
 

 
 

Szécsi Margit: Március 

Téli szellők fújjatok csak 
játszatok a hajamon. 

Olvassz havat, melengető 
márciusi szép napom. 

Fagyos folyó megáradjon, 
vessen bimbót minden ág, 

Szebb a somfa gyenge szirma, 
mint a szürke jégvirág. 

Március van, március van. 
Ember s állat érzi már, 

dong a kaptár, szárnyat rezget 
százezernyi kismadár. 

Jó volna a nagykabátot 
félredobni, s könnyeden 

játszani és birkózni a 
városvégi zöld gyepen. 

Jó volna már munkálkodni; 
arra vár a kert, mező. 

Szép reményhez, szorgalomhoz 
kell a fény, a jó idő. 

Pacsirtának kék magasság, 
vetőmagnak tiszta föld, 

Jöjj el tavasz, földről, égről 

már a telet eltöröld! 

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 
2017. MÁRCIUS 

 
Tisztelt Olvasó! 
 
Az Önkormányzati Hírlevél kiadása az év végén és a 
költségvetés tervezési ideje alatt szünetelt, ezért ebben a 
számban mindazokat a döntéseket és eseményeket igyekszünk 
megosztani Önnel, melyek az októberi hírlevél óta történtek. 
Megértését köszönjük! 

 
 

HÍREK:  
Szőnyi Múzeum: 
2016. december 15-én került sor a Szőnyi Múzeum átvételére. 
2017. január 1-jétől a Szőnyi István Emlékmúzeum fenntartója és 
vagyonkezelője Zebegény Község Önkormányzata. A Múzeum a 
Képviselő-testület döntésének megfelelően 1 fő muzeológus, 1 fő 
gyűjteménykezelő és 1 fő adminisztrátor alkalmazásával működik 
tovább. A teremőrzés feladatait kulturális közfoglalkoztatás 
keretében kívánjuk megoldani. 
A gyűjteménykezelői pályázatok közül Paulovits János, a 
muzeológus pályázatok közül Köpöczi Rózsa pályázata került 
kiválasztásra. Köpöczi Rózsa az érvényes és nyertes pályázat 
ellenére az álláshelyet nem kívánta betölteni, ezért a testület 
döntése szerint a következő érvényes pályázatot benyújtó Káli 
Enikő töltheti be az álláshelyet.   



Az adminisztrációt fél évig továbbiakban is Krebsz Judit látja el. 
Az eddigi takarító 2017. január 1-jétől végzettségének 
megfelelően a konyhában közalkalmazotti állást vállalt. 
Márciustól kulturális közfoglalkoztatás keretében további egy fő 
kerül foglalkoztatásra. 
Új dolgozóinknak jó munkát és közösséget kívánunk! 
 
Köpöczi Rózsa, muzeológus döntését tudomásul véve 
megköszönjük eddigi áldozatos munkáját, további 
pályafutásához pedig sok sikert kívánunk! 

 
Könyvtár világításkorszerűsítés: 
Befejeződött a már évek óta igényelt fejlesztés, a könyvtár és 
galéria világításának korszerűsítése. A korszerűsítéssel egy 
időben a helyiségek meszelését és szükséges falfelületi 
javításokat is elvégezzük. Hátráltatta a munkavégzést, hogy a 
vezetékek cseréjekor a könyvtár ajtaja feletti beázott plafon 
beszakadt. A támasztórönkök elszuvasodása miatt nem csak 
kőműves, de ács feladatokat is el kellett látni, és kb. 5 m2-en a 
mennyezet teljes cseréjét is meg kellett oldani. Köszönjük az 
olvasók és a civil szervezetek türelmét és megértését.  
 
Kazáncsere a múzeumban: 
A múzeum átvételét követően a 2013-ban újonnan beszerelt 
kazán (-5) fokig „fűtötte fel” az épületet. Folyamatos éjszakai 
ügyelet mellett hősugárzók és villanyradiátorok működtetésével 
sikerült a teljes rendszer elfagyást megakadályozni január első 
napjaiban. 
A további károsodások elkerülése végett, azonnali döntést 
követően meg kellett vásárolni a nagyobb kapacitású és jobb 
minőségű gázkazánt, és gondoskodni kellett a fűtésrendszer 
átalakításáról is. Az 1.649.860 Ft-os korszerűsítéssel 
hosszútávra megoldódott a múzeum fűtése. 
 
Lezárult az önkormányzat munkaügyi pere: 
2012-ben a Képviselő-testület a jegyző munkaviszonyának 
megszüntetéséről döntött. A jegyző asszony munkaügyi 
bírósághoz fordult kártérítési igényével. A 2012-től folyamatban 
lévő per a Budapesti Törvényszék másodfokú jogerős ítéletével 

zárult, melyben az alperest 4.782.960 Ft kártérítésre, valamint 
585.930 Ft perköltség megfizetésére kötelezte. 
Fizetési kötelezettségének az önkormányzat eleget tett. 
 
Játszótérkerítés: 
Az Árpád úti játszótér (volt Szőnyi park) Árpád út felé eső részét 
tavaly bekerítettük. A szülők kérésére tovább folytattuk a kerítés 
építést a Millennium sor felőli mindkét oldalon, melynek 
munkálatai a hírlevél megjelenésének időpontjában zárulnak.  
 
Anyakönyvi hírek: 
Születések: 

 Juhász-Fieszl Bianka és Juhász Péter kisfia,  
Juhász-Fieszl Dominik 2016. november 14-én 

 Szabadkai Éva és Szabadkai László kisfia,  
           Szabadkai Ádám 2016. november 14-én 

 Krebsz Magdolna és Hock Balázs kisfia,  
           Hock Barnabás 2017. január 20-án 
 
Gratulálunk, és mindannyiuknak jó egészséget kívánunk! 
 
Házasságkötés: nem volt 
 
Haláleset: 
Prétyi József elhunyt 2016. november 11-én 
Varjú Istvánné elhunyt 2016. december 2-án 
Dr. Somorjai János elhunyt 2016. december 18-án 
Wetzl Károlyné elhunyt 2017. március 8-án 
 
Halottaink emlékét kegyelettel megőrizzük. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
AKTUÁLIS 

 

Adomány a településnek 
Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013-
ban Szőnyi Zsuzsát, 2014-ben Polgár Évát, 2015-ben Dr. 
Paulisineczné Willem Verát díszpolgárnak választotta. 
 

   
Szép hagyomány, hogy a díszpolgárok portréi az 
önkormányzat tanácskozó termében kihelyezésre kerülnek. 
Ez utóbbi három esetben nem festmények készültek. Borda 
Lajos úr felajánlására mindhárom díszpolgárunkról Sándor 
Róbert grafikusművész készített portrét. 
Köszönet a nagyvonalú adományért Borda Lajos úrnak, 
a kiváló művészi teljesítményért Sándor Róbert 
grafikusművésznek! 
 
 
ÁPRILIS 11.  A költészet napja  
 
Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, 
április 11-én ünneplik. Ebből az alkalomból minden évben 
irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költő 
találkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra 
előtt. Ezt a szép hagyományt követjük mi is. Mint minden 
évben a költészet napi estre 2017. április 11-én kedden, 18 
órától kerül sor a Könyvtár galériában. Minden verskedvelőt, 
költőt, olvasót és versmondót szeretettel várunk! 

 

 
Óvodai, bölcsődei felvételi jelentkezési időpontok 

2017. április 20 - 24. 

 
Értesítem a Kedves Szülőket, hogy a 2017/2018. nevelési évre az 
óvodai jelentkezés a Zebegényi Napraforgó Óvodában 2017. 
április 20-tól 24-ig történik. Az intézmény 8.00 és 16.00 óra között 
várja a leendő óvodások, bölcsődések szüleinek jelentkezését. 
 
A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók: 
 
A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben 
meghatározott időpontban! 

 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 
a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 
Be kell íratni minden gyermeket, aki 2017. augusztus 31-
ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő 
napjától (2017. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát 
köteles óvodai nevelésben részt venni! 

 Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek 
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles 
a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt 
napon belül, írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak 
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.  

 Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik 
életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, 
feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és 
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

 
Az egységes óvodai-bölcsődei csoport jogszabály változás 
miatt megszűnik.  
Bölcsődei ellátást abban az esetben köteles az önkormányzat 
2018. év végéig biztosítani, amennyiben legalább 5 család 
igényli. 
  
A Zebegényi Napraforgó Óvoda felvételi körzete: Zebegény Község 
közigazgatási területe. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_11.


 
A jelentkezéshez szükséges okmányok: 
Az óvodai beiratkozáskor  be kell mutatni: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és annak 
másolatát 

 a  gyermek   nevére kiállított  személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek 
lakcímkártyája), 

 a gyermek TAJ kártyáját, 
 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványát. 
 
Az óvoda alapító okirata szerint nemzetiségi nevelést folytat. Az 
óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a 
szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az 
óvodavezető dönt. 
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, 
a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó 
tájékoztatással értesíti a szülőt. 
 
Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, 
az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a 
felvételre. Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott 
döntéséről legkésőbb 2017. május 29-ig írásban értesíti a szülőt. A 
döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján - az 
elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az óvoda 
vezetője elektronikus úton értesítést küld. 
 Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen 
a szülő, a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében 
eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a 
jegyző jár el és hoz másodfokú döntést. 
 
Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak 
gyermekük beíratásáról!  
 

Bahil Emilné dr. sk. 
   jegyző 

 
 

 
 

FOLYAMATBAN LÉVŐ FELADATOK 
 

A hagyományos településüzemeltetési feladatok ellátása 
folyamatos. Minden hétfőn elvégezzük a zsákos háztartási 
hulladékgyűjtésbe kapcsolt területeken a szemeteszsákok 
gyűjtését. Ezen felül a síkosság-mentesítést követő szóróanyag 
összegyűjtése és takarítása is elengedhetetlen. A csapadékos 
napokra maradt az utcabútorok karbantartása, valamint az 
étkező székeinek javítása.  
 
Folytatódnak a téli időjárás miatt felfüggesztett munkálatok a 
temetőben. Az urnafal fa- és tetőszerkezetének, valamint a 
kerítésnek a befejezése április hónapban várható. 
 
Megkezdődött a ”Mackó ház” bontása. Az életveszélyessé vált 
épület tetőszerkezete a tél folyamán beszakadt. A tetőszerkezet 
eltávolítása után a megrogyott vályogfalazat bontását végeztük el 
az épület belső szárnyán. Sajnos a homlokzati rész sem 
menthető meg, ezért várhatóan április közepéig a teljes bontás 
befejeződik. 
 
Új burkolatot kap az orvosi rendelő váróterme. Az évek alatt 
elnyűtt PVC burkolatot 2017. március utolsó hetében 
padlócsempére cseréljük. A felújítás 2-3 napos időszaka alatt a 
rendelő a hátsó bejárat felől közelíthető meg. Kérjük a kedves 
betegek türelmét. 
 
A könyvtár és galéria világításkorszerűsítését követően a galéria 
igen elhasználódott padlózatának cseréjére kerül sor. A 
munkálatokat saját dolgozóink végzik. A padlócsere pontos idejét 
a könyvtárban és a honlapon jelezzük! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

  
 

Április 22. A FÖLD NAPJA Ez a nap a környezettudatos 
gondolkodásra hívja fel a figyelmet. A Föld napján a 
legfontosabb, hogy gondolkodjunk el, mit teszünk a környezetért, 
mivel ártunk, milyen jó szokásokat kellene felvennünk, és milyen 
rossz szokásainkkal kell felhagynunk ahhoz, hogy zöldebben 
éljünk. 

(forrás: http://kornyezetblog.weebly.com/andras/tavaszi-zld-napok) 

 

 

 
 

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 
 

 A málenkij robotra hurcoltakra emlékeztünk január 4-én. 
A Napraforgó utcában az emléktáblánál koszorúztunk, a 
templom előtt a kopjafánál mécseseket gyújtottunk, majd az 
emlékező szentmisén vettünk részt. 
 

 A február eleji hagyományos Banyabál az önkormányzat 
és a német nemzetiségi önkormányzat közös rendezésében 
valósult meg. A zenét a Heinczinger zenekar szolgáltatta. A 
hajnali 4 óráig tartó rendezvényen sok fiatal is részt vett. 
Annak ellenére, hogy kevés, de ötletes jelmezes vonult fel, a 

bál hangulatában, látogatottságban sikeres volt.  

 Mindkét önkormányzat nevében ezúton mondunk 
köszönetet a 2017. évi Banyabál támogatóinak: 
Apfel Ágnes, Apfel Józsefné Terike, Ábrahám József, Batki 
Trans Kft., Bonanza Ruhakereskedés (Szob), Borda Lajos, 
Bősz Krisztián, Di-Fer Őrnagy Kft., Car és Kár Bt., Himmer 
Istvánné Marika, Havasiné Grauszmann Tünde, Hámori 
András és Katalin, Faludi Familie Kft., Fiedler Ferenc, Kósa 
László, Krebsz Gábor, Krebsz Judit, Kórusz Márti és Láncz 
József, Almáskert Fogadó, Legény Péter, LighTech Kft., 
Monarchia Rétesház, Mundi Jánosné Erzsike, Mundi László, 
Natura Hill Vendégház, Nefelejcs Virágház (Szob), Nyári 
András és Anna, OTP Bank Zrt., Mókus Söröző, Szőnyi 
István Emlékmúzeum, Élesztőház Kft., Vágási Lili, Vasparipa 
Falatozó, Varagya Péter, Veszelei Andrásné Magdi, 
Zebegényi Mária 

 

 Február 25-én a nemzetiségi önkormányzat 
szervezésében került sor az immár hagyománnyá váló 
„Farsangfarka” felvonulásra, melyet a kiszebábu égetése 
követett a Duna-parton. A gyermekek és látogatók nagy 
elégedettségére 10 kg liszt feldolgozásával készült az 
ízletes, könnyű farsangi fánk, amit jó étvággyal fogyasztottak 
el a farsangolók. 

 

 A nemzetiségi kiállító tér az üzlethelyiség bérbeadása 
miatt a ”Bárka” mini galériába költözik. 
A kiállítás készítése Jungné Hrabanek Ágnes vezetésével 
folyik. 

 
 

 Április 9-én 10 óra 30-kor, a virágvasárnapi szentmise 
után kerül sor a hagyományos tojásfa állításra. Várjuk a 



gyermekek, családok részvételét a tojásfa díszítésben.  

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET DÖNTÉSEI 

 
2016. NOVEMBER 
 
Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 a helyi adórendeletre vonatkozó tájékoztatót megismerte és 
a helyi adókról szóló rendeletét módosítani nem kívánja. 
 

 a 2017. évi belső ellenőrzési feladat meghatározásáról 
szóló döntését elnapolja. Felkéri a polgármestert, hogy az 
önkormányzat működésének teljes átvilágítása, a Szőnyi 
István Emlékmúzeum teljes átvilágítása és a könyvtár 
vizsgálata témákra kérjen árajánlatot a belső ellenőrtől, a 
témákhoz szükséges vizsgálati idő megjelölésével. A 
Képviselő-testület e két tényező ismeretében és figyelembe 
vételével határozza meg a 2017. évi belső ellenőrzés tárgyát.  
 

 termőföld bérletére vonatkozó döntését elnapolja. Felkéri 
a polgármestert, hogy mutassa ki a bérelni kívánt 13 ha helyes 
mezőgazdasági állapotnak megfelelő bérmunka költségét, 
melynek ismeretében dönt a bérbeadásról. 
 

 a főzőkonyhát 2017. január 01. napjától a Zebegényi 
Napraforgó Óvoda, mint az önkormányzat költségvetési 
szervén belüli szakfeladatot kívánja működtetni. 
 

 az általános iskola intézményvezetőjének levelét és 
kérelmét megismerte. Az önkormányzat szakemberei felmérik 
az étkező berendezéseinek állapotát, elvégzik a lehetséges 
javításokat és pótlásokat és felmérik a szükséges költségeket. 
A felmérést követően a költségeket a Képviselő-testület 2017. 
évi költségvetésébe igyekszik betervezni.  

 
 

 a NÉBIH jelentését megismerte, a jelzett hiányosságokat 
tudomásul veszi, azok lehetőség szerinti megszüntetésének 
költségeit, az önkormányzat az elkövetkezendő évek 
költségvetésében ütemezi. 
 

 a Danubia Televízió támogatási kérelmét megismerte, a 
szerződéskötéstől nem zárkózik el. A döntés meghozatala előtt 
kéri az eddigi zebegényi adásidőre vonatkozó adatokat, és a 
felvételeknek a honlapon történő elérhetőségét és letölthetőségét 
(link megjelölésével).  
 

 2017. évben járási minta/ráépülő program keretében 2017. 
március 1-jétől 2017. november 30-ig a helyi sajátosságokra 
épülő közfoglalkoztatás programot 9 fő közfoglalkoztatásával 
kívánja megvalósítani. Felkéri a polgármestert a program 
kidolgozására és benyújtására. 
 

 a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetésének módosítását 65.698 e Ft kiadási főöszeggel és 
65.698 e Ft bevételi főösszeggel fogadja el. A Márianosztrai 
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása 
Márianosztra Község Önkormányzatának költségvetésébe épül 
be. Egyidejűleg Zebegény Község Képviselő-testülete a 
Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi előzetes 
költségvetési koncepcióját megismerte és elfogadja. A Képviselő-
testület a Közös Önkormányzati Hivatal előző évhez hasonló 
jutalmazását elfogadja és a szükséges lakosságszám arányos 
hozzájárulást biztosítja. 
 

 A Zebegényi Napraforgó Óvoda óvodavezetői feladatainak 
ellátására magasabb vezetői pályázatot ír ki a határozat 
melléklete szerint. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
pályázat közzétételéről és a pályázati eljárás lebonyolításáról a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon. 
 



 

2016. DECEMBER 
 
 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 Vajda Edina 1012 Budapest, Mátray u. 10. szám alatti 
lakos a tulajdonát képező Zebegény, Pozsonyi út 13. (253/1 
hrsz.) szám alatti ingatlannal szomszédos, rézsű terület 
megvásárlása iránti kérelemét elutasítja. Egyidejűleg a 
Zebegény, Pozsonyi út 13 sz. alatti közterületen a támfal 
kialakítását elviekben támogatja azzal, hogy amennyiben a 
későbbiekben az ingatlan előtt húzódó út kialakítása azt 
megkívánja, úgy kérelmező saját költségére a támfalat 
elbontani köteles. A kérelmező tulajdonát képező fenti hrsz.-ú 
ingatlanon a lakóház a telekhatártól 5 m-re, a kerítés építése, 
pedig a magáningatlan saját telekhatárára építhető. 
 

 a Danubia Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.-vel 
(2022 Tahitótfalu, Mátyás király út 3.) kötendő együttműködési 
megállapodást 2017. évre vonatkozóan megismerte és az alábbi 
kiegészítéssel jóváhagyja. Külön menüpontban jelenjenek meg az 
anyagok az önkormányzat honlapján és egy közvetlen link 
biztosítását kéri a videókhoz. A műsorszolgáltatás összegét, 
1.040.000 Ft-ot a 2017. évi költségvetés saját bevételei terhére 
biztosítja. Felkéri a polgármestert a szerződéskötésre. 
 

 a településfejlesztési eszközök készítéséről szóló szóbeli 
tájékoztatót megismerte és elfogadja. 
 

 a 2017. évre vonatkozó hulladékszállítási szerződés V.sz. 
módosítására tett javaslatot megismerte. A szerződés 5. pontját az 
alábbiak szerint módosítja: A Megrendelő a fenti közszolgáltatás 
elvégzésével 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig bízza meg 
a Közszolgáltatót, mely idő alatt számára e tevékenység ellátására 
kizárólagos jogot biztosít, vállalja, hogy e tevékenység 
elvégzésére másnak megbízást nem ad, non profit szervezetet 
nem alapít. Vállalja továbbá, hogy a közszolgáltatás hatékony és 
folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára a szükséges 

információkat megadja. Egyidejűleg kéri a szelektív szigetek nyári 
időszakban történő többszöri, folyamatos ürítését. 

 

 felkéri a belső ellenőrzési vezetőt, hogy jelen határozat 
alapján a 2017. évi belső ellenőrzési tervet, az önkormányzat 
működésének teljes átvilágítása vonatkozásában terjessze a 
Képviselő-testület 2017. január havi ülése elé. A belső 
ellenőrzés 750.000 Ft + áfa költségét az önkormányzat 2017. 
évi költségvetése terhére biztosítja. 
 

 a tulajdonában lévő víziközművekre vonatkozó, Állami 
Regionális Vízművek Közművagyon-értékelő Konzorciuma 
által készített feljegyzést megismerte, az abban szereplő 
vagyonleltárt, - mely szerint a zebegényi önkormányzat 100 
%-os tulajdonában lévő víztároló medencék (3 db) 
vagyonértéke 42.675.688 Ft - elfogadja. Zebegény Község 
Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat, a 
víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a 
víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő 
adatokról szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 2 §. (2) 
bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-jei 
fordulónappal átvezeti. 
 

 az önkormányzat tulajdonában álló termőföldek 
hasznosítására vonatkozó javaslatot megismerte. A szántó és 
legelő művelési ágú területeit Demény István helyi lakos 
kérelmére haszonbérbe kívánja adni. A területek helyrajzi 
száma, nagysága és művelési ága a következő: 
 
Srsz. Hrsz. művelési ág m2 

1 0122/26-30-ig szántó 20.781 

2. 0122/31-32-ig legelő, szántó 5.866 

3. 0133/34-35-36 szántó 2.585 

4. 0135/2-6-ig szántó 12.744 

5. 0135/8-20-ig gyümölcsös, szántó 27.455 

6. 0137/13 szántó 1.913 

7. 0137/16-17 gyep, szántó 5.391 

8. 0137/20-21-22 szántó 9.042 



9. 0137/26 szántó 1.899 

10. 0137/28-29 szántó 4.546 

11. 0137/31-32 szántó 2.557 

12. 0137/37-41-ig szántó 8.241 

13. 0137/43-48 szántó 9.423 

14. 0157/27 szántó 3.920 

15. 0137/50-51 szántó 5.492 

16. 0137/60 szántó 4.201 

17. 0137/62 szántó 3.726 

18. 0137/64 szántó 3.841 

 ÖSSZESEN: ---------- 133.623 

 
A szántó művelési ágú területeket 5 évre adja haszonbérbe. 
A bérleti díj összege: 37.000 Ft/ha. 
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a haszonbérleti szerződéssel 
kapcsolatos valamennyi költség a haszonbérlőt terheli. 
Felkéri a jegyzőt a határozat mellékletét képező hirdetmény 
közzétételére, és az eljárás lefolytatására, a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 

 a Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde (2627 
Zebegény, Millennium sor 1.) Alapító Okirat módosító okiratát 
(Okiratszám: ZB/1/2016.), valamint egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát (Okiratszám: ZB/1-2/2016.) jóváhagyja. Az 
okiratok a határozat mellékletét képezik. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az alapító okirat módosító okiratát aláírja és 
a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye. 
 

 a 2017. évi rendezvénytervet megismerte és az elhangzott 
kiegészítésekkel jóváhagyja. 

    A rendezvényterv év közben szükség szerint kiegészíthető. 
 

 A civil szervezetek 2016. évi munkájáról szóló tájékoztatót 
megismerte. A 2016. évi civilszervezetek támogatására szolgáló 
keretet az alábbiak szerint osztja fel: az önkormányzat 
munkájában részt vállaló szervezetek részére 100.000 Ft 
támogatást biztosít egyesületenként. Tekintettel arra, hogy a 
támogatás folyósítására év végén kerül sor, a 2016. év során, 

valamint 2017. február 28-ig a civil szervezetek működésére 
felhasznált kiadásokról szóló számlákat elszámolásként 
elfogadja. Az elszámolás határideje: 2017. február 28. Felkéri a 
polgármestert a megállapodások aláírására, valamint a 
meghatározott támogatási összegek kifizetésére. 

 

 a civil szervezetek támogatásának, elszámolásának 
ellenőrzésével megbízza Mádai Ferenc képviselő urat. 
 

 az önkormányzat dolgozóinak munkáját elismerve év végi 
jutalmazására bruttó 1.695.000 Ft értékben ajándékutalványt 
biztosít a 2016. évi költségvetés saját bevételei terhére. 
Felkéri a polgármestert, hogy a jutalom megrendeléséről, 
átadásáról gondoskodjon. 
 

 Hutter Jánosné polgármesternek a településért végzett 2016. 
évi munkájának elismeréseként jutalomban részesíti. A 
jutalom összegét bruttó 600.000 Ft-ban, azaz bruttó 
hatszázezer forintban határozza meg, ajándékutalvány 
formájában.  Felkéri a jegyzőt, hogy a jutalom 
megrendeléséről, átadásáról gondoskodjon. 
 

 2016. évben önkormányzati elismerésben részesíti: 

Név Kitüntetés 

Kórusz József díszpolgár (posztumusz) 

Csabák László Zebegényért 

Mikes Zoltán Zebegényért 

Végh Alpár Sándor Zebegény hírnevének öregbítéséért 

Ábrahám Márta Zebegény művészetéért 

Varagya György közösségi munkaért 

Forgács Hajnalka közösségi munkaért 

Dr. Szabó Györgyi „magyarságért” 

Jungné Hrabanek Ágnes kulturális tevékenységéért 

Zebegényi Mária „képzőművészetért” 

 
Az elismerések átadására az „Évzáró koncerten” kerül sor.  

 
 



 
 

 a 106/2016.(X.27.) kt. határozata alapján kiírt 
muzeológus és restaurátor álláshelyekre érkezett 
pályázatokat megismerte. A Kulturális Idegenforgalmi és 
Sport Bizottság javaslatát figyelembe véve 2017. január 2. 
napjától a Szőnyi István Emlékmúzeum muzeológusaként 
Köpöczi Rózsa művészettörténészt kívánja közalkalmazotti 
jogviszonyban foglalkoztatni, határozott időre 2017. 
december 31. napjáig, három hónap próbaidővel. 
Amennyiben az elsőként megjelölt pályázó 2016. december 
15-ig nem nyilatkozik arról, hogy az állást 2016. január 2-
jétől betölti, illetve nemleges nyilatkozatot tesz, úgy a 
következő érvényes pályázatot benyújtó lép a nyertes 
helyébe. Felkéri a jegyzőt és a polgármestert a munkáltatói 
intézkedések megtételére. 
 

 a 106/2016.(X.27.) kt. határozata alapján kiírt 
muzeológus és restaurátor álláshelyekre érkezett 
pályázatokat megismerte. A Kulturális Idegenforgalmi és 
Sport Bizottság javaslatát figyelembe véve 2017. január 2. 
napjától a Szőnyi István Emlékmúzeum 
gyűjteménykezelőjeként Paulovits János zebegényi lakost 
kívánja közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatni, 
határozott időre 2017. december 31. napjáig, három hónap 
próbaidővel. Amennyiben az elsőként megjelölt pályázó 
2016. december 15-ig nem nyilatkozik arról, hogy az állást 
2016. január 2-jétől betölti, illetve nemleges nyilatkozatot 
tesz, úgy a következő érvényes pályázatot benyújtó lép a 
nyertes helyébe. Felkéri a jegyzőt és a polgármestert a 
munkáltatói intézkedések megtételére. 

 
2017. JANUÁR 

 
Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 a Szőnyi István Emlékmúzeum gázfűtésével kapcsolatos vis 
maior helyzetet megismerte. Az ingatlan és a gyűjtemény 
védelme érdekében a fűtés probléma megoldása - különös 

tekintettel a hosszan tartó (- 20 fok körüli) hidegre - azonnali 
intézkedést igényel. 
A Képviselő-testület a múzeum gázfűtésének megoldására a 
gázkazán beszerzésre és beszerelésre, valamint a gáztervre 
1.579.000 Ft-ot biztosít a 2017. évi költségvetés terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre, a kazán 
megrendelésére és beszereltetésére. 

 

 a 0137/12. hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére 
érkezett pályázatot megismerte. 
A 0137/12. hrsz.-ú önkormányzati ingatlant Dr. Ugrin Tamás 
részére értékesíti az ajánlat szerinti 1.500.000 Ft áron. Az adás-
vételi szerződés elkészítését a vevő vállalja. Az értékesítéssel 
kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. Felkéri a 
polgármestert, hogy az adásvételi szerződést terjessze a 
Képviselő-testület elé a soron következő ülésén. 
 

 az „Eszem-Iszom” területének hasznosítására érkezett 
pályázatot megismerte. A 115/7. hrsz.-ú önkormányzati ingatlan 
hasznosítására vonatkozóan a pályázóval szerződést kíván 
kötni a következő ellenajánlat elfogadása esetén. 
A szerződéskötés feltételei: bérlet ideje: 10 év, bérleti díj 
összege: 600.000 Ft/év, mely évente az infláció mértékével 
egyezően emelkedik. Egyéb feltételek: a tervezett beruházást 3 
éven belül, a szerződésben foglalt feltételek szerint és 
ütemezésben megvalósítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a fenti szempontok szerint készült 
bérleti szerződést terjessze elő a Képviselő-testület soron 
következő ülésére. 

 

 a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című 
pályázaton indulni kíván. 

A pályázattal a 56/2 hrsz.-ú Jánoshegy út, 692 hrsz.-ú Bartóky út, 
493/1 hrsz.-ú Ady Endre utca, valamint a 93/1. hrsz.-ú 
Napraforgó út kritikus szakasza felújítását valamint a műszaki 



ügyintéző által javasolt utak felújítását célozza meg, összesen 40 
millió Ft összegben. A pályázati önrészt 2 millió Ft összegben 
2017. évi költségvetése terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert 
a pályázat benyújtására 

 
2017. FEBRUÁR 

 
Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
vonatkozó képviselői javaslatot, - miszerint a 4.§ (2) bekezdése 
kerüljön hatályon kívül helyezésre – elfogadja. 
 

 Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
vonatkozó polgármesteri javaslatot, - miszerint a 45.§ kerüljön 
kiegészítésre a következő (4) bekezdéssel: „A bizottsági ülésekre 
jelen rendelet Képviselő-testület üléseire vonatkozó szabályait 
kell alkalmazni” - elfogadja. 
 

 Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
vonatkozó képviselői javaslatot, - miszerint a képviselő-testület 3 
képviselő tagságával szociális bizottságot hozzon létre - 
elutasítja. 
 

 a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen, 15 895 226 Ft 
támogatási összeggel elnyert pályázat (Azonosító: 310790) 
kapcsán, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban Kbt.) mellőzésével „Konyhafejlesztési pályázat 
2016” tárgyában beszerzési eljárást indít. 
A közbeszerzési eljárás lebonyolítására felkéri a Complexpert 
Informatikai és Tanácsadó Kft. (2040 Budaörs, Aradi u. 17.) 
képviselőjét, Berta Ferenc közbeszerzési szaktanácsadót. 
A képviselő-testület a beszerzési eljáráshoz az alábbi Bíráló 
Bizottságot hozza létre: Bahil Emilné dr. jegyző, a bizottsági 
elnöke, Hirlingné Osztroluczki Julianna pénzügyi ügyintéző, 
bizottsági tag, Bedő Ádám műszaki ügyintéző, bizottsági tag. 
 

 

 a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen, 15 895 226 Ft 
támogatási összeggel elnyert pályázat (Azonosító: 310790) 
kapcsán, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban Kbt.) mellőzésével „Konyhafejlesztési pályázat 
2016” tárgyában beszerzési eljárást indított. 
Az ajánlati felhívást és a hozzátartozó dokumentumokat 
megismerte és változtatás nélkül elfogadja. 
Az eljárás tárgya: építési beruházás. 
Az ajánlati felhívást az alábbi vállalkozóknak kívánja megküldeni: 
Corvinci-inox Kft., 3100 Salgótarján, Rákóczi út 32.,  
Ügyvezető: Óvári Pál, email: corvinci@hotmail.com 
Marosi Fain Faipari és Belsőépítészeti Bt., 2626 Nagymaros, 
Kassák Lajos u 14. 
Ügyvezető: Heinczinger Csaba, e-mail: fain@invitel.hu 
MBD-EI Kft., 2626 Nagymaros, Mihály u. 262/4,  
Ügyvezető: Szalai László email: szl972@freemail.hu 
Kálmán és Társa Bt. 2621 Verőce, Brassói út 17.  

Ügyvezető: Kálmán Sándor, e-mail: kalmanbt@invitel.hu 
Felkéri a közbeszerzési szaktanácsadót, hogy az építés ügyében 
a beszerzési eljárást indítsa meg. 

 

 a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen, 15 895 226 Ft 
támogatási összeggel elnyert pályázat (Azonosító: 310790) 
kapcsán, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban Kbt.) mellőzésével „Konyhafejlesztési pályázat 
2016” tárgyában beszerzési eljárást indított. 
Az ajánlati felhívást és a hozzátartozó dokumentumokat 
megismerte és változtatás nélkül elfogadja. 
Az eljárás tárgya: eszközbeszerzés. 
Az ajánlati felhívást az alábbi vállalkozóknak kívánja megküldeni: 
Rozsdamentes Világ Kft., 1142 Budapest, Tatai utca 3. 
e-mail: szalontaylajos@gmail.com 
Inox Design Kft., 6000 Kecskemét, Balaton utca 24/a fszt 5.,  

e-mail: bokor.zsolt@inoxdesign.hu 
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GasztroKer Konyhatechnika Kft., 1072 Budapest, Klauzál tér 
15., e-mail: info@gasztrokerkft.hu 
Felkéri a közbeszerzési szaktanácsadót, hogy az építés ügyében 
a beszerzési eljárást indítsa meg. 
 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény 44. § alapján, valamint az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2011.(I.26.) 
önkormányzati rendelet (SZMSZ) 14. § foglaltak alapján, a 
melléklet szerinti tartalommal és a következő kiegészítésekkel 
Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
évi munka- és üléstervét elfogadja. Kiegészítések: 2017. 
szeptemberi ülés: adórendelet előkészítése. Felkéri a 
polgármestert, hogy a kiegészítések átvezetéséről gondoskodjék. 
 

 a határozat mellékletét képező 2017. évi karbantartási 
és felújítási tervet megismerte és (az elhangzott 
kiegészítésekkel) elfogadja. Támogatja megvalósítását, 
szigorúan a költségvetés tartása mellett. 
 

 a „Zebegényi épített környezet fejlesztésének 
szabályozása” című napirend beszámolóját elfogadta. Faludi 
Károly és Faludi Tamás kérelmét megismerte, a rendezési terv 
elfogadását követő módosítást elviekben támogatja. A márciusi 
ülésig kéri a szakértők, tervezők nyilatkozatait és egyeztetését a 
Hajnalka útra, a költségekre, a jogszabályváltozásokra és a 
módosításra vonatkozóan. 

 

 a Zebegény, 2655/2 helyrajzi számú, 385 m2 területű 
közutat, mint közterületet, figyelemmel a Zebegény Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek 
elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 
17/2013.(IX.30.) rendeletére „Almásköz”-nek nevezi el. 
Az utcanév tábla elkészítésének költségét a 2017. évi 
költségvetésébe betervezi. Felkéri a polgármestert, hogy az 

ingatlan nyilvántartásban történő átvezetés ügyében intézkedjen, 
valamint az utcanevet tartalmazó táblát készíttesse el, és 
helyeztesse ki az érintett közterület bevezető szakaszára 2017. 
március 31-ig. 

 az önkormányzat tulajdonában álló termőföldek 
hasznosítására vonatkozó módosító javaslatot megismerte. 
126/2016.(XII.07.) kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

Sorszám Hrsz. Művelési ág 
Területe 
(m2) 

1 0135/2-6-ig szántó 12744 

2 0135/8-20-ig gyümölcsös  27455 

3 0137/26 szántó 1899 

4 0137/28-29 szántó 4546 

5 0137/31-32 szántó 2557 

6 0137/37-41-ig szántó 8241 

7 0137/43-48-ig szántó 9423 

8 0137/60 szántó 4201 

9 0137/62 szántó 3726 

10 0137/64 szántó 3841 

11 0137/34 szántó 1806 

12 0137/35 szántó 2180 

13 0130/1-10-ig szántó 7478 

14 0130/12-13 szántó 2424 

15 0130/15 szántó 881 

16 0130/17 szántó 2079 

17 0130/19-29 szántó 14587 

18 0130/31 szántó 2755 

    Mindösszesen: 112823 

  
Lebontva 

11 ha 2823 
m2 

 
 
 
 
 



 
 

 a 2017. évi V. Kulturális Közfoglalkoztatási program 
civilszervezeti pályázatához a Tettekkel Zebegényért Közhasznú 
Egyesület által benyújtott közművelődési megállapodás 
tervezetet megismerte, az abban foglaltakat támogatja. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására 
 

 a 2017. évi V. Kulturális Közfoglalkoztatási program 
civilszervezeti pályázatához a Szőnyi István Baráti Kör által 
benyújtott közművelődési megállapodás tervezetet megismerte, 
az abban foglaltakat a testületi módosítással támogatja. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

 a Szőnyi út és Kossuth út kereszteződésében álló „Megállni 
tilos” közlekedési tábla kiegészítésére vonatkozó kérelmet 
megismerte, a kérelmet támogatja. A „15 m” kiegészítő tábla 
felszerelését jóváhagyja. 
 

 a polgármester 2017. évi szabadságütemezését 
megismerte és jóváhagyja. Felkéri a jegyzőt a szabadság 
nyilvántartás vezetésére. 
 

 Hutter Jánosné polgármester illetményét Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § 
(2) és (4) bekezdésének 2017. január 1. napjától történő 
változása miatt, 2017. január 1. napjától havi bruttó 398.868 Ft-
ban, azaz háromszázkilencvennyolcezer-nyolcszázhatvannyolc 
forintban állapítja meg. A 2014. október 20. napján tartott alakuló 
ülésen hozott 111/2014.(X.20.) kt. határozatát visszavonja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a kinevezési okmány módosításáról 
gondoskodjon. 
 

 Hutter Jánosné polgármesternek a polgármesteri 
tisztséggel összefüggő költségek fedezetére Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) (4) 
bekezdésének 2017. január 1. napjától történő változása miatt, 
2017. január 1. napjától költségtérítést állapít meg, melynek 

mértéke a polgármester illetményének 15 %-a, azaz bruttó 
59.835 Ft/hó.  

A 2014. október 20. napján tartott alakuló ülésen hozott 
112/2014.(X.20.) kt. határozatát visszavonja. Felkéri a jegyzőt, hogy 
a költségtérítés kifizetéséről havonta gondoskodjon. 

 

 Krebsz Gábor alpolgármester illetményét Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § 
(2) és (4) bekezdésének 2017. január 1. napjától történő 
változása miatt, 2017. január 1. napjától havi bruttó 299.145 Ft-
ban, azaz kettőszázkilenvenkilencezer-száznegyvenöt forintban 
állapítja meg. 
A 2014. október 20. napján tartandó alakuló ülésen hozott 
115/2014.(X.20.) kt. határozatát visszavonja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a kinevezési okmány módosításáról 
gondoskodjon. 
 

 Krebsz Gábor alpolgármester részére a polgármesteri 
tisztséggel összefüggő költségek fedezetére Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és 
(4) bekezdésének 2017. január 1. napjától történő változása 
miatt, 2017. január 1. napjától az alpolgármester illetménye 15 
%-ának megfelelő összegű, azaz bruttó 44.865 Ft/ hó 
költségtérítést állapít meg.  
A 2014. október 20. napján tartandó alakuló ülésen hozott 
116/2014.(X.20.) kt. határozatát visszavonja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a költségtérítés kifizetéséről havonta 
gondoskodjon. 
 

 a Zebegényi Napraforgó Óvoda költségvetési főösszegét  
44 millió Ft-ban határozza meg. 
 

 a 2017. évi költségvetésben: kulturális foglalkoztatására 2 
millió Ft-ot tartalékalapba helyez, a képviselői rendelkezésre 
állási keretet 600.000 Ft -ban határozza meg. 

 

 civilszervezetek támogatására, a tartalékkeretből 
átcsoportosított 1 millió Ft összeggel kiegészítve, összesen  



2 millió Ft-ot különít el. 
 

 a tartalék összegét 3 millió Ft-ban határozza meg. 
 

 felkéri Mádai Ferenc képviselő urat, hogy a 2017. áprilisi 
ülésig a civil szervezetek pályázati feltételeit határozza meg, a 
rendelettervezetet készítse elő. 

 

 a 0137/12. hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére 
vonatkozó adásvételi szerződéstervezetet megismerte és az 
abban foglaltakkal egyetért. Felhatalmazza a polgármestert az 
adásvételi szerződés, a bejegyzési nyilatkozat aláírására, 
valamint letétbe helyezésére. 
 

 Mádai Ferenc képviselő úr előterjesztését és a hozzá 
csatolt jegyzői észrevételt megismerte. A jegyzői észrevétellel 
egyetért. 
Mádai Ferenc képviselő úr az előterjesztést nem kívánta kifejteni. 
A Képviselő-testület ezt tudomásul vette és ezzel az előterjesztett 
napirendi pontot nem tárgyalja, mert az előterjesztés nem 
megfelelően alátámasztott és kifejtett. 

 
2017. MÁRCIUS 

 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 Zebegény Község Településfejlesztési koncepcióját 
megismerte és változtatás nélkül elfogadja.  
A koncepció a határozat mellékletét képezi. 

 

 a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 2011. 
évi CLXXXIX. tv.13.§. (1) bek. 1. pontja szerint, valamint az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször 
módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) 
pontjára tekintettel, – elkészíti a TSZT jelű (M=1:6.000 
méretarányú) Településszerkezeti tervét (továbbiakban TSZT), 
valamint az M-1. mellékletében rögzített Településszerkezeti 
tervről szóló melléklet szerinti leírását, az OTÉK 2016. július 1-
jén hatályos állapota alapján, valamint a 314/2012.(XI.8.) Korm. 

rendelet településrendezési tartalmi követelményeinek és 
jelmagyarázatának figyelembevételével. 
A Településszerkezeti tervlap hatálya, területi értelemben 
Zebegény Község egész közigazgatási területére kiterjed. 
Biológiai aktivitásérték kompenzáció: 
A területek biológiai aktivitásértékének számításról szóló 9/2007. 
(IV. 3.) ÖTM rendelet értelmében a tervmódosítás műleírásában 
kiszámított biológiai aktivitásérték egyenleg pozitív, ezért a 
törvényi előírásnak megfelel, kompenzációt nem igényel. 
A Településszerkezeti tervet érintő, terület felhasználás 
változással érintett, beépítésre szánt fejlesztési területek 
változásai: az M-1 melléklet 2.1. sz. táblázata szerint. 
Pest megyei területrendezési terve szerkezeti terv és a 2016. évi 
TRT készítés mérlege: az M-1 melléklet 3.1. sz. táblázata szerint. 
Ez a határozat és a mellékletét képező leírás és 
településszerkezeti tervlap 2017. év április hó 9. napján 
(megállapításuktól számított 30. napon) lép hatályba. 

 

 Zebegény Község Integrált Településfejlesztési Stratégiáját 
megismerte és változtatás nélkül elfogadja. A Stratégia a 
határozat mellékletét képezi. 

 

 a Vác Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság beszámolóját a 
Parancsnokság 2016. évi működéséről megismerte és az 
elhangzott kiegészítésekkel elfogadja. A Tűzoltóság további 
munkájához a Képviselő-testület sok sikert kíván! 

 

 a Szőnyi István Emlékmúzeum nyitva tartását és jegyárait a 
bizottság javaslatára az alábbiak szerint állapítja meg: 
Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta 

nyári nyitva tartás: 
március 1 - október 31. 
10.00 - 18.00 
 
 
 
 
 

téli nyitva tartás: 
november 1 - február 28. 
10.00 - 16.00 
 



 
 

 Jegyárak: 
 
Felnőtt: 900 Ft 
Diák/Nyugdíjas: 450 Ft 
Zebegényi lakosok: 450 Ft (lakcímkártya felmutatásával) 
Családi jegy (két felnőtt, két gyerek): 2.200 Ft,  
             kiegészítőjegy minden további gyermeknek 200 Ft/ fő 
 
Programjegyek: 
Tárlatvezetés: 1.000 Ft (5 főig) + 5 fő felett 200 Ft/ fő 
Szakmai tárlatvezetés: 6.000 Ft/ csoport  
              (előzetes bejelentkezés szükséges) 
Múzeumpedagógiai foglalkozás (60 perces): 600 Ft/ fő  
              (előzetes bejelentkezés szükséges) 
Múzeumpedagógiai foglalkozás (90 perces): 900 Ft/ fő  
              (előzetes bejelentkezés szükséges) 
 
Fotójegy*: 500 Ft 

*(A készült felvételek kereskedelmi felhasználása a fenntartó külön 
hozzájárulása nélkül tilos. Egyéb, nyilvános helyeken történő 
megjelenésük esetén a "Szőnyi István Emlékmúzeum, Zebegény" 
helyszínmegjelölés kötelező!) 
 
A kiállításokat ingyenesen látogathatják: 

- Zebegényi diákok (diákigazolvány felmutatásával) 
- 6 év alatti gyermekek, valamint 70. életévüket betöltött felnőttek 
- fogyatékkal élők (+1 fő kísérő) 
- minden hónap harmadik szombatján a 26 év alattiak, illetve 18 év 
alatti gyermekek, két közeli hozzátartozóval (magyar és EGT 
állampolgárok részére) 
- nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.) 
minden látogató 
- legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű 
közgyűjteményi szakmai szervezet tagjai, ICOM-kártyával 
rendelkezők, újságírók (érvényes igazolvánnyal) 

- a közoktatásban dolgozó pedagógusok (pedagógusigazolvánnyal, 
magyar és EGT állampolgárok részére) 
 

 a Szőnyi István Emlékmúzeum nevét a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 42. § 
(3) bekezdése alapján módosítani nem kívánja. 
 

 a PNB-Photo Kft.-vel kötendő „múzeumdigitar” üzemeltetői 
szerződés tervezetet megismerte és jóváhagyja. Felkéri a 
polgármestert a szerződéskötésre azzal a feltétellel, amennyiben a 
3.3. pontot a muzeológus elegendőnek tartja. 
 

 a Szőnyi István Alapítvánnyal kötendő terjesztői 
keretszerződést megismerte és jóváhagyja. Felkéri a polgármestert 
a szerződéskötésre. 
 

 a Szőnyi István Alapítvánnyal kötendő együttműködési 
szerződés tervezetet megismerte és az alábbi kiegészítésekkel 
hagyja jóvá: kerüljön be a szerződésbe a szonyimuzeum.hu honlap 
további üzemeltetése. Felkéri a polgármestert a szerződéskötésre. 
 

 a Községi Könyvtár szakmai beszámolóját megismerte és 
elfogadja.  
 

 a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen, 15 895 226 Ft 
támogatási összeggel elnyert pályázat (Azonosító: 310790) 
kapcsán, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban Kbt.) mellőzésével „Konyhafejlesztési pályázat 2016” 
tárgyában beszerzési eljárást indított építési beruházásra. 
Az ajánlati felhívást az alábbi vállalkozóknak küldte meg: 
Corvinci-inox Kft., 3100 Salgótarján, Rákóczi út 32.  
Ügyvezető: Óvári Pál, email: corvinci@hotmail.com 
Marosi Fain Faipari és Belsőépítészeti Bt., 2626 Nagymaros, 
Kassák Lajos u 14.  
Ügyvezető: Heinczinger Csaba, e-mail: fain@invitel.hu 
MBD-EI Kft., 2626 Nagymaros, Mihály u. 262/4.  

mailto:corvinci@hotmail.com
mailto:fain@invitel.hu


Ügyvezető: Szalai László, e-mail: szl972@freemail.hu 
 
 
Kálmán és Társa Bt., 2621 Verőce, Brassói út 17.  
Ügyvezető: Kálmán Sándor, e-mail: kalmanbt@invitel.hu 
 
A meghívott vállalkozók az alábbi ajánlatott tették: 
Ajánlattevő neve, 
székhelye 

Ajánlati bruttó ár (Ft) 

Nyilászáró 
csere 

Elszívó 
rendszer 
létesítése 

Hideg 
burkolás 

Corvinci-inox Kft., 
3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 32. 

---- 2.048.150,- ---- 

Marosi Fain Faipari és 
Belsőépítészeti Bt., 
2626 Nagymaros, 
Kassák Lajos u. 14. 
 

4.545.790,- ---- 2.486.940,- 

Kálmán és Társa Bt. 
2621 Verőce, Brassói 
út 17. 

2.493.000,- ---- ---- 

MBD-EI Kft., 2626 
Nagymaros, Mihály u. 
262/4. 

4.821.000,- 2.490.000,- 2.047.000,- 

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a meghívott vállalkozók, 
határidőben és a kiírásnak megfelelően nyújtották be ajánlataikat. A 
beszerzési eljárás eredményes volt, a Kálmán és Társa Bt. 
kivételével, formailag és tartalmilag is megfeleltek az ajánlatkérési 
dokumentációban meghatározott feltételeknek. A Kálmán és Társa 
Bt. ajánlatát a Bíráló Bizottság kizárta, mivel az ajánlat tartalmilag 
nem volt megfelelő. 
A Bíráló Bizottság a beérkezett árajánlatokat megvizsgálta és a 
legkedvezőbb árajánlatot adó cégek közül a nyílászáró cserére a 
Marosi Fain Faipari és Belsőépítészet Bt.-t, az elszívó rendszer 
létesítésére a Corvinci-Inox Kft.-t, a hideg burkolásra az MBD-EI 
Kft.-t javasolja kiválasztásra a Képviselő-testületnek. A Képviselő-
testület a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződéseket kösse meg 
és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. 
 

 a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen, 15 895 226 Ft 
támogatási összeggel elnyert pályázat (Azonosító: 310790) 
kapcsán, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban Kbt.) mellőzésével „Konyhafejlesztési pályázat 2016” 
tárgyában beszerzési eljárást indított eszközbeszerzésre. 
Az ajánlati felhívást az alábbi vállalkozóknak kívánja megküldeni: 
Rozsdamentes Világ Kft., 1142 Budapest, Tatai utca 3.  
e-mail: szalontaylajos@gmail.com 
Inox Design Kft., 6000 Kecskemét, Balaton utca 24/a fszt. 5. 
e-mail: bokor.zsolt@inoxdesign.hu 
GasztroKer Konyhatechnika Kft., 1072 Budapest, Klauzál tér 15.  
e-mail: info@gasztrokerkft.hu 
 
A meghívott vállalkozók az alábbi ajánlatot tették: 
Ajánlattevő neve, székhelye Ajánlott nettó ár 

(Ft) 
Ajánlati 

bruttó ár (Ft) 

Rozsdamentes Világ Kft., 1142 
Bp., Tatai utca 3. 

4.201.520,- 5.335.930,- 

Inox Design Kft.,  
6000 Kecskemét, Balaton utca 
24/a fszt. 5. 

4.854.310,- 6.164.974,- 

GasztroKer Konyhatechnika 
Kft.,  
1072 Budapest, Klauzál tér 15. 

3.433.300,- 4.360.291,- 

 
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a meghívott vállalkozók, 
határidőben és a kiírásnak megfelelően nyújtották be ajánlataikat. A 
beszerzési eljárás eredményes volt, formailag és tartalmilag is 
megfeleltek az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott 
feltételeknek. A Bíráló Bizottság a beérkezett árajánlatokat 
megvizsgálta és a legkedvezőbb árajánlatot adó GasztroKer 
Konyhatechnika Kft.-t javasolja kiválasztásra a Képviselő-
testületnek. A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatát 

mailto:szl972@freemail.hu
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figyelembe véve, a GasztroKer Konyhatechnika Kft. ajánlatát 
fogadja el. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést kösse 
meg és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. 
 

 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §-a 
alapján az önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2017. évben 
lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét jóváhagyja. A 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen 
közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje 
figyelemmel. 

 

 a Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde intézménybe 
történő beiratkozás időpontjait az alábbiak szerint határozza meg:  

2017. április 20. csütörtök             8-tól 16 óráig 
2017. április 21. péntek                  8-tól 16 óráig 
2017. április 24. hétfő                     8-tól 16 óráig 
 
A fenti beiratkozási időpontokat követően a nevelési évre, az 
év közben esetlegesen megüresedő helyekre van lehetőség 
beíratásra.  
A jogszabályban meghatározott korú zebegényi gyermekeket 
a 2017/2018. évre a szülő/törvényes képviselő személyesen 
írathatja be, az óvoda 2627 Zebegény, Millennium 1. sz. 
alatti óvodai székhelyen.  
Az óvoda felvételi körzetét Zebegény község teljes 
területében határozza meg. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről értesítse az óvodát, és 
gondoskodjon a beiratkozás helyben szokásos módon 
történő kihirdetéséről.  

 

 a Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde intézmény 
nyári szünet idejére tett intézményvezetői javaslatot - 2017. 
július 24-től 2017. augusztus 18-ig - megismerte, és 
jóváhagyja. Igény esetén a nyári ügyeletről az intézmény 
gondoskodik. 

 

 Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet kérelmét 
megismerte, és az intézet fenntartásához 2017. évi költségvetés 

terhére 2017. január 1. napjától állandó lakosonként (1.261 fő) 20 
Ft/ hó támogatást biztosít (302.640 Ft/ év). 
 

 a Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 
2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont 
szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
támogatására pályázatot nyújt be. 
A pályázat célja: Jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az 
önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség kompenzálása. 
Pályázni kívánt összeg:  
- átalány kártérítés   4.782.960,- Ft, 
-  I. perköltség       203.200,- Ft, 
- II. perköltség       304.800,- Ft, 

Mindösszesen:    5.290.960,- Ft. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról 
gondoskodjon és ezzel kapcsolatban teljes jogkörrel eljárjon. 

 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 
 

1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XI.17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről 
 
3/2017.(III.9.) önkormányzati rendelet a helyi kitüntetésekről és 
adományozásuk rendjéről  
 
4/2017.(III.9.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni 
szociális támogatásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
5/2017.(III.9.) rendelet az alkalmazandó nyersanyagköltségről és 
étkezési térítési díjakról 
 
6/ 2017. (III.09.) önkormányzati rendelet Zebegény Község Helyi 



Építési Szabályzatáról 
 
 
 
A Rendeleteket terjedelmük miatt közölni nem tudjuk, a 
www.zebegeny.org honlapon megtekinthetőek. Igény esetén 
nyomtatásban rendelkezésre állnak az önkormányzatnál. 
A Képviselő-testület és Bizottságai elfogadott ülés- és munkaterv 
alapján következő rendes ülésének várható ideje és napirendi 
pontjai: 
 
ÁPRILIS 5. szerda  
Bizottsági ülések időpontja: április 5. szerda 16 óra 
Előterjesztések benyújtásának határideje:  
március 22. szerda 10 óra 
 

1.) Temetőről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet 
Előterjesztő: Bahil Emilné dr. jegyző 
Előterjesztést véleményezi:  
         Pénzügyi és Településfejlesztés Bizottság, 
         Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság 
 
2.) Civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Mádai Ferenc képviselő 
Előterjesztést véleményezi:  
         Pénzügyi és Településfejlesztés Bizottság, 
         Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság 
 
3.) Kiss Bt. kérelme 
Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 
Előterjesztést véleményezi:  
         Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
4.) Közműfejlesztés támogatási kérelem 
Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 
Előterjesztést véleményezi:  
         Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
5.) Együttműködési megállapodás - Szőnyi István Baráti Kör 

Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 
Előterjesztést véleményezi:  
         Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
         Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság 
6.) Vis maior pályázat közbeszerzés mellőzésével 
Előterjesztő: Bahil Emilné dr. 
Előterjesztést véleményezi:  
         Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
7.) 2016. évi belsőellenőrzési beszámoló 
Előterjesztő: Bahil Emilné dr. jegyző 
Előterjesztést véleményezi:  
         Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 
8.) Parthasználati kérelem  
Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 
Előterjesztést véleményezi:  
         Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
         Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság 

 
9.) Társulási megállapodás és SZMSZ módosítása  

(2017. 03. 08-i előterjesztés) 
Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 
Előterjesztést véleményezi:  
         Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
10.)  Hajnalka út rendezése 
Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 
Előterjesztést véleményezi:  
         Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
11.)  Ingatlanértékesítés 
Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 
Előterjesztést véleményezi:  
         Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
         Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság 
 
 
12.)  Bizottsági tag választása 

http://www.zebegeny.org/


Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 
Előterjesztést véleményezi:  
         Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
13.) Tájékoztató a településüzemeltetési feladatok ellátásáról 

(szóbeli)  
Előterjesztő: Krebsz Gábor alpolgármester 
 
14.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester    
 
15.)  Egyebek 

 

Az előterjesztési javaslatok a zebegeny.org honlapon és az 
önkormányzat facebook oldalán megtekinthetőek. A közzétett 
előterjesztések a testületi és bizottsági tagok javaslataival, 
kiegészítéseivel kerülnek véglegesítésre. 

 
Felújítási és karbantartási feladatok, valamint startmunka 

programok keretén belüli munkák 
(2017. március 1-jétől folyamatos) 

 

 a falu tavaszi és őszi nagytakarítása  

 a Dózsa György úton az Ernő forrás felől érkező vízelvezető 
árok tisztítása  

 a Zuhogónál a leomlott támfal újraépítése, meder tisztítása, 
parkosítás 

 az önkormányzati konyha és étkező felújítása 

 padok festése, karbantartása, a hiányzó ülőrészek és 
háttámlák pótlása   

 parkok, zöldterületek kezelése, virágosítás 

 megsüllyedt járdaszakaszok javítása  

 játszóterek kialakítása, taposóösvény felújítása 

 kiállók kialakítása a Bajcsy-Zsilinszky úton 

 a Szőnyi István Emlékmúzeum területének karbantartása 

 a Kálvária területén lévő vízmű épület lebontása 

 a Mackó ház bontása 

 a temető zöldterületének kezelése, parcellák közötti utak és 

növényzet karbantartása 

 a temetőkerítés és az urnafal befejezése 

 strand karbantartása 

 belterület kátyúzása 

 az elhasználódott, kifakult közlekedési táblák cseréje 

 a Petőfi tér útburkolatának javítása, fekvőrendőr kialakítása 

 önkormányzati műhely vakolása, nyílászárók felújítása 

 a Szőnyi park körbekerítése 

 az urnafal faszerkezetének kialakítása 

 teljes tereprendezés a Hunyadi háznál 

 irattár kialakítása (Árpád u.5. tetőtér) 

 vízelvezetés az Orgona utcában 

 az óvoda tetőszerkezetének javítása, tetőlécek részleges 
cseréje, törött cserepek pótlása 

 a könyvtár és az orvosi rendelő esővízcsatornájának javítása / 
cseréje 

 a kilátó festése, csavarok ellenőrzése 

 burkolatjavítás az Erzsébet forrás területén 

 az almáskerti vízelvezető árok tisztítása   
 

2017. ÉVI ÜLÉSTERV 

Sor- 
szám 

Megnevezés Dátum 

1. ülés bizottsági 
előkészítéssel 

2017. február 08. szerda 18  
óra 

2. Tavaszi falubejárás 2017. március 01. szerda 14 
óra 

3. Rendes ülés bizottsági 
előkészítéssel 

2017. március 08. szerda 18 
óra 

4. Rendes ülés 
bizottsági 
előkészítéssel 

2017. április 05. szerda 18 
óra 

5. FALUGYŰLÉS 2017. május 05. péntek 19 
óra 

6. Rendes ülés bizottsági 
előkészítéssel 

2017. május 10. szerda 18 óra 

7. Rendes ülés bizottsági 2017. június 07. szerda 18 óra 



előkészítéssel 

8. Rendes ülés bizottsági 
előkészítéssel 

2017. július 05. szerda 18 óra 

9. Nyári falubejárás 2017. július 12. szerda 14 óra 

10. Tanácskozási szünet 2017. augusztus 

11. Rendes ülés bizottsági 
előkészítéssel 

2017. szeptember 06. szerda 
18 óra 

12. Rendes ülés bizottsági 
előkészítéssel 

2017. október 04. szerda 18 
óra 

13. Őszi falubejárás 2017. október 11. szerda 14 
óra 

14. Rendes ülés bizottsági 
előkészítéssel 

2017. november 08. szerda 18 
óra 

15. Rendes ülés bizottsági 
előkészítéssel 

2017. december 06. szerda 18 
óra 

 
 

A Képviselő-testület az időpont változtatás jogát fenntartja. A 
Képviselő-testület és bizottságai aktuális ülésének meghívója, 
valamint az ülés napirendjeinek előterjesztései - a zárt ülések 
anyagának kivételével - a ww.zebegeny.org honlapon, a facebookon 
és a hirdetőkön jelennek meg. 
 

RENDEZVÉNYTERV 2017 
 

DÁTUM RENDEZVÉNY 

JANUÁR          4. szerda 
Megemlékezés  
a Málenkij robotra elhurcoltakra  

28. szombat  Tudásfalva előadás 

FEBRUÁR   11. szombat Banyabál 

25. szombat 14:00 Farsangfarka felvonulás  

MÁRCIUS      4.szombat Tudásfalva előadás 

11. szombat Tudásfalva előadás 

18. szombat Tudásfalva előadás 

25. szombat „Délbörzsönyi kilátások” teljesítménytúra 

ÁPRILIS      2. vasárnap Dunakanyar Félmaraton Futóverseny 

9. vasárnap 10.30 Tojásfa állítás 

30. vasárnap 10:30 Májusfa állítás 

MÁJUS               1. hétfő Majális 

6. szombat Tudásfalva előadás 

13. szombat Tudásfalva előadás 

20. szombat Virágolimpia 

28. vasárnap Gyermeknap 

JÚNIUS         3. szombat 
Megemlékezés  
a Nemzeti Összetartozás Napján 

JÚLIUS       
           8. szombat 21:30 Éjszakai futás 

15. szombat Hungaroman verseny 

16. vasárnap 09:00  Kapás László atya vasmiséje 

                             21-22. 
              péntek-szombat ZEBE-ZUMM Fesztivál 

22. szombat Gőzgombóc fesztivál 

29. szombat Zebegényi esti és éjszakai túra 
AUGUSZTUS  
                     5. szombat 

 
Zebegényi napok 

20. vasárnap 
Ünnepi szentmise 
Gulyásparti, koncert a Kálvárián 

26. szombat Panorámafutás 
SZEPTEMBER  
                         1. péntek Szilvalekvár főzés 

 2. szombat UbikEklektik 

23. szombat Sárkányfesztivál 

30. szombat Tökfesztivál 

NOVEMBER  10. péntek Márton-napi lámpás felvonulás 

11. szombat Káposzta fesztivál 

25. szombat Adventi koszorú készítés 



DECEMBER               
                    2. szombat Adventi hétvége I. 

                   9. szombat Adventi hétvége II. 

16. szombat Adventi hétvége III. 

23. szombat Adventi hétvége IV. 

29. péntek Évzáró koncert 

 
 
 
 

RENDEZVÉNYEK 
 
 
 
 
ÁPRILIS 2. Dunakanyar Félmaraton 
 
 

 

 
 

Április 2-án, vasárnap délelőtt a nagymarosi Fő térről indul 
az I. Dunakanyar Félmaraton futóverseny. Kb. 800 futó a 
kerékpárúton érkezik Zebegénybe! 
 
 A vasúti felüljáró alatt futnak be a Petőfi térre, ahol a 
templom előtt fordulnak vissza, majd jobbra a Pacsirta úton 
felfutnak a Sárkánydombra, és ugyanezen az útvonalon 

vissza is. 
 
 
 
ÚTLEZÁRÁSOK:  
 
A futók biztonsága érdekében az útvonal 09:30 - 12:00-ig az 
autóforgalom elől lezárásra kerül. Járművel a település belső 
részének megközelítése a Héthíd - Árpád utca felől 
biztosított, de a Pozsonyi, Rózsa, Szegfű és Tátika utca a 
verseny ideje alatt járművel nem elérhetők, ahogy a 
strandparkoló sem. 
Kérjük a Lakosságot, hogy vasárnap ennek megfelelően 
tervezze a közlekedést, reggel az érintett útvonalon és a 
kerékpárúton ne parkoljanak!  
Aki szeretné a futókat egy kis tapssal buzdítani - lesz köztük 
több zebegényi induló is -, jöjjön 10:20-ra a Petőfi térre vagy 
álljon a Pacsirta út felső részén az út szélére, ott biztos 
minden futó nagyon hálás lesz egy kis buzdításért. 
 
Megértésüket és közreműködésüket köszönjük a rendező és 
a versenyzők nevében! 

 


