk

Szent tükrébe végre egyszer
pillantsatok tiszta szemmel,
tiszta szemmel, Istenszemmel
milyen szép is minden ember!

a faddi művelődési házban.
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

HÍVÓ SZÓ!

2009. december 20-án (vasárnap) 17 órai kezdettel a faddi római
katolikus templomban tartandó karácsonyi előadásra.
„KIÁLTS A SZERETETÉRT!” címmel Calcuttai Szent Teréz életéről készült
musical-operát mutatja be a pécsi Szivárvány Musical Stúdió.
Rendezte és vezényel: Papp Zoltán
„Házatokra boldogság száll, - Ha betér az Égi király…”
A BELÉPÉS DÍJTALAN!
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Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége
Az őszi időjárás változást hoz a természetben. A fák
lombkoronája sokféle színben pompázik. A feltámadó szél
segíti a levelek hullását. Az emberek fázósan húzzák össze
kabátjukat. Előkerülnek a sapkák, sálak, kesztyűk is.
Csak egy-egy napra süt ki a nap. Így volt ez október utolsó
hetében is. Szép kellemes időt fogtak ki a nyugdíjasok azon a
napon, amelyet Harkányban töltöttek. Petőfi Sándor verse jut
ilyenkor az eszünkbe:
„Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja Isten, hogy mi okból
Szeretem? De szeretem.”
Fürdés a téli hónapokban már nem lesz, de programoknak
eddig sem voltunk híján, és ezután sem leszünk.
Nemrég Gyönkön jártunk, ahol az „Életet az éveknek”
nyugdíjas szervezet vetélkedőt szervezett. Elméleti és
gyakorlati feladatokat kellett megoldani a csapatoknak. Mi
először vettünk részt ilyen vetélkedőn, de nagyon élveztük.
Befejezésként ebédet kaptunk.
Jól érezték magukat azok is, akik a színházi előadáson vettek
részt a művelődési házban.
Az október 23-i ünnepségen szép számmal voltunk jelen.
Külön öröm számunkra, hogy a mi munkánkat is értékeli a
község. Az idén két nyugdíjas is részesült dicséretben:
Márkus Györgyné és Péter Györgyné kaptak az „Akikre
büszkék vagyunk” díjat. Nekik itt is gratulálunk.

Az ünnepség után nagy érdeklődéssel néztük Balogh László
képeit. Az ő munkássága példa arra, hogy mindig lehet újat
kezdeni. A kor, az idő múlása nem számít, csak az akarat.
Ott voltak nyugdíjasaink a hősi emlékmű koszorúzásán,
halottainkról való megemlékezésen is.
Az atomerőmű kiállító autóbuszát is meglátogattuk
november elején, a művelődési ház udvarán. A csoporttal
már jártunk az erőműben. Így most újdonság volt a
fényképeken ábrázolt állatok élethű bemutatása.

Az ősz ennyi mindent hozott számunkra. Most pedig várjuk a
telet, a vele járó feladatokat, elfoglaltságokat, az ünnepeket.
Schiffler Györgyné elnök

ESEMÉNYEK - KÉPEKBEN

Parasztdekameron

Csipkerózsika
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Faddon a 2009. október 23-i megemlékezésen kimagasló teljesítményükért elismerést kaptak:
„Akire büszkék vagyunk”
Az általános iskola által javasolt: Bogárdi Barbara 6. osztályos tanuló, Fonyódi Szabolcs 7. osztályos tanuló, Kákonyi
Bettina 4. osztályos tanuló, Kovács Lilla Alexa 4. osztályos tanuló
2009-ben érettségizett a tolnai gimnáziumban Horváth Szandra Olimpia Sztárai-díjas tanuló
A civil szervezetek ajánlásai alapján:
Márkus Györgyné és Péter Györgyné (Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége)
Balogh János (Fadd Polgárőr Egyesület)
Soponyai Mihály és Soponyai Mihályné (Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület)
Tóth Mária és Koncsol Margit (Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület)
Németh István (Faddi Sporthorgász Egyesület)
Dohóczki Jánosné (Fadd Polgári Egyesület)
A Faddi Sport Egyesület tagjai közül:
Feidt Roland (Karate Szakosztály)
Benis Zsolt és Vörös Viktor (Labdarúgó Szakosztály)
Szekeres István (Sárkányhajó Szakosztály)

Az örökifjú Terka néni

„Fadd Nagyközségért” kitüntető díjat kaptak:
Himmelné Dr. Ökrös Magdolna: a Római Katolikus Templom felújításával összefüggésben kifejtett sok éves önzetlen
szervező tevékenysége és az évente megrendezésre kerülő Templom Napja sikeres lebonyolításában végzett kimagasló
munkájának elismeréseként kapta.
Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület: 1993-ban alakult, a település rendezvényein, ünnepségein való énekkari és táncos
előadásainak elismeréséül kapták a díjat. Az egyesület segíti a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését, rendszeresen szervez
közművelődési programokat.

Életmentő emlékéremben részesült:
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Márkus György 7133 Fadd, Váci M. u. 14. szám alatti lakosnak a
2009. augusztus 30-án a Fadd-Dombori céltorony területén a faddi holtágból történő életmentés közben tanúsított hősies
magatartás elismeréséért „Életmentő emlékérmet” adományozott.
Márkus György Kiss István, Alsónána Kossuth L. u. 8/B szám alatti lakos életét megmentette és életfunkcióit a mentők, illetve
az orvosi szakszemélyzet megérkezéséig folyamatosan biztosította.

Fadd Díszpolgára 2009-ben Molnár M. György
Molnár Mózsi György 1932-ben született Faddon. 1954-ben elvégezte
a pécsi Pedagógiai Főiskola rajz-földrajz szakát. Faddon és Tolnán
tanított, később megyei képzőművészeti előadóként, felügyelőként
dolgozott. Képei főként dunántúli tájakat, falu- és városrészleteket
idéznek föl lendületes festésmóddal, a guache anyaghatásainak
érzékeny és változatos alkalmazásával. Kiegyensúlyozott kompozíció,
érzékeny és változatos színvilág, a látvány erejét őrző-közvetítő
megjelenítés jellemzi.
A település közművelődése, kulturális színvonalának emelése,
hírnevének öregbítése terén végzett kiemelkedő tevékenysége
példaként áll előttünk.

Városnézés és színházlátogatás Szabadkán - 2009. november 14.
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Tegyünk a Szívünkért Egyesület
Bármely újság adventi-karácsonyi számába írni mindig felemelő érzés. Olyan fogalmak, üzenetek veszik birtokba az ember
gondolatait így ünnep felé fordulva, ami a taposómalmok szürkeségében ritkábban tapasztalható.
Az ünnep szükséges, mint a levegő. Ahhoz kell, hogy életben maradjunk. Orvossága a fáradt, beteg léleknek. Az ünnepet az
Isten nem csupán a maga dicsőségére szerezte, hanem az ember javára is. Rohanó, hangos világunkban le kell állni, fel kell
töltekezni, el kell csendesedni. Ennek jelentőségét mélyebben megértjük, ha a karácsonyra gondolunk. Az az egyszeri-örök
betlehemi üzenet máig kihat az emberre. Megmozgat mindenkit, akár hívő, akár nem, hiszen nem az a fontos benne, ami
tartozéka, járuléka a karácsonynak (külső készülődések, családi ebédek, figyelmes ajándékok, a karácsonyfa pompázatos
felöltöztetése…stb.), hanem az a Krisztus, akinek megszületésére emlékezünk ezen a napon.
Azt hiszem, hogy mindannyiónk számára elképzelhetetlen, hogy megfeledkeznénk a karácsonyról, vagy csak akkor jutna
eszünkbe, amikor már elmúlt. Benne, akarva akaratlan, megérint bennünket az árnyék és a fény… Az istálló, a fáradt József és
Mária (születendő gyermekük misztériumával), a jászol, a szegényes pólya… s a tündöklő fény, az angyalok azon dalai,
melyeket ma is hall minden érző emberi szív! Az a mennyei híradás, amitől a legkeményebb ember is puhává válik és az az
öröm (evangélium), ami értelmet ad egész életünknek! Fény és árnyék kíséri azóta is napjainkat. Ünnepeljünk azzal a tudattal,
hogy a világosság mindig győz a sötétség, az árnyék fölött. Mert Isten keze, ahova odaér, mindig ad és teremt. Teremti
bennünk a tartós örvendezést, a szépséget, a hálaadást, a tisztaságot. Belép a szívünkbe és lágyan, szeretettel, velünk érezve
térdre kényszerít bennünket. S ilyenkor -adventben és karácsonykor- elnémul az érdek, az ellenségeskedés, a rosszindulat, az
uralkodási vágy, a zsarnokság. Helyette lélektől-lélekig tud buzogni a szeretet, feltörni a megbocsátás. Kinyílik egy belső kapu
a jóság „ki-be járására”. Ebben a varázslatos, megtisztult hangulatban, lopva szájára teszi az ember a kezét, befelé fordul,
emlékezik és kimond egy szót: KÖSZÖNÖM!
Olyan sok ajándékot adunk karácsonykor gyermekeinknek, unokáinknak, szüleinknek, barátainknak - mert adni jó! Ne
feledkezzünk meg arról, hogy a nagylelkűnek látszó két kezünket az Egek Ura felé is ki kell nyújtanunk, amibe nem embernek
szánt tárgyakat kell elrejtenünk, hanem szívünket. Úgy, ahogy van. Szolgálatainkat, szeretetünket, tenni akarásainkat
betegségünkben, problémáink közepette is.
Mekkora ajándék lenne, milyen szép szokássá alakulhatna, ha meg tudnánk szólítani -így karácsony táján- szomorú arcú járókelőket és vigasztalnánk őket. Sokszor eszembe jut Bódás János: „Ki van jelölve a helyed” c. verse. Íme a költemény:
Azért van síró, hogy vigasztald,
És éhező, hogy teríts asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed.
Vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
Azért van annyi árva, üldözött,
hogy oltalmat leljen karod között.
Azért roskadnak mások vállai,
hogy terhüket te segítsd hordani.
Az irgalmat kínok fakasztják,
s mélység felett van csak magasság.
Ha más gyötrődik, vérzik, szenved,
azért van, hogy te megmutathasd,

hogy mennyi szeretet van benned.
Megmutattad-e néha legalább?
Enyhült s szépült-e tőled a világ?
Vagy tán kezedtől támadt foltra folt
ott is, hol eddig minden tiszta volt?
Mi vagy? Vigasznak, írnak szántak,
menedéknek, oszlopnak, szárnynak.
Ki van jelölve a helyed,
ne nyugodj, míg meg nem leled,
csak ott leszel az, aminek

rendeltettél. – Másként rideg,
céltalan lesz az életed.
Mag leszel, mely kőre esett,
elkallódott levél leszel,
Mely a címzetthez nem jut el.
Gyógyszer , ami kárba veszett,
mit sohse kap meg a beteg.
rúd leszel, de zászlótalan,
kalász leszel, de magtalan.
Cserép, miben nincs virág,
s nem veszi hasznod sem az ég,
sem a világ.

A „Tegyünk a Szívünkért Egyesület” nevében írom e pár gondolatot. Sokszor elmeséltem már „sebzett-szívűségünket” szószoros, testi értelemben. A rosszban a jó az, hogy annyi mindenre megtanított a gyenge, operált szív bennünket. Nemrégiben
ünnepeltük fennállásunk 1 éves évfordulóját. Köszönjük azok szeretetét, akik velünk örültek és részt vettek alkalmunkon.
Vendégkönyvünkbe valaki kedvesen azt írta, hogy: „Teremtőnk áldja meg a szívesek közösségét, legyetek ti a közösség
SZIVE. Áldás rátok! Köszönjük, hogy együtt lehettünk újra!”

Fadd orvosainak, vezetőinek, lelkészeinek, a község
minden lakójának, Szívklubunk nevében, Istentől
gazdagon megáldott, elmélyült adventi készülődést,
karácsonyt és örömteli ünneplést kívánunk
szeretettel:
Deméné Miksa Zsuzsa ny.ref.lelkész
Palcsó Gáborné titkár
Dohoczki Istvánné elnök
Antusné Mácsik Edit alelnök
Halmazsán Jánosné alelnök
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Legenda és valóság karácsonykor
Lassan végére érünk az esztendőnek. Nap ment napot
követve. Rohantunk és nem értünk tennivalóink végére.
A hétköznapokat ünnepek követték. Még ekkor sem álltunk
meg egy kis időre, hogy számba vegyük életünk eseményeit.
Erőt gyűjtsünk. Pedig szüksége van erre testnek és léleknek
egyaránt. Valljuk meg, hogy elfáradtunk.
Most karácsony, az Isten Fia születésének napja köszönt ránk.
Szánjunk az Üdvözítő személyére kis időt, hogy megújuljon
életünk.
Nemrégiben egy kedves kis írást olvastam a három fa
legendájáról. Ez a vallási tárgyú szép történet megérteti
velünk karácsony titkát.

Végül kivágták a harmadik fát is. Ez nagy izgalommal várta,
hogy beteljesedjék óhaja. Kivágtak belőle kettő durván
faragott gerendát és összeillesztették kereszt alakjában. A
szégyen és a gyalázat jele - töprengett a fa. Soha nem fogok
Istenre mutatni - és mégis, a Golgota hegyén ott függött rajta
Isten Fia.
Végül mind a három fa megértette, hogy Isten beteljesítette
vágyukat.

Évekkel később jöttek a favágók. Kivágták az első fát és
felfűrészelték deszkának. A gazda közönséges jászolt készített
belőle. „Mi lesz az álmaimmal, a bölcsővel?” - sírta el magát
az első fa. Mégis beteljesedett az álma, de szebben, mint
gondolta. Ebbe a jászolba fektette Mária Jézust, az Isten Fiát.
Kis idő múlva kivágták a második fát is. Lehetséges egyetlen
fából egy hajót csinálni? Kivájtak belőle egy szerény
halászcsónakot. Eljött az idő, amikor ezt a csónakot
kölcsönözte Péter Jézusnak, hogy tanítson a Genezáreti tó
mellett.

A megváltásra gondolva:
- „Áll a Krisztus szent keresztje,
Elmúlás és rom felett,
Krisztusban beteljesedve,
Látom üdvösségemet.” (232:1)

Ezt kell megértenünk ebből a legendából. Ezen a karácsonyon
valljuk teljes hittel és szívvel, Református Énekeskönyvünk
szavaival:
Én bölcsőd leszek…
Három fa állt a tengerparton. A tengerre tekintve álmaikról - „Megváltóm egy kérésemet nem vetheted meg nékem,
Hogy szívem mélyén Tégedet hordozhatlak remélem.
beszélgettek.
És bölcsőd, szállásod leszek, jövel hát tölts el engemet.
- Szeretném, ha egykor bölcső lenne belőlem. (Álmodozott az
Magaddal: nagy örömmel.” (329:5)
első.)
- Én pedig szeretném, ha hajót készítenének testemből. Az élet viharában…
Szállítani fogom a gazdag árukat a tengeren. (Sóhajtozott a - „Hinni taníts Uram, kérni taníts!
másik.) És te?
Gyorsan elszáll a perc, kérni taníts!
- Magam sem tudom - felelte a harmadik. - Örömmel állnék
Lásd gyengeségemet, erősíts engemet,
egy kimagasló helyen, hogy mindenki láthasson.
Míg diadalt nyerek, kérni taníts.” (479:3)

Így lesz örömteli, áldott ünneplésünk és örök életünk. Ezt
kívánom szeretettel minden Kedves Olvasónak és
mindannyiónknak.
Deme Bertalan
ny.ref.lelkipásztor-esperes

ESEMÉNYEK - KÉPEKBEN

Időse k napja - 2009.
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A faddi Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskolában alkalmazott projektekről
„NÁLUNK IS TÁMAD A HALLOWEEN”
Intézményünkben a nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás alapján állva sokrétű pedagógiai
tevékenység folyik. Az óvodai neveléstől a logopédiai feladatok ellátásán keresztül egészen a hátrányos helyzetű gyermekek
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítéséig.
Országos szinten új módszerek jelentek meg, amelyeket a pedagógusok körében igyekeznek népszerűsíteni. Tantestületünk
vállalta a képesség kibontakoztató integrációs program bevezetését, működtetését az iskolánkban. Ennek keretében akkreditált
tantestületi módszertani pedagógus-továbbképzésen vehettünk részt. Így ismerhettük meg a projektpedagógiai módszert, egy jó
hangulatú, sikeres továbbképzésen. Nekünk pedagógusoknak nyitottnak kell lennünk új dolgokra, ezért a tantestületből többen
is úgy döntöttünk, hogy alkalmazzuk a megszerzett ismereteket.
A tanfolyam elvégzése után vállaltunk egy nagyobb lélegzetű projektet, az akkori 2. évfolyam tanulóival. A karácsonyi
készülődés projektje felejthetetlen élményt nyújtott a tanulóknak, a szülőknek, nagyszülőknek, pedagógusoknak.
Megismerkedhettek mindannyian a karácsonyi népszokásokkal. A szülők által sütött mézeskalács figurák dekorálására egy
cukrász nagypapa tanította a gyermekeket. Az adventi koszorú készítésének tudományát, titkát egy virágkötőtől leshették el a
nebulók és a foglalkozáson részt vevő szülők. A projekt zárásaként egy hangulatos karácsonyi műsorral kedveskedtek a
szülőknek, valamint a projekt vendégeinek a diákok.
A következő évben a 3. osztályban a szüreti projekt során az évfolyam tanulói egy régi népszokással ismerkedhettek meg. Így
szereztek ismeretet, a szüreti munkákról, a szüreti felvonulás ünnepi ruháiról. A felvonulás jelképét, a koronát maguk
készítették felnőttek irányításával. A projekt nemcsak iskolai keretek közt valósult meg, hanem csatlakozott a községi felnőtt
szüreti néphagyomány programjához.
A 4. évfolyamon „Nálunk is támad a HALLOWEEN” címet adtuk projektünknek.
Magyarországon a Halottak és a Mindenszentek napja történetileg nem mókás ünnep, ám a globalizáció következtében a
Halloween már hazánkban is kezd meghonosodni.
Az ünnep a tél közeledtét és az elmúlást
szimbolizálja. A legenda szerint ezen az
éjszakán a Föld benépesül szellemekkel és
kísértetekkel. Ez az a nap, amikor bármiféle
boszorkányos vagy félelmetes dolog
megtörténhet.
Ezen a babonákkal teli napon divattá vált
összejöveteleket
rendezni.
Mi
is
szerveztünk 4. évfolyamosainkkal és
szüleikkel egy Halloween-partit, melyre
kötelező volt a beöltözés valamilyen
jelmezbe. A lányok boszorkány, a fiúk
szellem jelmezt öltöttek. A kötelező
beöltözés mellett félelmetes dekoráció várta
a vendégeket. Így a játékos, vidám, vicces
hangulat garantált volt.
A délutánunkat színesítette még a családi
töklámpás faragó program. Ahányan
voltunk, annyiféle formájú lyukakat
vágtunk a tökökbe, így nem lett két
egyforma lámpás. Mindegyikbe végül
mécseseket helyeztünk el, óvatosan
meggyújtottuk őket és kivittük a remekműveket a feldíszített folyosóra. Mire mindenki végzett, már alkonyodott, remekül
mutattak a derengő tökök az iskola előterében. Akiknek volt kedve hozzá, halloweenes lufikat rajzolhattak és
boszorkánylépcsőket hajtogathattak krepp papírból. Az elkészült alkotások az iskolánk folyosóját díszítik. A parti jó
hangulatához hozzájárult a szülők által sütött sok-sok finomság. Sötétedés után mindannyian kivonultunk az utcára egy-egy
fáklyával a kezünkben és tettünk egy sétát a faluban. Reméljük, hogy mások is kedvet kapnak a mókához és jövőre többen is
szerveznek tökös bulit, hiszen partit adni, készülni rá, sütögetni, bármilyen apropóból barátokat meghívni tényleg remek dolog.
A gyerekek játékként, szórakozásként élték meg ezeket a hagyományostól eltérő ismeretszerzéseket. Hallatlanul lelkesek és
motiváltak voltak. Nekik is tetszett ez az újszerű szervezési mód, hiszen ezáltal kiléphettek a mindennapok rutinjából. Mivel a
tervezésbe a tanulókat is bevontuk, nagyobb volt az érzelmi azonosulás, az élményszerűség. Nagyon jó közösségépítő,
ismeretszerző, tanulási módnak tartjuk a projekt módszert. A közös tevékenykedés, a közös döntések, a munkamegosztás a
csoportokban, az együttgondolkodás, a közös produktumok mind ezt bizonyítják. Az a tapasztalatunk, hogy aki kipróbálta a
projektmódszert, az szívesen alkalmazza.
Olyan munkaforma ez, mely garantáltan örömet okoz a pedagógusnak és gyereknek egyaránt. Itt nemcsak a gyermek tanulhat a
pedagógus irányításával, hanem mi is sokat tanulunk a projektek megvalósítása során.
Fenyvesi Jánosné
Nagyné Fodor Irén
tanító
tanító
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Hírek az óvodából
Szeptember utolsó vasárnapján együtt
ünnepelt
idős,
fiatal,
a
már
hagyománynak
számító
szüreti
felvonuláson. Vidám ének és zeneszó
kísérte a menetet, melyet többször is
megszakítottunk közös dallal, tánccal.
A
tavalyihoz
képest
lerövidített
útvonalat minden kisgyerek vidáman
sétálta végig, és a felvonulás végén
boldogan fogyasztották el az óvodában
rájuk váró üdítőt és süteményt.
Idén is nagy sikert aratott a
zsibongóban
kiállított
őszi
terményekből készült sok-sok figura,
melyet a szülőkön kívül az iskolások,
és az óvodánkba látogató felnőttek is
szívesen néztek meg.
A kellemes őszi időjárás lehetőséget
adott arra, hogy megtartsuk mindkét
óvodában az őszi sport-délelőttöt,
melyen együtt mozgott, ügyeskedett
minden gyermek az óvó nénikkel és
dadusokkal együtt. Az IPR pályázaton
nyert összegből Frederico-t hívtuk
óvodánkba,
aki
megénekeltette,
megtáncoltatta óvodás gyermekeinket.
Nagy várakozás előzte meg az elsősök
látogatását az iskolában, hiszen

minden óvónő kíváncsi volt arra,
hogyan
érzik
magukat
egykori
óvodásaik,
milyen
élményekkel
gazdagodtak az eltelt iskolai hetek
alatt. Büszkék voltunk rájuk, a tanító
nénik is sok jót meséltek róluk.
Október
27-én
szakmai
napot
tartottunk, melyen a szülők segítsége
nélkül nem tudtunk volna teljes
létszámban részt venni. Kérésünkre
ebéd után hazavitték gyermekeiket.
Ezúton szeretném megköszönni, hogy
ebben is segítettek nekünk. Nagy
Lajosné az érzelmi nevelés fontosságáról, valamint az esélyegyenlőségről és a szocializációs problémákról tartott előadást, mely után
kötetlen beszélgetésre is lehetőségünk
nyílt. Nem csak nekünk pedagógusoknak, hanem a szülőknek is új
információkat adott a délután 16 órakor
kezdődött közös szülői értekezleten,
melyen szép számmal jelentek meg a
hátrányos
helyzetű
gyermekek
hozzátartozói
is.
Legközelebb
november
16-án
tart
részünkre
előadást, melynek témája: Óvodaiskolai átmenet problémái. Tanító

néniket is meghívtunk erre a közös
beszélgetésre.
Ebben a hónapban az
eltérő
képességű gyermekekkel foglalkozó
munkaközösségünk szakmai bemutatót
is
tart,
valamint
egy
előadás
meghallgatására is lehetőségünk nyílik
a tanulási zavarokkal kapcsolatos
problémákról.
Intézményünkben működő minden
munkaközösségre sok feladat vár
(Télapó, Karácsony), az ünnepeket
színesítő
műsorok
összeállítása,
előadása is az ő feladatuk. Bábozással,
dramatizálással
tesszük
felejthetetlenebbé ezeket a színes napokat.
Ez
minden évben nagy
siker
gyermekeink és felnőtt dolgozóink
körében.
Természetesen volt kollégáinkról sem
felejtkezünk el, őket is várjuk egy közös
gyertyagyújtásra, meghitt ünneplésre.
Ezúton szeretnék Mindenkinek békés,
boldog karácsonyi ünnepeket, valamint
eredményekben és sikerekben gazdag
új esztendőt kívánni.
Schmidné Keserű Erzsébet
óvodavezető
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Környezet és a hulladék
Látogatás a Bátaapáti Nemzeti
Radioaktívhulladék-tárolóban
A november 5-i önkormányzati
képviselő-testületi ülésen az 1. számú
napirendi pontban a Paksi Atomerőmű
tájékoztató kamionjának látogatásáról
szóló tájékoztatót követően Fülöp János
polgármester úr kirándulásra invitálta és
hívta meg november 12-ére Bátaapátiba
a
Képviselő-testület
tagjait,
a
közszolgálati dolgozókat, munkatársakat, továbbá a faddi civil szervezetek
tisztségviselőit, mintegy 40 főt. A
Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladéktároló építési beruházás munkálatainak
megtekintését a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit
Kft munkatársa, Sződi Imre úr segítette,
fogadott és kalauzolt bennünket a
látogatás során. Csütörtökön déltől az
estébe nyúló kirándulás, a kedves
fogadtatás, a kiállítási tablóknál a
pontos és precíz, szakmai hozzáértésről
tanúskodó idegenvezetés, a munkálatokat a bányaalagútban bemutató
projektoros prezentáció, filmvetítés
mindenkit magával ragadott. Akik még
csak első alkalommal jártak ott, azok
számára - éppen ezért számomra is -

olyan élmény volt, amit akkor lehet
megérteni, ha átéljük azt. Feszülten,
érdeklődve hallgattuk a bányavágat jobb
oldalára szerelt tablókon a képekkel
illusztrált,
a
kis
és
közepes
radioaktivitású hulladékok keletkezésének és tárolóba történő elhelyezésének történetét. A hulladéktároló
helyszínének kiválasztásában a kutatások, a hatósági engedélyek beszerzése
során megélt folyamatot és eljárást, és a
kialakítandó biztonsági rendszerről
szóló tájékoztatót szinte tátott szájjal
hallgattuk. Mindezt megannyi földtani
és geológiai kutatómunka, feltárás
előzte meg, amelynek ott, a bányaépítés
során és a telephelyen szemmel látható
és kézzelfogható nyomai vannak. 310320 millió év körüli (egyes tudósok
szerint 350 millió évnél idősebb)
fúrásos-robbantásos módszerrel kibányászott leukokrát monzogránit kőzettömbök (furatokkal) sorakoznak a járda
mellett. A kiépített mérőműszerek,
kapuk, kerítések, ellenőrző pontok és
maga a két bányavágat, az Eszter és
Mária névre keresztelt lejtős aknák,
amelyek a völgyből a hegy gyomrába, a
felszín alatt 150-200 méterre lévő
gránittömbbe vezetnek, (jelenleg) 1790
m hosszban, majd a terv szerint 2050 mig, az egy élmény. Megnyugtató,
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tiszteletet és elismerést parancsoló az a
fegyelem és rend a lerakó telephelyen,
amit tapasztaltunk az RHK Közhasznú
Nonprofit Kft, és a beruházáson
dolgozó kivitelező cég és munkatársai
részéről. Az épülő beruházást már
harmincezren
látogatták
meg.
Olyannyira tetszett, amit láttam és
tapasztaltam, hogy egész késő estig az
ott szerzett élmény hatása alá kerültem.
Többed magammal elhatároztuk, hogy a
Püspökszilágyi tárolóhoz is mielőbb
kirándulást szervezünk és ellátogatunk
oda. A bátaapáti látogatás végén
búcsúzóul Sződi úr arról is tájékoztatott
bennünket, hogy minden csütörtökön
nyílt nap van, és tíz fő feletti csoportok
előzetes bejelentkezése esetén mindenki
számára nyitva áll a lehetőség a
hulladéktároló megtekintésére.
Meggyőződhettünk arról, hogy az a
monitoring rendszer, technológiai és
munkahelyi
fegyelem,
amely
a
bemutatott telephelyen van, biztonságot
nyújt, és a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft-nél a
„ F E LE LŐ SS ÉG G E L - B IZT O N S ÁG G AL - G AR AN C IÁ KK A L”

mottó nem csak szlogen, hanem maga a
valóság.
Papik Sándor környezetmérnök
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Környezet és energia
kapcsolata
Roadshow Faddon
a paksi atomerőmű bővítésének
népszerűsítésére
A Paksi Atomerőmű Zrt. Látogató
Központja
kiállítóteremmé
alakított
kamionnal roadshow keretében járja az
atomerőmű 30 km-es körzetében lévő
településeket, köztük a TEIT tagtelepüléseit
a paksi új 5. és 6. blokk építésének, az
erőmű bővítésének népszerűsítésére, a
lakosság bizalmának megnyerése érdekében.
A szervezők a látogató központtal már
kapcsolatban álló civil szervezeteket is
megkeresték,
hogy
minél
többen
látogassanak
el
az
ismeretterjesztő
programra. Tették ezt azért, hogy a még
megválaszolatlan kérdések ne idézzenek elő
kételyeket a legolcsóbb energiaforrás
biztonságos üzemelésével kapcsolatban.
Továbbá azért is, hogy az érdeklődők a
kiállítás megtekintésével új ismeretek
birtokába jussanak az atomenergiából
előállított villamosenergia-termelésről.
Faddon október 30-án, pénteken és
november 2-án, hétfőn egész nap várta az
érdeklődőket a tágas, kiállítóteremmé
alakított, jól felszerelt kamion. Több civil
szervezet és csoport meglátogatta a kiállítást.
Az általános iskolából is hétfőn több osztályt
vett rá a kíváncsiság, hogy ellátogassanak a
roadshowra. A 7. és 8. évfolyamosoknak
egyébként is hasznos volt fizika és kémia
tárgyakból az itt nyújtott szakszerű
tájékoztatás. 31 kérdésre 31 feleletet
kaphattunk, ha elég időt szenteltünk az
óriási, képekkel illusztrált plakátokra írt
információk elolvasására, képek, grafikonok,
műszaki rajzok megtekintésére. Akik nem
tudták megnézni a
kiállítást
más
elfoglaltságuk miatt, vagy akik egyszerűen
úgy gondolták, hogy nekik mindegy, azok
számára
is
e
cikket
elolvasva
felmerülhetnek, és így hangozhatnak ezek a
kérdések: 1.
Milyenek a
magyar
villamosenergia-ellátás
kilátásai
az
elkövetkező 20 évben? 2. Mivel lehet az
igényeket kielégíteni? 3. Miért éppen
atomerőmű? 4. Milyen engedélyezési
folyamat
szükséges
ahhoz,
hogy
elkezdődhessen egy atomerőmű létesítése?
5. Hol létesíthető egy atomerőmű? 6.
Melyek a legfontosabb jellemzői a paksi
telephelynek? 7. Milyen típusú atomerőmű
létesíthető? 8. Mekkora atomerőműteljesítményt célszerű építeni és ez hogyan
illeszthető be a magyar villamosenergiarendszerbe? 9. Milyen környezeti szempontú
összehasonlító elemzésekkel lehet a
különböző
típusú
energiatermelési
változatokat értékelni? 10. Milyen vizsgálati
módszert alkalmaztunk a környezeti hatások
értékelésekor? 12. Hogyan befolyásolta a
paksi atomerőmű a környezet jelenlegi
állapotának kialakulását? 13. Milyen

környezeti hatásai lesznek a tervezett új
blokk(ok)
létesítésének? 14. Milyen
környezeti hatások köthetőek az új
atomerőművi blokkok üzemeltetéséhez? 15.
Hogyan működik egy hűtőtorony és milyen
környezeti hatásokkal jár? 16. Milyen
környezeti hatások becsülhetőek a négy
korábbi blokk leállítása utáni időszakban?
17. Milyen környezeti követelményei
vannak az üzemelés felhagyásának? 18.
Milyen üzemzavarok lehetségesek és milyen
baleseti következményekkel járhatnak? 19.
Milyen környezeti hatásai vannak az
atomerőmű bővítésének? 20. Milyen
országhatáron
átterjedő
hatások
lehetségesek? 21. Mi a radioaktív hulladék
és kiégett nukleáris üzemanyag, hogyan
keletkeznek? 22. Mi befolyásolja a kiégett
üzemanyag és a nagy aktivitású hulladék
elhelyezését? 23. Mi a kiégett fűtőelemek
kezelésének és a radioaktív hulladékok
tárolásának nemzetközi gyakorlata? 24. Mi a
megoldás a kis és közepes aktivitású
hulladékok elhelyezésére? 25. Milyen
lehetőségek vannak a kiégett fűtőelemek és a
radioaktív
hulladékok
kezelésére
és
tárolására Magyarországon? 26. Milyen
környezeti hatásai lehetnek a nukleáris
energia termelésének és milyen hazai
következményei vannak a kiváltásának? 27.
Milyen hosszú távú stratégia fogalmazható
meg a radioaktív hulladékok tekintetében?
28. Milyen emberi erőforrás és pénzügyi
vonzatai
vannak
egy
atomerőmű
létesítésének? 29. Hogyan valósítható meg
egy ilyen méretű beruházás? 30. Milyen
társadalmi-gazdasági hatásai vannak az
atomerőmű létesítésének? 31. Miért fontos a
társadalmi párbeszéd? Mindezekre a
kérdésekre a kiállításon megkaphattuk a
választ, és
a végén számítógépes
tesztjátékkal ellenőrizhettük, hogy mennyi is
maradt
meg
bennünk
a
sok-sok
információból. Helyes válaszok megadása
estén sokféle apró ajándékkal (telefontartó,
kulcstartó, toll, könyvjelző, nukleáris
fűtőanyag
makett)
kedveskedtek
a
vendéglátók. A tájékoztató kamion mellett
ráadásként egy gyönyörű fotókiállítás is
látható volt, az erőmű körzetében
megtalálható
élővilágról,
természetről.
Megkapó, csodálatos pillanatok kerültek
lencsevégre, majd képpé formálva a
természet szépsége tárult elénk.
A fent felsorolt 31 kérdésre a választ az
érdeklődők hamarosan megtalálják a
www.fadd.hu-n,
Fadd
Nagyközség
Önkormányzata
hivatalos
honlapján,
látogassanak el oda is. Akiknek nincs
internetezésre lehetősége, az Ő számukra
megpróbálom folyamatosan a Faddi Hírek
hasábjain a felvetett kérdésekre a választ
megadni. 2009. októbertől a Gerjeni TEIT
Látogatóközpont és mérőállomás által
naponta mért radioaktív „γ” háttérsugárzás
eredményei is olvashatók és megismerhetők
a www.fadd.hu honlapon a „köszöntő” alatt.
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A
honlapunkról
a
Duna-Mecsek
Területfejlesztési Alapítvány honlapja a
pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése
érdekében a logóra történő 1 klikkeléssel
elérhető. A TEIT tagtelepülések, az RHK
Nonprofit Kft, a PA Zrt honlapjai szintén
klikkeléssel hamarosan elérhetők lesznek.
A Magyar Országgyűlés 2009. március 30án 330 igen, 6 nem és 10 tartózkodás mellett
elvi jóváhagyását
adta Pakson új
atomerőművi
blokk(ok)
létesítésének
előkészítését
szolgáló
tevékenység
megkezdéséhez. Közvéleménykutatások és
regionális felmérés szerint a Paks
környékiek 66 %-a támogatja, hogy az új
blokkok a paksi telephelyen létesüljenek.
Én
környezetvédelmi
szakemberként
támogatom a paksi atomerőmű bővítését a
növekvő villamosenergia-igény ellátása,
kielégítése érdekében, amely a legtisztábban
és a természetes élővilág- és környezet
legkisebb bolygatásával és háborgatásával
állítható elő. Igaz, hogy a föld mélyéből
nyert geotermikus energia, a szél, a nap, a
folyóvíz
természetes
és
megújuló
erőforrások. De gondoljunk csak bele, hogy
ezek (a szél erejének, a folyóvíz erejének, a
nap hősugárzásának) felfogására szélerőmű
erdőre, a folyók medrének és vízszintjének
méterekkel mérhető, tartós és maradandó
megváltoztatására van ahhoz szükség, hogy
az így befogott mozgási, vagy hőenergiát
ugyanannyi mennyiségű villamosenergiává
transzformáljuk, mint egy pasztilla nagyságú
dúsított urán hasadása során felszabaduló
energia mennyisége. Ezek a beavatkozások,
az energiák egymásba történő átalakítása
nemcsak az ember, hanem minden más
élőlény élőhelyét háborgatja, maradandóan
megváltoztatja a földön, a vízben és a
levegőben.
A madarak
vándorlását,
útvonalának kijelölését a Föld természetes
mágnesen erőtere és sugárzása irányítja. Az
élőhelyek háborgatásával egyes fajok
elköltöznek, vagy végleg eltűnhetnek,
kipusztulhatnak, és ezzel a biodiverzitás, a
fajok változatossága kerül veszélybe. A
tudomány, a technika olyan mértékben
fejlett és előrehaladott, hogy a nukleáris
energia hasznosítása, felhasználása csak
emberi mulasztás hatására válik komoly
veszélyforrássá. De ugyanolyan nagy
veszélyt jelent a felsorolt energiafelfogók és
átalakítók rossz, vagy hanyag kezelése az
emberi mulasztás hatására. Bizonyára
többen
láttak
már
vízierőművek
gátszakadását
bemutató
filmet,
katasztrófafilmeket hurrikánról, tornádóról.
A természeti elemekkel egyik esetben sem
szabad játszani. Az energiával minden
esetben „felelősséggel – biztonsággal garanciákkal” kell bánni.
Tájékoztató írásomhoz felhasználtam a
Magyar Villamos Művek Zrt., a Paksi
Atomerőmű Zrt. „31 kérdés és válasz új
paksi blokkok építéséről” szóló kiadványát.
Papik Sándor környezetmérnök
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A Pécsi Egyházmegye küldöttsége Rómában
1499-ben nyomtatták, és most fakszimile kiadásban kiadtuk.
Négy ilyen misekönyv van a világon. Egyik sem egészen
teljes. Mi engedélyt kaptunk, hogy a hiányzó néhány lapot
egy másik misszáléból hozzárakhassuk, és így a misekönyv
teljes. Legalább ötszáz sorszámozott kötetet próbálunk
megjelentetni; a pápáé lett az első, a pécsi püspökségé a
második. Ugyancsak átadtam a Szentatyának egy stólát,
amelyet a jubileumi év alkalmával készíttettünk. A stóla
kézzel hímzett, a Pécsi Egyházmegye címere van rajta, és
Rétfalvi Sándorné készítette. Megmutattam a Szentatyának
azt az éremsorozatot is, amelyet a jubileumi év alkalmából
adtunk ki. Középen van egy nagyobb érem, és körbeveszi
több kisebb érem, amelyen ott vannak az egyházmegye
jelentős püspökei. Most csak megemlítem Szent Mórt, Kalán
püspök, Alsáni Bálint, aki bíboros is volt, Janus Pannonius,
Szatmári György, Radanay Mátyás, Klimo püspök,
Scitovszky János, Zichy Gyula, és a hátoldalán ezeknek
szintén jelentős személyek vannak, de nem püspökök:
Remete Szent Pál, a máriagyűdi templom, Winkler Mihály
stb. Ezzel is dokumentálni akartuk, és szinte így
mondhatnám: megfogni a múltat, hogy ne csússzon ki a
kezünkből, hogy jelen legyen, hogy építhesse a jövőt. A nagy
címeren és a nagy érmén – csak érdekességképpen említem,
hogy – ott van az első püspök, Bonipert, és mindjárt ott látjuk
a Szent Kereszt oltárát, Vilmos püspök címerét, Móri
Fülöpöt, aki a mohácsi csatában halt meg, és ezért az
éremnek az alján ott látunk egy halott katonát, mellette ott a
szeminárium díszes kapuja. Az egész egyházmegye múltját rá
lehet fűzni ezekre a személyekre, akik egyfajta
kristályosodási pontot jelentenek.” Forrás: Magyar Kurír

November 18-án, a szerdai általános kihallgatáson jelen volt
a Pécsi Egyházmegye zarándokcsoportja, élén Mayer Mihály
megyéspüspökkel. A 30 papból és 50 civilből álló csoport
szerda reggel részt vett az általános kihallgatáson, ahol Mayer
Mihály átadta a Szentatyának az egyházmegye ajándékát.
XVI. Benedek pápa magyar nyelven köszöntötte a
zarándokokat: „Isten hozta az ezeréves Pécsi Egyházmegye
küldöttségét, akik Mayer Mihály püspök atya vezetésével
érkeztek. Szent Péter apostol és Szent Mór püspök, az
egyházmegye védőszentjeinek közbenjárására a mindenható
Isten áldását kérem Kedves Mindnyájukra. Dicsértessék a
Jézus Krisztus!”
Az audiencia után Mayer Mihály püspök felkereste a
Vatikáni Rádió stúdióját, s a rádió hallgatóinak beszámolt a
kihallgatáson szerzett élményeiről:
„Még mindig az elvarázslás alatt vagyok, hiszen a VI. Pál
Terem teljesen tele volt, és a magyarok is egészen jó helyet
kaptak az első sorokban, s maga a Szentatya mondta el
magyarul a köszöntő és üdvözlő szavakat. A magyarok
ugyanúgy, mint a többiek, éljenzéssel fogadták a köszöntést,
és az éljenzés után kétszer elénekelték: 'Tartsd meg, Isten,
Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!' Ilyen környezetben
elénekelni a pápai himnuszt sokkal többet jelent, mint egy
szentmise után, mert itt az ember élő és eleven hitvallásként
és a péteri szolgálat megbecsüléseként teszi ezt. Ott ültem a
püspökök között, és figyeltem az egész termet. Annyiféle
helyről jöttek emberek, és az volt az első benyomásom, hogy
most itt Babilon van. Megéltem azt, hogy pünkösd napja volt.
A nyelv nem elválasztotta az embereket, hanem
összekapcsolta őket. S ennek a centruma a Szentatya volt.
Mindenki üdvözölte őt a saját nyelvén, énekeltek, zenéltek, és
úgy éreztem akkor, hogy gazdagítjuk egymást a különböző
nyelvekkel, és átéreztem azt, hogy most mit jelent
katolikusnak lenni, így mondanám: pünkösd napját megélni,
ezt jelenti, hogy katolikus vagyok. Mindenütt a világon,
minden katolikus templomban, legyen az bármelyik
világrészen, otthon érezzük magunkat. Most pedig itt
Rómában szintén mindenki otthon érezhette magát."
A püspök arról is beszélt, milyen ajándékokat adott át az
egyházmegye nevében a Szentatyának: a XV. századi pécsi
misekönyv fakszimile kiadását, egy ezüst éremsorozatot az
elmúlt ezer év kiemelkedő személyiségeiről, valamint egy
gobelin stólát.
„Amikor mi püspökök felmentünk köszönteni a Szentatyát,
megmutattam neki azt a misekönyet, amelynek az eredetijét

Miért érdekes mindez számunkra? – kérdezhetik a Faddi
Hírek olvasói. Azért, mert a Pécsi Misszále fakszimile
kiadását a faddi Schöck Gyula készítette, ő adta ki a könyvet.
Hatalmas munka, felelősségteljes, ugyanakkor megtisztelő
megbízatás: mindenben a tökéletességre kellett törekedni.
A kiadvány a Pécsi Püspöki Kincstárban őrzött pergamen példány másolata. (Az eredetiből hiányzó két lapot az Országos
Széchényi Könyvtárban őrzött példányból pótolták.) Az 588
oldalas, 181x247 mm-es
könyv
11
festett,
aranyozott
oldalt
tartalmaz. A nyomtatás
és az aranyozás a legmodernebb technológia
felhasználásával készült.
Kézi bőrkötéssel és az
eredeti veretek másolatával is igyekeztek az
eredeti könyv hangulatát
megidézni.
A misekönyvet Mayer
Mihály püspök úr adta át
a Szentatyának.
A 80 tagú zarándokcsoportnak tagja volt
természetesen Schöck
Gyula is. A magyar
küldöttség
egészen
közelről, majdnem az
első sorokból követhette az eseményeket.
Valamennyiünk nevében gratulálok Schöck Gyulának ehhez
a csodálatos könyvhöz.
Fülöpné Z.M.
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Borókás hírek –
események
A
Pécsváradi
Leányvásárban jártak a Faddi
Boróka
énekes
lányai,
asszonyai
Az idén október 16-18-án
került
megrendezésre
a
hagyományos
Pécsváradi
Leányvásár, amely minden
évben október közepén a DélDunántúl egyik legrangosabb
kulturális és közművelődési
eseménye a tolnai, baranyai
hagyományőrző
népi
együttesek és dalkörök, népi
zenekarok
számára.
A
háromnapos
rendezvény
péntek délután vette kezdetét
és vasárnap estig sok kísérő
programmal csábította az
érdeklődő közönséget és az
ezernél is több résztvevő
dalost, táncost, muzsikust. A
Faddi Boróka Ének és
Néptánc Egyesület énekkara
az aktualitást adó szüretről,
borról szóló népdalokból
összeállított
csokorral
szombaton délután lépett fel a
zsűri
előtt
a
városi
művelődési ház színpadán,
majd az este 6 órakor
kezdődő és a három órán át
tartó
gálaműsoron.
Az
asszonyok kórusát a Faddi
Szüreten is bemutatkozó
fiatal muzsikusok, a „Büdös

SZILVESZTERI BÁL
a faddi műv.házban
december 31-én 20 órától!
Zene:
Major László& Baros Gábor

Vornyik” zenekar kísérte. A
csoportok, előadók fellépését
3 főből álló (koreográfus,
zeneszerző, néptánc kutató)
szakemberekből álló zsűri
értékelte a délutáni fellépések
után. Mi is kíváncsiak
voltunk véleményükre a
csoportunk munkájáról. Van
javítani
való,
de
szégyenkeznünk nem kellett,
a zsűrinek összességében
tetszett Koleszár Isvánné
tanárnő, szakmai vezető által
összeállított műsorunk.
A zsűrizés célja a csoportok
felkészítése a jövő évtől
Pécsváradon megrendezendő
minősítő versenyre. A zenei
produkciókat értékelő zenész
és zeneszerző észrevétele az
volt, még soha nem halott
ennyi borról szóló népdalt,
mint ezen a Leányvásáron a
népdalköröktől. Csodálatos
produkciókat
láthattunk,
szombaton és vasárnap sárközi össztánc és menettánc is
színesítette a programot.
Pécsvárad főutcáján a sültgesztenye illata, a Művelődési
Ház előtti szabadtéren szóló
hangos népi muzsika, magyar
és nemzetiségi csoportok
kavalkádja, a kóstolóra szánt
mecseki
újborok,
népi
iparművészek által kínált
szebbnél-szebb portékák ezer-

szám vonzották az érdeklődőket.
Három falu összefogása a
hagyományok ápolásáért
A Faddi Boróka Ének és
Néptánc Egyesület, a fácánkerti Forgatós Közhasznú
Egyesület és a sárpilisi
„Gerlice madár” Hagyományőrző Egyesület az
Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. –Leader
tengely Települések hagyományait bemutató programok
jogcím keretében „Fácánkert
-Fadd-Sárpilis összefogása a
hagyományok bemutatása és
továbbélése
érdekében”
címmel 1.600.000,- Ft-ra
nyújtott be pályázatot a
LEADER „Sárköz-Dunavölgye-Siómente” Helyi Akció
Csoport-hoz. A pályázat célja
a települések, a hagyományőrző csoportok és tagjaik
közötti kapcsolat bővítése,
elmélyítése, ennek érdekében
Faddon 2010. május 23-án
vasárnap
„Pünkösdölő”,
augusztus 21-én Fácánkertben
„Falunap” hagyományőrző
kulturális
nap megrendezésére kerül sor a három
csoport közreműködésével.
Mindkét
településen
a
sárpilisi „Gerlice madár”
Hagyományőrző Egyesület
vendégként működik együtt,

mert ő maga 2010. évben a
Sárközi Lakodalom rendezője. A pályázat gesztora a
Forgatós Közhasznú Egyesület.
2009.
december
6-án
Adventi hangverseny a Béri
Balogh Ádám Művelődési
Házban
A Faddi Boróka Ének és
Néptánc Egyesület énekkara
december 6-án rendezi meg a
már
hagyománnyá
vált
adventi
műsorát.
Idén
vendégül hívtuk a Dunaszentgyörgyi Női Kórust,
akikkel régóta jó kapcsolatot
ápolunk,
hiszen
minden
évben részt vesznek a
Borókások a Dunaszentgyörgyön rendezett Kórustalálkozón. A vendégek mellett közreműködnek még az
asszonyokkal: Horváth János,
Horváth Ágnes, Szemerei
Eszter,
Márkus
István,
Ruppert Orsolya és Tóth
Mária szólóban, hangszerrel,
verssel, novellával.
Szeretettel meghívjuk a falu
lakosságát az adventi hangversenyünkre.
Belépődíj
nincs,
de
adományokat
szívesen fogadunk műsoraink, programjaink kellékeihez.
Papik Sándor elnök

ALMA

ELADÁS
Tolna, Napraforgó út 21.
(a textilgyárral szemben)
Jonatán, Jonagold, Idared,
Starking, Golden
I. o. 80 Ft/kg, II. o. 50 Ft/kg
Hétfőtől-péntekig 14-17-ig
Hétvégén 9-17-ig

K i adó : Fad d N ag ykö zs é g Ö n ko r m ányz at a
Sze r ke s zt ő sé g c í m e: M űve l ő dé s i H áz
Sze r ke s zt ő je : Fül ö pné Ze m kó M ár i a
ISSN 2 0 6 0 -4 165
N yo m ás : Bö c z N yo m da

Fe l e lő s ki adó j a: Fül ö p J áno s po l gár m e s te r
7 13 3 Fadd, Bé ke u . 1 . Te l . : ( 7 4 ) 4 47 -4 60
E- m ai l : kul t ur f a@t o l na. ne t
Szeks zár d, Martos F. u. 8. Tel.: 74/417-430
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Karate versenyek az őszi szezonban
Szépen teljesítettek ismételten a faddi és tolnai karatékák
az elmúlt 4 karate versenyen.

Az utazást ismét szülői segítséggel valósítottuk meg:
Kiszli apuka és Horváth apuka fuvarozták a sportolókat.

Október 10-én került megrendezésre Budapesten első
alkalommal az Eco-Log Nyílt Shotokan Országos
Bajnokság. A versenyre 18 klub összesen 160 fővel
nevezett.
Megyénket a Faddi SE Karate Szakosztálya és a Tanren
Karate Sportegyesület képviselte. Az őszi szezon első
versenyén szép eredmények születtek.
Név
Kata
Kumite
Bányai Kitti
3.
Kósa Evelin
1.
2.
Bogárdi Barbara
1.
Bogárdi Mónika
2.
Sebestyén Kinga
2.
2.
Feidt Norbert
3.
Tóbi Csaba
2.
Berta Dániel
1. és 3.
Horváth Krisztián
1.

Október 24-én Bátaszéken versenyeztünk ugyanezzel a
csapatfelállással – ezúttal más versenyszabályban.
Utazásban ezúttal Horváth és Kiszli apukán kívül Bogárdi
apuka, Bali Csaba és Berta Dániel nyújtottak segítséget.
Az alábbi eredmények születtek:
Név
Kata
Kumite
Bányai Kitti
4.
3.
Kósa Evelin
2.
2.
Bogárdi Barbara
1.
Bogárdi Mónika
3.
1.
Sebestyén Kinga
3.
3.
Feidt Norbert
1.
3.
Feidt Roland
2.
Kiszli Viktor
1.
Horváth Krisztián
2.
Koleszár Patrik
1.

Október 17-én Tiszafüreden, a JKA kelet-magyarországi
területi bajnokságon összesen 110 fő nevezett, ahol a tolna
megyei versenyzők az alábbi eredményeket érték el:
Név
Kata
Kumite
Bányai Kitti
1.
2.,3.
Kósa Evelin
2.
3.
Bogárdi Barbara
4.
1.
Bogárdi Mónika
4.
1.
Sebestyén Kinga
1.
Feidt Norbert
3.
2.,2.
Feidt Roland
2.
3.
Kiszli Viktor
2.
Tóbi Csaba
1.
Herczig Máté
3.

Ippon Shobu Magyar Bajnokság Budapest
Fontos eseményen vettek részt az elmúlt hétvégén a faddi
és tolnai karatékák: az Ippon Shobu versenyszabály
Magyar Bajnoksága került megrendezésre a Thököly úti
sportcsarnokban. 8 stílusszövetség versenyzői 4 tatamin
küzdöttek a 2009-es bajnoki címekért, mely versengésnek
este 6 órakor lett vége.
A Faddi SE Karate Szakosztálya 10 fővel, a tolnai Tanren
Karate Sportegyesület pedig 4 fővel képviseltette magát
ezen a rangos eseményen. Ismét nagy segítségre voltak az
utaztatás lebonyolításában a karatés gyerekek szülei:
Bogárdi apuka, Horváth apuka és Kiszli apuka.
A 14 versenyző tudatosan augusztus óta készült erre az
eseményre, melynek meg is lett az eredménye: 3 arany, 4
ezüst, 3 bronzérem és egy 4. helyezést értek el. Ezzel a
versennyel a többségnek lezárult a 2009. év, már „csak” az
ESKA EB maradt vissza a kadett és junior korú
versenyzőknek november végén.
Név
Horváth Krisztián
Bányai Kitti
Kósa Evelin
Bogárdi Barbara
Bogárdi Mónika
Sebestyén Kinga
Feidt Roland
Tóbi Csaba
Berta Dániel

Köszöntsük együtt az új esztendőt!

Kata
2.
4.

Kumite
2.
2.
3.
1.
1.
3.

3.
2.
1.

SZILVESZTERI BÁL Faddon a művelődési házban 2009. december 31-én (csütörtökön) 20 órától.
Zene: Baros Gábor & Major László
Batyus bál, de büfé is lesz!
Tombola!
Tűzijáték!
Részvételi díj: 3.000 Ft/fő Asztalfoglalás, jegyelővétel a könyvtárban! Érd.: 447-460 vagy 546-002
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Fadd, Váci utca 1. szám alatt,
a PUMUKLI ABC épületében
KONDITEREM
SZAUNA
SZOLÁRIUM
MASSZÁZS
Nyitva tartás: naponta 6-tól 21 óráig
B e l ép és C SAK VÁ LTÓ CI PŐB E N ,
S AJ Á T T ÖR Ö LK Ö Z Ő VE L !
Tel.: 06-30-378-7741

Ugyanitt TOTÓZÓ-LOTTÓZÓ a hét
minden napján!

Adventre is
készüljön velünk!

ALMAVÁSÁR!
Vásároljon a termelőtől!
Minőségi –
téli tárolásra is alkalmas
alma – megfizethető áron!

Adventi koszorúk, gyertyák,
szalagok, kellékek,
ajándék- és dísztárgyak
széles választékával,
valamint cserepes
és vágott virágokkal,
kaspókkal, cserepekkel
továbbra is várjuk
kedves régi és új vásárlóinkat!

Gála 80 Ft/kg
Jonagold, Idared,
Starkrimson, Mutsu
80-120 Ft/kg
Vásárolható, ill. megrendelhető:
Kovácsné Hostyánszki Teréz
Fadd, Kossuth u. 4., ill. 6.
Tel.: 30/531-04-00

Hegedűs Bt.
Fadd, Váci u. 2.
Tel.: 74/447-362;
74/446-288 és 30/362-74-87

10 kg-tól házhoz viszem!
Tudja: Minden nap egy alma
a doktort távol tartja!
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(4) Egyéb rendezvények tervezett megtartása esetén az
üzletvezető bejelentése alapján a rendezvény
helyének, idejének megjelölésével a jegyző
határozattal dönt. A bejelentést a rendezvény
megtartása előtt legalább 10 nappal kell megtenni.
A közterületen való szeszesital-fogyasztás
korlátozásának szabályai
5. §
(1) A közterületen tilos a szeszesital fogyasztása a (2)(4) bekezdésekben foglalt esetek kivételével.
(2) A közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalma
nem terjed ki az érvényes közterület-használati
engedéllyel rendelkező vendéglátó üzletre, annak
előkertjére, kitelepülése területére, nyitva tartási
időben.
(3) A közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalma
nem terjed ki az engedéllyel rendelkező rendezvény
területére, a rendezvény engedélyezett ideje alatt.
(4) A közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalma
nem terjed ki a december 31. napján 20 órától a
következő év január 1. napján 06 óráig terjedő
időszakra.
Értelmező rendelkezések
6. §
E rendelet alkalmazásában:
a.)
üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása
céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló
rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség,
ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját
szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben
kereskedelmi tevékenységet folytatnak.
b.)
közterület: a közhasználatra szolgáló minden
olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló
terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki
használhat, ideértve a közterületnek közútként
szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára
a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt
részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos
feltételekkel bárki használhat.
c.)
szeszesital: gyógynövények gyógyászati jellegű
szeszes kivonata, illetve ezek felhasználásával készült
termék és az alacsony (1,2%-nál kevesebb)
alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével - minden
alkoholtartalmú ital.
Záró rendelkezések
7. §
(1) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendeletet a Szervezeti és Működési
Szabályzatban meghatározott módon kell kihirdetni és
közzétenni.
Fülöp János
Herczig Gáborné
polgármester
jegyző

Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 24/2009.(XI.6.) számú rendelete
az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról,
valamint a közterületen való szeszesital-fogyasztás
korlátozásáról
Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló – többször
módosított – 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2)
bekezdésében, valamint a kereskedelemről szóló –
többször módosított – 2005. évi CLXIV. törvény 6.§ (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy a Fadd Nagyközség
közigazgatási területén működő üzletek éjszakai nyitva
tartásának korlátozásával, valamint a közterületen való
szeszesital-fogyasztás korlátozásával biztosítsa a
lakosság nyugalomhoz, különösen az éjszakai
pihenéshez való alkotmányos jogát.
A rendelet területi hatálya
2. §
A rendelet hatálya Fadd Nagyközség közigazgatási
területére terjed ki.
A rendelet személyi hatálya
3. §
(1) A rendelet személyi hatálya az üzletek éjszakai
nyitva
tartása
korlátozásával
összefüggő
rendelkezések tekintetében a 2110 „Melegkonyhás
vendéglátóhely”, a 2130 „Italüzlet”, a 2140 „Egyéb
vendéglátóhely” és a 2150 „Zenés szórakozóhely”
üzletkörű üzletek üzemeltetőire terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya a közterületen való
szeszesital-fogyasztásra vonatkozó rendelkezések
tekintetében a természetes személyekre terjed ki.
Az üzletek éjszakai nyitva tartása korlátozásának
szabályai
4. §
(1) A 3.§ (1) bekezdésben meghatározott üzletek 22 óra
és 6 óra között nem tarthatnak nyitva a (2)-(3)
bekezdésben meghatározott kivételekkel.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően az
üzletek nyitva tarthatnak
a) Fadd közigazgatási területén:
-péntek, szombat, vasárnap és ünnepnapokon 24 óráig,
- június 01. – augusztus 31. közötti napokon 24 óráig.
b) Dombori üdülőterületen:
-péntek, szombat, vasárnap és ünnepnapokon 24 óráig,
- június 01. – augusztus 31. között hétfő, kedd, szerda,
csütörtöki napokon 24 óráig.
-péntek, szombat, vasárnapi napokon az azt követő nap
2 óráig.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozástól
eltérően a kereskedő nyitva tartási időre vonatkozó
bejelentése alapján az üzlet nyitva tarthat minden év
december 31. napján 6 órától a következő év január 1.
napján 6 óráig.

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2009. november 6-án a helyben szokásos
módon kihirdetésre került.
Herczig Gáborné
jegyző
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A rendelet-tervezet szerint a személyi hatály a
közterületen való szeszesital-fogyasztásra vonatkozó
rendelkezések tekintetében a természetes személyekre
terjed ki.
A 4. §-hoz
A Ker. tv. 5.§ (2) bekezdése értelmében az üzlet
nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a
foglalkoztatottak és a lakókörnyezet érdekeinek
figyelembevételével további korlátozások nélkül a
kereskedő állapítja meg. Az üzlet nyitvatartási idejét az
üzlet létesítésére vonatkozó bejelentésben vagy a
működési engedély iránti kérelemben, illetve az abban
bekövetkező változást az azt megelőző öt munkanapon
belül köteles a kereskedő a kereskedelmi hatóságnak
bejelenteni, továbbá a nyitvatartási időről a vásárlókat
tájékoztatni.
A Ker. tv. 5.§ (4) bekezdése felhatalmazást ad a
települési
önkormányzat
képviselő-testületének
rendeletalkotásra, melyben mód van korlátozni az
üzletek éjszakai nyitva tartását, amely kizárólag a 22
órától 6 óráig terjedő időszakra vonatkozhat. Ezen
felhatalmazás értelmében a rendelet-tervezet szerint az
üzletek 22 óra és 6 óra között nem tarthatnak nyitva,
mely alól két kivétel került meghatározásra, melyek a
következők:
- az üzletek nyitva tarthatnak szombat 6 órától
vasárnap 2 óráig,
- a kereskedő nyitva tartási időre vonatkozó
bejelentése alapján az üzlet nyitva tarthat
minden év december 31. napján 6 órától a
következő év január 1. napján 6 óráig.
A megállapított előírások be nem tartása esetére külön
szankciók meghatározása nem szükséges, mert erre
vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz a kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.
(IX.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet)
is. A Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdése szerint, ha a
kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre,
illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi
előírásoknak nem tesz eleget, vagy üzlete a hatályos
jogszabályi feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés
másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi
feltételeknek való megfelelés más módon nem
biztosítható, a jegyző határozattal, az észlelt
hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven
napra a tevékenységet megtilthatja vagy, az üzletet
ideiglenesen bezárathatja,
- ha a kereskedő a jegyzői határozatban
meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget a
határozatban foglaltaknak
- a
kereskedő
a
külön
jogszabályban
meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj
esetén , a lakók egészséges életkörülményeinek
és pihenéshez való jogának biztosítása
érdekében , a jogsértő állapot megszüntetéséig
elrendelt kötelező éjszakai zárva tartási időszak
alatt továbbra is nyitva tart,

Általános indokolás
Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az üzletek éjszakai nyitva tartásának
korlátozásáról, valamint a közterületen való
szeszesital-fogyasztás korlátozásáról szóló
24/2009.(XI.6.) számú önkormányzati rendeletéhez
A kereskedelemről szóló – többször módosított – 2005.
évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Ker. tv.) legutóbbi
(2009. október 1. napján hatályba lépő) módosítása
értelmében az üzletek nyitvatartási idejét továbbra is a
vásárlói szokások, a foglalkoztatottak és a
lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével a
kereskedő állapítja meg.
A Ker. tv. 6.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a
helyi sajátosságok figyelembevételével az üzletek
éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét
rendeletben szabályozhatja.
A fenti – rendelet-alkotásra felhatalmazást biztosító –
törvényi szabályozás alapján elkészült a Fadd
Nagyközség közigazgatási területére vonatkozó
rendelet-tervezet, mely egyrészt tartalmazza az üzletek
éjszakai nyitva tartása korlátozásának szabályait,
továbbá a közterületen való szeszesital-fogyasztás
korlátozására vonatkozó szabályok tervezetét, melyről
magasabb szintű jogszabály nem rendelkezik.
A rendelet a közterületen való szeszesital-fogyasztás
korlátozásával szolgálja a lakosság széles körének
érdekeit, hozzájárulhat a közterületen történő italozással
több
esetben
együtt
járó
szabálysértések
(környezetvédelmi szabálysértés, szemetelés, rongálás,
csendháborítás)
megelőzését,
melyek
utólagos
bizonyítása az eljárás alá vontak kilétének
ismeretlensége miatt nehézségekbe ütközik. Az üzletek
éjszakai nyitva tartásának korlátozásával szintén egy
széles közösségi érdek szerinti szabályozás valósul
meg, amellyel hasonlóképpen hozzájárulhatunk
bűncselekmények,
szabálysértések,
továbbá
a
társadalmi együttélés normáiba ütköző cselekedetek
elkövetésének megelőzéséhez, valamint az ellenőrzések
és a szankcionálás hatékonyabb végzéséhez.
Részletes indokolás
Az 1. § – 3. §-hoz
A rendelet-tervezet célja, hogy az üzletek éjszakai
nyitva
tartásának
korlátozásával,
valamint
a
közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásával
biztosítsa a lakosság nyugalomhoz, különösen az
éjszakai pihenéshez való alkotmányos jogát. A rendelettervezet területi hatályát – figyelembe véve a
diszkriminációmentesség elvét is – Fadd Nagyközség
teljes közigazgatási területére indokolt kiterjeszteni.
A rendelet-tervezet szerint a személyi hatály az üzletek
éjszakai nyitva tartása korlátozásával összefüggő
rendelkezések tekintetében a 2110 „Melegkonyhás
vendéglátóhely”, a 2130 „Italüzlet”, a 2140 „Egyéb
vendéglátóhely” és a 2150 „Zenés szórakozóhely”
üzletkörű üzletek üzemeltetőire terjed ki.
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-

a
kereskedő
a
külön
jogszabályban
meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj
esetén a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára
szolgáló
hanghatásokat
okozó
eszközt
használatának megtiltása ellenére tovább
használja.
Az 5. §-hoz
A rendelet-tervezet 5.§-a a közterületen történő
szeszesital fogyasztásának teljes tilalmát írja elő, mely
szerint a közterületen tilos a szeszesital fogyasztása.
Három kivétel a tiltó szabály alól:
- A közterületen történő szeszesital-fogyasztás
tilalma nem terjed ki az érvényes közterülethasználati engedéllyel rendelkező vendéglátó
üzletre,
annak
előkertjére,
kitelepülése
területére, nyitva tartási időben.
- A közterületen történő szeszesital-fogyasztás
tilalma nem terjed ki az engedéllyel rendelkező
rendezvény
területére,
a
rendezvény
engedélyezett ideje alatt.
- A közterületen történő szeszesital-fogyasztás
tilalma nem terjed ki a december 31. napján 20
órától a következő év január 1. napján 6 óráig
terjedő időszakra.
A fenti szabályok be nem tartása esetére a helyi
rendeletben szankció meghatározása nem szükséges,
mert magasabb szintű jogszabály – az egyes
szabálysértésekről szóló – többször módosított –
218/1999. (XII.28) Korm. rendelet (továbbiakban: R.)
12.§-a – tartalmaz rendelkezéseket. Ennek értelmében,
aki a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő
fogyasztására
vonatkozó
törvényben,
kormányrendeletben,
illetőleg
önkormányzati
rendeletben meghatározott - tilalmat megszegi,
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A fent
meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve
hatáskörébe is tartozik. Ezen szabálysértés miatt a
rendőrség, a közterület-felügyelő, illetőleg az ÁNTSZ
regionális vagy kistérségi intézete erre felhatalmazott
ügyintézője helyszíni bírságot szabhat ki.
A 6.§-hoz
Ez a szakasz tartalmazza a rendelet alkalmazásához
nélkülözhetetlen fogalmi meghatározásokat. Az „üzlet”
fogalma a Ker. tv. 2009. október 1. napján hatályba
lépő módosítása szerinti meghatározás. A „közterület”
fogalmi körülhatárolása a közterület-felügyeletről szóló
– többször módosított – 1999. évi LXIII. törvény 27.§
a) pontja szerint történt meg, a „szeszesital” fogalma
pedig az R. 15.§ (1) bekezdése rendelkezésein alapul.
A 7.§-hoz
A rendelet-tervezet 7.§-a tartalmazza a záró
rendelkezéseket, a tervezett hatályba lépés –
figyelemmel az október 1-jén hatályba lépő magasabb
szintű jogszabályi változásokra – legkorábbi időpontja
szintén 2009. október 1. napja lehet, azonban az új
szabályozás alkalmazhatósága miatt indokolt a hatályba
lépés napjaként 2010. január 1. napját megjelölni,
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annak érdekében, hogy a kereskedők tájékoztatása
megtörténhessen, és szükség esetén a módosított
nyitvatartási rendet bejelenthessék a kereskedelmi
hatóság felé.
Fadd Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestületének
22/2009.(XI.6.) számú rendelete
a település környezetvédelmének általános
szabályairól szóló 20/2004.(XII.3.) számú rendelet
módosításáról
A rendelet célja a természeti környezeti értékek
megőrzése és fokozott védelme érdekében olyan
alapvető szabályok megállapítása, melyek a településen
élő állampolgárok életfeltételeinek javítását, a
környezet, az élettér, valamint az emberi tevékenység
közötti harmónia megteremtését célozzák.
Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
az említett célok megvalósítása érdekében a módosított
1990. évi LXV. Tv. 16.§.(1) bekezdésében az 1995. évi
LIII. Tv. 46.§. (1) bekezdése c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Község Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról és a helyi építési szabályzatának
megállapításáról szóló 10/2003.(V.13.) Kt. rendelettel
összhangban a környezetvédelemre vonatkozó
törvényben megfogalmazott általános szabályok,
valamint a Fadd Nagyközség Környezetvédelmi
Programjában rögzített célok megvalósítása érdekében
az alábbi módosító rendeletet alkotja.
1.
§
A rendelet 1-2. §-ai helyébe az alábbi rendelkezések
lépnek:
(1)
A rendelet hatálya kiterjed a Fadd Nagyközség
közigazgatási területén valamennyi természetes és jogi
személyre, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező más szervezetekre Nem terjed ki a rendelet
hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési szilárd és
folyékony hulladékokra és az azokkal összefüggő
tevékenységre.
(2)
A köztisztaság és a települési környezet
fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért
ennek előmozdításában mindenki köteles hatékonyan
közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező
tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.
(3)
Az önkormányzat a környezetvédelmi feladatok
megoldásának minden szakaszában együttműködik az
állami szervekkel, a helyi önkormányzatokkal,
természetes személyekkel, a gazdálkodást végző
szervezetekkel és mindezek érdekvédelmi szervezeteivel,
valamint más intézményekkel.
a) Az együttműködési megállapodások célja, hogy az
Önkormányzat
a
környezetvédelmi
feladatok
megoldásában a (3) bekezdésben sorolt szervezetek és
személyek
között
kialakult
kapcsolatrendszert,
együttműködési folyamatot tovább erősítse, a
kapcsolattartást szervezettebbé tegye, a természeti
örökség, a környezeti értékek megőrzése és védelme,
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minőségének javítása érdekében, az ember és környezet
harmonikus kapcsolatának biztosítása érdekében.
b) A környezetvédelmi feladatok megoldásában
együttműködik:
- a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskolával;
- Faddi Természetjáró Grundosokkal, az Ifjú
Vöröskeresztes Grundosokkal;
- Béri Balogh Ádám Úttörő Csapattal, Vidámság Úttörő
Csapattal;
- a Faddi Sporthorgász Egyesülettel;
- az Együtt Domboriért Egyesülettel;
- a Faddi Sport Egyesülettel;
- a Fatodi Kft-vel;
- önkéntes természetkedvelőkkel, továbbá
- valamennyi természetes és jogi személlyel, valamint
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetekkel.
c) az együttműködő szervezetek jogai:
a
település
környezetvédelmet
érintő
kérdésekben együttműködik az önkormányzattal, az
előkészítő munkálatokban részt vehet, a döntésekhez
véleményét nyilvánítja, részt vehetnek testületi és a
Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Üdülőhelyi
Bizottság ülésein tanácskozási joggal
lehetőségei szerint közreműködik a település
környezetvédelmét pozitívan befolyásoló pályázatainak
kidolgozásában.
d) az együttműködő szervezetek kötelezettségei:
vállalja,
hogy
az
önkormányzati
környezetvédelmi feladataihoz minden rendelkezésre
álló szakmai segítséget megad, és tevékenységéről az
önkormányzatnak beszámol, az azzal kapcsolatos
felelősséget vállalja.
vállalja az önkormányzati környezetvédelmi
feladatainak ismertetését, közzétételét minél szélesebb
körben és közreműködik azok megvalósításában
szakmai véleményével segíti az önkormányzat
környezetvédelmét érintő döntés-előkészítési munkáját,
az Önkormányzat kérésére – elsősorban a
környezetvédelem helyzetével kapcsolatos témában helyzetelemzést készít, adatokat szolgáltat,
megismerteti
vidéki
látogatókkal,
partnerszervezetekkel
Fadd
nagyközséget
és
üdülőterületét
Fadd-Domborit,
a
község
nevezetességeit, hagyományát, történelmét és terveit.
(4)
A rendeletet szabályait alkalmazni kell az
épített és természeti környezet védelme érdekében
a)
a felszíni és felszín alatti vizekre,
b)
a levegőtisztaságra,
c)
a földre,
d)
a zöldterületekre
e)
táj és természetvédelemre vonatkozóan.
2.
§A faddi Holt-Dunaág (a továbbiakban: holtág)
mint a település jelentős több célt szolgáló természeti
értékének megóvása, vízminőségének lehetőség szerinti
javítása érdekében a holtág, illetve a holtággal
közvetlen kapcsolatban álló csatornák, vízfolyások
partján szerves- és műtrágya, növényvédő szer
alkalmazása, szennyvíz, szennyvíziszap, veszélyes
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hulladék és mindenfajta szemét elhelyezése, használata,
állat tartása, szennyező ipari, mezőgazdasági vagy
egyéb tevékenység folytatása tilos.
(1)
A holtág, illetve a holtággal összeköttetésben
álló vízfolyások partján tilos gépjárműveket, gépeket
mosni, azok vizébe állatot fürdetni!
(2)
Az élővizek (holt-Dunaág) által a partra
hordott, illetve a vízparton található szemét, uszadék
összegyűjtéséről, elszállításáról a kijelölt lerakóhelyen
történő elhelyezéséről a partmenti ingatlan tulajdonosa,
kezelője, használója köteles gondoskodni. A partmenti
tulajdonosok által összeszedett elpusztult halak
elszállítása a Faddi Sporthorgász Egyesület, mint a
halászati jog jogosultságának kötelessége kötelessége.
(3)
Tilos a holtág és a vele kapcsolatban álló
vízfolyások partjától mért 250m-es távolságon belül
250 kg-ot meghaladó mennyiségű vegyszert (gyomirtó
szert, műtrágyát, fertőző és mérgező anyagot) tárolni,
vegyszeres edényeket mosni, öblíteni, tisztítani.
(4)
Az állattartó telepeken keletkező hígtrágya,
trágyalé holtágba, illetve vízfolyásokba való bejutását a
telep
használója
köteles
minden
eszközzel
megakadályozni.
(5)
Csapadékvizet szennyvízcsatornába vezetni
tilos.
(6)
Azokban az utcákban, ahol szennyvízcsatorna
épül, ott valamennyi ingatlan bekötővezetékét legalább
a közterület határáig a csatornaépítéssel egyidejűleg
meg kell építeni. A szennyvízcsatornával így ellátott
utcákban az érintett ingatlanokat a közcsatornára az
üzem behelyezést követően 90 napon belül rá kell kötni.
A
szennyvízcsatornára
való
rákötésre
az
ingatlantulajdonosokat a jegyző kötelezi.
(7)
Felhagyott,
használaton
kívüli
kútba
szennyvizet vezetni, vagy káros anyagot önteni tilos.
(8)
Ha a csapadékvíznek az árokban történő
akadálytalan lefolyását hulladék, vagy hordalék
akadályozza, az árok, vízfolyás kitisztításában az
árokpartmenti ingatlantulajdonosok is kötelesek
közreműködni.
(9)
A csapadékvíz elvezető árkok medrének,
valamint műtárgyainak folyamatos karbantartása,
rendezése a létesítmény kezelőjének feladata.
(10)
Földalatti
zárt,
földfeletti
nyílt
csapadékelvezető rendszerbe szennyvizet, vagy káros
anyagot önteni tilos.
2.
§
A rendelet 3.§ (3) bekezdése a következőképpen
módosul:
(3)
Az önkormányzat
tulajdonában,
illetve
kezelésében álló holtágból, vízfolyásokból öntözés
céljára szolgáló vízkivétel a felszín alatti vizek
védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm. rendeletben
meghatározott feltételek melletti vízjogi engedély
alapján lehetséges.
3.
§
A rendelet 4.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint
változik:
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(3) Vízisport rendezvény ideje alatt, valamint a meder
karbantartási tevékenységek és vízkárelhárítási
feladatok végzése esetén az engedélyben meghatározott
célra és időtartamra használható belső égésű motorral
meghajtott vízijármű a holtág vízfelületén. Az
engedélyt az önkormányzat polgármestere adja ki.
4.
§
A rendelet 7.§ bekezdése a következőképpen
módosul:
A víziállások holtágba történő telepítésére a
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996.(V.22.)Kormányrendelet,
valamint
a
víziállások létesítésének és fenntartások szabályairól
szóló 12/2007.(IV.25.)Kt. rendeletben foglaltak az
irányadók.
5.
§
A rendelet 10.§ (2), (7) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
(2)
Avart és kerti hulladékot október 15-től
március 15-ig tűzrakó-helyen szabad égetni úgy, hogy
az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és
az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
(7) A kerti hulladék elszállítására a település
köztisztasági rendeletében szabályozott zöldjárat
biztosít lehetőséget.
6.
§
A rendelet 11.§ helyébe a következő rendelkezés lép,
a 11. § 12. §-sá, a 12.§ 12/A §-á változik:
(1)
A föld felszínén vagy a földben olyan
tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok
helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét
és folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik,
károsítják.
(2)
A község közigazgatási területét a község
általános,
részletes,
és
külterületi
tervében
meghatározott célra lehet használni.
7.
§
A rendelet 12/A.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint
változik:
(3) A parlagfű, illetve az egyéb gyomnövények
vegyszeres gyomirtása tekintetében a Mezőgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
területi
szervének
szakvéleménye, illetve a növényvédelmi jogszabályok
az irányadóak.
8.
§
A rendelet 15.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint
módosul, valamint a § kiegészül (7)-(10)
bekezdésekkel:
(6)
A növényzet pótlásáról a fás szárú növények
védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) Korm. rendeletben
előírtak szerint kell gondoskodni.
A pótlási kötelezettséget a tevékenység befejezését
követő 1 éven belül kell teljesíteni.
(7) A gondozott zöldterületeken elhelyezett műtárgyakat
elmozdítani, megrongálni, a zöldterületen otthonos
madarakat, vagy egyéb védett állatokat zavarni, befogni
vagy pusztítani tilos. A kül- és belterületen tilos a
növényzet, valamint a felszerelési tárgyak mindennemű
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rongálása, a madarak pusztítása, lőfegyver, légpuska,
egyéb veszélyes eszközök használata.
(8) A kül- és belterjesen kezelt zöldterületen tilos a
virágok (védett és ültetett) vagy más növények szedése
és gallyazása, az ott lekaszált fű, vagy összegyűjtött
lomb, egyéb faanyag összegyűjtése és eltulajdonítása.
Tilos a füves részt letaposni, vagy azon tartós jelleggel
tartózkodni.
(9) A község közigazgatási közhasználatú területén fát
kivágni - gyümölcsfa kivételével - csak engedéllyel
szabad. Fakivágás engedélyezése esetén a fa pótlását
minden esetben elő kell írni. A fakivágás
engedélyezésére a fás szárú növények védelméről szóló
346/2008.(XII.30.)Korm.
rendelet
szabályai
az
irányadóak.
(10)
Nyomvonalas vezetékek üzemképes állapotát
veszélyeztető fák, valamint közterületre kihajló ágak
esetén a tulajdonos köteles a gallyazást elvégezni. Ha a
kötelezettségének a tulajdonos nem tesz eleget
felszólítás ellenére sem, a Jegyző a tulajdonos
költségére a gallyazást elrendelheti.
9.
§
A rendelet 18.§ helyébe a következő rendelkezés lép,
míg a 18-19 §-ok, 19-20 §-á változnak:
18 §
Táj és természetvédelem
(1) Fadd község közigazgatási területén lévő és a (2)(4) bekezdésben felsorolt védett és jelentős természeti
értékek megóvásáról gondoskodni kell, azok rongálása,
károsítása tilos.
A természetvédelem alatt álló illetve arra tervezett
területeket érintő gazdálkodási, építési, a terület
jellegét, használatát megváltoztató egyéb tevékenység
csak
az
illetékes
természetvédelmi
hatóság
egyetértésével történhet.
(2) Védelem alatt álló területek: A község szabályozási
Tervének jóváhagyásáról és a Helyi Építési
Szabályzatának
megállapításáról
szóló
10/2003.(V.13.)Kt. rendelet mellékletét képező Fadd
Örökségvédelmi hatástanulmányban megnevezett:
Bartal emlékmű
Fadd, Hősliget fasor
Fadd, Hősliget facsoport
Fadd, Rákóczi utca 2. Bartal-park
Fadd, Haris
Fadd, kobolya
Fadd, füves-lápos terület
Fadd, Duna part melletti sáv
faddi holt-Duna és környéke
tolnai holt-Duna északi oldala
(3) A községkép és tájkép megőrzése céljából a
következő területeket kiemelten kell védeni:
- Római Katolikus Templom és környéke
- Református Templom és környéke
- temető területe
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(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed Fadd
Nagyközség
közigazgatási
területén
minden
természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre, aki a közterület eredeti
funkciójától eltérő célra kívánja használni.
(3) Nem terjed ki e rendelet hatálya a vásárokról és
piacokról szóló önkormányzati rendelet által
szabályozott árusítói tevékenységekre.
Értelmező rendelkezések
2. §
Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan
állami vagy önkormányzati tulajdonban
álló
földrészlet, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki
használhat és az ingatlan nyilvántartás ekként tartja
nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználatra átadott
területrésze – az erről szóló külön szerződésben
foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése
különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek) a
pihenő és az emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri
szobrok stb.), a közművek elhelyezése.
Közhasználatra átadott rész: minden olyan terület,
amelyet a lakosság, vagy annak egy meghatározott
része korlátozás nélkül, szabadon használ, vagy
használhat. A terület nem jogi aktussal, hanem a
tényleges használattal válik közterületté.
Járműtárolás: közúton, vagy más közterületen
járművel a folyamatos le- és felrakáshoz, az
okmánykezeléshez, illetőleg indulás előtt, vagy érkezés
után a szálláshelyek (lakás kivételével) környékén a
járművezető pihenő ideje alatti tartózkodáshoz
szükséges idő feletti egyhelyben maradás.
Folyamatos
járműtárolás:
autóbuszoknak,
tehergépkocsiknak, kamionoknak, vontatványoknak,
nehézgépjárműveknek,
mezőgazdasági
gépeknek,
vontatóknak
a
közterületen
történő,
a
megszakításoktól függetlenül - visszatérő jellegű
parkírozása, pl. a lakóépületek környékén parkoló
fuvarozók gépjárművei, autóbuszok, stb.
Alkalmi vásár: néhány napos (maximum 30 nap),
általában rendezvénnyel összekötött, szervezett árusítás.
Egyéb kereskedelmi tevékenység: játék, bazár,
kegytárgy, illetve egyéb idénycikk árusítása.
Építmény: (az épület és műtárgy gyűjtőfogalma): a
rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára,
készültségi fokára tekintet nélkül minden olyan helyhez
kötött műszaki alkotás, amely a talaj beépítésével jön
létre. Általában kereskedelmi, szolgáltatás profilú
felépítmény.
Árusító és egyéb fülke (pavilon), árusító automata:
bármikor könnyen szétszerelhető szerkezetekből
készült, illetve könnyen eltávolítható, szabadon álló
vagy telepített építmény.
Mozgóbolt: önjáró vagy gépjárművel vontatott, az üzlet
feltételeinek megfelelő árusító hely.
Mozgó árusítás: a kereskedő vagy megbízottja olyan
eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált

10. §
A rendelet 19.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
(2)
Az (1) bekezdésben írt szabálysértés tetten ért
elkövetője a Polgármesteri Hivatal közterületfelügyeleti feladatokat ellátó műszaki, illetve igazgatási
ügyintézője által 10.000,- Ft-ig, azaz tízezer forintig
terjedő helyszíni pénzbírsággal sújtható.
11. §
A rendelet a következő 21. §-sal egészül ki, míg a
hatályba léptető rendelkezés 20. §-ról 22. §-ra
változik:
21. §
„Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az
Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
12. §
(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A Képviselő-testület a 22/2009.(XI.6.) rendeletét a
település környezetvédelmének általános szabályairól
szóló 20/2004.(XII.3.) számú rendelet módosításáról az
e rendelet kihirdetését követő naptól hatályon kívül
helyezi.
(2) A rendelet kihirdetéséről - a Fadd Polgármesteri
Hivatal (Fadd, Dózsa Gy. u. 12.) hirdetőtábláján történő
kifüggesztés útján - a jegyző gondoskodik.
Fülöp János
Herczig Gáborné
polgármester
jegyző
Záradék:
Fenti rendelet 2009. november 6. napján kihirdetésre
került.
Herczig Gáborné
jegyző
Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
23/2009.(XI.6.) Kt. rendelete
a közterületek rendjéről és használatuk szabályairól
Fadd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a közterületek használatáról a következő
rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
(1) E rendelet hatálya kiterjed Fadd Nagyközség
közigazgatási területén
a) Az önkormányzat tulajdonában álló és az ingatlan
nyilvántartásban közterületként nyilvántartott (közút,
járda,
zöldterület)
belterületi
és
külterületi
földrészletekre,
b) A belterületi magántulajdonú földrészletek, illetőleg
építmények (kerítéssel le nem határolható, illetve le
nem határolt ingatlanrészek) közhasználatra szolgáló
minden olyan részére, amely mindenki számára
korlátozás nélkül igénybe vehető, a közforgalom elől
elzárásra nem került.
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árut, amely nem minősül mozgóboltnak (pl.: tricikli,
fagylaltos kocsi stb.)
Konténer: szilárd térelemekkel körülhatárolt talajhoz
nem rögzített, huzamos emberi tartózkodásra nem
alkalmas építmény, szeméttároló konténer.
A közterület használati engedély
3. §
(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához 3.§ (4) bekezdésben foglalt eseteket kivéve - (a
továbbiakban:
közterület
használat)
engedély
szükséges.
(2) Közterület használati engedélyt kell beszerezni:
a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat
(portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető),
ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám),
továbbá cég- és címtábla elhelyezésére,
b) üzlet (pavilon), árusító és egyéb fülke elhelyezésére,
amely pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, zöldség,
virág, koszorú, könyv, hírlap, dohány árusítására
szolgál,
c) önálló hirdető berendezések, reklámtáblák,
tájékoztató táblák, hirdető oszlopok, árubemutató
vitrinek
közterületi
elhelyezéséhez,
kivéve
önkormányzat,
d) üzleti rakodás céljára igénybevett közterület
használatáért, üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával
göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,
e) cirkusz, (sátoros, illetve vándorcirkusz) céljára
igénybevett közterület használatához,
f) építési munkával kapcsolatos ideiglenes felvonulási
épület, lakókocsi, állvány, építőanyag és törmelék
elhelyezésére, kivéve önkormányzat,
g) mozgóbolti, mozgó árusításra, javító-szolgáltató
tevékenységre,
h) film- és televízió felvételre, ha az a forgalom
korlátozásával jár,
i) vendéglátóipari előkert (kerthelyiség) céljára,
j) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális
rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység
céljára,
k) közhasználatra még át nem adott közterületek (pl.
meg nem nyitott utca) ideiglenes hasznosítására,
l) folyamatos jármű tárolásra,
m) lakókocsi és utánfutó tárolására,
o) üzemen kívül helyezett és üzemképtelen járművek
tárolására. Az engedély időtartama max. 15 napra
szólhat, mely nem hosszabbítható meg.
p) választással, népszavazással kapcsolatos kampány
tevékenység végzése céljából igénybe vett reklám
tevékenység végzése céljából,
r) közműbekötéssel kapcsolatos közterület bontás során
igénybevett közterület használat,
s) közműberuházással, közműfelújítással kapcsolatos
közterület
használat,
építőanyag,
munkagép,
munkaeszköz, lakó vagy szerszámtároló konténer
közterületen történő tárolása, kivéve önkormányzat.
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(3) A pavilonok minden esetben csak az önkormányzati
műszaki előadó szakmai véleménynek megfelelő helyen
és megjelenési formában helyezhetők el.
(4) Nem kell közterület használati engedély:
a) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával
kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához,
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának
célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
c) a közműszolgálatok hibaelhárítása idejére,
d) tüzelő, egyéb anyag vagy tárgy pl. bútorok, lakás
felszerelési cikkek, konténerek, stb. közterületen
történő tárolásához, rakodásához, ha annak időtartama
nem haladja meg a 48 órát és a közlekedést nem
akadályozza,
f) üzletenként, vállalkozásonként 1 db, a közterületbe
10 cm-en túl benyúló "cégér" hirdető-berendezés
elhelyezéséhez, ha annak összes reklámfelülete a 2 m2 t nem haladja meg,
g) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló, de 25 cm -t nem
meghaladó "cégtábla" hirdető-berendezés esetében,
amennyiben az kizárólag a helyiség, helyiség-együttes
nevét, és az ott folyó tevékenységet tartalmazza,
h) a közforgalomnak átadott magánterületekre
kihelyezett hirdető-berendezések után, amennyiben a
kihelyező a magánterület tulajdonosa és a kihelyezett
reklám a tulajdonos tevékenységét hirdeti.
i) A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. tv. hatálya
alá tartozó rendezvényekre.
(5) Nem adható közterület használati engedély:
a) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések
és anyagok elhelyezésére,
b) nagyközségképi követelményeknek nem megfelelő
építmények,
berendezések
létesítésére,
illetve
elhelyezésére,
c) üzlethelyiség körüli területen göngyölegek tárolására,
d) sátorgarázs létesítésére, illetve elhelyezésére,
e) büfékocsi elhelyezésére,
f) annak a kérelmezőnek, akinek korábbi közterülethasználatból díj fizetési hátraléka van, a hátralék
megfizetéséig.
g) óriásplakát reklámhordozó elhelyezésére,
h) a nagyközség közúthálózatán autós és motoros
gyorsulási verseny megrendezésére,
i) zöldfelületként nyilvántartott területeken gépjárművel
történő parkolásra.
j) közlekedésben nem résztvevő, reklámhordozó céllal
elhelyezett járművek (gépkocsi, utánfutó stb.)
elhelyezésére.
k) olyan mobil építmény, berendezés, kerítés stb.
létesítésére, melynek külső megjelenítését a képviselőtestület előzetesen nem hagyott jóvá.
l) közlekedési területre, csak a közlekedési hatóság
előzetes hozzájárulása alapján
m) tűz és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,
tüzijáték kivételével,
n) eseti önkormányzati rendezvények kivételével
szeszes ital árusításra,
o) szexuális áruk forgalmazására
7
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p) lakosság nyugalmát, a közrendet, a közérdeket, és a
közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére,
r) környezetszennyező, közbiztonságot veszélyeztető,
egészséget károsító tevékenységre.
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vállalkozások esetén közölni kell a cégbejegyzés
számát, statisztikai számjelét, adó számát.
(8) A kérelem benyújtása a közterület-használat
megkezdésére nem jogosít.
(9) Az engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes nevét és állandó lakó- (telep) helyének
címét,
b) a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt,
hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig
érvényes, illetőleg hogy visszavonásig érvényes,
c) a közterület használat helyének, módjának,
mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,
d) az engedélyezési eljárásban közreműködő
szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat,
e) az engedély megszüntetése, vagy visszavonása
esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó
kötelezettség előírását,
f) közterület használati díj fizetési kötelezettség
esetében a díj mértékét és fizetésének módját,
g) a kiadott engedély át nem ruházhatóságát,
h) az engedélyes köteles a közterület-használati
engedélyt, a befizetést igazoló csekket, illetve a díj
fizetési bizonylatot a helyszínen tartani, és azokat
ellenőrzés esetén kérésre bemutatni.
(10) Nem minősül az engedély átruházásának, ha
működési engedéllyel, vagy vállalkozási engedéllyel
rendelkező személy alkalmazottat, segítő családtagot,
vagy tanulót foglalkoztat és ők végzik a közterületen az
árusítást, illetve egyéb tevékenységet.
(11) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos
engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a
munka-,
balesetés
egészségvédelmi
óvórendszabályokban előírt módon történhet.
(12) Az építési munka végzésének tartamára szóló
közterület használati engedélyben:
a) szükség szerint elő kell írni a közterület felől a
nagyközségképi követelményeket kielégítő kerítés
létesítését,
b) szükség szerint elő kell írni, hogy - ha a járdát teljes
szélességében el kell foglalni és a gyalogosközlekedés a
másik oldalon lévő járdára nem terelhető át - az
engedélyes szükség esetén köteles a gyalogosok
számára védőtetővel ellátott átjárót létesíteni és azt
indokolt esetben nappal is megvilágítani, továbbá a
közlekedés útjába álló oszlopokat és ezek alátéteit
fehérre meszelni.
(14) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület
használati engedélyben azt is meg kell jelölni, hogy az
árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen,
vagy körzetben kézből, vagy járműről történhet-e.
(15) A közterület használati engedélyben fel kell hívni
az engedélyest a járda, az útburkolatok, kertészeti
létesítmények, fák, csatornák, árkok, korlátok, szobrok,
építmények, úttartozékok, továbbá az igénybevett
terület és környezetének tisztántartására, valamint a
keletkezett
hulladék,
szemét
elszállítására.
Figyelmeztetni kell az engedélyest arra, hogy a
közterület tartozékaival együtt mindannyiszor köteles

s) közterület használati engedély elektromos
működtetésű hangjelzés és hangosító berendezés
alkalmazásával történő reklámtevékenység folytatására
munkanapokon 8 órától 16 óráig adható.
Az engedélyező hatóság
4.§
(1) Általános szabályként a Képviselő-testület látja el.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti
jogköréből az idényjellegű – összefüggően 3 de
legfeljebb 6 hónapot meg nem haladó - közterület
használat engedélyezési ügyekben történő eljárást és
döntéshozatalt az önkormányzat polgármesterére
ruházza át.
A szakhatóságok és más személyek közreműködése
5. §
(1) Jogszabályban
meghatározott
esetekben
a
közterület-használathoz
szakhatóság
engedélye,
hozzájárulása szükséges.
(2) A szakhatóság engedélyét, hozzájárulását az
engedélyező hatóság szerzi be.
(3) A közterület használati engedély megadásához a
tulajdonos hozzájárulása szükséges, ha
§
a közterület nem a Faddi önkormányzat
tulajdona,
§
a közterület használat állandó jellegű építmény
elhelyezésére vagy használatára irányul.
Az engedély iránti kérelem
6. §
(1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie,
aki a közterületet használni kívánja.
(2) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési
munka végzésével kapcsolatos ideiglenes felvonulási
épület, lakókocsi, állvány, építőanyag, törmelék stb.
elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az ingatlan
tulajdonosának kell kérnie.
(3) A közterület használati engedélyt az 1. számú
melléklet szerinti kérelem kitöltésével kell igényelni.
(4) Közforgalom számára megnyitott magánterületen
történő igénybevétel esetén a tulajdonos hozzájárulása
kell.
(5) A nagyközség közterületein építési és bontási
törmelék kizárólag konténerben tárolható.
(6) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
§
az engedélyt kérő nevét és állandó lakó- (telep)
helyének címét,
§
a közterület használat célját és időtartamát,
§
a közterület használat helyének, módjának és
mértékének pontos meghatározását
§
a törvény által meghatározott illetéket.
(7) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell: a
tevékenység gyakorlására jogosító okirat, a vállalkozói,
illetőleg az őstermelői igazolvány másolatát, társas
8
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saját költségén helyreállítani és a köztisztaság feltételeit
biztosítani, ahányszor az szükséges.
(16) Ha az engedélyes a (6) bekezdésben foglalt
kötelezettségének nem, vagy nem megfelelő módon
tesz eleget, az engedélyező hatóság az engedélyes
veszélyére és költségére jogosult elvégeztetni a
közterület
és
tartozékai
eredeti
állapotának
helyreállítását és a köztisztaság biztosítását.
(17) Az engedély tartalmazza a közterület használat
megszüntetésére és az engedély visszavonására
vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint a kezelői
hozzájárulás feltételeit.
(18) Az engedély megadása, vagy megtagadása
ügyében hozott határozatot közölni kell:
--az engedélyessel, illetve kérelmezővel,
--az
engedélyezési
eljárásban
közreműködő
szakhatóságokkal,
--a közterületi díj beszedésével megbízott szervvel,
--a közterület ellenőrzésére jogosult közterületfelügyelettel.
Az engedély érvényes
7. §
(1) Az engedély:
§
a meghatározott idő elteltéig,
§
a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg
§
visszavonásig érvényes.
(2) A közterület használati engedély érvényét veszti,
ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító
okirat érvénye megszűnik.
(3) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az
engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt
legalább
15
nappal
benyújtott
kérelmére
meghosszabbítható. Az engedély szüneteltetésére nincs
lehetőség.
(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját
költségén köteles az eredeti állapotot – minden
kártalanítási igény nélkül – helyreállítani, a hatóság
által előírt módon. Ellenkező esetben a hatóság az
engedélyes terhére állíttatja helyre a közterületet.
(5) Közhasználatú zöldterületek használata esetében az
engedélyes köteles a növényzet megfelelő védelméről
gondoskodni, és a tevékenység befejezését követő 8
napon belül az eredeti állapotot helyreállítani.
(6) A választási kampány ideje alatt a közterületen
elhelyezett propaganda anyagok eltávolítása annak a
kötelessége, aki azt elhelyezte, vagy akinek az
érdekében azt elhelyezték. A plakát eltávolítását
legkésőbb a szavazást követő 30 napon belül el kell
végezni.
A közterület használati díj
8. §
(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat
köteles fizetni.
(2) Az engedélyes a közterület használati díjat a
közterület tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül
köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés
miatt kénytelen szüneteltetni.
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(3) A közterület használati díj Fadd Nagyközség
Önkormányzatának költségvetését illeti meg.
(4) A közterület használati díj kezelése, ellenőrzése,
befizetése tekintetében a gazdasági és pénzügyi
ellenőrzés rendjéről, valamint az önkormányzatok
pénzügyi
szabályozásáról
szóló
jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) Fenyőfa árusításra min. 10m2 területre adható
engedély. Ez esetben a befizetett közterület használati
díjat letéti díjként kell kezelni. Amennyiben a
vállalkozó a területet tisztán adta vissza, a befizetett
közterület-használati díj 50%-át részére vissza kell
utalni.
(6) A közterület használati díj megállapítása az
engedélyező hatóság hatásköre. A közterület használati
díj kezelésével, nyilvántartásával, befizetésének
ellenőrzésévei, behajtásával kapcsolatos előkészítő,
végrehajtási munkákat a Polgármesteri Hivatal látja el.
(7) A létesítmények által elfoglalt közterület
nagyságának
meghatározásánál
a
létesítmény
közterületre eső, vízszintes vetületét kell számításba
venni.
(8) A közterület használati díj szempontjából minden
megkezdett év, hónap, nap, m2 és fm. egésznek számít.
(9) A közterület használati díjat az engedélyező
határozatban foglaltak szerint és határideig kell
megfizetni. Szezonális cikkek árusításánál (pl. dinnye,
fenyőfa stb.), ha a kérelem beadása és a használat
tervezett ideje között egy hónapnál nagyobb az eltérés,
az engedély a díj befizetése után adható ki.
(10) A nem önkormányzati tulajdonban lévő, de
közforgalom számára megnyitott területek használati
díja a terület tulajdonosát illeti meg, de használatához
engedély kiadása szükséges.
(11) Amennyiben a közterület-használati engedélyt
kérelmező soron kívül igényli (8 napon belül), akkor a
táblázatban megállapított díjak kétszeresét kell
számítási alapnak venni.
(12) A közterület használati díjszabást a rendelet 2.
számú melléklet állapítja meg.
Mentesség a közterület használati díj fizetése alól
9. §
(1) Nem kell közterület használati díjat fizetni:
a) fegyveres erők, a rendészeti szervek, a mentők
létesítményei elhelyezésére,
b) a postai alapszolgáltatás berendezéseinek
elhelyezéséért, valamint távközlési szervezetek
nyilvános távbeszélő-állomásai elhelyezéséért, továbbá
a helyi tömegközlekedés üzemeltetéséhez szükséges
területek használatáért.
c) a közforgalmú közúti vállalatoknak a feladatuk
ellátását szolgáló létesítményei elhelyezésére,
d) a szobrok, emlékművek, díszkutak, vízmedencék,
szökőkutak, alapzatos zászlórudak, és köztárgyak
elhelyezésére, valamint
e) a közvetlen életveszély elhárításának céljára
szükséges területek,
9
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f) közérdekű köztisztasággal kapcsolatos építmények és
tárgyak, valamint a települési szilárd hulladék
gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények, szelektív hulladék
gyűjtők elhelyezéséért
g)tömegközlekedési indító és fedett várakozóhelyek
által elfoglalt területek,
h) társadalmi és vallási ünnepek területe,
i) országos és helyi választások alkalmával a választási
kampány ideje alatt elhelyezett hirdetések, reklámok,
valamint közérdekű hirdetmények után és a kampányok
helyszíneire.
j) a közforgalomnak átadott magánterületekre
kihelyezett hirdető-berendezések után, amennyiben a
kihelyező a magánterület tulajdonosa és a kihelyezett
reklám a tulajdonos tevékenységét hirdeti.
k) már meglévő épület átalakítása során akadálymentes
közlekedést biztosító rámpa létesítéséhez m) ha a díj
fizetésére kötelezett közvetlenül vagy közvetett módon
az önkormányzat lenne.
l) a katasztrófavédelmi szerveknek a közvetlen
életveszély
elhárításához
szükséges
közterület
használatért,
m) sport és kulturális rendezvények céljára,
n) ha a díj fizetésére kötelezett közvetlenül vagy
közvetett módon az önkormányzat lenne.
(2) Közterület használati engedély nem adható annak,
aki a közterületet az engedélyben foglaltaktól eltérően
használja, illetve az előző közterület-használatból díj
fizetési hátraléka van.
(3) Nem terjed ki a közterület-használati díjfizetés alóli
automatikus mentesség az (1) bekezdésben felsorolt
berendezésekre, ha azokon reklámfelület kerül
elhelyezésre, illetve az ezeken a berendezéseken
elhelyezett reklámfelületekre a mentességet élvező
tartószerkezettől elkülönülten közterület-használati díjat
kell fizetni.
A közterület használatára vonatkozó tilalmak és
korlátozások
10. §
(1)
Gépjármű-javító, karbantartó tevékenységet,
valamint közúti közlekedési szolgáltatást végző jogi
személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, és
egyéni vállalkozók közúton, vagy más közterületen a
szolgáltatáshoz
használt
járműveket,
illetve
gépjárművet és mezőgazdasági gépeket engedély nélkül
nem tárolhatják.
(2)
Az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni
azokra
az
autóbuszokra,
tehergépkocsikra,
mezőgazdasági vontatókra, lassú járművekre és
járműszerelvényekre is, amelyeket nem közúti
közlekedési szolgáltatáshoz használnak.
(3)
Tilos a közterületet, a közterületi zöldterületetkülönös tekintettel az ingatlan előtti utcafontra –
engedély nélkül bármilyen formában (kövekkel,
kerítéssel, karókkal, sövénnyel stb.) ideiglenesen, vagy
állandó jelleggel elkeríteni, illetve a magántulajdonú
ingatlanhoz abból hozzákeríteni.
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(4)
Közterületen építési törmeléket, sittet kizárólag
konténerben lehet tárolni.
Reklámtevékenység
11. §
(1) A település közterületén reklám- és hirdetőtábla
felállítása kérelemre, közterület-használati engedély
birtokában történhet, figyelemmel az egyes termékek
reklámozására vonatkozó hatályos rendelkezésekre, és a
helyi építési szabályzatra.
(2) A hirdető berendezések fogalomkörébe tartozik
minden olyan eszköz a KRESZ-ben, illetve az ágazati
szabályokban nem szereplő tábla, amelynek célja az,
hogy a közlekedők figyelmét valamely szolgáltatásra,
gyártmányra, termékre, eseményre, létesítményre, stb.
felhívja. Nem minősül hirdető táblának az adott
ingatlanon folyó építkezés adatait tájékoztató tábla.
(3) A kérelemben meg kell jelölni a tábla méretét,
anyagát, színét, szövegét, a tábla kihelyezési helyét,
rajzát. A kérelemhez csatolni kell a közúti igazgatóság
esetleges hozzájárulását.
(4) Reklámtábla lakott területen útcsatlakozástól,
kijelölt gyalogátkelőhelytől 150 méteren belül csak a
burkolat szélétől 10 méterre, illetve azon kívül
helyezhető el. Ha a közterület határa 10 méteren belül
van, abban az esetben reklámtábla csak a beépítés
vonalában a közúttal párhuzamosan állítható fel.
(5) A reklámtábla alakjára, színére, megjelenésére
vonatkozóan az elhelyezhető reklámtáblán a KRESZ
táblákon használatos színeket és betűtípusokat tilos
alkalmazni.
(6) Reklámtábla magánterületen történő elhelyezéséhez
közterület-használati engedély nem szükséges.
(7) Közterületen szexuális áru, szeszes ital, valamint
játékterem nem reklámozható. Közterületre néző reklám
közerkölcsöt nem sérthet.
A közterület használat megszüntetése és az engedély
visszavonása
12. §
(1) A közterület használat közérdekből, így különösen
helyi gazdaságpolitikai, nagyközségképi, nagyközség
fejlesztési érdekek érvényesítése érdekében bármikor
megszüntethető. Ilyen esetben az engedélyes részére kérelemre másutt kell a közterület használat lehetőségét
biztosítani.
(2) Vissza kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a
közterületet nem az engedélyezett célra és módon
használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az
esedékesség lejárta után felszólításra nem tesz eleget.
(3) Ha az engedélyes a közterület használatát meg
kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély
egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak
bejelenteni.
(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a
saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden
kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. Ez a
kötelezettség az engedélyest építési (létesítési) engedély
alapján végzett építési munka esetében csak akkor
10

FADDI HÍREK

MELLÉKLET

2009.DECEMBER

terheli, ha az engedély megadásának feltételeként szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő
előírták.
pénzbírsággal sújtható.
(5) Ha a közterület használat a (2) bekezdésben említett (4) Azt az árut, amelyre nézve az (1) bekezdésben
módon szűnt meg, a már esedékessé vált és befizetett foglalt szabálysértést elkövették, el lehet kobozni.
közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet.
Záró rendelkezések
Közterület ellenőrzése
15. §
(1) A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos
13. §
(1) A közterület használat szabályszerűségének eljárásban - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
ellenőrzéséről a Polgármester a Jegyző, a műszaki LXV. törvényben foglalt eltérésekkel - a közigazgatási
ügyintéző és a szabálysértési ügyintéző által hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
gondoskodik.
szóló 2004. évi CXL. törvényt (Ket.) kell megfelelően
(2) A közterület használata – a 3. § (4) bekezdés alkalmazni.
kivételével – minden esetben engedélyhez kötött.
(2) Ez a rendelet 2010.01.01. napján lép hatályba.
(3) A közterület-használati díj befizetését igazoló iratot (3) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg
(csekket, számlát, nyugtát) a helyszínen kell tartani, és hatályát veszti Fadd Nagyközség Önkormányzat
azt ellenőrzéskor fel kell mutatni.
Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és
használatuk szabályairól szóló 14/2003.(X.01.) Kt.
A közterület engedély nélküli használatának
számú rendelete.
jogkövetkezményei
(4) E rendelet rendelkezései nem érintik:
14. §
(1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély - a vásári és piaci helyhasználat szabályait,
nélküli használata esetén a használó az engedélyező - a köztisztaság fenntartásáról szóló rendeletek a
hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni közterületi részre vonatkozó külön rendelkezések
és a közterület eredeti állapotát a saját költségén hatályát,
minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani.
(5) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő
(2) Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben ügyekben és a rendelet hatálybalépésének időpontjában
engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt hatályban lévő közterület használati engedélyekre is
feltételektől eltérő módon használ, a szabálysértés alkalmazni kell a hatálybalépés időpontjától kezdődően.
jogkövetkezményein túlmenően az engedély nélküli, (6) Jelen rendelet az Európai Parlament és a Tanács
vagy az eltérő használat tartamára az egyébként 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső
fizetendő közterület használati díj háromszorosának piaci szolgáltatásokról, 8., 9. és 16. cikkelynek való
megfizetésére kell kötelezni.
megfelelést szolgálja.
(3) Ha a közterületen engedély nélkül, vagy az Fadd, 2009. október 22.
engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés Fülöp János
Herczig Gáborné
feltételeinek megfelel - kérelmére - a hatóság a polgármester
jegyző
közterület használatot engedélyezheti. Ezzel azonban a Kihirdetési záradék:
használó nem mentesül a (2) bekezdésben említett Fenti rendelet 2009. november 6. napján kihirdetésre
következmények alól.
került.
(4) Aki a 3. § (2) bekezdésében meghatározott engedély
Herczig Gáborné
nélkül, vagy attól eltérő módon, illetve azt (időben vagy
jegyző
területben) meghaladó mértékben közterületet használ
1. számú melléklet
2.200,- Ft illetékbélyeg
K É R EL E M
Fadd Nagyközségi Önkormányzat
tulajdonában lévő közterület használatához
Gazdasági társaságok esetében:
Igénylő
Neve:……………………………………….Telefonszáma: …………………………………
Címe:………………………………………………………………………………………….
Bankszámla száma: …………………………………………………………………………..
Számlavezető neve. …………………………………………………………………………..
Cégjegyzék száma: ……………………….………………
Adószáma: ……………………………….……………….
Aláírásra jogosult neve: …………………………………..
Egyéni vállalkozók, illetve magánszemélyek esetén
Igénylő
Neve:………………………………………….……….Telefonszáma: ……………………………………
Lakcíme:……………………………………….……………………………………………………………
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Születési hely, és idő: ………………………………………………..
Személyi igazolvány száma: …………………………………………
Anyja Neve: ………………………………………………………….
Adóazonosító jele/adószáma: ………………………………………..
Vállalkozói igazolvány száma: ………………………………………
Bankszámla száma: …………………………………………………………………………..
Számlavezető neve. ………………………….………………………………………………..
A közterület használat időtartama:….…év..………..…hó……..naptól………év……………..hó…………napig.
Közterület használat célja: …………………………………………………………………..
Az elfoglalni kívánt közterület nagysága: ……………….m2
Az elfoglalni kívánt közterület helyének pontos leírása: ……………………utca……házszám
A kért közterületre előzőleg kiadott engedély száma ………………………………………
Amennyiben az önkormányzat a kérelemben foglaltaknak helyt ad, kérelmező a jogorvoslati jogáról lemond, így a
határozat jogerős és azonnal végrehajtható!
Az engedély kiadását követően a határozatban megállapított közterület-használati díjat az engedélyesnek a
közterület tényleges használata nélkül meg kell fizetnie.
Fadd, 200……….év ………………………………..hó ……….nap
kérelmező (cégszerű) aláírása
A közterület-használati engedély kérelemhez az alábbi mellékleteknek a kérelemmel egyidejűleg történő beadása
szükséges:
a) A kérelem pontos, részletes kitöltése, aláírása egy példányban (gazdasági társaságtól érkező kérelem esetén bélyegző is
szükséges).
b) 3 hónapot meghaladó közterület használat esetén méretarányos helyszínrajz is szükséges az elfoglalni kívánt közterületről
egy példányban.
c) hirdető berendezés elhelyezésére vonatkozó kérelem benyújtása esetén a reklámhordozó pontos méretét és feliratozását, is
tartalmaz látványtervet kell csatolni a kérelemhez egy példányban.
d) a közterület-használat díját a mindenkori közterület-használatól szóló Kt. rendelet mellékletében meghatározott díjtételek
alapján kell megfizetni.

2. számú melléklet
Közterület használati díjak

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Közterület használat módja

Díjak

A közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény,
üzleti védőtető (előtető) ernyőszerkezet, egyéb - nem önálló hirdető berendezés,
cég- és címtábla elhelyezése
Árusító fülke, árusító pavilon, büfékocsi ideiglenes közterületi elhelyezése
Önálló hirdető berendezések, reklámtáblák, hirdető oszlopok, árubemutató
vitrinek közterületi elhelyezése
Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, sitt, illetve építési törmelék
konténerben történő közterületi tárolása
Kiállítás, alkalmi vásár rendezése
Közterület fölé kifüggesztett reklám
Közműbekötéssel kapcsolatos közterület bontás során igénybevett közterület
használata.
Idényjellegű és alkalmi árusítás
Filmforgatáshoz, televíziós felvételhez szükséges közterület igénybevétele
(kivéve helyi közérdekű televíziós filmfelvétel)
Üzleti rakodás céljára reggel 6.00 óra és este 22.00 óra között
Cirkuszi (sátoros illetve vándorcirkusz) és mutatványos tevékenységre
Vendéglátóipari előkert és vendéglők, kereskedelmi és szórakoztató egységek,
intézmények által elfoglalt közterület igénybevétele
Közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes használata
Mozgóbolti és mozgó árusítás esetén
Üzemen kívül helyezett és üzemképtelen járművek tárolása
Lakókocsi, utánfutó tárolása

500 Ft/m2/hó
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1 000 Ft/m2/hó
20.000 Ft/év
500 Ft/m2/hó
300 Ft/m2/nap
250 Ft/m2/nap
2500 Ft/nap
300 Ft/m2/nap
200 Ft/m2/óra
250 Ft/m2/nap
200 Ft/m2/nap
500 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/nap
8000 Ft/nap
300 Ft/gk/nap
2000 Ft/nap

