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Kellemes és édes napot töltöttünk szeptember
22-én Budapesten a Lafarge Cement Kft.
támogatásának köszönhetően a Királyegy-
háza Felvirágoztatásáért Közalapítvány
Kuratóriumának szervezésében. A kirán-
dulásra 117 fő jelentkezett, de sajnos az utol-
só pillanatban hárman még-

sem jöttek el, ami azért szomo-
rú, mert a jelentkezési határidő
után még tízen jelezték, hogy
szívesen jönnének, de így nem
tudtuk nekik átadni a helyeket. 
Kényelmes utazás után a
Hősök terén parkoló autóbu-
szoktól hosszú tömött sorban
indultunk a Vajdahunyad várá-
ba, ahol meglátogattuk a Ma-
gyar Mezőgazdasági  Mú-
zeumot. Az állandó kiállítások
mellett érdekes élményben volt
részünk az Óceán kiállításon,
ahol 5-6 fős csapatokat alakít-
va egy játékon lehetett részt
venni. Mivel több mint tíz csa-
pat hibátlanul töltötte ki a játéklapokat – ami
nem kis figyelmet, sőt tanulást igényelt – az
egész csoportunk minden tagját jutalomban
részesítették, egy-egy szelet csokoládéval és
National Geographic Kids magazin egy-egy
számával. Utunk innen a Budai várba
vezetett, ahol az Édes Napok csokoládé- és
édességfesztiválon a belépőjegyek mellett
szintén ajándékkal vártak minket, mindenki
kapott egy limitált kiadású, finom Tibi
csokoládét. Itt aztán este hétig szabad prog-
ram keretében kóstolhattuk végig a fesztivál

kiállítóinak termékeit, a legújabb, legkülön-
legesebb termékektől kezdve, mint például a
liba- vagy mangalicatöpörtyűs csokoládé,
egészen a nosztalgiának teret engedő ’Zizi’
cukorkáig. Csodálatos, minden képzeletet
felülmúló színű, ízű és formájú édességekkel

találkozhattunk.
Mindemellett a fesztiválra vásárolt belépő-
jegyekkel megnézhettük a Budapesti Tör-
téneti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galé-
ria állandó kiállításait is, melyekre – most is ta-
pasztaltam – újra és újra érdemes visszatérni. 
A sok édesség és tömény élmény után min-
denkinek jól esett az egyszerű vacsora,
melyet egy érdekes helyen, Törökbálinton a
Lovagkirály étteremben fogyasztottunk el. 
Köszönöm minden kirándulónak, hogy ekko-
ra létszámmal is sikerült együtt maradnunk,

hogy mindenki türelmesen várt a karszalagra
a fesztivál bejáratánál, hogy minden fel-
merülő problémát meg tudtunk, meg tudtak
beszélni egymás között, így mindannyian
kellemes élményekkel érkezhettünk haza.
Meglepő volt számomra, hogy nem egy

felnőtt elárulta, életében először járt Buda-
pesten, vagy a Budai várban. Ez az informá-
ció arra késztet, hogy többször is tervezzünk,
szervezzünk Budapestre utakat. Fővárosunk
gyönyörű lehetőségeket rejteget még szá-
munkra, hiszen ezúttal a Budai várnak is csak
kis szeletét jártuk be, és még mennyi cso-
dálatos történelmi emlék, építészeti csoda,
világörökségi helyszín és rengeteg más
érdekesség található Budapesten. Ha lesz rá
igény, visszatérünk!

Konyári Tímea

Egy édes nap élményei
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Lakossági fórumot tartott a LAFARGE
Királyegyházi Cementgyára a közelmúltban
Királyegyházán és két alkalommal Szent-
lőrincen is. A már korábban elindított pár-
beszéd célja a teljes körű tájékoztatás.
Továbbá a LAFARGE által a hatósághoz
eljuttatott előzetes konzultációs dokumentáció-
val kapcsolatos lakossági kérdések és
észrevételek megvitatása a másodlagos
tüzelőanyagok jövőbeni felhasználásához
kötődően. 
A találkozókon a cementgyár képviselői - Mikita
István gyárigazgató, Krutek Norbert
beruházási projektvezető és Zadravecz Zsófia
marketing kommunikációs vezető –, illetve a
környezetfejlesztéssel, környezetvédelmi ter-
vezéssel foglalkozó TOTAL Kft. képviselője, Ifj.
Csonka Pál vett részt, akik ismertették a
másodlagos tüzelőanyagokhoz kapcsolódó
jövőbeni terveket, a kapcsolódó beru-
házásokat. Ezt követően a lakosság kérdéseit,
észrevételeit válaszolták meg egy kötetlen
beszélgetés során. 
A legtöbb kérdés a tüzelőanyagok típusára tért
ki, melyre megnyugtató válasz érkezett Mikita
Istvántól: a felhasználandó hulladékok körébe
szigorúan ellenőrzött anyagok kerülhetnek. A
gyár tervei között anyagában már tovább nem
hasznosítható, megfelelően válogatott és
előkezelt műanyag apríték, gumi, illetve bio-
massza szerepel. A másodlagos tüzelő-
anyagok beszerzésére vonatkozó kérdés
kapcsán az érdeklődőknek Krutek Norbert
válaszolt: A gyár a másodlagos tüzelőanyagok
beszerzésében kizárólag helyi anyagokra épít,
amely további munkahelyeket teremthet. 
A bevezetés szükségességének kapcsán szem-
léltető példákat vonultattak fel a szakemberek. A
legfontosabb tudnivaló a cementgyárak
másodlagos tüzelőanyag felhasználásával
kapcsolatosan az, hogy a technológia alkal-
mas ezeknek az anyagoknak az energiatar-
talmának és a kémiai összetételének
hasznosítására. A műanyagok például a
lerakókban végeznék, ahol idővel ugyanúgy
lebomlanának, káros anyagok keletkeznének
belőlük. A gumi pedig kémiai összetételénél

fogva tartalmaz olyan anyagokat, amely a
cementgyártás során elengedhetetlen. A
cementgyári technológiának köszönhetően az
égetés nagyon magas hőmérsékleten történik,
így az anyagok nagy része vagy elég, vagy
átalakul és beépül a félkész termékbe, szemben
a kifejezetten hulladékégetésre épített
erőművekkel. Egy cementgyár általában 50-
100 évnyi működésre épül. Már a megépítés-
nél hosszútávra kell tervezni és ezzel együtt
olyan energiaforrások használatára, melyek
magukban rejtik a megújulást. A szén, az olaj és
a gáz használata nem gazdaságos, nem

mellesleg a környezetet is jobban megterheli.
Szemléltetésképpen egy tonna szén elégetése
során háromszor annyi szén-dioxid keletkezik,
míg a biomassza esetében a növény
tulajdonságainak köszönhetően lényegesen
kevesebb, semlegesebb ez az érték.  
A megjelenteket emellett a kibocsátás
mértékének változása is érdekelte: a beruházás
hatásait vizsgáló előzetes konzultációs
dokumentáció készítője, Ifj. Csonka Pál
környezetmérnök hangsúlyozta, hogy a tanul-
mányban referenciaként megjelölt ausztriai
Retznei Cementgyárnak kibocsátása független
mérőszervezetek szerint is jócskán a hatóságok
által előírt értékek alatt mozog. Az ott sikerrel
alkalmazott technológiát használnák fel
Királyegyházán is. 
A hallgatóság több tagját is érdekelte a tüze-
lőanyag szállításával járó por- és zajszeny-

nyezés. A gyárigazgató elmondása szerint
naponta kb. 8-10 többlet kamionforgalommal
lehet számolni, amelyek az eddigi teher-
forgalomhoz hasonlóan a 6-os főúton, illetve a
főutat a gyárral összekötő, ebből a célból
megépített elkerülő üzemi úton fognak
közlekedni. 
Az érdeklődők soraiból elhangzott, hogy a
cementgyár profilt vált, és szemétégetőként
működik tovább, hiszen a tervezett másodlagos
tüzelőanyag felhasználása elérheti a 90 száza-
lékot. A megállapítást Mikita István cáfolta: a
másodlagos tüzelőanyag felhasználásának

mértéke nem jelenti a cementgyártás meg-
szűnését, mivel a cementgyár felépítéséből,
technológiájából fakadóan alkalmatlan az
általános szemétégetésre, csak a válogatott
anyagok tüzelőanyagként történő fel-
használására kész. A végterméknek minden
esetben a cementnek kell lennie.
A LAFARGE képviselői elmondták: a végleges
engedélykérelem benyújtása előtt minden
érdemben a kérelmet érintő kérdésre, prob-
lémára közösen kívánnak megoldást találni, és
ezek a fórumok a lakosság és a gyár közötti
párbeszédben csak egy állomást jelentenek. A
cementgyár további események szervezését a
jövőben is folytatni kívánja.

Németh Boglárka
marketing-kommunikációs 

asszisztens

Lakossági fórum Királyegyházán 



Szeptember 19-én újra bejárhatta a
LAFARGE Királyegyházi Cementgyárát
az érdeklődő közönség – az építőipari
alapanyaggyártó üzem nyílt napot tartott,
melyre több mint 150 látogató volt kíván-
csi. A nyílt nap egy remek lehetőség,
hogy a mind a környékbeli lakosok, mind
az érdeklődők jobban megismerjék ezt
az Európában is egyedülálló beruházást.
Továbbá lehetőséget ad a gyárban dol-
gozók számára is arra, hogy megmu-
tathassák családjuknak munkahelyüket.
Az idén immár másodszor megrendezett
nyílt napra kicsik és nagyok egyaránt
kíváncsiak voltak. – mondta Zadravecz
Zsófia, marketing kommunikációs vezető.
A rövid cementgyártási technológiát és a
gyár jövőbeni terveit felölelő előadást
követően a laboratórium műszereit és a
központi vezérlő termet, a gyár folya-
matait ismerhette meg a nagyközönség.
Az egyéni védőfelszerelések felvétele
után pedig egy közel 40 perces sétára

indulhattak az érdeklődők a gyár
területén belül. A LAFARGE számára
kiemelten fontos, hogy a helyi közösség
minél több lehetőséget kapjon a gyár
életébe való betekintésre. Ennek
szellemében került megrendezésre ez a
mostani eseményt is, és a gyár vezetése

ezt a szemléletet szeretné a jövőben is
követni. 
A LAFARGE Királyegyházi Cementgyá-
rának vezetése ezúton szeretné meg-
köszönni a Királyegyházai Polgárőr
Egyesület kiemelkedő segítségét, melyet a
nyílt nap sikeres lebonyolításában nyújtott! 
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Ismét megnyitotta kapuit a cementgyár 

Az ausztriai Retznei-ban rendezett kispá-
lyás labdarúgó tornán lépett pályára a
LAFARGE királyegyházi csapata és érte
el a 4. helyezettnek járó dicsőséget. Az
augusztus 24-26. között zajló tornán a
csapatok számos pozitív élménnyel
gazdagodtak. A torna ötlete szorosan
összefügg a LAFARGE szemléletmódjá-
val, melynek alapeleme a munkavállalók
egészsége és biztonsága, ezáltal az
egészséges életmód. Mivel a résztvevő
csapatok a LAFARGE csoport más és más
gyáregységeiből érkeztek, így az
esemény közösségkovácsoló hatása,
valamint az egymással folytatott eszme-
cserék során nyert értékes tapasztalatok
szempontjából is nagy jelentőséggel bír.
A résztvevő királyegyházi csapat a helyi

gyárlátogatás során megismerkedhetett
az ausztriai másodlagos tüzelőanyagok
felhasználási technológiájával, mely már
hosszú évek óta alkalmazott és bevált
módszernek számít a LAFARGE retznei-i
gyáregységében. A helyszínen tekintette
meg és szurkolta
végig a három nap
eseményeit Aubet
Frédéric, a LAFARGE
Cement Magyar-
ország Kft. ügyveze-
tője is, aki ígéretet
tett, hogy a jövő
évben sorra kerülő
nemzetközi kispá-
lyás labdarúgó tor-
nának a LAFARGE

Királyegyházi Cementgyára adhat ott-
hont. Reméljük, hogy jövőre hazai
körülmények között szurkolhatunk a kirá-
lyegyházi labdarúgócsapat sikeréért és
végső győzelméért.

Sportélet a LAFARGE csoportnál  
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Előadások a Plébánia szervezésében 
„Milyen a mi iskolánk?”

2012. augusztus 28-án 16 órától került
megrendezésre a TÁMOP 5.5.1.B-11/2
„Családi közösségi programok és szolgál-
tatások fejlesztése a Királyegyháza Római
Katolikus Plébánia szervezésében” pro-
gramsorozat keretén belül a második
előadásunkra a Királyegyházai Általános
Iskola földszinti aulájában. Az előadás címe:
"Milyen az én iskolám?".
Az előadás megtartására Heller Alajosnét
(SZONEK Főigazgatója) és Palkó Ottót
(Királyegyházai Általános Iskola
Igazgatója) kértük fel. Az előadást nem az
előadók kezdték el, hanem Konyári Tímea
tanárnő. Ő azt kérte tőlünk, hogy minden
résztvevő írja le három különböző színű
ragasztható cédulára, hogy 1) Mi tetszik
nekem az iskolánkban?; 2) Mi nem tetszik
nekem az iskolánkban?, illetve 3) Mit java-
solnék, miben változtasson az iskola?.
Miután ezt a jelenlévők leírták, egymás után
- egy erre a célra elkészített plakátra (egy
lerajzolt fa, gyökereivel, ágaival és lombjá-
val) - felragasztották a kijelölt helyükre, és
mindenki elmondhatta, hogy mit miért írt le.
Ezek után Heller Alajosné ("Kati néni")
kezdte el mondandóját, amit egy "power
pointos" vetítéssel tett érdekesebbé. Arról
beszélt, hogy az iskolánk a SZONEK
intézményein belül milyen helyet foglal el
létszám és tanerő terén, valamint ezt össze-
hasonlította más iskolák adataival és
iskolánk korábbi adataival is. Pozitívumként
külön kihangsúlyozta azt, hogy iskolánk új
állapotát ügyesen megóvtuk, és azt is, hogy
iskolánk nagyon jól gazdálkodik az anya-
giakkal, mert nem veszteségesen működik,
hanem minden évben profitot termel! Ami
fájólag hat mindannyiunkra az az, hogy a
gyerekek létszáma minden évben csökken,
és hogy kevés a gyerek. Beszéde után
szünet következett (amikor minden jelenlévő
kedvére fogyaszthatott a friss pogácsákból,
aprósüteményekből, ásványvizekből), majd
Palkó Ottó igazgató úr vezetésével körbe-

jártuk az iskolát (bemutatva nekünk a ter-
meket és eszközöket). A második előadás
abból állt, hogy az igazgató úr a plakátra
kitűzött minden egyes dicséretre, kritikára,
felvetésre, kommentre, ötletre és véleményre
reagált, ezáltal leszűrhette magának minden
jelenlévő azt, ami előadásunk címe is volt,
hogy vajon "milyen is a mi iskolánk?"
Programunk résztvevői apró ajándékot kap-
tak. Ezt a "gesztust" a plébánia részéről a
továbbiakban is szeretnénk alkalmazni
előadásaink során. 

"Miért jó az óvoda?"

2012. szeptember 11-én 16 órától került sor
a harmadik előadásunkra, melynek címe:
"Miért jó az óvoda?" volt.
Az előadást Györkőné Molnár Judit a
SZONEK szentlőrinci óvodájának vezető
óvónője tartotta. Első témájában arról
beszélt az egybegyűlt hallgatóságnak,
hogy a gyermek mikortól érett az óvodára.
A gyermeknek szociálisan, pszichésen és
kommunikációjában is érettnek kell lennie az
óvodai beiratkozáshoz, és megemlítette,
hogy a gyermek óvodaérettségéhez
hozzátartozik a ruha, cipő, pohár, és a
kanál egyedüli használata is. Külön megem-
lítette, hogy fontos, hogy az anya támasza
legyen a gyermekének az "elváláskor". A

gyerek családi háttere, érzelmi biztonsága
és az otthonról hozott szokásrendszere
döntő lehet a későbbi viselkedésre. A gyer-
mek beilleszkedését megkönnyítheti, ha ked-
venc játékaikat elhozhatja, továbbá segíthet
az óvoda és a család jó kapcsolata és a
bizalom kiépítése óvoda és gyerek, valamint
szülő és óvoda tekintetében. A szülőknek
mindenképpen tartózkodniuk kell attól, hogy
"szuper szülőkké" váljanak, akik min-
denáron fejleszteni akarják a gyereket és
idegen elvárásokat támasztanak a

gyerekkel szemben, úgy, hogy nem veszik
tekintetbe a gyerek életkori sajátosságait.
Fontos, hogy a gyermeket fogadjuk el
olyannak, amilyen, és ne neveljük őket
"könyvből"!
Második nagyobb témaként az óvónő
beszélt az óvoda szerepéről a gyermek
életében. Nagyon fontos itt leszögezni azt,
hogy a kisgyerek életében ezek az évek
élményekkel és felfedezéssekkel teli
időszakot jelentenek! A környezet cse-
lekvésre, tapasztalásra és utánzásra ad
lehetőséget. A gyermeket mindig
önmagához viszonyítsuk, és hagyjunk teret
a szabad játéknak, ami fejlesztő hatású
lehet. A legfontosabb mindig a gyerek
legyen! "

(folytatás a 5. oldalon)
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Előadások a Plébánia szervezésében
(folytatás a 4. oldalról)

Romanap Királyegyházán  

Az óvodai élet megszervezésének elveinél"
a következő pontokat említette meg:
napirend, étkezés, alvás, játékidő, ön-
kiszolgálás, fejlődés nyomon követése,
fejlődés jellemzői óvodáskor végére. "Az
óvodai élet tevékenységformái" közül ki lett
emelve a mese és vers fontos szerepe; a raj-
zolás-mintázás-kézimunka; a külsővilág
tevékenység megismerése; az ének és a
mozgás.
Miután az óvónő ezeket elmondta, tartot-
tunk egy szünetet (ami alatt lehetőség volt

finom ropogós pogácsákat és süte-
ményeket elfogyasztani, "szomjat oltani" és
beszélgetni.) A szünet után kérdéseket
lehetett feltenni. A kérdésekre adott válas-
zokból megtudhattuk azt is többek között,
hogy 5 éves kortól kötelező Magyarorszá-
gon minden gyermeknek az ovi legalább
napi 4 órában, és hogy legalább 8 gyerek
kell ahhoz, hogy óvodai csoportot lehessen
elindítani.
Az előadást azzal zárta Györkőné Molnár
Judit, hogy levetítette nekünk dr. Vekerdy

Tamás: "Óvodaérettségtől az iskola-
kezdésig" című előadását, amit az inter-
neten lehet megkeresni és megtekinteni.
Végezetül szeretném még egyszer
megköszönni a óvónőnek, hogy elvállalta
az előadás megtartását (ami mindannyi-
unknak nagyon tetszett, hiszen számtalan új
információt tudtunk meg "a legkisebbek
világáról"), és minden megjelent érdek-
lődőnek pedig az érdeklődést, kérdéseiket
és hozzászólásaikat.

Szeptember 1-jén, szombaton tartotta meg
a Királyegyháza Roma Nemzetiségi
Önkormányzat az első Romanapját, amit
nagy lelkesedéssel várt minden kedves
érdeklődő és szervező. A felkészülés
során az önkéntesek is segédkeztek a
díszítésben, a pakolásban, a főzésben és
minden más elfoglaltságban, amiben
tudtak. A gyerekek kíváncsian figyelték,
hogy készül a punya (cigánykenyér), és
élvezték, hogy segíthettek a tészta-
gyúrásban.
A vendégeket kettő nagy bogrács étel,
punya, üdítő, zene, tánc, dal és jókedv
várta.
Este nyolc órától Dögös Robi szó-
rakoztatta a résztvevőket. A környező fal-
vakból is idelátogattak az érdeklődők,
hogy meghallgathassák őt. Hajnalig tartott
a mulatság, ahol mindenki nagyon jól
érezte magát.

Köszönjük, Palkó Ottó igazgató úrnak,
hogy helyet biztosított számunkra a ren-
dezvény lebonyolításához, a faluren-
dőrünknek és polgárőreinknek, hogy biz-
tosították, hogy zavarmentes legyen az
esténk, és minden kedves embernek, aki

segédkezett abban, hogy idén megtart-
hassuk az első romanapunkat!
Több fotó: www.kiralyegyhaza.hu

Váradi Nikoletta
Királyegyháza RNÖ

Az október 2-ai előadást követően a csalá-
dokat támogató gyakorlati szolgáltatá-

saink keretében a családi élettel és a
gyermekneveléssel összefüggő kérdések-

ben fogunk tanácsadásokat szervezni
gyermekpszichológus, családterapeuta,

gyermekorvos és védőnő közremű-

ködésével. A gyermekvállalás és mun-
kavállalás összeegyeztetését segítő kép-

zések és szolgáltatások keretében kom-
plex munkaügyi tréninget szervezünk:

pályaválasztás, pályamódosítás, önér-
vényesítés, praktikus munkajogi ismeretek

témájában.

Szeretettel várunk minden jelentkezőt,
érdeklődőt a konyaritimea@gmail.com

címen, a +36309522987 telefonszámon,
illetve személyesen Konyári Tímea és

jómagam.            .

Kajtár Bertold

projektmenedzser

Munkaügyi tréning és tanácsok
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Lakossági tájékoztató 
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Király-

egyháza, Gyöngyfa és Sumony Községek
Képviselőtestületei 2012. június 13. napjával

döntöttek a tiltott, közösségellenes magatartá-

sokról, illetve e magatartások miatt alkalmaz-
ható jogkövetkezményekről.

Közrend elleni magatartások

Községi jelképek használatával összefüggő

magatartások
Aki a község címerét és zászlaját:
a) engedély nélkül előállítja, forgalomba hozza,
vagy engedély nélkül felhasználja,
b) annak használatára vonatkozó engedélyben
előírt feltételeket megszegi,
c) a község közösségét sértő módon használja
tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg.

Közterületnek minősülő zöldterületek és ját-
szóterek rendeltetésüktől eltérő célra történő

használata

(1) Aki közterületnek minősülő zöldfelületet
a) átjárásra,
b) járművel történő behajtásra vagy parkolásra,
c) lerakóhelyként használja, tiltott, közösségel-
lenes magatartást valósít meg.
(2) Aki a játszóteret meg nem engedett módon
vagy nem játék céljára használja, tiltott, közös-
ségellenes magatartást valósít meg.

Művészeti alkotások elhelyezésével össze-

függő magatartások
Aki közterületen található művészeti alkotásokat
és emléktáblákat beszennyezi, elhelyezését, fel-
iratát megváltoztatja vagy azt engedély nélküli
eltávolítja, tiltott, közösségellenes magatartást
valósít meg.

Köztisztasággal kapcsolatos magatartások

Ingatlanok tisztántartásával kapcsolatos maga-

tartások

Az ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik
a) az ingatlan és az ingatlan előtti járda, továb-
bá az ingatlan és közút közötti kiépített vagy
kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tar-
tásáról, hulladék- és gyommentesítéséről, lega-
lább évi kétszeri kaszálásáról, az allergén nö-
vények irtásáról és a parlagfű virágzásának
megakadályozásáról, továbbá a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és
más hulladékok eltávolításáról, annak elszál-
lításáról, a hó eltakarításáról és a síkosság

mentesítéséről,
b) a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és
gyommentesítéséről, legalább évente kétszeri
kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefo-
lyását akadályozó anyagok eltávolításáról,
annak elszállításáról,
c) a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest
fölé nyúló, továbbá az elektromos légveze-
tékeket veszélyeztető ágak és bokrok megfelelő
nyeséséről – úgy, hogy azzal biztosítsa a gyal-
ogos-, valamint a közúti forgalom, illetve forga-
lomirányító tábla láthatóságát – valamint a nye-
sedék elszállíttatásáról,
d) az épület tetőzetéről az esővíz, a hólé jár-
dára csorgásának megakadályozásáról, annak
saját vagy közterületen való elvezetéséről, a hó
és jég okozta balesetveszély elhárításáról, tiltott,
közösségellenes magatartást valósít meg.

A közterületek tisztántartásával összefüggő
magatartások

Aki
a) a közterületen lévő berendezési és fel-
szerelési tárgyat, fákat vagy egyéb növényzetet
beszennyez,
b) a közterületeken elhelyezett, a szelektív
hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőszigetek edény-
zetébe bele nem való hulladékot beletesz,
c) a közforgalom céljára szolgáló területek
növényzetét, közforgalmú területek burkolatát,
jelzéseket, táblákat, beszennyezi, tiltott,
közösségellenes magatartást valósít meg.

Hó- és síkosság mentesítéssel kapcsolatos ma-

gatartások

(1) Aki havat
a) útkereszteződésben,
b) úttorkolatban,
c) kapubejárat előtt, annak szélességében,
d) a járdasziget és a járda közé,
e) a tömegközlekedésre szolgáló jármű-
megállóhelyeknél a jármű megállóhelye és a
járda közé, vízelzáró csapra, gázcsapra, köz-
világítási lámpaoszlop köré,
f) az utakkal párhuzamos vízelvezető- és egyéb
közterületi árokba, 
g) a fák tövében és zöldterületen felhalmozza,
tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg.
(2) Aki 
a) 0 °C alatt közterületre lefagyást ered-
ményező és ezzel csúszásveszély kialakulását

előidéző folyadékot juttat, 
b) az ingatlana előtti járdán a hó-és síkosság
mentesítéséről nem gondoskodik, tiltott, közös-
ségellenes magatartást valósít meg.

Települési szilárd hulladékkal összefüggő ma-
gatartások

Aki
a) az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött
hulladékot az elszállítás napján az ingatlan előtti
útszakasz melletti közterületre oly módon helyezi
ki, hogy az a közlekedés biztonságát veszélyez-
teti, a közterületet szennyezi, és abban kárt tesz,
b) az elszállítás napján kívüli időpontban a hul-
ladékot közterületen tárolja, illetve elhelyezi,
kivéve a lomtalanítás időszakában, de akkor is
csak az erre kijelölt helyen,
c) az elszállításra váró hulladékot nem a köz-
szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben, az azt meghaladó meny-
nyiséget pedig nem műanyagzsákban helyezi
ki, illetve a hulladék olyan tárgyat tartalmaz,
amely a szállító munkások testi épségét
veszélyezteti, vagy a szállító jármű műszaki
berendezéseit megrongálja,
d) a 120 literes szabvány gyűjtőedények tisz-
tántartásáról, fertőtlenítéséről nem gondoskodik,
e) a közterületen az ürítés céljából kihelyezett
gyűjtő edényben levő hulladékot válogatja,
közterületre kiszórja, valamint másnak a
gyűjtőedényébe - annak engedélye nélkül - hul-
ladékot elhelyez,
f) a tulajdonos változást 15 napon belül írásban
nem jelenti be a körjegyzőségen,
g) a lakatlanság, vagy a használat átmeneti
szüneteltetésének tényét a változást követő 15
napon belül nem jelenti be a körjegyzőségen, 
h) a községbe települési szilárd hulladékot
beszállít tiltott, közösségellenes magatartást
valósít meg.

Települési folyékony hulladék kezelésével
összefüggő magatartások

(1) Az a szolgáltató aki
a) települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
kötelező közszolgáltatást jogosulatlanul végez,
b) a nyilvántartási és adatszolgáltatási kö-
telezettségének települési folyékony hulladék te-
kintetében nem, vagy nem a valóságnak
megfelelően tesz eleget tiltott, közösségellenes
magatartást valósít meg.

(folytatás a 7. oldalon)
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(2) Aki
a) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi igény-
be,
b) nem a közszolgáltató által nyújtott szolgál-
tatást veszi igénybe,
c) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
kötelező közszolgáltatás teljesítéséhez szüksé-
ges bejelentési kötelezettségének nem tesz ele-
get, tiltott, közösségellenes magatartást valósít
meg.

Kerti hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos
magatartások

Aki a településen a kerti hulladékot 10.00 óra és
17.00 óra közötti időtartamban éget, tiltott,
közösségellenes magatartást valósít meg.

Állatok tartásával kapcsolatos magatartások

Kedvtelésből tartott állatokkal kapcsolatos

szabályok
(1) Aki
a) belterületen, egyedi beépítésű lakótelken 3
hónaposnál idősebb kutyából Királyegyházán:
5 db-nál, Gyöngyfán és Sumonyban: 2 db-nál
többet tart, 
b) engedély nélkül macska- és ebtenyésztéssel
foglalkozik, valamint engedély nélkül vadállatot
tart tiltott, közösségellenes magatartást valósít
meg.
(2) Az az ebtartó, aki
a) a 3 hónapos kort betöltött ebet 30 napon
belül, azt követően 6 hónapon belül, valamint a
második oltást követően évente veszettség elleni
védőoltás beadásáról nem gondoskodik,
b) aki haladéktalanul nem jelenti be a hatósági
állatorvosnak, ha kutyája vagy macskája
embert megmart, vagy megharapott, tiltott,
közösségellenes magatartást valósít meg.

Egyéb magatartások

Temetkezés rendjének megszegése
Aki
a) a temető csendjét zavarja,
b) a temető épületében, növényzetében,
sírhelyeiben kárt tesz,
c) a temetőben szemetel,
d) nem a kijelölt helyen tárolja a szemetet tiltott,
közösségellenes magatartást valósít meg.

Állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos
szabályok

Az állat tulajdonosa vagy a tartója
a) az állati hulladék gyűjtőhelyre szállításáról
nem gondoskodik, 
b) a tulajdonában lévő, illetve gondjaira bízott
kis- és nagy állat fertőző betegségét vagy annak
gyanúját a hatósági állatorvosnak nem jelenti
be, az állatorvos utasításait nem tartja be,
c) az elhullott eb, macska, baromfi további há-
rom hetesnél fiatalabb szopósbárány és malac
hullájának kertjében történő elhantolásakor nem
tartja be a telek határtól legalább 5 m távolságot
és legalább 1 m földréteggel nem fedi be, tiltott,
közösségellenes magatartást valósít meg.
A tiltott, közösségellenes magatartások miatt
alkalmazható jogkövetkezmények

Közigazgatási bírság 

A tiltott, közösségellenes magatartás
elkövetőjével szemben ötvenezer forintig
terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van
helye.

Elkobzás

(1) A hatóság elkobozza azt a dolgot,
a) amelyet a tiltott, közösségellenes magatartás
elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra
szántak,

b) amely tiltott, közösségellenes magatartás el-
követése útján jött létre,
c) amelyre a tiltott, közösségellenes magatartást
elkövették,
d) amelyet a tiltott, közösségellenes magatartás
befejezését követően e dolog elszállítása
céljából használtak,
e) amelyet a tiltott, közösségellenes magatartás
elkövetője a jogsértés elkövetéséért a tulajdo-
nostól vagy annak hozzájárulásával mástól
kapott.
(2) Az elkobzott dolog tulajdonjoga az Önkor-
mányzatra száll.

Eljárási szabályok

Eljáró hatóság

A tiltott, közösségellenes magatartással össze-
függő közigazgatási bírság kiszabásával kap-
csolatos hatáskört Gyöngyfa, Királyegyháza és
Sumony Önkormányzatainak körjegyzője gya-
korolja.

A közigazgatási bírság kiszabására és beha-
jtására vonatkozó rendelkezések
(1) A bírság mértékének megállapításánál a kö-
zigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-
talános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tör-
vény (a továbbiakban: Ket.) közigazgatási, bír-
ság kiszabására vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(2) Az eljárás lefolytatására, a bírság behajtásá-
val kapcsolatos végrehajtási eljárásra a Ket.
szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A rendelet Királyegyháza esetében rövid időn

belül további tiltott közösségellenes ma-
gatartással bővül, mivel a szennyvízhálózatba

rendszeresen állati eredetű fekália kerül. 

Beák Laura
körjegyző

Lakossági tájékoztató
(folytatás a 6. oldalról)

Felhívjuk a Tisztelt hozzátartozók figyelmét,
hogy „a köztemetőről és a temetkezésről”
szóló Királyegyháza Község Önkormány-
zatának 5/2005.(X.3.) számú rendelete

alapján a sírhelyek használati ideje 25 év.
Kérjük az érintett hozzátartozókat, hogy

gondoskodjanak az 1987 előtt
megvásárolt sírhelyek megváltásáról,
amelyre ügyfélfogadási időben van

lehetőség: hétfő és szerda 8.00-16.00,
péntek 8.00-12.00.

A sírhelyek megváltásáért fizetendő díj:  
1.- 2. sorban 25 évre

egyes sírhely: 5.000 Ft
kettős sírhely: 7.000 Ft.
Minden további sorban
egyes sírhely: 3.500 Ft
kettős sírhely: 6.000 Ft

Tájékoztatjuk a hozzátartozókat, hogy
amennyiben 2012. november 1. napjáig
nem történik meg a sírhely megváltása,
a temetési hely felett a továbbiakban

az önkormányzat rendelkezik. 

Királyegyháza Önkormányzata  

Felhívás
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Hir de té se i ket húsz szó ig in gyen meg je len tet jük.
Le adás: sze mé lye sen Konyári Tí me á nál, il let ve

a 06-30-9522987-es te le fon szá mon.
Vár juk ész re vé te le i ket és hoz zá szó lá sa i kat is.

Egy édes nap képekben 

A csokoládémárkákat népszerűsítő játékos figurák
nagyon tetszettek a gyerekeknek

A Mezőgazdasági Múzeum kiállításai megunhatat-
lanok kicsiknek és nagyoknak egyaránt

Így nézett ki a fesztivál estefelé a Barokk kaputól
felülnézetben

„Hosszú tömött sorban” haladtunk a Vajdahunyad
vára felé

A hölgyek a Szamos Csokoládé Iskola fotóján szerepel-
nekNórika főzi, Mimi megkóstolja


