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Lakossági tájékoztató a szelektív hulladékgyûjtési rendszert érintõ fejlesztésrõl
Tisztelt Lakosság!
Az Európai Unió elvárása és a
hulladékról
szóló
2012.
évi
CLXXXV. törvény 12.§ (5) bekezdése, valamint Gyöngyöstarján Község
Önkormányzatának, az egyes helyi
közszolgáltatások kötelezõ igénybevételérõl szóló 30/2004. (XII. 30.)
rendelete értelmében, 2015. évtõl a
hulladékok szelektíven történõ gyûjtése kötelezõ.
A Gyöngyösi Hulladékkezelõ
Nonprofit Kft. mint közszolgáltató, a
szolgáltatási területén, az elsõk között kezdte meg a „házhoz menõ”
szelektív hulladékgyûjtést.
A Földmûvelésügyi Minisztérium
támogatása új fejlesztésre adott lehetõséget Gyöngyöstarjánban, melynek
köszönhetõen már 2015. március
hónapban a település lakóingatlanairól az önkormányzat által térítésmentesen használatba adott 2
darab, 120 literes edényekbe szelektíven gyûjtött hulladékot, a közszolgáltató díjfizetés nélkül rendszeresen

elszállítja. A közszolgáltató a szelektíven gyûjtött hulladékok elszállításának idõpontjairól a 2015. évi I. negyedévi kommunális hulladék szállítás díjának kiküldésével egyidõben
„hulladékszállítás naptár” útján
tájékoztatja az ingatlanok tulajdonosait/használóit.
A 2015. év január hónapban ingatlanonként használatba adott 1-1 db
új sárga és kék fedelû guruló kerekû
gyûjtõedények lehetõvé teszik településünkön a „házhoz menõ” szelektív hulladékgyûjtés bevezetését.
Kérjük, hogy a kommunális hulladékgyûjtéshez hasonlóan, a szelektíven gyûjtött hulladékkal, az edényeket a szolgáltató által meghatározott idõpontokban helyezzék ki az
ingatlanuk elé!
A szelektíven nem gyûjthetõ háztartási kommunális hulladék szállítása nem változik!
Folytatás a 2. oldalon
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Önkormányzati
tájékoztató
településképvédelmi eljárásokról
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
17/2014. (XII. 29) rendeletében meghatározta a településképvédelmi eljárások
helyi szabályait, melyet a következõ jogszabályokkal kell együtt alkalmazni:
• az épített környezet alakításáról
és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény
• az országos településrendezési és
építési követelményekrõl szóló
253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet
• a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
• a helyi építési szabályzatról szóló 12/2014. (X. 15.) önkormányzati
rendelet.
A következõ esetekben kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni:
• beépítésre nem szánt területeken
200 m2-t meghaladó bruttó alapterület
6,6 m épületmagasság feletti épület,
építmény esetén illetve birtokközpont
telkének kijelölésekor és birtokközponti épületeinek elhelyezésekor
• értékvédelmi területen új építmény, közmûlétesítmény, transzformátorház, állandó nyilvános illemhely, telefonfülke, utasváró, 1,0 m2-nél nagyobb
reklámfelület, gyepes árok, támfal,
egyéb mérnöki létesítmény tervezett
elhelyezésekor
Folytatás a 4. oldalon
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Lakossági tájékoztató a szelektív hulladékgyûjtési rendszert érintõ fejlesztésrõl
Folytatás az 1. oldalról
Tájékoztatás a szelektíven gyûjthetõ hulladékokról
KÉK fedelû edény:
• italos dobozok (kimosott tejes és
gyümölcsleves dobozok)
• színes vagy fekete-fehér újságok
• szórólapok, prospektusok
• hullámpapír, kartondoboz
Kérjük, hogy a fent említett anyagokat tisztán, ételmaradéktól mentesen,
laposra taposva szíveskedjen gyûjteni!
SÁRGA fedelû edény:
• ásványvizes, üdítõs (PET) palackok
és kupakjaik
• tiszta öblítõ- és mosószeres valamint tisztítószeres flakonok
• tiszta, nem szennyezett fóliák és reklámtáskák
• alumínium, fém italos dobozok (sörös és üdítõs fém doboz)
• tiszta konzervdobozok
Kérjük, hogy a fent említett anyagokat kimosva, tisztán, ételmaradék-

tól mentesen, laposra taposva szíveskedjen gyûjteni!
Szelektíven NEM GYÛJTHETÕ
hulladékok!
• veszélyes hulladékok
• használt papír zsebkendõ
• használt szalvéta
• egyéb szennyezett papír (pl.: vegyszeres, olajos, zsíros, csokis, jégkrémes papírok stb.)
• mûanyag borító, matrica
• hungarocell
• tejfölös, vajas, joghurtos stb. mûanyag dobozok (kimosva sem)
• mûanyag evõeszközök, poharak
• egyéb szennyezett mûanyag
• olajos fémdobozok, flakonok
• festékes, vegyszeres fémdobozok,
flakonok
• fehér és színes üvegek – ezek
szelektív gyûjtése továbbra is a
kialakított gyûjtõszigeteken
történik.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Szelektív hulladékgyûjtési napok
2015. március 17. Sárga tetõs edény
2015. április 21. Kék tetõs edény
2015. május 19. Sárga tetõs edény
2015. június 9. Kék tetõs edény
2015. július 7. Sárga tetõs edény
2015. augusztus 4. Kék tetõs edény
2015. augusztus 25. Sárga tetõs edény
2015. szeptember 22. Kék tetõs edény
2015. október 21. Sárga tetõs edény
2015. november 24. Kék tetõs edény
2015. december 22. Sárga tetõs edény
Gyöngyöstarján
„Hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás biztosítása 2013”
Pályázat azonosító:
HULEJAF-2013-0501
Támogató:
Földmûvelésügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Támogatás összege: 12 468 225 Ft.
Támogatott:
Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata
3036 Gyöngyöstarján,
Jókai Mór tér 3.

Képviselõ-testületi krónika
A képviselõ-testület 2014.
november 20-i ülésén történt
Napirend elõtt a közvilágítás korszerûsítésének lehetõségeit vizsgálta a
testület: az önkormányzat az elavult
lámpatesteket cserélni szeretné, ennek
anyagi ráfordítása miatt megvalósítása
csak hitelfelvétel mellett lenne lehetséges. Módosult az elõzõ negyedév teljesített kiadásaival a 2014. évi költségvetésrõl szóló rendelet. A polgármester
Egészségügyi Társulásról szóló tájékoztatójában köszönetet mondott Dr. Petrovics Antal hétvégi orvosi ügyeletben
végzett munkájáért. A szervezeti és
mûködési szabályzatról szóló rendelet
felülvizsgálatát követõen döntés született arról, hogy a Világos Szándékkal
Gyöngyöstarjánért Egyesület és a
Gyöngyöstarjáni Sportkör 2014. évi kiadásaikra támogatási kérelmet nyújthat
be az önkormányzathoz. Gyöngyösoroszival közös fogorvosi körzet betöltetlen álláshelyének pályázati kiírását a
képviselõ-testület elfogadta. Az önkor2

mányzat felkérte a sportkört, hogy az
MLSZ-nél elnyert sportöltözõ felújítási
pályázatát a Virág utca 1. szám alatti ingatlanon valósítsa meg. A Mozgáskorlátozottak Heves Megyei Egyesülete
10 000 forintos támogatást kapott év
végi rendezvényének megtartásához. A
napirendek utáni témák között fog-lalkozott a testület a közelgõ Luca-napi
rendezvényhez kapcsolódó szervezési
feladatokkal és egy, a jövõ évben tervezett nagyrendezvény ötletével is.
A képviselõ-testület 2014. december 18-i testületi ülésén történt
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2014.
évi utolsó ülésén a következõ döntéseket hozta meg:
A testület elfogadta 2015. évi munkatervét, melyben 9 ülés és egy közmeghallgatás megtartása szerepel, de a
képviselõ-testület szükség szerint
rendkívüli üléseket is tarthat. Rendelet
született a köztisztviselõk illetmény-kiegészítésének 10-rõl 15 %-ra emelé-

sérõl, a gyermek és szociális étkezési
térítési díjak emelésérõl, a településkép
védelmérõl és a szippantott szennyvíz
díjának megállapításáról.
A szippantott szennyvíz elszállításának legmagasabb díja 2015-ben
Gyöngyöstarjánban elszállított 0-5
m3 mennyiség esetén nettó 9 680 Ft,
elszállított 5-10 m3 mennyiség esetén
nettó 14 090 Ft.
Ismét kiírásra kerül a mezõõri szolgálat 2 álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat.
Tárgyalt a testület a 2015 januárjában bevezetésre kerülõ szelektív hulladékgyûjtésrõl is: a szolgáltatóval történõ
egyeztetést követõen a kétféle edényzet
ritkábban, de külön elszállítással lesz
gyûjtve: emellett természetesen megmarad a kommunális hulladékgyûjtés
heti rendszeressége is. Szintén a szelektív hulladékgyûjtõk pályázatával összefüggõ döntés, hogy az utófinanszírozott
pályázat támogatási összegének megérFolytatás a 3. oldalon
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Önkormányzati tájékoztató
a házi párlatfõzésrõl
A jövedéki adóról és a jövedéki
termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény 2015. január 1jétõl a következõk szerint módosításra került:
A magánfõzés (saját fogyasztásra történõ házi párlatfõzés saját tulajdonú desztilláló berendezésen)
szabályozása több tekintetben változik.
A magánfõzéshez továbbra sem
kell engedélyt kérni, de a magánfõzésre szolgáló desztilláló berendezést a tulajdonszerzést követõ 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január
1-jét megelõzõen történt, 2015.
január 15-ig kell bejelenteni a
lakóhely szerinti önkormányzati
adóhatósághoz (Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.) A bejelentéshez
nyomtatvány a hivatalban átvehetõ
vagy a www. gyongyostarjan.hu honlapról letölthetõ.
A saját fogyasztás céljából elõállított magánfõzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétõl megszûnik, és amennyiben tárgyévben a
magánfõzõ állít elõ párlatot, 1000 fo-

Képviselõ-testületi
krónika
Folytatás a 2. oldalról
kezéséig a Takarékszövetkezettõl az
önkormányzat folyószámla hitelkeretet
igényel.
A képviselõ-testület az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, az óvoda, a konyha és a családi
napközi dolgozói részére egyszeri 10
000 Ft, a jegyzõ részére pedig egyszeri 100 000 Ft juttatást állapított meg.
A kihirdetett rendeletek és jegyzõkönyvek megtekinthetõek a
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban és a község
honlapján: www.gyongyostarjan.hu

rint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. A magánfõzés utáni
adóbevallást évente egyszer, az
átalányadó-fizetési kötelezettséggel
együtt, a tárgyévet követõ év január
15-ig kell teljesíteni az önkormányzati adóhatósághoz, elsõ ízben 2016.
január 15-éig. Amennyiben a magánfõzõ tárgyévben nem állított elõ
párlatot a berendezésen, nem keletkezik adóbevallási és adófizetési
kötelezettsége.
Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul bejelentést
kell tenni a vámhatósághoz, és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon
meg kell semmisíteni. Az átalányadózás
mellett elõállított párlat kizárólag a magánfõzõ, családtagjai vagy vendégei által
fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfõzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár
részére értékesíthetõ, mely esetben a
desztilláló berendezés bejelentésérõl és
az éves átalányadó megfizetésérõl kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.
Gyöngyöstarjáni Közös
Önkormányzati Hivatal

Bûnmegelõzési
Hírlevél
Ismét trükkös módszereket alkalmazó bûnelkövetõk jelentek meg megyénkben. A trükkös tolvajok által alkalmazott legendák rendkívül változatosak,
de mindegyikben azonos a cél, hogy a
kiszemelt áldozat beengedje õket a lakásba, udvarra. Általában többen vannak, 2-3 fõ, akik váratlanul jelentkeznek
valamilyen ürüggyel. Azt, hogy többen
vannak, a sértett nem is mindig veszi
észre, vagy már csak késõn. Amíg egyikõjük eltereli a sértett figyelmét, addig a
másik besurran és kutatást végez a lakásban. Kifigyelik, honnan veszi elõ a
pénzt, gyorsan összeszedik a kézzel fogható értékeket, ékszereket, órát stb. és
egy pillanat alatt el is lopják.
Legyenek egészségesen bizalmatlanok, amikor idegenek érkeznek és valamilyen ürüggyel el akarják érni, hogy
beengedjék õket az udvarra, a lakásba!
Amíg egyedül vannak otthon, addig ne
engedjenek be senkit, bármire hivatkozzanak is, amíg valakit segítségül nem
hívtak azok közül, akiket ismernek és
megbízhatóak, legyen az gyermek, unoka, szomszéd és a rendõr, vagy a rendõrség az ingyenesen hívható 107,
vagy 112 számon!
Ha nem valósult meg a bûncseFolytatás a 4. oldalon

A gyermekétkezésben a díjak a következõk
szerint alakulnak 2015. január 1-jétõl:
Óvodai gyermekellátás (reggeli)
Óvodai gyermekellátás (ebéd)
Óvodai gyermekellátás (uzsonna)
Családi napköziben ellátottak
Iskolai menza (csak ebéd)
Iskolai napközi ellátás reggeli
Iskolai napközi ellátás ebéd
Iskolai napközi ellátás uzsonna
Alkalmazottak ebéd
Vendég ebéd
A szociális étkezésben is jövedelemfüggõ
a térítési díj mértéke. Ha a jövedelem
a nyugdíjminimum…
…150 %-át meg nem haladja meg
…150 %-át meg nem haladja meg, kiszállítással
150 %-a és 300 %-a közötti
150 %-a és 300 %-a közötti, kiszállítással
300 %-át meghaladja
300 %-át meghaladja, kiszállítással

Fizetendõ nettó díj (Ft)
57
177
57
291
264
86
264
86
355
675
Fizetendõ nettó
térítési díj
Ft/adag
230
308
277
385
355
472
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Ideiglenesen zárva
a gyöngyösi okmányiroda
A Gyöngyösi Járási Hivatal okmányirodája (Gyöngyös, Eszperantó
út 6.) 2014. december 12. napjától
elõreláthatóan három hónapon keresztül – kormányablakká történõ
átalakítás miatt – zárva tart. 2014.
december 15-tõl okmányirodai ügyintézésre munkanapokon reggel 8.00
órától este 20.00 óráig a Kossuth út
37. szám alatt, a nyugdíjbiztosítási

igazgatóság ügyfélszolgálati épületében van lehetõség. A zsúfoltság elkerülése érdekében javasolt az egri és a
pásztói okmányiroda, valamint a
jászárokszállási kormányablak igénybevétele.
Megértésüket, türelmüket köszönjük!
Heves Megyei Kormányhivatal
Gyöngyösi Járási Hivatala

Bûnmegelõzési
Hírlevél
Folytatás a 3. oldalról
lekmény, mert kellõen elõvigyázatosak és óvatosak voltak, kérjük,
akkor is értesítsék a rendõrséget, ha
hasonló szituáció történt Önökkel!
Ne engedjenek be idegeneket az udvarra, lakásba, bármilyen ürüggyel
jelentkeznek, bármilyen kedvezõ lehetõséget kínálnak!
Hívjanak segítséget és értesítsék a rendõrséget! 107 vagy 112
Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság

Önkormányzati tájékoztató településképvédelmi eljárásokról

Forrás: GYÖNGYÖK Vachott Sándor Városi Könyvtár, Gyöngyös

Folytatás az 1. oldalról
• gazdasági területen új épület elhelyezése, meglévõ épület bõvítése, engedélyhez kötött felújításakor
• a védett utcaképpel kiemelt házsorban utcai homlokzat átalakítása esetén
A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmezõ (építtetõ) kérelmét papíralapon nyújtja be, és a véleményezendõ építészeti-mûszaki dokumentációt
elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus
tárhelyre feltölti, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít. A kérelemnek tartalmaznia kell az építtetõ vagy kérelmezõ nevét és címét, valamint a tervezett és véleményezésre kért építési te-

vékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát. Az építészeti-mûszaki dokumentációnak a véleményezéshez az
alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:
a) helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a
szomszédos beépítés bemutatása, védettség lehatárolása, terepviszonyok
megjelenítése szintvonalakkal, b) településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása (lehet makett,
fotómontázs, digitális megjelenítés
is), c) reklámelhelyezés ábrázolása, d)
rendeltetés meghatározása, valamint
e) rövid mûszaki leírás a különbözõ védettségek bemutatásával a telepítésrõl
és az építészeti kialakításról.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja
10 000 Ft.
A következõ esetekben kell településképi bejelentési eljárást lefolytatni:
• a helyi értékvédelmi területen belül a kerítések kialakításakor, festésekor,
• a helyi értékvédelmi területen támfalak, utcai épületszínezés, anyaghasználat a meglévõ állapothoz igazodva.
A bejelentés tartalmazza a bejelentõ nevét, a bejelentõ lakcímét, szervezet esetén székhelyét, a folytatni kívánt építési tevékenység megjelölését,
helyét, a telek helyrajzi számát, idõtartamát.
A bejelentéshez dokumentációt kell
mellékelni. A dokumentációnak – a kérelem tárgyának megfelelõen – a következõ munkarészeket kell tartalmaznia:
a) mûszaki leírást a telepítésrõl és az
építészeti kialakításról, b) helyszínrajzot
a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével, c) alaprajzot,
d) homlokzatot, e) utcaképi vázlatot,
színtervet, látványtervet.
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj
mentes.
Kérjük, a fenti építési tevékenységek megkezdése elõtt a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatallal
egyeztessenek! Legyenek partnerek településünk építészeti hagyományainak
megõrzésében, rendezett utcaképek
kialakításában!
Nagy Károly polgármester

Gyöngyöstarjáni Hírmondó • Kiadó: Gyöngyöstarján Község Önkormányzat • Felelõs
kiadó: Nagy Károly, polgármester • Szerkeszti: Kulturális és Településfejlesztési Bizottság
• Felelõs szerkesztõ: Csontos József, a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnöke •
Nyomda: Konturs Nyomdaipari Kft. Gyöngyös, Petõfi út 58. Ügyvezetõ: Ujhelyi Ferenc
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