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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Sajtó helyreigazítás
közlemény
Tóth Jenő Ádám bakonyszombathelyi lakos kérelmére az alábbi sajtó-helyreigazítási közleményt
tesszük közzé a „Bakonyszombathely Hírmondó''
2017.év augusztus hónapban megjelent lap számában címlapon szereplő: „Probléma a faluban, bírósághoz fordult a polgármester” vezércikk alapján:
„A cikkben
- valótlanul állították, hogy Tóth Jenő Ádám és
Rahmar Valéria az elszállásolt munkások tekintetében bármily ígéretet tettek volna, vagy türelmi időt kértek volna, illetőleg valótlanul állították, hogy Tóth Jenő Ádám azt tolmácsolta, hogy
a munkások legnagyobb része rövid időn be1ül
távozik,
- valótlanul állították, hogy Tóth Jenő Ádám
Bakonyszombathelyen munkásszállást üzemeltet, több mint egy éve a Bakonyszombathely községben található Kossuth L. u. 34. és a 36. sz. alatti ingatlanokon,
- valótlanul állították, hogy Tóth Jenő Ádám a lakások tulajdonosa,
- valótlanul állították, hogy értékelhető vá1aszt
nem kaptunk és megfelelő intézkedés nem
történt,mivel Tóth Jenő Ádám írásban tájékoztatott arról, hogy az ingatlanokkal kapcsolatosan
semmiféle jogviszonnyal nem rendelkezik, intézkedni így nem tud.
A cikkben Tóth Jenő Ádámmal kapcsolatosan
valós tényeket hamis színben tüntették fel, mely
szerint - a valóságban - és a cikk szerint is - Tóth
Jenő Ádám az elszállásolt személyeket foglalkoztatja, de velük semmiféle, az ingatlannal kapcsolatos jogviszonya nem áll fenn, Tóth Jenő Ádám
munkásszállót nem üzemelteti, erről hitelt érdemlően információnk nincs,
- a valóságban Tóth Jenő Ádámnak nem róható
fel, hogy az épületek nem lettek bejelentve munkásszállásnak, mivel a valóságban az elszállásolt
személyekkel bérleti
- használati jogviszonyt nem létesített.
Bakonyszombathely, 2017-12-02.

TÉRKAMERA
RENDSZER
MEGVALÓSÍTÁSA
A KÖZSÉGBEN
A járásban több önkormányzati hivatalban történtek
az utóbbi időszakban betörések, jogsértő cselekedetek,
szabálysértések. Településünkön is évekkel ezelőtt számos betörés volt, ezek további megjelenését próbálta
az önkormányzat megakadályozni a térkamera rendszerének bővítésével.
Így Bakonyszombathelyen tovább lépett az évekkel korábban megindult folyamat: a község Önkormányzata
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további térkamerákat helyezett el a faluközpontban,
konkrétan a polgármesteri hivatal épületére.
A közterületi térfigyelő rendszer tulajdonosa az Önkormányzat. A Térfigyelő Rendszer üzemeltetésével és kezelésével a polgármester és a jegyző rendelkezik. A felvételek 0-tól 24 óráig folyamatosan készülnek, és kerülnek rögzítésre.
A közterületi térfigyelő rendszer biztosítja a közterületi képfelvételt a jogszabályban előírt módon. Vagyis: a
kamerák helye a Községháza homlokzata. A felvétel az
épülettől balra, illetve jobb, valamint előre irányba történik oly módon, hogy a gyalogjárdát és a fő közlekedési utat lássa.
A kialakított rendszer a közterületen készült felvételeket rögzíti és megőrzi. A rendszerről való adatmentés
csak az erre feljogosított és kioktatott személyek, adott
számítógépén keresztül, a helyszínen, az adott kamerák
routerének WIFI környezetében lehetséges.

Célja: a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon
megóvása, a lakosság és a településre látogatók
biztonságérzetének növelése, a jogsértések vis�szaszorítása.
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Tisztelt Olvasók,
Kedves
Bakonyszombathelyiek!
A községünkben megtalálható munkásszállások
ügyében az önkormányzat jegyzője büntetést szabott
ki a szállásadókra, 50 E Ft értékben. A szállásadók
ezt megfellebbezték, mely a Komárom – Esztergom
megyei Kormányhivatalhoz került.
A héten kaptuk meg a fellebbezésre a választ, melyet
a Kormányhivatal elutasított.
Vagyis megállapította, hogy a szálláshely esetében
megvalósul a „munkásszállás” ténye, és a jegyző által megállapított jogsértés megállja a helyét.
A következőkben pedig reagálnék egy-két dologra,
az általam valóságosnak ítélt helyzetre:
- " valótlanul állítottuk, hogy Tóth Jenő Ádám a lakások tulajdonosa." - Ilyen jellegű állítást nem tettünk.
- "valótlanul állítottuk, hogy értékelhető választ
nem kaptunk és megfelelő intézkedés nem történt,
mivel Tóth Jenő Ádám írásban tájékoztatott arról, hogy az ingatlanokkal kapcsolatosan semmiféle jogviszonnyal nem rendelkezik, intézkedni így
nem tud. "- Amikor jóval később megjelent Tóth
Jenő Ádám írása, akkorra már javában folyt az aláírásgyűjtés, valamint megtettük a megfelelő intézkedéseket.
- "valótlanul állítottuk, hogy Tóth Jenő Ádám
Bakonyszombathelyen munkásszállást üzemeltet,
több mint egy éve a Bakonyszombathely községben
található Kossuth L. u. 34. és a 36. sz. alatti ingatlanokon" - Tóth Jenő Ádám volt minden alkalommal, aki reagált a problémákra, nyilatkozott és kifejtette álláspontját. Ha ugyan nem is ő a munkásszálás
ügyének a tulajdonosa, akkor miért ő jött be hozzánk
nyilatkozni, miért ő van a munkásokkal – láthatóan
– eligazításon, miért ő intézkedik a munkások ügyeiben. Ha nem ő, akkor ki?
Végül pedig összességében kijelenthető, hogy a fenti ügy különösen nehéz helyzetbe hozta az Önkormányzat vezetőit, a lakások szomszédjait és körzetét,
valamint Bakonyszombathely lakóit.

Reméljük, hogy a térkamera rendszerrel nő a
közbiztonság, a biztonságérzete lakosainak, a Ezt a helyzetet nem sajtó helyreigazítással lehet helyrehozni, hanem a település kisebb és
közterület általános rendje és megakadályoznagyobb közösségeihez való alkalmazkodással.
za a bűncselekményeket, a jogsértéseket községünkben!
Pintér Lajos
polgármester
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„Legyen vidám
esténk!”
2018. február 17 –én este
a Bakonyszombathelyi Művelődési Házban

VARGA FERENC JÓZSEF
ÉS ARADI TIBOR
HUMOR ESTJE
lesz, melyre jegyeket január 10-től lehet
kapni a művelődési házban, a polgármesteri
hivatalban és a közönségszervezőknél !

VÁRJUK A LAKOSSÁGI
VÉLEMÉNYEKET:
TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET
TÁRSADLAMI TÁRGYALÁSA
- JAVASLATTÉTELEK
A következőekben közre adjuk a Településképi rendeletünket társadalmi vitára, lakossági
véleményezésre, javaslattételre.
Kérjük, olvassák el figyelmesen és véleményüket juttassák el a Polgármesteri Hivatalba személyesen, telefonon vagy írásban:

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET
(1) A helyi értékvédelem feladata a helyi különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, településképi, táji, építészeti, néprajzi, településtörténeti, régészeti, művészeti, műszaki-ipari, természeti, esztétikai szempontból védelemre érdemes védett terület
és egyedi védett értékek 1. sz. melléklet szerinti körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal való megismertetése, valamint a védett értékek károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk elősegítése.
(2) A helyi védettség alá helyezésről, annak megszűnéséről a Képviselő-testület jelen rendelet módosításával dönt. A védetté nyilvánításhoz, annak megszüntetéséhez az önkormányzati főépítész szakmai
véleménye szükséges, ami az értékvizsgálaton alapul, melyet a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal az
eljárás megindítását követő 60 napon belül kell elkészíttetni.
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(3) A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha
a) a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül,
b) a védett terület, illetve érték, a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette,
c) a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai
ismérveknek már nem felel meg,
d) a védett érték magasabb (műemléki) védettséget kap.
(4) A helyi védettség alá helyezést, annak megszüntetését bármely természetes vagy jogi személy, írásban a
polgármesternél kezdeményezheti, mely kezdeményezésnek tartalmaznia kell
a) a védendő érték megnevezését, szükség esetén a körülhatárolását;
b) pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi
szám, épület-, illetve telekrész);
c) a védendő érték rövid leírását (ha lehetséges, dokumentálását, fotók);
d) a kezdeményezés indoklását.
(5) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról 8 napon
belül értesíteni kell:
a) az érintett ingatlan tulajdonosát, haszonélvezőjét és
használóját,
b) az értékvédelemmel érintett bejegyzett helyi lakossági szervezeteket (alapítványok, egyesületek),
c) a kezdeményezőt.
A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belül írásban észrevételt tehetnek. A védettséggel
kapcsolatos javaslatot – az erről szóló döntést megelőzően – a helyben szokásos módon 30 napra közhírré
kell tenni. A közhírrététel időtartama alatt a javaslat és
az értékvizsgálat megtekintését bárki számára biztosítani kell.
(6) A helyi védettség elrendelésétől és megszüntetéséről értesíteni kell:
a) az ingatlan tulajdonosát, haszonélvezőjét, használóját,
b) a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészét
c) a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Földügyi Osztályát,
d) az illetékes építésügyi hatóságot,
e) az érdekelt közműveket,
f) a kezdeményezőt,
(7) A helyi védettség alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni, melyet közzé kell tenni az önkormányzat honlapján. A nyilvántartás tartalmazza a védett érték:

(Folytatás a következő oldalon)
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a) megnevezését,
b) területhatárát (utca, tér, közterület),
d) a védelem elrendelésére vonatkozó képviselő-testületi döntés számát,
e) helyszínrajzot vagy térképmásolatot,
f) a védett értéket érintő beavatkozások, hatósági intézkedéseket.

5. §
(1) A védelemben részesített építmények korszerűsíthetők, (bővíthetők), funkciójuk megváltozhat, ezzel
azonban védettségre okot adó értékeik nem csökkenthetők és a védett érték létét, állagát nem veszélyeztetheti vagy azt értékvédelmi szempontból károsan nem
befolyásolhatja. A helyi védelem alatt álló épület, illetve építmény nem bontható el.
(2) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell megtartani, érintetlenül
hagyva az értéket képező homlokzati nyílásrendet és a
nyílások osztását, megőrizve az eredeti homlokzati tagozatokat és a homlokzat egységes színezését.
(3) A védett épület belső korszerűsítését, átalakítását,
esetleg bővítését a védettség nem akadályozza, sőt, a
védelem érdekében elő kell segíteni ezen épületek mai
igényeknek megfelelő használatát. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben
tartásával kell megoldani.
(4) A védett épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti
épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi
szerepe ne változzon, illetve a legkisebb kárt szenvedje
és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.
(5) A védett épületen/építményen semmilyen gépészeti berendezés, tetőfelépítmény, égéstermék-kivezető
szerkezet közterületről is látható egysége és kivezetése
a környezetébe nem illeszkedő, esetleg zavaró módon
nem helyezhető el.
(6) A helyi védett épületen tetőtérbeépítés vagy emeletráépítés csak akkor alkalmazható, ha ezt az illeszkedés szabályai lehetővé teszik, és ha a homlokzati értékek megőrizhetőek.
(7) A védett helyi értéket érintő munkák végzéséhez
szükséges kérelemhez csatolni kell a hatályos jogszabályokban előírt tervdokumentáció egy példányát,
vagy az ÉTDR azonosítót, valamint a következő mellékleteket:
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a) az anyaghasználatra és az építési technológiára
vonatkozó részletes műszaki ismertetést az eredeti
anyagok figyelembevételével;
b) a homlokzati színtervet, amiben törekedni kell az
eredeti színezésre, vagy ha ez nem ismert, a védett
építmény jellegének és környezetének megfelelő színezést az eredeti épülettartozékaival és felszereléseivel, vagy ahhoz hasonló kialakítású részleteivel.
meghatározó területekre vonatkozó követelmények
8. §
(1) Az épületek színezése során lehetőleg pasztellszínek kerüljenek alkalmazásra azzal, hogy rikító
színek nem alkalmazhatók.
(2) Előkertben az utcavonalon kerítés legfeljebb 2 m
magasságig építhető; az oldal és hátsó telekhatáron
építendő kerítés magassága nem haladhatja meg az
1,80 m-t.
(3) Épület homlokzatát felújítani, átalakítani csak a
teljes épülethomlokzatra kiterjedően és annak eredeti formavilágának megfelelően szabad. A földszinten
portál kialakítás, átalakítás csak az épület teljes földszintjére kiterjedő, egységes megformálással lehetséges.
(4) Égéstermék homlokzaton történő kivezetése nem
engedhető meg.
(5) Bakonyszombathely község közigazgatási területén két vagy többszintes tetőterű épület nem létesíthető.
(6) Pavilon és ideiglenes jellegű létesítmény: mobil
elárusítóhely nem létesíthető.
(7) Trapézlemez vagy hullámlemez burkolat nem alkalmazható sem a homlokzatokon, sem a tetőkön.
(8) A meglévő-megmaradó épületek megjelenését,
tetőformáját átalakításuk során hozzá kell igazítani a
kialakult utcaképhez.
Növényzet
9. §
(1) Az új és a meglévő utcák fasorait, illetve azok
pótlását a gyorsan öregedő, szemetelő vagy allergiakeltő pollenű, termésű fafajok (pl. nyárak) kivételével előnyben kell részesíteni a levegőszennyezést
(Folytatás a következő oldalon)
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tűrő fajokat. Az épületek, építmények környezetének
rendezése során, ahol fásítani kell, az kizárólag tájba
illő, nem invázív, őshonos növényekkel történhet a 7.
sz. mellékletben ajánlott fajtákkal.
(2) Zöldterületeken a következők a legkisebb ültetési
(telepítési) távolság az ingatlan határától:
a) belterületen és külterületnek a kiskerten belül eső
részén
- szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs
- és egyéb bokor (élősövény) esetében 0,5 m,
- 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb
fa esetében 1,00 m,
- 3 m-nél magasabbra növő bokor (élősövény) esetében 2,00 m.
- 3-6 m növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 5,00 m,
- 6 m-nél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa
esetében 8,00 m
- gazdasági célú fatelepítés nem engedélyezett.
b) külterületnek a mezőgazdasági kereten kívül eső
részén
- gyümölcsfaiskola nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribiszke- és málnabokor esetében
0,80 m,
- minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró, stb.) esetében 2,0 m,
- birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében
2,50 m,
- törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilvaés mandulafa esetében 3,50 m,
- vadalanyra oltott alma- és körtefa-, továbbá kajszifa
esetében 4,00 m,
- cseresznyefa esetében 5,00 m,
- dió-és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt
gyümölcsfa esetében 8,00 m.
c) külterületnek a mezőgazdasági kerten kívül eső
részén, amennyiben a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös vagy kert, szőlőt és gyümölcsfát a b)
pontban foglalt ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni:
(3) A szomszéd telkének határától - figyelemmel az
adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére
a) a 2 méter magasságig nevelt cserjét, illetve sövényt
legalább 1 méterre;
b) a 3 méter magasságig nevelt cserjét, illetve sövényt legalább 1,5 méterre;
c) fát a növekedési jellemzőitől függően
ca) alacsony termetű, gyenge növekedésű, legfeljebb
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6 m magasságig nevelt fák esetében legalább 2 m-re –
cb) közepes termetű, legfeljebb 12 m magasságig nevelt fák esetében legalább 3 m-re;
cc) magas termetű terebélyes fák esetében legalább 6
méterre kell ültetni.
d) a 3 méternél magasabbra nevelt sövényt a szomszéd telkének határától 1,5 méter és 3 méter között
csak a szomszédos ingatlan tulajdonosai írásbeli hozzájárulásával lehet telepíteni.
e) Magánterületen javasolt az alábbi ültetési távolságokat kell betartani:
ea) 1,5 méternél alacsonyabb sövény, bokor az épülettől 2,0 méterre ültethető;
eb) 1,5 méternél magasabb sövény, bokor és 4,0 méternél alacsonyabb fa épülettől 3,0 méterre ültethető;
ec) egyéb fa (diófa és magasra növő, terebélyes fák
kivételével) épülettől 4,0 méterre ültethető;
ed) diófa épülettől 7,0 méterre ültethető.
(1) A hagyományőrző építészeti karaktervédelem a
beépítés hagyományos jellegzetességeit viszonylag
egységesen megőrző településrészek, utcák hangulatának, építészeti értékeinek megőrzése, valamint - folyamatos átépítések során megvalósítható - még egységesebb, összefüggő utcaképi megjelenés érdekében kerül bevezetésre.
(2) A védett területen az épületek csak oldalhatáron
állóan (legfeljebb az oldalhatártól 1 méterre), a meghatározó építészeti jellegzetességeit a helyi védelem
alatt álló épületeket alapul véve kell meghatározni.
Törekedni kell a hagyományos építőanyagok használatára, a magastetős (35-45 tetőhajlásszög) kialakítás
ajánlott, a nyílászárók és egyéb homlokzati elemek a
népi építészet formavilágát, arányait kövessék.
(3) A településkép védelme érdekében az építési tevékenységgel érintett építmény építőanyagaként a helyi
védelemmel össze nem egyeztethető anyaghasználat
nem megengedett, különösen:
a) betoncserép,
b) hullámpala,
c) bitumenes lemezfedés,
d) műanyag hullámlemez,
e) fém cserepeslemez,
f) bitumenes hullámlemez.
4) A tetőhéjazat cseréje a meglévő cserépfedéshez
hasonló kinézetű, és azonos anyagú épületszerkezettel megengedett; meglévő palafedés cseréje, felújítása esetén a meglévővel azonos anyagú, méretű, színű
(Folytatás a következő oldalon)
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fedésre kell törekedni. A héjazat cseréje esetén egy tetőfelületen csak egyféle fedés helyezhető el.
(5) A nyílászárók szerkezeti átalakítása, vagy cseréje esetén törekedni kell a meglévővel azonos anyagú,
kiosztású, méretű, formájú, tagolású, színű nyílászárók elhelyezésére. Az utcai homlokzaton erkély nem
építhető.
(6) Tájképvédelmi területen és erdőben az épületek és
épületrészek homlokzata természetes anyagú (kő, fa,
fém, tégla, sima vakolt felület stb.), vagy a természetes anyagok megjelenésével azonos,
(1) A polgármester településképi bejelentési eljárást
folytat le a településképi meghatározó és a helyi területi védelem alá tartozó területen, műemléki környezetben, valamint egyedi védelem alatt álló építményre vonatkozóan a (2) bekezdésben meghatározott építési tevékenységek esetén, valamint a helyi építési szabályzatban meghatározott lakó és vegyes terület felhasználású övezetekben és a hozzájuk kapcsolódó közterületeken, zöldterületeken valamint közúti
közlekedési övezetekben a (2) bekezdésben meghatározott építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek esetén.
(2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni
a) az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 1. számú mellékletében felsorolt, építési engedély nélkül végezhető építési munkák közül: 1., 2.,
4. 5. 6. 9. 11. 13. 21. 22. 23. 24. pontokban foglalt tevékenységek;
b) minden olyan építménynek minősülő, de huzamos
emberi tartózkodásra alkalmas mobil eszköz (konténer, lakókocsi, sátor stb.), 30 napot meghaladó időtartamra terjedő és valamilyen emberi tevékenység céljára (raktározás, árusítás) szolgáló letelepítése esetében;
c) meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, valamint az
önálló rendeltetési egységek számának változásakor.
d) a településkép védelméről szóló törvény reklámok
közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben szereplő általános településképi követelmények
tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezésénél.
(3) A polgármester - a főépítész szakmai álláspontja
alapján - a településképi bejelentési eljárásban a tevé-
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kenység tudomásulvételéről vagy megtiltásáról szóló döntés kialakítása során - különösen - az alábbi
szempontokat veszi figyelembe:
a) jogszabályi előírásoknak való megfelelőség;
b) a kialakult településszerkezetnek és telekszerkezetnek való megfelelőség;
c) a tervezett, távlati adottságokat, a településfejlesztési terveket figyelembe vevő megfelelőség, terület
felhasználás megfelelősége.
(4) Amennyiben a tevékenység megfelel az (3) bekezdésben felsorolt szempontoknak, a polgármester a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés
vagy rendeltetésváltoztatás tudomásul vételéről hatósági határozatban dönt.
(5) A bejelentő a polgármester döntésével szemben a
kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezhet
Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez. A Képviselő-testület a döntését
legkésőbb a fellebbezés benyújtását követő második
rendes ülésén 60 napon belül hozza meg.
(6) A településképi bejelentési eljárás a polgármesterhez benyújtott 6. sz. melléklet szerinti kérelemre indul. A bejelentés melléklete a papíralapú dokumentáció vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozó. A dokumentáció - a bejelentés tárgyának megfelelően - a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/B. § (3) bekezdésében foglaltakon túl az alábbi munkarészeket tartalmazza:
a) amennyiben az építmény az utcaképben megjelenik - utcaképi vázlatot, valamint közterületen elhelyezendő építmények esetén közterületalakítási tervet;
b) reklámelhelyezés közterületi elhelyezése esetén
M=1:500 méretarányú, a közműszolgáltatókkal dokumentáltan egyeztetett helyszínrajzot;
c) a legalább 2 m2 felületű berendezés esetén az érintett homlokzat egészét ábrázoló homlokzati rajzot,
valamint látványtervet és fotómontázst, fényreklám
esetén éjszakai utcaképet is.
ahhoz közeli tónusú színnel és felületképzéssel készülhet.
(7) A tájbaillesztést látványtervvel kell igazolni. A
látványtervben meg kell jelennie a környező terepalakulatoknak. A látvány feltárulást a fő feltáró útvonalakról is igazolni kell. A kilátás és a rálátás szempontjait egyaránt vizsgálni kell.
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(8) A temetőben fel kell mérni és a temető kataszteren fel kell tüntetni a védett sírokat, sírjeleket, illetve
a védett növényzetet. Új sírhelyek kijelölése, illetve
rátemetés csak a védett sírok, illetve védett növényzet megtartása és megóvása mellett engedélyezhető.
(4) A szomszéd telek kerítése vagy a telekhatáron
lévő épület fala csak a szomszédos ingatlan tulajdonosainak – az esetleges feltételeket is tartalmazó –
írásbeli hozzájárulásával futtatható be kúszónövén�nyel.
(5) A kerítés nélküli telekhatárra kerítésként funkcionáló sövényt ültetni csak a szomszédos ingatlan
tulajdonosainak írásbeli hozzájárulásával lehet. Az
ilyen sövényt az érintett telkek tulajdonosai vagy
használói közösen kötelesek gondozni, illetve úgy
metszeni, hogy annak magassága a 2,5 métert ne haladja meg.
(6) Azt a tulajdonost, az ingatlannal rendelkezni jogosultat, aki az előírásokat nem tartja be – kérelemre indult eljárásban –, a polgármester a fás szárú növény karbantartására, visszanyírására, gondozására
kötelezi.

Vacic Dragan honosítása
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Anyakönyvi hírek
Búcsút vettünk elhunyt
állampolgárainktól:
Szabó Lászlónétól (Dózsa u.)
Nagy Ferenctől (Dózsa u.)
Varga Józsefnétől (Petőfi u.)

Iskolai hírek
Pályaorientáció, pályaválasztás
November 9-én a 7-8. osztályosok Pályaválasztási Kiállításon vettek részt Tatabányán. Itt megismerhették a
megyénkben található középiskolák tanulmányi területeit, érdeklődhettek a képzési lehetőségekről. Néhány
nyolcadikos szülő is elkísért bennünket. November 15én pályaválasztási szülői értekezleten tájékozódhattak
a szülők és a tanulók az előttük álló időszak eseményeiről, időpontjairól.
A legfontosabbak ezek közül:
• 2017. december 8. jelentkezés a központi írásbeli felvételire
• 2018. január 20. 10 óra központi írásbeli felvételi
• 2018. február 19. a jelentkezési lapok beküldési határideje a középiskolába
• 2018. február 22-március 13. szóbeli felvételi
• 2018. március 21-22. sorrendmódosítás
• 2018. április 27. a középiskolák megküldik az értesítéseket a felvételről
A középiskolákban folyó munkát a diákok nyílt napokon ismerhetik meg, valamint a környékbeli iskolák
képviselői is látogatásokat tesznek iskolánkba, hogy
népszerűsítsék képzéseiket.
Reméljük, hogy mindenkinek sikerül megtalálni azt az
iskolát, ahol sikeresen folytathatja tanulmányait!
Mindenkinek sikeres pályaválasztást kívánok!
Kovácsné Czimora Zita
8. osztályos osztályfőnök

Márton-napi lámpás felvonulás
A szülői szervezet kezdeményezésére 2017. november
10-én Márton-napi lámpás felvonulást tartottunk. A hét
folyamán a gyerekek lámpásokat készíthettek szak(Folytatás a következő oldalon)
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körön. Pénteken sok-sok kalácsot hoztak tanulóink.
Délután fél ötkor teát főztünk a pajtaszínházban. Fél
hattól gyülekeztek a gyerekek. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy itt volt a falu apraja és nagyja egyaránt.
A legkisebb gyerekeket szüleik és nagyszüleik babakocsival hozták. A felvonuláson több mint 200-an
voltunk. Köszönjük szépen a szülők támogatását,
részvételét, valamint a polgárőrség segítségét!
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a történetet, hogy a főszereplő próbatételes kalandsorát
a mai gyermek-néző is a sajátjának, a hőssé válás hiteles példájának tekinthesse.
Csodálatos előadásban volt részünk. Ismét megköszönjük Éva néninek, hogy sikeresen pályázott annak érdekében, hogy ilyen sokan eljuthattunk a nemzet színházába.
Panákné Miszlai Margit

Filharmóniai hírek
A világ legjobb ütő együttesei közé tartozó, Artisjusdíjas Talamba Együttes igazi világzenei körutazásra invitálta november 16-án a filharmónia hangversenyre érkezett gyerekeket.
Diákjainknak ismét egy nagyon színvonalas, jó hangulatú zenei élményben volt részük. Az együttes célja megismertetni és megszerettetni a komoly- és
könnyűzenét az emberek széles közönségével, ütőhangszerek segítségével. A Talamba zenéje a XXI.
század muzsikája: jellemző rá a sokféleség, a műfajok „békés egymás mellett élése". A különböző
zenei stílusok között otthonosan mozognak, emellett gyakran alkalmazzák a zenei humor eszköztárát. Kisbéren közel ötven ütő hangszert mutattak be
a megjelenteknek. Műsoruk során bejártuk a zene világát térben és időben. Nem csoda, hogy a nézősereg szűnni nem akaró tapssal jutalmazta az előadást.
Ilyen nagyszerű hangulatban kezdődött az idei tanév
filharmóniai hangversenysorozata.
Kovácsné Sándor Éva

Színházban jártunk
November 22-én délután iskolánk 5-6. osztályos tanulói a budapesti Nemzeti Színházba látogattak. Lehetőséget kaptunk arra, hogy megismerjük a színház
történetét. Megmutatták a Kaszás Attila termet, és
beülhettünk a díszpáholyba is. Délután 3 órakor kezdődött a János vitéz című színdarab.
„Ilyesmi, mint a János vitéz, a legnagyobbaknak
is csak egyszer sikerül” – írja Szerb Antal Petőfi
emblematikus művéről, mellyel 1844-ben, huszonegy évesen berobbant az irodalmi életbe, és országosan egy csapásra ismert lett a szélesebb olvasó közönség köreiben.
A darabot Vidnyánszky Attila rendezte. A János vitéz
két nézőpontból is beavató színház. A szereplők főként kaposvári és budapesti színi növendékek, akiknek ez volt az első bemutatkozásuk. Másrészt mert a
rendező egyfajta stáció-dramaturgiával közelíti meg

Ismét a Nemzetiben

Benedek Elek mesemondó verseny
A népmesék népművészetünk, népi örökségünk csodálatos, egyedülálló gyöngyszemei. Értékek, melyre vigyáznunk kell, melyet óvnunk kell. A meseolvasás, a
mesemondás, a mesehallgatás elgépiesedett világunkban különleges jelentőségű nevelőeszköz, hisz varázslatos módon a legbenső lélekig hat, és képes megmozgatni bennünk valamit. Korunk ismert meseírója, Lázár Ervin így ír: „Nincs nagyszerűbb dolog annál, amikor a kisgyerek issza minden egyes szavát a mesélőnek, és képzelete elindul abba a csodálatos világba,
amit együtt teremtett meg azzal, akinek a meséjét hallgatja.”
A népmesék nagy ismerője, Benedek Elek is tudta ezt,
ezért dolgozott, alkotott fáradhatatlanul. Ismerte és
tisztelte a gyermeki világot, a gyermeki lelket. Tudta,
hogy oda a meséken és a régi történeteken keresztül vezet az út.
Nemzetünk képzeletbeli hátizsákjában sok értékes dolog lapul, köztük a népmesék is komoly értéket képviselnek. Benedek Elektől kapott örökségünket, a szülőföld, a haza feltétlen szeretetét és a népmesék csodálatos világát igyekszünk mi is megőrizni. Ezért névadónk
születésnapjához, valamint a magyar népmese napjához közel minden évben mesemondó versenyt szervezünk. A nemes megmérettetésre a környékbeli iskolákból, Ászárról, Kisbérről, Bakonysárkányból és Súrról
érkeztek mesemondók. A zsűri 3 korcsoportban értékelte a versenyzőket. Iskolánkat az alábbi tanulók képviselték: Kolonics Dóra, Molnár-Temesi Amina, Majo-
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ros Hanna Alexandra, Árki Milán és Bakonyvári Sába
Sára.

Kézzel-bábbal
November 17-én a biatorbágyi Prospero Bábegyüttes
egykori tagjai – Nánási Mária és Nánási István – látogatták meg az 5. osztályosokat drámaórán. A gyerekek az előadáson megismerkedhettek a saját készítésű
bábfajtákkal és a bábjátékkal mint kifejezési formával.

A díjazottak között
Maszlavér Lilien Hanna
tos korcsoportban szépen szerepelt Geszler Ádám, 6.
osztályos tanuló. (Felkészítő: Borbély Ilona)
Borbély Ilona

Tájékozódási futás
Kézzel-bábbal

Megyei vers-és prózamondó verseny
November 24-én a tatai Kőkúti Általános Iskolában
került megrendezésre a Komárom-Esztergom megyei
Őszi vers - és prózamondó verseny. Két korcsoportban
(alsó és felső tagozat) nevezhettek a tanulók. A megye
összesen 30 jelentkezője két-két verssel, egy kötelező
választással és egy szabadon választható művel lépett
a dobogóra.
Iskolánkat az alsós korcsoportban a 4. osztályos
Maszlavér Lilien Hanna képviselte, aki 3. helyezést
ért el. (Felkészítő: Áment Róbertné) A felső tagoza-

November 30-án Vásárhelyi Tass edző látogatott el hozzánk, és rendhagyó testnevelésóra keretében tanulóinkat
bevezette a tájékozódási futás rejtelmeibe. Sajnos az időjárás miatt nem tudtunk kint, a szabadban gyakorolni, a
sportcsarnokban tartottuk meg a foglalkozásokat. A gyerekek nagyon élvezték, lelkesek és aktívak voltak.
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Meghívó
Szeretettel hívjunk és várjuk
a kedves Szülőket, érdeklődőket

iskolánk karácsonyi ünnepélyére,

melyet 2017. december 20-án,
szerdán délelőtt fél 9 órakor
tartunk a Közművelődés Házában
A téli szünet 2017. december 21-től 2017. január
2-áig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap
2018. január 3. (szerda – A hét) lesz.

Iskolai alapítványi hírek
Köszönjük támogatóinknak, hogy a 2017-ban a 2016.
évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával 454 576 forint bevételhez juttatták alapítványunkat.
Továbbra is kérjük hogy mindazok, akiknek lehetőségük van,
és fontosnak tartják a helyi általános iskolát,
segítsenek bennünket a jövőben is!

Alapítvány a Bakonyszombathelyi
Általános Iskoláért
(adószám: 18611650-1-11)

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit

hagyományos jótékonysági bálunkra,
melyet 2018. január 13-án,
szombaton rendezünk meg a sportcsarnokban.
Jegyeket vásárolni január 3-ától lehet az iskola titkárságán.
Pintérné Ballabás Márta
intézményvezető
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Ovi hírek
Kis István Mihály

Gyertyagyújtás idején
Közeledik szent karácsony ünnepe,
örömteli a gyermekek élete.
A kis Jézus a szívünkbe érkezik,
várja Őt, ki szeretetre éhezik.
/: Mind várjuk Őt, akik itt vagyunk,
Néki szól ma ez a kis dalunk.
Gyertyát gyújtunk advent idején,
szívünkben él szeretet, remény. : /
Édesanya, édesapa, jöjjetek!
Töltsük együtt az adventi ünnepet.
Szeretetünk összeforrva lángra gyúl,
kiűzi az aggodalmat, hogyha dúl.
/: Mind várjuk Őt, akik itt vagyunk,
Néki szól ma ez a kis dalunk.
Gyertyát gyújtunk advent idején,
szívünkben él szeretet, remény. : /
Az adventi koszorúban gyertyafény
vígan táncol szeretetünk lágy ölén.
Hazafelé, hogyha visszagondolunk,
emlékezünk, merre is van szent honunk,
/: Mind várjuk Őt, akik itt vagyunk,
Néki szól ma ez a kis dalunk.
Gyertyát gyújtunk advent idején,
szívünkben él szeretet, remény. : /
Édesanya, édesapa, itt vagyok,
a gyermeki vágyaim ma oly nagyok!
Együtt lenni nap nap után véletek,
s énekelni együtt ezt az éneket:
/: Mind várjuk Őt, akik itt vagyunk,
Néki szól ma ez a kis dalunk.
Gyertyát gyújtunk advent idején,
szívünkben él szeretet, remény. :
November
Őszi szünet idején is szeretettel fogadtuk óvodásainkat. Meglepetéssel készültünk a szünetről visszaérkezőknek. Az ablakba szép árvácskák kerültek, szorgos
kis kezek segítő munkája nyomán.
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Kíváncsiskodók
Márton - napi hagyományőrző tevékenységünket
morzsolással kezdtük. Néhány gyermek most fogott
először kiskezébe csöves kukoricát, melyet élvezettel és szorgosan morzsolt. Az előkészített terményt
liba látogatás során fel is kínáltuk a baromfiudvarban lakó libáknak. Sokan meglepődtek a libák hangos gágogásán. Nem csak a szép libákat tekinthettük meg, hanem szíves vendéglátásban volt részünk
édes és sós házisütemények formájában. Köszönjük
az élményt Dr. Buják Szilviának és családjának.
A süteményeket ízletes meleg teával öblíttették le a
gyermekek Spirk Lajosné, Piroska néni jóvoltából.
Már a délelőtt is jó hangulatban telt, melyet az esti
- lampionos felvonulás tett még emlékezetesebbé.
Jó volt látni, hogy milyen sokan fogadták el a szülői szervezetek meghívását és ízléses lámpásokkal
vonultunk a falu utcáján. A séta után jólesett a pajta
színházban feltálalt finom kalács és tea.
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De jó együtt: készül a hóember kalapja

Köszönjük a
finom teát
Piroska néninek!

A gurigából vidám
hóember lesz
Köszönjük mindazok támogatását, akik részt vettek
és segítséget nyújtottak a Koronás Ovicukor pályázatban. Most Fortuna nem fogadott kegyeibe bennünket, a nyertes óvodának ezúton is gratulálunk!
A szülői szervezet tagjaival hangulatos, eredményes
megbeszélést tartottunk november elején a nevelési évben várható eseményekről, teendőkről. Hagyományteremtési céllal szerveződő óvodás gyermekeket támogató felnőtt bál következő időpontja:
2018. június 9.
Az adventi ünnepkör közeledtével ismét szülői délutánt szerveztünk, melyen szülő és gyermek együtt
barkácsolt az óvoda dolgozóival az ünnephez, télhez
kapcsolódó figurákat. Egy lelkes anyuka javaslatára
adománygyűjtést szerveztek a szülői szervezet tagjai
az új óvoda berendezésére fordítandó céllal, melynek során az adományozók finomabbnál finomabb
házi süteményekből válogathattak.
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult süteménykészítéssel és adományozással ehhez a nemes célhoz! Adományokból begyűlt összeg: 40.080 Ft.
KÖSZÖNJÜK!

„Szemnek-szájnak ingere”
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Nem csak az anyukák sütöttek otthon. A héten az oviban is elkészültek a karácsonyi mézesek. Hangulatos
délelőtt volt, melyet a díszítés és ajándék készítés öröme hatott át.

2017. DECEMBER

tekintésére. Színházjegy és útiköltség 1200 Ft/gyermek
Óvodai karácsonyi ünnepélyt december 19-én délelőtt tartjuk.

Mindenkinek áldott, békés adventet és boldog meghitt karácsonyt kívánnak az óvoda
dolgozói!
Teklovicsné Németh Gabriella
tagóvoda vezető

Ovis Foci
Idén szeptemberben újra elindult az ovis foci.
Kezdeti szervezési nehézségeket leküzdve, megkezdődtek a foglalkozások az U7 és az U9 korosztályos
kisgyerekek számára.
A foglalkozások vezetését Kempf Antal vállalta magára, Mészáros Péterrel kiegészülve.
Változatos játékokkal próbálják fejleszteni a gyerekek ügyességét, gyorsaságát, labdakezelését, felhívva a figyelmet a sportszerű játékra.
Önzetlen munkájukat ezúton is nagyon köszönjük!

Mikulás bácsi üzenetet küldött, hogy december 5-én
látogat el óvodánkba. Köszönjük a felajánlásokat a 43
csomaghoz Nagy Balázsnak és családjának, ifj. Spirk
Lajosnak és családjának, Nagy Zsoltnak és családjának.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a nevelési évben
nyújtott támogató együtt működésükért és segítségükért a szülői szervezet valamennyi tagjának, valamint
azoknak a szülőknek akik kiemelkedően, önzetlenül,
támogatást nyújtanak ahhoz, hogy az óvodai életet
színesebbé, emlékezetesebbé tegyék velünk együtt a
gyermekek részére: Dr. Buják Szilviának, Győző Bernadettnek, Kempf Antalnak , Kozsán Valentinnek, Mészáros Péternek.
December 14-én a Kisbéri Wass Albert művelődési
házba megyünk „ A suszter manói” mesejáték meg-

Részt vettünk a Bozsik Program által meghirdetett
versenyeseken is, amin mindenki nagyszerűen helyt
állt és nagyon sok élményt, tapasztalatot szerzett.
Ezt a sikert egy teadélutánnal ünnepeltük, amin kis
süteménnyel és üdítővel kedveskedtek a szülők a
gyerekeknek, valamint Dr. Buják Szilvia kezdeményezésére kis emlékérmet kaptak a versenyeken
résztvevő gyerekek, melyeket Csikár Imre ajánlott
fel.
Nagyon köszönjük a felajánlást!
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Idáig minden szerdán és szombaton rúgták a bőrt a
gyerekek a sportpályán, most a téli időszakban a foglalkozások a sportcsarnokban vannak szerdánként
16:00 órától.
Az edző bácsik sok szeretettel várnak minden mozogni vágyó kisgyereket.
Kempfné Veréb Ilona

Közérdekű
információk
A BAKONYSZOMBATHELYI
POLGÁRŐRSÉG HÍREI:
POLGÁRŐR RENDEZVÉNY ELŐADÁSOKKAL:
BALESETVÉDELEM, RENDŐRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS, KATONASÁGI TOBORZÓ
A bakonyszombathelyi Polgárőr Egyesület továbbra is komoly szereplője a község társadalmi életének.
November 25-én egy többrészes, tematikájában hasonló előadássorozatot rendezett, melyben szemléltetett balesetvédelem, rendőrkapitányi együttműködési
tervek és egy katonai toborzó szerepelt.
A helyi egyesület tagjai érdeklődéssel hallgatták az
őket segítő témákat, majd utána jó kedvvel fogyasztották a fehér asztalos vacsorát.

XII. Polgárőr Akadémia
2017. november 20.
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi
Kar közlekedésrendészeti tanszék vezetője Dr. Ma-
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jor Róbert rendőr ezredes PhD. rendőrségi tanácsos,
egyetemi docens köszöntötte a résztvevőket. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy nagyon érdeklődőnek és
felkészültnek tartotta vizsgáztató kollégákkal együtt,
az akadémia vizsgázóit. Ezután pedig gratulált a 29
diáknak, akik mind sikeres vizsgát tettek, és átadta
számukra a XII. Polgárőr Akadémia oklevelét.
Komárom-Esztergom megyéből Suta István a Tatabányai Polgárőr Egyesület tagja, valamint Paksi József
a Polgárőr Egyesület Bakonyszombathely elnöke vettek részt.

Gyermekvédő hívószám
+36-80-630-155
A szolgáltatás célja bármilyen, a gyermek veszélyeztetettségét jelző hívásra történő szakszerű,
hatékony és időbeni reagálás biztosítása és elősegítése, függetlenül a jelzést tevő személyétől és
annak jelzési kötelezettségétől.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (7) bekezdés b) pontja 2017. január elsejétől nevesíti a gyermekvédő hívószám működtetésével kapcsolatos feladatot, mely szerint az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv
gondoskodik a jelzőrendszer hatékony működését
és fejlesztését szolgáló 24 órás, ingyenesen hívható telefonos szolgáltatás működtetéséről.
A szolgáltatás tartalma ennek megfelelően a jelzéshez igazodó információnyújtás, szolgáltatásközvetítés, és után követés. Krízishelyzet kezelése vonatkozásában alaptámogatást tud nyújtani, amely szakszerű krízisjelzés fogadást és szakértőhöz való irányítást foglal magában.
A szolgáltatás célcsoportja: szakemberek, veszélyeztetett gyermekek, veszélyeztetést észlelő állampolgárok.
A nap 24 órájában ingyenesen hívható +36 80 630
155 gyermekvédő hívószámot, a hivatkozott jogszabálynak megfelelően a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság működteti.
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Hulladékká vált növényvédő
szerek szankció- és
térítésmentes begyűjtése
Tisztelt Gazdálkodók,
Kereskedők és Lakossági felhasználók!

A mezőgazdasági termelés során széles körben felhasznált növényvédő szerek bizonyos körülmények folytán
hulladékká válhatnak. A lejárt felhasználhatósági idejű,
a forgalomból kivont (ide értve a rendszerváltás előtti
időkből megmaradt „történelmi” készleteket is), az azonosíthatatlanná vált, és a nem legális forgalomból beszerzett növényvédő szerek veszélyes hulladéknak minősülnek, melyek birtoklása és/vagy felhasználása jogsértőnek minősülhet, és szankciókat vonhat maga után.
A hulladékká vált növényvédő szerek tárolása sok
esetben nem szabályszerűen történik, megsemmisítésük költséges, ezért terhet jelentenek a felhasználóknak, kereskedőknek, és komoly környezeti veszélyt mindannyiunk számára. A hulladékká vált növényvédő szerek nem megfelelő kezelése, megsemmisítése ugyanis vissza nem fordítható károsodást okozhat a felszíni- és felszín alatti vizekben, vagy a talajban.
A Földművelésügyi Minisztérium felismerte, hogy
a gazdálkodóknál, kereskedőknél és lakossági felhasználóknál nagy mennyiségben halmozódhatott fel
hulladékká vált növényvédő szer, ezért ezek szankció- és térítésmentes felmérésével és begyűjtésével a
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarát bízta meg. Mindazon gazdálkodók, kereskedők és lakossági felhasználók, akik élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, vegyék fel a kapcsolatot
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi
Kamara területi szervével:
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi
Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete
Cím: 2890 Tata, Ady Endre u. 13. (Zsigmond Udvar)
Telefon: 34/587-132
E-mail: kem.novkamara@gmail.com
Honlap: www.magyarnovenyorvos.hu
A bejelentések megtételének végső határideje:
2017. november 13.
A növényvédő szer hulladék bejelentése, felmérése és elszállíttatása kapcsán az ügyfeleket költség
nem terheli és hatósági eljárás sem indul.
Fentiekre tekintettel a növényvédelmi hatóság figyelmébe ajánlja mindenkinek, hogy éljen a lehetőséggel és szabaduljon meg elfekvő, hulladékká
vált növényvédő szereitől!
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Kisbéri Kistérségi Szociális
és Gyermekjóléti Alapellátási Központ
pályázatot hirdet esetmenedzser
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom
megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Család- és
Gyermekjóléti Központ jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű önálló, felelősségteljes, pontos munkavégzés, mobilitás,
kommunikációs készség, szociális érzékenység,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz, iskolai
végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.
december 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Finta János nyújt, a 06-34-353-133
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kisbéri Kistérségi
Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ
címére történő megküldésével (2870 Kisbér, Angol kert 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
2642/II/2017 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.
Elektronikus úton Finta János részére a
kisberszockozpont@gmail.com E-mail címen
keresztül
Személyesen: Finta János, Komárom-Esztergom
megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázatok értékelése után, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően az intézményvezető dönt.

Pályázati feltételek:
Főiskola, 15/1998. ( IV.30.) NM rendelet által
előírt szakképesítés az esetmenedzser munkakör
betöltéséhez,
Gyermekvédelem - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Büntetlen előélet, cselekvőképesség
Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
státusz
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Egyetem, szociális, pedagógia, egészségügy,
közigazgatás,,
Szociális, egészségügy, pedagógia, közigazgatás
területén - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
Saját gépkocsi térítés ellenében történő használata
Szociális, gyermekjóléti alapellátás területén A pályázat elbírálásának határideje: 2017.
szerzett szakvizsga; helyismeret
december 15.

18

HÍRMONDÓ

2017. DECEMBER

Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti
Alapellátási Központ
pályázatot hirdet
Házi segítségnyújtás Szociális gondozó
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom
megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A házi segítségnyújtás keretein belül az idős embereknek a
lakhelyükön történő gondozása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Középfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 3. pontja szerinti OKJ-s
szociális gondozói végzettség: szociális gondozó, szociális segítő, szociális szakgondozó, általános ápoló képesítés,
Szociális - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
Büntetlen előélet, cselekvőképesség
Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
státusz
Elvárt kompetenciák: Jó szintű önálló, felelősségteljes, pontos munkavégzés,mobilitás, kommunikációs készség, szociális érzékenység,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz, iskolai
végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.
december 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Finta János nyújt, a 06-34-353-133
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kisbéri Kistérségi
Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ
címére történő megküldésével (2870 Kisbér, Angol kert 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
2643/II/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális gondozó.
Elektronikus úton Finta János részére a
kisberszockozpont@gmail.com E-mail címen
keresztül
Személyesen: Finta János, Komárom-Esztergom
megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázatok értékelése után, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően az intézményvezető dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.
december 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: A kisbéri kistérség 17 településén a
helyben szokásos módon. - 2017. november 24.
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Munkalehetőség
A WIREG Hungária Kft. nyomdaipari utómunkálatokat, kötészeti munkákat (regiszterezés, spirálozás) végez, katalógusokat,
brosúrákat, fali és asztali naptárakat gyárt
elsősorban német és osztrák megrendelők
számára.

Az alábbi munkakörökbe keresünk
munkatársat:
betanított munkás segédmunkás
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Tisztelt Olvasók!
Ha szobanövényeik kinőtték lakásukat, szívesen fogadjuk őket a Művelődési Házban. Előzetes megbeszélés után a növények elszállítását az önkormányzat vállalja!

Tel: 0634/359-111
Köszönjük!

Tisztelt Olvasók!
A 2017. december 1-én tartott adománygyűjtő esten,
amelyen a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekei
a „Melyiket a kilenc közül?” című fantasztikus karácsonyi hangulatú musicalt adták elő. Az este folyamán
136.775 Ft adomány gyűlt össze.
Az alapítvány nevében is köszönjük!

§

Tájékoztató

Amit kínálunk:
• 3 műszakos munkarend
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes céges buszjárat
• versenyképes bérezés
(alapbér, teljesítménybér, prémium)
• étkezési hozzájárulás

Munkavégzés helye:
• 9086 Töltéstava, Petőfi Sándor u. 8.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette
az érdeklődését várjuk jelentkezését a
personal@wireg.com email címre vagy
érdeklődjön Varga Brigittánál az alábbi
telefonszámok egyikén: +3696/548-267;
0670/635-6263.

Ingyenes jogi
tanácsadás

Időpontja
december
hónapban,
a Családsegítő
Központban:
December 04. (hétfő)
11.30-19.30
December 18. (hétfő),
11.30-19.30

Helyszín:
Kisbér, Angol kert 1.
Tel.: 34/ 353-133

BAKONYSZOMBATHELYI HÍRMONDÓ
A kiadásért felel:
Önkormányzat Bakonyszombathely
Nyomdai szerkesztés:
Kovács Tímea (Nyomda, Nagyigmánd)
Szerkesztetésben közremûködött:
Sárközi Noémi, Pintér Lajos
Készült: 280 példányban
ISSN 2062-8315
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„Melyiket a kilenc közül?”

Márton napi lámpás felvonulás
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