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Tájékoztatás a képviselő-testület munkájáról.
Március 4-én tartotta a képviselőtestület idei második gyűlését, 9 napirendi ponttal.
A gyűlés első napirendjére meghívtuk a Civil szervezet elnökét, a napközi belső felújításának
állásáról kérve tájékoztatást. Az ülésen részt vett még a projekttel kapcsolatosan Takó Gábor, az
elszámolások benyújtásáért felelős, Béry Norbert műszaki ellenőr, és Dancsecs Imre kivitelező. A
képviselő-testület nevezett személyektől kért teljes körű tájékoztatást a beruházás állásáról. Mint
kiderült, a Civil szervezet képviselője jelentős összegű – több millió Ft nagyságrendű többletmunkát rendelt meg az épület felújításához kapcsolódóan, azonban ennek költségviselése
nem került az Önkormányzattal előzetesen leegyeztetésre. Az Önkormányzat egyedül a
falszigetelésről döntött úgy, hogy ezen költséget többletköltségként mindenképpen viselni fogja,
mivel műszakilag ennek megrendelése nem halogatható. Az Önkormányzat is tisztában volt azzal,
hogy a nyertes pályázatból nem valósítható meg teljes körűen az épület felújítása, de az egyes
felújítási munkákat a pályázati lehetőségek ismeretében, ütemezetten kívánta megvalósítani, és
szóba sem került az, hogy bárkinek jogosultsága lenne az Önkormányzattal való egyeztetés
nélkül többletmunkák megrendelésére. Dancsecs Imre kivitelező is a Képviselő-testület ülésén
szembesült azzal, hogy az Önkormányzatnak egy darab vállalkozási szerződés sem került –még
másolati példányban sem –átadásra, holott az Önkormányzat képviselője azt már kérelmezte az
Egyesülettől, annak elnökétől. A Képviselő-testület tudomásul vette egyelőre a kialakult helyzetet,
levonta a szükséges tanulságokat, és azon dolgozik, hogy az MVH pályázat pénzügyi elszámolása
sikeresen befejeződjék.
Tárgyalt a képviselő-testület az orvosi ügyelet finanszírozásáról is, ahol elfogadásra került 56
Ft/fő/hónap kiegészítő támogatása az Országos mentőszolgálat részére.
A gyűlésen döntés született arról, hogy az újonnan alakuló LEADER csoporthoz csatlakozik
községünk, melynek a 2014-2020-as időszak projektjeiből tudunk támogatásokat lehívni
pályázatok kapcsán.
Ivánc községgel közös elképzeléseinkről tárgyaltunk, ami a szennyvíztisztító felújításáról, illetve
teljes cseréjéről szólna fejlesztésekkel egybekötve, amire EU-s forrás állna rendelkezésre.
Nagy gondot okozott a testületnek, hogy mire költsünk 20 millió Ft-ot. Ekkora összeggel támogatja
a BM községünket, mivel nem vettünk részt az adósság rendezésben. A problémát az okozta,
hogy központilag meghatároztak néhány lehetőséget, amibe be kell sorolni az elképzelésünket.
Volt több gondolat: faluközpont kialakítás, árok burkolással, térkövezéssel, temető útjainak
aszfaltozása, ravatalozó előtti térkövezés stb. Egyik lehetőség sem volt támogatott. Útaszfaltozást
választottunk, így benyújtottuk igényünket a Telek utca és a Kis utca aszfaltozására, teljes
szélességben. Ez közel le is fedi a 20 milliós összeget.
Rendeletet fogadtunk el a szilárd és folyékony hulladék elszállítására és ártalmatlanításával
kapcsolatosan.
A képviselő-testület határozattal elfogadta a választásokon résztvevő szavazatszámláló bizottság
tagjainak neveit.
Az előzőeken kívül a pályázaton nyertes mikrobusz beszerzésének törvény által meghatározott
menetéről volt szó.
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Tájékoztatás a talajterhelési díjról.
Minden érintettnek kiküldésre került a talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallási nyomtatvány.
Kérjük, minden érintett hozza vissza aláírva és a fizetési kötelezettségről sem feledkezzenek meg.
Képviselő-testületünk foglalkozik azzal a problémával, hogy milyen kedvezményeket tudna
biztosítani ezzel kapcsolatosan, de a Képviselő-testület a kedvezményt csak a szennyvízhálózatra
történő tényleges rácsatlakozás esetében tudja biztosítani az érintetteknek.
Nyomatékosan arra kérjük az érintetteket, hogy a szennyvízhálózatra kössenek rá. A rákötés
költségei tekintetében az Önkormányzat tud részletfizetési kedvezményt adni. Rákötés hiányában
terheik még jobban emelkedni fognak, hiszen a törvényalkotó is ebből a célból emelte meg
drasztikusan a talajterhelési díjakat. A rákötés nemcsak az ingatlanok értékét növeli, hanem a
környezetet is védi.
Ide kívánkozóan jelezzük a lakosság felé, hogy pályázati eljárás került lefolytatásra a folyékony
hulladék elszállítása és ártalmatlanítása tárgyában. A pályázatot a legjobb ajánlatot tevő Vasi JASA Kft. (Szőce) nyerte meg, ajánlati ára: 2300 Ft/m3 + ÁFA. Mivel a folyékony hulladék elszállítása
közszolgáltatás, így csak az végezheti jogszerűen, akivel az Önkormányzat e célból
megállapodást kötött. A folyékony hulladék elszállítása során a kapott számlát a lakosságnak meg
kell őriznie, és azt az ellenőrzéskor be kell mutatnia. Az évi egy szippantás minden háztartás
esetében kötelező a jogszabályok szerint.
A Vasi Ja-SA Kft. elérhetőségei: Szőce, Petőfi u. 7. Telefon: 0630 911 56 62
A Vasi Ja-SA Kft-vel kötött megállapodás alapján, a cég a szippantást a bejelentést követően
legfeljebb két munkanapon belül köteles elvégezni.
Horváth István polgármester

VÁLASZTÁSOK 2014.
Tisztelt csákánydoroszlói választópolgárok!
A közelgő április 6-i országgyűlési választásokra tekintettel –azok sikeres lebonyolítása érdekében
– az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
A helyi szavazókörök nem változtak az eddigiekhez képest, idén is két szavazókör működik a
településen: egy a Polgármesteri Hivatal épületében, egy pedig az Általános iskolában. Mindenki
lakcíme szerint tartozik az egyik, vagy a másik szavazókörbe.
Kérem, hogy a szavazásra vigyék magukkal személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat, és
győződjenek meg időben előtte arról, hogy ezen okmányok érvényességi ideje nem járt-e le.
Lakcímkártya nélkül nem tudnak szavazni, amennyiben azt nem viszik magukkal, úgy haza kell
fáradniuk érte, ezért is jelezzük előre ennek szükségességét. Érvényes jogosítvány és útlevél is
elfogadható a személyazonosság igazolásához, de a lakcímkártya ez esetben sem nélkülözhető.
Mozgóurnát 2014. április 4-ig írásban lehet kérni a jegyzőtől, a szükséges formanyomtatvány a
Hivatalban beszerezhető, de honlapról is letölthető (www.csakanydoroszlo.hu).
A szavazás napján is igényelhető mozgóurna, de a korábbi szabályokhoz képest csak délután 3
óráig, kérem, hogy ezért már délelőtt jelezzék a szavazatszámláló bizottság előtt mozgóurna iránti
igényüket (a jelzést meghatalmazott útján is megtehetik természetesen).
Ha valaki nem tartózkodik a szavazás napján Csákánydoroszlóban, lehetősége van más
településen szavazni, de ekkor az átjelentkezését kell kérnie egy formanyomtatványon. A
nyomtatvány szintén beszerezhető a Hivatalban vagy a falu honlapján. Jelezni kívánom, hogy ha
valaki más választókerületben tartózkodik a szavazás napján (pl. Szombathelyen, Sárváron,
Budapesten stb.), abban az esetben is csak a Vas megye 3. sz. választókerületében induló jelöltek
egyikére adhatja le szavazatát. Az átjelentkezést 2014. április 4-e, 16.00 óráig lehet kérelmezni a
jegyzőnél vagy a www.valasztas.hu honlapon, illetve ügyfélkapun is beadható a kérelem.
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Ha valaki nem tartózkodik a szavazás napján Magyarországon, de szavazni kíván, akkor
kérelmezheti a külképviseleti névjegyzékbe vételét. Az ehhez szükséges nyomtatványok a fenti
módon ugyanúgy beszerezhetőek, viszont ezen kérelem leadási határideje 2014. március 29.
16.00 óra.
Felhívom a figyelmüket arra, hogy az eddigiekhez képest nagyon nagy számban indulnak jelöltek a
körzetben, és az országos listán is jóval több párt szerepel a megszokottól eltérően. Ez Önöktől,
választópolgároktól nagyobb gondosságot igényel a szavazás során annak érdekében, hogy
lehetőleg ne legyen sok rontott szavazat. Kérem, hogy ennek tudatában gyakorolják majd
választójogukat.
Körmend, 2014. március 17.
Dr. Stepics Anita Jegyző, OEVI vezető

ADÓZÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Adózók!
Az alábbi pár sorban rövid összefoglalót szeretnénk adni a helyi adókról és az azokkal kapcsolatos
tudnivalókról. Csákánydoroszló községben az alábbi adónemek vannak bevezetve:
-

magánszemély kommunális adója,
helyi iparűzési adó,
gépjárműadó,
talajterhelési díj.
Magánszemély kommunális adója: Az I. félévi fizetési határidő 2014. március 15. II. félévi fizetési
határideje 2014. szeptember 15. Az adó mértéke 7 000 Ft.
Helyi iparűzési adó: Az I. félévi fizetési határidő 2014. március 15. Az ekkor esedékes előleg pontos
összege a 2013. évi adóelőleg

50%-a. A bevallások benyújtásának határideje 2014. május 31. A

megállapított éves adóelőleg II. félévi fizetési határideje 2014. szeptember 15. A helyi iparűzési adó
mértéke az adóalap 1.3 %-a, az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység napi átalány összege:
5000 Ft.
Gépjárműadó: Az I. félévi fizetési határidő 2014. március 15. ,II. félévi fizetési határideje 2014.
szeptember 15. Az adó mértéke:
gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.
Talajterhelési díj: A bevallás benyújtásának és a fizetés határideje 2014. március 31. A talajterhelési díj
mértéke: 3 600 Ft/m3 a vízmérő óra által mért fogyasztás szerint. Adózással kapcsolatos kérdéseikre
elsődlegesen az 542-002-es telefonszámon igyekszünk felvilágosítást adni. Adózási ügyben hívhatják a
94/592-914-es telefonszámot is, ez a körmendi adós kollégák elérhetősége.

Dr. Stepics Anita sk. Jegyző
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CSABA JÓZSEF ÁMK ÉS ISKOLA HÍREI, PROGRAMJAI

Varga Rita művelődési ház vezető

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI PROGRAMJAI

A mővelıdési ház programjai

áprilisban:

SZENT GYÖRGY HAVA – TAVASZHÓ – SZELEK HAVA
Állandó programjaink:
 vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
 színjátszó csoportok próbái:
kicsik: kedden 14.00-tól 16.00-ig, csütörtökön 14.00-tól 15.45-ig.
ifik: szombaton 19.00-tıl 21.00-ig.
felnıttek: szerdán 18.30-tól 20.30-ig próbálnak a mővelıdési házban.
néptánc próba felnıtteknek pénteken 19.00-tıl 21.00-ig a mővelıdési házban,
bábosok próbálnak szerdán 14.00-tıl 16.00-ig a kultúrházban.
torna – csütörtökön 18.00-tól 19.00-ig Varga Gáborné vezetésével.
gyerek torna – óvodásoknak és kisiskolásoknak csütörtökön 16.00-tól 16.45-ig. A
foglakozásokat vezeti Farkas Béla.
Zumba –szerdán 17.15-tıl 18.15-ig. A foglalkozásokat vezeti Küzmics József.
társastánc gyerekeknek – pénteken 13.30-tól 14.30-ig a mővelıdési házban. A
foglalkozásokat vezeti Küzmics József.
Egyéb programok, rendezvények áprilisban:
 4-én a Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület tartja közgyőlését a
csákánydoroszlói mővelıdési ház nagytermében, 18 órakor.
 5-én a Zalai Falvakért Egyesület és a Hegypásztor Kör a Norvég Civil Támogatási Alap
Spiritusz programjának keretében tartja következı, egész napos mőhelyprogramját a
helyi mővelıdési házban. A programba bekerült 18 településbıl (civil szervezetbıl)
érkeznek látogatók a településünkre, hogy ezen a képzésen, közös gondolkodáson részt
vegyenek. A Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület a program aktív
részvevıje, a vendéglátó szerepét tölti be ezen a napon.
 8-án bérletes színházlátogatás Zalaegerszegre. Indulás és utazás a szokásos módon és
idıben. Bolba –Szente –Galambos: Csoportterápia „mjuzikelkamedi” két részben.
Mindenkinek jó szórakozást kívánok!
 24-én a nyugdíjas klub kirándul Sopronba. Indulás 8.50-kor vonattal a
csákánydoroszlói vasútállomásról. A tervezet program: városnézés, a Harrer
Csokoládémőhely meglátogatása – természetesen csokoládékóstolással.
 30-án 17 órakor a könyvtárban tartja könyvbemutatóját Pék Tibor, A (mitıl vagy kitıl)
változó klíma címmel. „Bolygónk, a Föld, mozgalmas élete során számtalan “ változatot
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kipróbálva”, folyamatosan alakult. Volt a tőz, a víz, a jég világa, mígnem olyan
átalakuláson ment át, ami lehetségessé tette az élıvilág kialakulását mind a vízben,
mind a levegıben, mind a szárazföldön. E fejlıdési lánc végén megszületett az ember...
És már-már azt hihetjük, hogy tényleg mi irányítjuk azt, amit soha nem tudtunk és nem
is fogunk tudni irányítani.” (Részlet a könyv Bevezetıjébıl)
Farkasné Varga Rita

Civil Szervezet

Bálint Sándor

Kormorán Egyesület

Bálint László

VÉDŐNŐ

Dériné Tóth Andrea

Ifjú vöröskeresztesek versenye Körmenden
Idén is megrendezte a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete a csecsemőgondozási versenyt Körmenden
2014.03.19-én. A csákánydoroszlói iskola diákjaiból álló csapat 2. helyezést ért el. Gratulálunk a csapat tagjainak
Gyarmati Juliannának, Jakab Ilonának és Simon Jankának
Kedves Érdeklődők!
Ingyenes dohányzásról leszoktató program indul a Körmendi tüdőgondozóban. Kiképzett szakemberek csoportos
foglalkozások keretében segítik a leszokni vágyókat. Nagy lehetőség! Szóljanak ismerőseiknek, barátaiknak,
családtagjaiknak. Érdeklődni lehet a Körmendi tüdőgondozóban személyesen vagy telefonon a 06-94-592-575 számon.
Baba mama klub hírei
Márciusban is találkoztunk a baba mama klubban a szülőkkel és a gyerekekkel. Egyik vendégünk volt dr. Sütőné Joó
Irén vezető óvónő. Beszélt a csákánydoroszlói óvoda nevelési programjáról, az intézmény működéséről, sajátosságairól.
Hogy, hogyan zajlik egy nap az óvodában., hogyan kísérik figyelemmel a gyerekek egyéni fejlődését és hogyan
fejlesztik őket. Miként zajlik a beszoktatása a kiscsoportosoknak, milyen foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek és
a szülők.
Másik vendégünk , Bakóné Czitanovics Viktória a községünkben működő családi napközi vezetője volt. Ő is bemutatta
otthonában működő családi napközijét. Helyi szokásokról, napirendről és az általuk szervezett foglalkozásokról beszélt.
Az anyukák feltették kérdéseiket a gyerekek pedig egymással ismerkedtek és a játszósarokban elfoglalták magukat.
FOGÁPOLÁS FONTOSSÁGA GYEREKKORBAN
Minden leendő szülő egy bizonyos állapotú fogsorral éli mindennapjait. Ez egyrészt egy genetikai adottság, másrészt
pedig a fogápolás milyenségén múlik. Gyerekeiknek Ők adják át az örökölhető tulajdonságokat és a tudást a fogaik
helyes ápolásáról. Megint csak nagy a szülő felelőssége! Már az első fogak kibújásakor el kell kezdeni a fogak
ápolását. Létezik olyan úgymond fogkefe, amivel ezeket a kicsi fogacskákat a nap végén fogkrém nélkül
letisztogathatjuk. Ez játék is a babának, ezt rághatja is csillapítva ezzel a fogzási fájdalmat és a fogmosás napi
tisztálkodási rutin része lesz. Korának megfelelő méretű fogkefét használjunk. Legyen kicsi fejű közepes keménységű
sörtéjű. Nem biztos, hogy a legdrágább a legjobb!!! Fontos, hogy a helyes fogmosási technikát sajátítsa el a kisgyerek.
Kezdetben a szülő mossa neki később azonban (1.5-2 éves korban) már ő egyedül is szeretné megpróbálni.
Természetesen engedjük meg neki, de utána kérjük el tőle a fogkefét és mi is mossuk át neki. Ezt játékosan is lehet.
„Ügyes voltál, most anya megnézi nem bújt-e még el egy- két fognyűvő manó a fogaid között!”. Leleményesen mi is
megcsiszáljuk neki egy kicsit. Fogkrémek terén megoszlik a szakemberek véleménye. Valaki azt tanácsolja ne
használjunk fluor tartalmú fogkrémet, mert a szervezetünknek nem tesz jót hosszú távon. A kicsiknek csak koruknak
megfelelőt, megbízható drogériában, nagyobb áruházakban kapható, ismert márkájú fogkrémet vegyünk. Sokkal
fontosabb, hogy alaposan távolítsuk el a lepedéket a fogakról. Ezt a helyes fogmosási technikával lehet elérni. Ne
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kapjanak a gyerekek túl sok édességet. Ne lógjon a szájukba a málnával, cukros teával teli cumisüveg!!! Én is
kisgyereket nevelő anya vagyok, tudom milyen harcokat kell vívni, hogy „ Most már nincs több édesség, elég volt
mára!” stb. Nehéz de megoldható. Naponta legalább kétszer mossuk meg a gyerek fogát. Vigyük el fogorvoshoz ha
csak ellenőrzésre is. A tejfogakat is óvni, javítani kell!! 0-6 éves korosztály fogazatáért a szülő a felelős, hiszen nincs
szervezetten fogászati szűrés, mint az iskolában.
Mivel is fejezhetném be mással, mint mindig, hogy a fogápolás tudományának elsajátításában is a legfontosabb az
otthoni példamutatás, a türelem és a bíztatás.

Dériné Tóth Andrea védőnő
SPORTEGYESÜLET-TEKE

Musits József

A labdarúgás részéről szeretném elmondani, hogy a bajnokság március 2.-án elkezdődött a felnőtt
és az ifi csapatok részére. A szereplés még nem zökkenőmentes, amit sajnos befolyásol több
játékos sérülése is.
Az U-18 /serdülő/ április 5.-én kezdődik, hazai pályán fognak játszani, 10 órai kezdettel, a Vépet
fogadják. A Bozsik programban az U12-es alközponti tornák megkezdődtek, a kisebbeknek
áprilisban lesz az első torna.
A pálya kerítése rövid időn belül el fog készülni, a pénzt az egyesület a TAO-s pályázaton nyerte.
Ugyancsak pályázati pénzből vásároltunk új kapukat, a "Bozsikos" gyerekeknek mezeket,
labdákat, jelzőtrikókat, kiegészítőket. Szeretném megkérni a szülőket, hogy bíztassák
gyermekeiket, hogy jöjjenek focizni.
Köszönöm. Dénes Miklós

EGYÉB tájékoztatás
A SZABADBAN TÖRTÉNŐ TŰZGYÚJTÁS ÉS A MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉK ÉGETÉSÉRE
VONATKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA

A tűzgyújtással és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás kiindulópontja a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.), illetve
annak a levegő védelméről szóló rendelkezései, továbbá a törvény felhatalmazó rendelkezése alapján
megalkotott, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 27. § (2) és
(3) bekezdésével elrendelt általános tilalom.
27. § (1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet.
(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem
megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem
minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri
hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad.
(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri
égetése tilos.
A szabályozás (2) bekezdése egyrészt általános jelleggel megtiltja hulladék nyílt téri égetését, valamint a (3)
bekezdés a tilalmat kiterjeszti a lábon álló növényzet, tarló illetve növénytermesztéssel összefüggésben
keletkezett hulladék (a továbbiakban: növényi hulladék) égetésére is. Az (1) bekezdés a tilalom alól abban
az esetben ad felmentést, ha jogszabály másként rendelkezik.
Ugyanakkor a Kvtv. 48. § felhatalmazást ad a települések önkormányzati képviselő-testületének, hogy a
területén az avar és kerti hulladék égetésének szabályait meghatározza.
48. §
(4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és
kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása, valamint…
Az előzőekben maghatározott, tiltó főszabály alól kivételt engedve a következő jogszabályok teszik lehetővé
a növényi hulladék égetését:
 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján a védett és fokozottan védetté
nyilvánított életközösségekre (pl. védett növénytársulások) vonatkozóan a védett és fokozottan
védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm.
rendelet állapít meg speciális szabályokat. A bekezdésben hivatkozott kormányrendelet 7. §-ának
(4) bekezdése értelmében az erdőterületen található védett növénytársulásokban a teljes talajelőkészítés és a vágásterületen az égetés csak növény-egészségügyi indokból vagy természeti kár
megelőzése, illetve elhárítása miatt végezhető.
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 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § (1) bekezdés b) pontja szerint természeti
területen a felügyelőség engedélye szükséges: a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet
égetéséhez. A hivatkozott jogszabály 4. § b) pontjában foglalt fogalom-meghatározás szerint
természeti területnek minősül valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli
állapotok jellemeznek.
 Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
(továbbiakban: Evt.) az erdőben és annak kétszáz méteres körzetében – külterületen – való
tűzgyújtást és annak kivételeit (vágástéri hulladék égetése, tűzrakó helyen kialakított tűz,
mészégetés, faszénégetés) szabályozza. Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM
rendelet az Evt. hatálya alá tartozó erdőterületekre terjed ki. E rendelet az erdőterület
vonatkozásában szabályozza az égetési feltételeket, beleértve a tűzgyújtási tilalom időszakát is.
A felsorolt szabályok határozzák meg, hogy hol és mikor lehet tüzet gyújtani szabad területen. Azon
szabályokat, hogy ezt az égetést, tűzgyújtást – amennyiben azt a felsorolt szabályok megengedik – hogyan
lehet végezni a tűzvédelmi szabályok tartalmazzák. Ezek a szabályok a jelenleg hatályos Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben találhatók.
A szabályozásból két fontos bekezdés:
606. § (1) Az avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és a növényi hulladékégetés - amennyiben jogszabály e
tevékenység végzését megengedi - alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül.
(2) A tervezett - az (1) bekezdés szerinti tarló-, nád-, gyep- - égetés helyét, időpontját és terjedelmét a
megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni.
A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a tűzoltóság eljárása során – az OTSZ hivatkozott szabályainak
vizsgálatán túlmenően – azt kell vizsgálni, hogy milyen területen történt a tűzgyújtás, égetés (külterület vagy
belterület, ha külterület, milyen művelési ágban van az adott ingatlan, pl. erdő művelési ág, vagy más
mezőgazdasági rendeltetésű ingatlan, nem minősül-e védett területnek). Ha a terület jogi jellege eldönthető
és az nem minősül belterületnek, úgy a terület szerint alkalmazandó jogszabály és az OTSZ rendelkezései
szerint kell a tűzgyújtás jogszerűségét vizsgálni.

Dobja el a cigit – szakemberek segítenek a leszokásban!
Régóra dohányzik, néha már tapasztalja az egészségi
problémákat, fontolgatja, hogy le kéne szoknia? A körmendi
Tüdőgondozóban
a
TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0019
"
Dohányzás leszokást támogató pontok kialakítása a
tüdőgondozó intézetek bázisán Vas megyében " pályázat
támogatásával 6 alkalomból álló csoportfoglalkozás
keretében képzett szakemberek segítenek megszabadulni a cigarettától.
Várják a jelentkezőket (elsősorban a 18-65 év közötti korosztályból) az ingyenes
foglalkozásokra, melyekre hat alkalommal, hetente egyszer a megbeszélt időpontban kerül
sor. Egy csoport kb.10-12 fős létszámú. Jelentkezni személyesen a tüdőgondozóban,
vagy a 06-94-592-575 telefonszámon lehet.
Soha nem késő a dohányzást abbahagyni, az utolsó csikk elnyomása után már másnaptól
érezhetők a pozitív változások. Mint sok minden más, a leszokás is együtt könnyebb, éljen
a lehetőséggel, tegyen egy próbát, csak nyerhet!

HÍRDETÉSEK

Lakosság részére ( ingyenes )

MEGNYITOTTAM!
Nyugalomra, ellazulásra, felfrissülésre vágyik? Keresse fel masszázsszalonomat.
Ha Önnek kényelmesebb, meglátogatom otthonában. A kezelés alatt távol-keleti
léleknyugtató zene segíti az ellazulásban. Adja meg a léleknek, ami a léleké, testnek, ami
a testé!
Elérhetőségem: NAGY SZANDRA 9919 Csákánydoroszló, József Attila u. 5.
(Laci Húsbolt mellett) Tel.: 0630 962 49 85.
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REKLÁMTÁBLÁK, FELIRATOK, MATRICÁK, NYOMTATÁS, GRAVÍROZÁS,
FÉNYKÉPES AJÁNDÉKTÁRGYAK, PÓLÓNYOMTATÁS, MEGHÍVÓK
Értesítjük Ügyfeleinket, hogy telephelyünk Csákánydoroszló, Fő út 61 szám alá
költözött! (hátul az udvarban) Telefon: 94/ 200 481, e-mail: info@styro.hu
Szeretettel várjuk régi és új ügyfeleinket.
Nyitva tartás: Hétfő -Csütörtök 8-17 óráig, Péntek -14 óráig, Hétvégén zárva.

ÜGYVÉDI IRODA Körmend, Szabadság tér 3. fsz. 5. szám alatt:
Dr. Major Katalin, Dr. Sütő Zoltán
Okiratszerkesztés, Ingatlan adás-vétel, Peres ügyek, Cégalapítás, Fizetési
meghagyások.
Ügyfélfogadás: hétfő: 09.00-11.00; szerda: 13.00-16.00; csütörtök: 13.00-16.00.
Telefon: 94/310-168 (ügyfélfogadási időben) Mobil:30/9975533
Az ügyfélfogadás a megadott mobil telefonszámon történő előzetes egyeztetés alapján más
időpontban, és akár Csákánydoroszlóban is megoldható!!!
Dr. Sütő Zoltán

3, 2, 1, sötét ülőgarnitúra megkímélt állapotban, 10.000,- Ft-ért eladó. Tel.: (94) 442-147
"SALGÓ tűzhely, Villanytűzhely nagyon jó állapotban eladók. Ugyanott használt konyha ás
szobabútorok stb. eladók. Ár: megegyezés szerint.
Érdeklődni: 94/442-223-as telefonon lehet. Megtekinthető: Telek u. 57 szám alatt."
Kiskertek szántását, boronálását vállalom. Neslanovic János Tel.: 0630/684-7508
Bontott cserépkályha, nagyon jó állapotban eladó! Ár megegyezés szerint.
Érdeklődni a 0694 442 465 vagy 0630 8161 338 –as számon lehet
Régi háztetők javítását, habarcsolását, palajavítását, csatorna tisztítását, kémények vakolását vállalom.
Neslanovic János tetőfedő Tel.: 0630 / 684-7508
A csákánydoroszlói Laci húsbolt kibővítette termék körét Kapható sertéshús, baromfihús, házias jellegű
húskészítmények (parasztkolbász, hurka, disznósajt, sonka, szalonna), tejtermékek, sajtok, pékárú.
Szeretettel várom régi és új vásárlóimat! Nagy László Üzletvezető
Csákánydoroszlóban a Vasut u. 43. szám alatt 2 szobás központi fűtéses családi ház eladó.
Érdeklődni a következő telefonon: 06-20-452-5500
Lovászok kérésére lópatkók széles választékban kaphatók a Kertészek Boltjában. Tel: (94) 442-025
Akkumulátoros permetező, jótállással eladó. Érdeklődni lehet: 0630 217 4093

CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL

Megjelenik minden hónap első hetében. Kiadja: Csákánydoroszló község Önkormányzata. A kiadásért felelős:
Horváth István polgármester. Készült a Polgármesteri Hivatal számítógépén és fénymásolóján, 200 pl.- ban. Kapható:
Autós büfében, Bálint László zöldségboltjában, Kertészek Boltjában, Laci húsboltban,
A Hírlevél olvasható még a: www.csakanydoroszlo.hu oldalon is.

Ár: 30,- Ft
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