
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 
2016. NOVEMBER 

 
Tisztelt Olvasó! 
 
Ön az önkormányzat hírlevelét olvassa, mely nem pótolja a 
„Zebegényi újságot”, csupán megpróbál a továbbiakban 
rendszeresen információkkal szolgálni.  
A hírlevél kizárólag a hírek, folyamatban lévő ügyek, az 
önkormányzati döntések, események, rendezvények 
közlésére hivatott. Terjedelme az információk függvényében 
változó.  
 
Az Önkormányzati hírlevél első számát minden háztartáshoz 
postázzuk. Az anyag a továbbiakban elsődlegesen a 
honlapon lesz olvasható.  
 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy nyomtatott 
formátumban csak azok számára tudjuk biztosítani a 
hírlevelet, akik erre vonatkozó igényüket előre jelzik a 
titkárságon személyesen, telefonon vagy a 
titkarsag@zebegeny.hu e-mail címen. 
 
Köszönjük figyelmét! 
 

 
 

HÍREK: 
Közlekedés: 
A MÁV-START Zrt. Személyközlekedési Igazgatósága 
tájékoztatja a lakosságot, hogy 2016. november 11-én 22:00 
órától 2016. november 14-én 05:00 óráig a Göd - Vác 
állomások között végzett pálya-karbantartási munkák miatt a 
vonatok a módosított menetrend szerint közlekednek. 
Bővebb információ a www.zebegeny.org. honlapon és az 
önkormányzat facebook oldalán érhető el.  
 
Hulladékszállítás: 
A zsákos hulladékszállításba kapcsolt területeken 2016. 
novemberétől 2017. április 15-ig az önkormányzat szállítja el 
a háztartási hulladékot.  
A szállítás a hétfőnként a reggeli órákban történik.  
Egyidejűleg a szelektív zsákokat is beszállítjuk.  
A hulladék gyűjtése ezen időszaktól nem a Maros Kft. 
gyűjtőzsákjaiba, hanem az önkormányzatnál megvásárolható 
fekete zsákokba történik.  
Az önkormányzat kizárólag ezeket a zsákokat szállítja el. 
A szelektív zsákokat csere alkalmával rakjuk ki az 
ingatlanokhoz, illetve az önkormányzatnál igényelhetőek. 
 
Áramszünet: 
November hónapban több alkalommal lesz áramszünet a 
községben a következők szerint: 
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- 2016. nov. 15. (kedd) - a település egész területén  
- 2016. nov. 24. (csütörtök) - Szőnyi út, Bartóky út,  

Kálvária utca, Berény Róbert utca 
- 2016. dec. 6. (kedd) - Nyúl utca és környéke  
- 2016. dec. 8. (csütörtök) – Almás kert és környéke.  

Az áramszolgáltatás a fenti napokon 
8.00 - 16.00 óra között szünetel. 

A szolgáltató a lakosság szíves megértését kéri.  
 
Közmunka program: 
A 2016. évi járási startmunka mintaprogram november 30-án 
lezárul. A foglalkoztatásban a virágosítást és zöldterület 
kezelést, valamint a romos épületek bontását vállalta az 
önkormányzat. Elvégeztük a Posta udvar melléképületeinek 
(raktárak és nyilvános WC-k), az Árpád u. 3. sz. alatti 
önkormányzati ingatlan kerti WC-jének bontását. November 
végéig sor kerül az Eszem-Iszom épületének teljes 
elbontására és a „Mackó ház” melléképületeinek bontására 
is. 
 
Rendezési terv 
Zebegény község településrendezési eszközeinek készítése 
finisébe érkezett. Közel másfél év alatt elkészült a 
Településfejlesztési koncepció, az Integrált 
településfejlesztési Stratégia, a településszerkezeti terv, a 
település rendezési terve, és a helyi építési szabályzat. 
Jelenleg a dokumentációk a Pest Megyei Főépítész szakmai 
véleményezése alatt állnak. Egyidejűleg 2016. november 04. 
napjától a teljes anyag közszemlére kerül a Kirendeltségen. 
A megtekintés munkaidőben hétfőtől csütörtökig 8.00 -  
16.00 óra között, pénteken 8.00 -14.00 óra között lehetséges 
a tanácsteremben. 
 

 
Vízelvezetés 
A 20 kV-os ELMÜ-s beruházás keretében, a RAWILL 
kivitelezésében, az ELMÜ és az önkormányzat közötti közös 
megegyezés alapján befejeződött a Kossuth utca 
vízelvezetésének felújítása. 
 
Árpád úti csatornaszem 
A DMRV, mint üzemeltető által felbontott Árpád úti 
csatornaszem sok bosszúságot okozott az elmúlt időkben a 
gépjárművel közlekedők számára. 
A Szőnyi park sarkán lévő „útakadály” miatt három gépjármű 
jelentős sérülést szenvedett. 
A DMRV az önkormányzati és lakossági bejelentéseket 
követően a problémás útszakaszt leaszfaltozta. 

 
 
 

 
 
Fogászati rendelő nyílik 
A Posta udvarban, a valamikori védőnői helyiségben, mely 
később a Karitász, majd a cserkészek rendelkezésére állt, 
rövidesen fogászati magánrendelő nyílik.  
Dr. Bényász Erika fogszakorvos, zebegényi lakos kezdi meg 
 
 



 
egészségügyi ellátásának működtetését a Bényász Dental 
Kft. által felújított ingatlanrészben.  
A doktornőnek jó munkát, a betegeknek kiváló ellátást 
kívánunk! 
 
Búcsúzunk a „Mackó ház”-tól 
Az Árpád u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlanra statikai 
véleményt kértünk. A szakvélemény alapján az ingatlan 
életveszélyes. A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási 
Hivatalának Építésügyi Főosztálya az ingatlan kiürítésére 
kötelezte az Önkormányzatot. Ennek megfelelően a mára 
egyetlen önkormányzati bérlakás, valamint az épületben lévő 
raktárak és a műhely kiürítését elvégeztük. A bérlő közvetlen 
hozzátartozójával, annak saját ingatlanába költözött. A 
költözéshez az önkormányzat minden tőle telhető segítséget 
megadott. 
A házat a statikai szakvélemény és az önkormányzati 
szakértők egyhangú véleménye szerint el kell bontani. 
Reményeink szerint a bontást követően - pályázati forrásból 
vagy egyéb támogatásból - lesz szerencsénk az évek óta 
hiányzó közösségi tér és faluház felépítésére, melyre 
engedélyes tervekkel rendelkezünk. 
 
Szőnyi Múzeum: 
Szentendre Város Önkormányzata informális tárgyalások 
keretében 2016. májusától egyeztetett a Szőnyi István 
Emlékmúzeum közfeladatellátási szerződésének 
felmondásáról. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a feladatellátási szerződést hivatalosan is 
felmondta. Ezt követően a Ferenczy Múzeum Centrum 2016. 
december 31. napjával a Szőnyi István Emlékmúzeumot, 
mint a Centrum telephelyét megszüntette. 
 

 
Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
válaszút előtt állt. Felvállalja a múzeum fenntartását anélkül, 
hogy a gazdálkodásra vonatkozóan pontos információkhoz 
jutott volna, vagy átadja a fenntartást egy központi 
intézménynek. A Képviselő-testület az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának főosztályvezetőjével történt egyeztetést 
követően döntött a múzeum fenntartásának jogutódlás 
nélküli átvételéről, valamint meghatározta a működtetéshez 
szükséges létszámot és státuszokat. Az önkormányzati 
fenntartás remélhetően jó közös együttműködéssel segíteni 
fogja a múzeum és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások 
fejlődését. Az átvételre vonatkozó döntések a hírlevélben 
megjelennek.  Az átadás-átvétel jogi oldalának rendezése 
pillanatnyilag folyamatban van. 

 
Anyakönyvi hírek: 

Születések: 
Velle Anett és Nagy Szilárd kisfia Nándor,  
született 2016. okróber 4-én. 
Kiss Petra és Schottner Tibor kislánya Zita,  
született 2016. október 12-én. 
Dr. Bánkuti Judit és Marinovszky Zsolt kislánya Mira, 
született 2016. október 26-án. 
 
Mindannyiuknak jó egészséget kívánunk! 
 
Házasságkötés 
Reiszner Edina és Megyeri Szabolcs  
2016. október 01-én. 
Gratulálunk! 
 
Haláleset nem volt. 
 



AKTUÁLIS 
 

Ismét zebegényi a Prima díjazottak között! 
A 2003-ban alapított Prima Primissima elismerés célja a 
magyar értelmiség szellemi eredményeinek megőrzése, a 
hazai tudomány, művészet, kultúra és sport fejlesztésének 
erősítése egy olyan, hatalomtól és politikától független 
kitüntető cím adományozásával, amelynek 
megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény 
szemében. Az elismerést évenként ítélik oda a kiemelkedő 
teljesítményt felmutató jelöltek közül legjobbnak 
választottaknak. A már megszokott tíz kategória – magyar 
irodalom, magyar színház- és filmművészet, magyar 
képzőművészet, magyar tudomány, magyar oktatás és 
köznevelés, magyar építészet és építőművészet, magyar 
sajtó, magyar népművészet és közművelődés, magyar 
zeneművészet, illetve magyar sport – ugyancsak változatlan 
marad. 2015-ben Dr. Gyarmathy Éva klinikai és 
neveléslélektani szakpszichológus részesült Prima díjban.  
 
Az idei Prima díjazottak között köszöntjük Végh Alpár 
Sándor tárcaíró, publicistát. A verseny azonban még nem 
zárult le. A 2016. decemberi díjátadón a kategóriánként 
megválasztott három-három Prima, azaz összesen harminc 
jelölt közül titkos szavazással kerül ki minden kategória 
Prima Primissima díjasa. Ezen felül a publikum által odaítélt 
Prima Primissima Közönségdíj nyertesét is itt hirdetik ki. 
2016. november 30-ig tehát SMS-ben lehet szavazni a 
közönségdíjra. Végh Alpár Sándor SMS kódja: 21.  
Szavazzunk és örüljünk együtt a kiváló elismerésnek! 
Végh Alpár Sándor úrnak a 2016. évi Prima díjhoz 
szívből gratulálunk, további munkájához sok sikert 
kívánunk! 
 

Felhívás polgárőrség megalapítására 
Ezúton meghívunk minden kedves érdeklődőt a Zebegényi 
Polgárőrség 2016. november 11-én 17.00 órakor, az 
önkormányzat tárgyalótermében (Árpád u. 5.) tartandó 
alakuló ülésére. Az alakuló ülésen meghatározzuk a 
feladatokat, megfogalmazzuk az alapító okirat szövegét, a 
leendő polgárőr-egyesület alapszabályát. Aki fontosnak érzi 
Zebegény közbiztonságát, jöjjön el és legyen alapító tagja a 
leendő Zebegényi Polgárőr Egyesületnek! 
 
Szavazz te is a zebegényi szigetre! 
Az "Év Dunai szigete 2016" versenyben ZEBEGÉNY 
SZIGETE, az elődöntőben versengő 17 sziget közül elsőként 
jutott a döntőbe. A döntőben már csak három sziget küzd a 
megtisztelő címért. Szavazni 2016. december 31-ig lehet a 
„Dunai Szigetek” weboldalon: 
http://dunaiszigetek.blogspot.hu/2016/10/az-ev-dunai-
szigete-2016.html 
Zebegény szigetének saját facebook oldala is van, ahol sok 
szép fotó látható a szigetünkről:  
https://www.facebook.com/zebegenyi.sziget/photos/ 
 
Amennyiben tetszenek a képek és te is szeretnéd, hogy a 
zebegényi sziget legyen 2016-ban az „Év Dunai Szigete”, 
akkor te is szavazz a mi kis szigetünkre!  Köszönet minden 
egyes szavazatért. 
 
Ingatlanhirdetések 
Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
ismételten értékesítésre hirdeti a 0137/12 hrsz-ú 3.057 m2 
területű, és a 89/2 hrsz-ú 703 m2 területű önkormányzati 
ingatlanokat. A részletes pályázat megtekinthető a 
hirdetőkön, valamint az önkormányzat honlapján és 
facebook oldalán. 
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Álláshirdetés 
Zebegény Önkormányzata által működtetett konyhára 
élelmezésvezetőt keresünk. További információt kérni és 
jelentkezni a polgarmester@zebegeny.hu e-mail címen vagy 
személyesen a Kirendeltségen lehet. 
 

FOLYAMATBAN LÉVŐ FELADATOK 
 
Urnafal:  
Több hónapi egyeztetés és keresgélés után találtunk 
vállalkozót az urnafal kőművesmunkáinak elkészítésére. 
Csóka Árpád által tervezett urnafalat 2015-ben kezdtük el 
építeni. A boltíves kialakítású téglasorok összesen 36 
urnahelyet képeznek. A szakemberek október középén 
tudták elkezdeni az építést. A kőművesmunkát követően még 
idén tetőt kap az urnafal. A Képviselő-testület helyi 
rendeletében fogja szabályozni az urnahelyek 
megváltásának rendjét. 
 
Temetőkerítés:  
A 2015-ös közmunkaprogram részét is képező temetőkerítés 
befejezése is sorra kerül még november hónapban. Az 
erősen omladékony lösz miatt a Kálvária út folytatásaként, a 
korlát vonalában kerül kialakításra a kerítés, mellyel együtt a 
vízelvezetést is meg kell oldani. 
 
Könyvtár világításkorszerűsítés: 
A könyvtár és galéria világításának korszerűsítése már évek 
óta fejlesztést igényel. A korszerű világítótestek nem csak 
megfelelő fényerősséget biztosítanak, de kímélik és védik az 
olvasók és látogatók szemét, nem is beszélve az 
energiatakarékos megvilágításról. 
A korszerűsítéssel egy időben a helyiségek meszelését és a 
szükséges falfelületi javításokat is elvégezzük. 

Szőnyi park kerítése:  
Játszótér híján a kisgyermekes családok a volt Szőnyi park 
területét használják játszótérként. 2015-ben a szülők 
kérésére a park Árpád út felőli oldalát 38 db tujával 
választottuk el a rézsűtől. A növényzet nem hozott megfelelő 
védelmet, így újabb szülői kérésre, a balesetveszély 
elkerülése végett elemes kerítést építettünk az örökzöldek 
elé. 
A költségvetésben biztosított keretből – többféle variáció 
után – november első napjaiban megvásároljuk a teljes 
körbekerítéshez szükséges kerítéselemeket. Az időjárás 
függvénye lesz, hogy a park bekerítését még idén, vagy jövő 
tavaszra tudjuk elvégezni. 
 
Játszótér-kialakítás: Az előző hírhez kapcsolódik, hogy a 
Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben 1 millió Ft-ot 
tervezett a játszóterek kialakítására. Csóka Árpád a Szőnyi 
parkba rönkvárat tervezett. A település ingyenesen kapta 
meg a szükséges rönkanyagot az Ipoly Erdő Zrt. k-től Gáncs 
Viktor erdészetvezető közbenjárására. A rönköket 
pillanatnyilag foglalkoztatottjaink és lelkes apukák háncsolják 
és darabolják. 
A rönkvár építése várhatóan tavaszra befejeződik. Köszönjük 
Csóka Árpád terveit és az Ipoly Erdő Zrt. támogatását. 
 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

 

A fűtésszezon beálltával sok helyütt tapasztalhatjuk a 
kéményekből felszálló sötétszürke, fekete füstöt, melyet 
esetenként maró bűz is kísér. Ez nem más, mint az egyre 
terjedőben lévő otthoni hulladékégetésre utaló egyértelmű 
jel. Hazánk egyik legsúlyosabb környezetvédelmi problémája 
szinte Mindenkit érint, s nemcsak azért, mert majd minden  
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településen előfordul ilyen eset, hanem azért is, mert a 
kéményen távozó légszennyező anyagok messzebbre 
eljutnak, mint hinnénk. 
Nagyszüleink idejében a hulladékok még házilag 
kezelhetőek, újra felhasználhatóak voltak. A 
konzervdobozból szögtartó lett, a tejeszacskóból lábtörlő 
készült, az ételmaradékot megették a háziállatok, a sima 
papír (nem a fényes és színes!) pedig jó volt gyújtósnak.  
A fogyasztói társadalom megjelenésével azonban tömegével 
jelentek meg a műanyag, fém, papír, üveg 
csomagolóanyagok, melyek mellé nem járt "használati 
útmutató". 

 
 

Fotó: Molnár Antal, Zöld Kör 
"A régi szokások nehezen halnak!" - s ahogy megszoktuk, 
hogy régen minden hulladék elégethető volt, most azzal kell 
szembesüljünk, hogy mesterséges, szervetlen anyagokkal 
(pl. műanyag palack, préselt "pozdorja" asztallap) vettük 
körbe magunkat, melyek égetése egy komplett vegyi koktélt 
juttat a levegőbe. Az utóbbi években sokan visszatértek 
ugyanis a gáztüzelésről a szilárd tüzelésre és az otthoni, 
házi tüzelőberendezésben (kályha, vegyes tüzelésű kazán) a 
fa, feketeszén és egyéb legális tüzelőanyagok mellett 
illegálisan égetnek háztartási szemetet és hulladékot, ami 
időzített bombaként ketyeg településeinken! 
Korom, nehézfémek, szén-monoxid, nitrogén-oxidok és kén-
dioxid elegye jut ki így a tiszta levegőbe… 
 
Forrás: http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu 

 

 
 

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 
 
 

2016. október 8-án a nemzetiségi önkormányzat mintegy 40 
fővel vett részt testvértelepülésünk Geresdlak X. Gőzgombóc 
Fesztiválján. A két induló csapat elnyerte a legszebb teríték 
és a legízesebb gombóc címet az édes gombóc 
kategóriában. 
 A zsűribe meghívást kapott Faludi Károly elnök is. 
 A kétnapos kirándulásról sok élménnyel gazdagodva tértünk 
haza.  
A Képviselő-testület október végi ülésén döntött a Zebegényi 
Napraforgó Óvoda támogatásáról, amire 50.000 Ft-ot 
biztosított. A felhasználásról az óvodavezetővel egyeztetnek. 
 
A nemzetiségi kiállító tér az üzlethelyiség bérbeadásával 
Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
döntése szerint átköltözik a „Bárka galériába”.  
 
November hónapban a nemzetiségi önkormányzat 
szervezésében kerül sor a Káposzta Fesztiválra, valamint 
decemberben a mézeskalács sütésre.  
 
A részleteket rendezvények címszó alatt olvashatják. 
 
 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/


 
 

 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET OKTÓBER HAVI 
DÖNTÉSEI 

 
2016. október hónapra a 2016-os munkaterv szerint 
képviselő-testületi ülés nem került ütemezésre, azonban 
a folyamatos munkavégzés miatt rendkívüli ülések 
keretében a következő döntések születtek: 
 
99/2016.(X.19.) Kt. határozat: Zebegény Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szőnyi 
István Emlékmúzeum fenntartását jogutódlás nélkül 2017. 
január 1-étől átveszi. Az átvétel szempontja a következő: az 
Emlékmúzeumot önálló szakfeladatként működteti. 
Zebegény Község Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Szőnyi István Emlékmúzeum 
átvételének részleteit dolgozza ki, és terjessze a Képviselő-
testület elé a megbeszélt szempontok alapján, a törvényben 
előírt határidők betartásával. 
 
100/2016.(X.19.) Kt. határozat: Zebegény Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete Dévényi Péterné 
panaszügyét megismerte. Felkéri a polgármestert, hogy a 
patakpart rendezése ügyében a Gödöllői Vízgazdálkodási 
Társulás vezetőjét keresse meg és a probléma megoldása 
végett a panaszoshoz irányítsa. 

101/2016.(X.19.) Kt. határozat. Zebegény Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Gödöllői 
Vízgazdálkodási Társulás ajánlatát, a Zebegény Kós Károly 
utcában lejövő csapadékvíz elvezetésére megismerte, és a 
4. változatot az alábbiak szerint elfogadja: 
„A hegyről lezúduló csapadékvizet az utca végén 
összegyűjtik egy víznyelőrácsos beton áteresszel és a 
patakba vezetik: 
Aszfaltburkolat kétszeri kivágása, aszfaltburkolat bontás, sitt 
elszállítás, előre gyártott, közúti terhelésre megfelelő, út 
szélességében vízelnyelő ráccsal lefedett, trapéz szelvényű 
beton árokelem elhelyezése útra merőlegesen, patakba 
bekötve (kb.15 fm), lakóház előtt betonba rakott „K” szegély 
elhelyezésére vízvezetés céljából (kb. 15 fm), aszfaltburkolat 
készítés lakóépület előtt (kb. 50-60 m2). 
Vállalási ár: 1.573.000 Ft + áfa 
 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
vállalkozói szerződést terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
102/2016.(X.19.) Kt. határozat: Zebegény Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Gödöllői 
Vízgazdálkodási Társulás ajánlatát, a Zebegény Almás kert 
elején lévő tehergépkocsi forgalomra méretezett, kb. 13 fm 
hosszú áteresz lesüllyesztésére megismerte, és az alábbiak 
szerint elfogadja: 
Meglévő aszfalt burkolat 2x-i vágása, beton támelemek és 
géppel történő aszfalt burkolat bontása, meglévő cső 
lesüllyesztése - törött csövek cseréjével - sóder ágyazatba 
rakva, sóder kitöltéssel, tömörítéssel beton lemez 
kialakításával, 4 cm Ac11 aszfalt vagy beton burkolat 
kialakításával, beton támelemek újraépítésével, sitt 
elszállításával, mederfenék hozzásüllyesztésével a felvizi 
oldalon az új bejáróig, az alvizi oldalon a patakig 937.000 Ft. 
+ áfa. Meglévő cső cseréje esetén a korábbi 2 db D=500 mm  



átmérőjű csöveket 1 db D= 800 mm  átmérőjűre cserélve, 
helyszínre szállítással 470.000,- Ft + áfa. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
vállalkozói szerződést terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
103/2016.(X.19.) Kt. határozat: Zebegény Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Zebegény, Árpád út 1. 
szám alatt kialakított fogászati rendelő funkciójú 
önkormányzati ingatlan bérbeadására vonatkozó, a 
határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződést 
megismerte és elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, a haszonkölcsön szerződés 
megkötésére, az ingatlan birtokba adására. 
 

104/2016.(X.26.) Kt. határozat: Zebegény Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei 
Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Építéshatóságának PE-
17/EP/1360-4/2016. számú határozatát megismerte és 
elfogadja.  
A határozatban rögzített Zebegény, Árpád  út 3. szám alatti 
ingatlant, az életveszélyre való tekintettel a megadott 
határidőig 2016. október 30. napjáig kiüríti. 
A jó gazda módjára való karbantartást az adott 30 nap alatt 
elvégezni nem tudja, azonban a szakértői vélemény és 
hatósági határozat alapján az épület elbontásáról dönt.  
 
A bontást, bontási napló vezetése mellett 30 napon belül 
megkezdi. 
 
105/2016.(X.26.) Kt. határozat Zebegény Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei 
Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Építéshatóságának PE-
17/EP/1360-4/2016. számú határozata alapján a Zebegény, 
Árpád út 3. sz. alatti önkormányzati bérleményből Hazafi  

Lajosné bérlő ideiglenes elhelyezéséről a vonatkozó 
jogszabály alapján gondoskodik. Mivel az önkormányzat 
egyáltalán nem rendelkezik más bérbeadásra alkalmas 
ingatlannal vagy szükséglakással, a bérlőt idősek otthonába 
helyezi el. 
Abban az esetben, amennyiben a bérlővel élő hozzátartozó 
a kilakoltatás időpontjáig a saját és a bérlő lakhatásáról saját 
maga gondoskodik, úgy az önkormányzat a bérlemény 
könyvszerinti értékének 50 %-át, azaz 242.500 Ft-ot Hazafi 
Lajosné részére lakhatási támogatásként kiutal. 
 
106/2016.(X.27.) Kt. határozat: Zebegény Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Szőnyi István 
Emlékmúzeum fenntartását jogutódlás nélkül 2017. január 1-
étől átveszi. Az Emlékmúzeumot önálló szakfeladatként 
működteti. 
Az Emlékmúzeum létszámkeretét  2017. január 01. napjától 
2 fő közalkalmazott – 1 fő muzeológus és 1 fő restaurátor - 8 
órás státuszban, 1 fő adminisztrátor 8 órás státuszban 6 
hónapra a MT hatálya alá tartozóan létszámban határozza 
meg. 
A kulturális közfoglalkoztatás és az egyéb közfoglalkoztatási 
programok keretében 3 fő foglalkoztatását látja indokoltnak. 
A nyári időszakban a diákmunka lehetősége is kihasználható 
a szakfeladaton.  
Felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazotti álláshelyekre 
határozott időre 1 évre a megfelelő pályázatot írja ki. 
Az egyéb foglalkoztatásban alkalmazottakkal kezdje meg az 
egyeztetéseket. 
A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület decemberben 
dönt. 
 

107/2016.(X.27.) Kt. határozat: Zebegény Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a  



Zebegény 773. hrsz-ú Árpád u. 1. szám alatti ún. 
„Szolgáltató ház” 15 m2-es üzlethelyiségére kiírt pályázata 
eredményes, és 2016. december 01. napjától Krebsz Judit 
Zebegény, Szőnyi u. 20. szám alatti lakosnak határozatlan 
időre az üzlethelyiséget fodrászat céljára bérbeadja.  
A bérleti díj 1.500 Ft/m2/hó.  
Felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződést a kiírás 
szerint terjessze a Képviselő-testület következő ülése elé.  
 
108/2016.(X.27.) Kt. határozat: Zebegény Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező 0137/12 hrsz-ú 3.057 m2 területű 
önkormányzati ingatlant értékesíteni kívánja. 
Felkéri a polgármestert az ingatlan meghirdetésére a 
69/2016.(VIII.25.) kt. határozatban foglalt, 2016. augusztus 
25-én elfogadott pályázati kiírás szerint. 
 
109/2016.(X.27.) Kt. határozat: Zebegény Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező 89/2 hrsz-ú 703 m2 területű 
önkormányzati ingatlant értékesíteni kívánja.  
Felkéri a polgármestert az ingatlan meghirdetésére a 
68/2016.(VIII.25.) kt. határozatban foglalt, 2016. augusztus 
25-én elfogadott pályázati kiírás szerint. 
 
Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2016.(X.03.) önkormányzati rendelete Zebegény Község 
Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. 
(III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében  

eljárva Zebegény Község Önkormányzatának 2016. évi 
költségvetéséről szóló 2/2016.(III.07.) önkormányzati 
rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§ 
 
(1) A R 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetését 
 
176.433 e Ft bevétellel és 176.433 e Ft kiadással, ezen belül 
 
bevételeit 68.659 e Ft költségvetési bevétellel 

         102.760 e Ft finanszírozási bevétellel   
     
kiadásait     126.915 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül    
            39.346 e Ft személyi juttatással 

  9.052 e Ft munkaadókat terhelő járulék és        
                         szociális hozzájárulási adóval,  

           61.469 e Ft dologi kiadással 
   6.959 e Ft szociális feladatokkal 
   7.166 e Ft felhalmozási kiadásokkal, valamint 
   2.923 e Ft megelőlegezés visszafizetése 

      44.495 e Ft finanszírozási kiadással állapítja   
                         meg.                                                                                                                                           

 
(2) A R 1. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
(2) A 2015. évi pénzmaradvány összege 5.014 e Ft, 2016. 
évi tartalék összege 5.023 e Ft. 
 



(3) A R 10. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 
 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi 
költségvetését 
131.938 e Ft bevétellel és 131.938 kiadással, ezen belül 
 
bevételeit 64.426 e Ft költségvetési bevétellel 
  67.512 e Ft finanszírozási bevétellel, 
kiadásait       126.915 e Ft költségvetési kiadással, ezen 
belül 
  39.346 e Ft személyi juttatással, 
    9.052 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulás adóval, 
  61.469 e Ft dologi kiadással 
    6.959 e Ft szociális feladatokkal 
    7.166 e Ft felhalmozási kiadásokkal állapítja  
           meg. 
    2.923 e Ft megelőlegezés visszafizetése. 
 
(2) A 2015. évi pénzmaradvány összege 5.014 e Ft, 2016. 
évi tartalék összege 5.023 e Ft. 
 
(4) A R 1-4 mellékletei e rendelet módosításának 
megfelelően módosulnak.  

2. § 
 
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 
hatálybalépését követő nap hatályát veszti. 
 
Zebegény, 2016. szeptember 28. 
 
Hutter Jánosné                                    Bahil Emilné dr.                
polgármester                                                        jegyző 

A rendelet kihirdetve:  2016. október 3. 
                                                   

          Bahil Emilné dr. sk. 
          jegyző 

 
Zebegény Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 12/2016.(X.20.) önkormányzati 
rendelete Zebegény község belterületi és külterületi 
településrészére vonatkozó változtatási tilalom 
elrendeléséről szóló 8/2016.(VI.18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról: 
 
Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
8/2016.(VI.17.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) 
az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
A R 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
(2) Zebegény Község Önkormányzat a település 
közigazgatási területének 0-val kezdődő külterületi részeire 
változtatási tilalmat rendel el. 
 

2. § 
Jelen rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba, 
rendelkezéseit ezt követően indított ügyekben kell 
alkalmazni. Jelen rendelet hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti.  
 



 
Zebegény, 2016. október 19. 
 
       Hutter Jánosné sk.           Bahil Emilné dr. sk. 
            polgármester                           jegyző 
 
 
Zebegény, 2016. október 19. 
 
                                Bahil Emilné dr. sk. 
                                                                jegyző 
 

Az egységes szerkezetű rendeleteket terjedelmük miatt nem 
tudjuk közölni, ezek a Kirendeltség titkárságán, illetve az 
önkormányzat honlapján megtekinthetők. 

 
 
 
Kidolgozás és módosítás alatt álló rendeleteink 
 

 temető rendelet 

 helyi értékek védelme 

 közösségi együttélést sértő szabályok 

 étkezési térítési díjak meghatározása 
 

A rendelet tervezetek lakossági véleményezésre bocsátást 
követően kerülnek döntésre a képviselőtestület elé. 
A véleményezésre bocsátott rendeletek a hirdetőkön és az 
elektronikus felületeken lesznek olvashatóak. 

 
 
 
 
 
 

 

A Képviselő-testület következő rendes (munkaterv 
szerinti) ülése  

 2016. november 24. (csütörtök) 16.00 óra. 

Bizottsági ülések időpontja:  
 2016. november 23. (szerda) 18.00 óra 

Előterjesztések benyújtásának határideje: 
 2016. november 17. (csütörtök) 13.00 óra 

Tervezett napirendek: 

 Hulladékszállítási szerződés 2017. 

 Döntés helyi adókról 

 Belső ellenőrzési terv meghatározása 

 2017. évi rendezvényterv 

 Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak           
     végrehajtásáról 

 Tájékoztató a településüzemeltetési feladatok  
     ellátásáról 

 
Az ülések helyszíne: 
Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 
Zebegényi Kirendeltsége 
2627 Zebegény 
Árpád út 5. 
Tanácsterem 
 
Az ülések nyilvánosak, minden érdeklődőt tisztelettel várunk. 
 
 
 
 
 
 



 
 

RENDEZVÉNYEK 
 

 November 11. péntek 16.30:  
     Óvodások Márton-napi lámpás felvonulása a Petőfi téren.  

 

 November 12. szombat:  
Káposzta Fesztivál és Táncház a Zebegényi Fonó 
Egyesülettel. A rendezők a gyerekeket és az érdeklődő 
felnőtteket 15.00 órától várják a konyhán és az étkezőben.  
A kicsikre számítanak a káposztataposásban, a felnőttekre 
pedig a versenyekben: káposztagyalulás, asszonycipelés 
stb. 
A jó hangulatról a Zebegényi Fonó táncháza gondoskodik. 
 

 November 19. szombat 15.00 óra: 
Adventi koszorúkészítés és készülődés a Karitasz csoport 
szervezésében. Helyszín: iskolai  ebédlő.  
Koszorúk, ajtódíszek, betlehem készítése közösen. 
 

 November 26. szombat 17:30  
Advent első szombatja.  
I. gyertyagyújtás és forralt bor főző verseny a Petőfi téren. 
A rendezők valamennyi novemberi rendezvényre szeretettel 

várják a családokat, és az érdeklődőket. 
A programok részleteit megtalálhatják a kihelyezett 
plakátokon, a facebook oldalon illetve az önkormányzat 
honlapján (www.zebegeny.org). 

 
 
 
 

 
 

Csokonai Vitéz Mihály:  November 
 
 

„… Eljött már november didergő hónapja, 
Hideg szele a fák ágait megcsapja. 
Meghalva elhullnak a sárga levelek, 

Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek. 
Az ajtónál álló télnek hideg zúzza 

A zöld ligeteket s mezőket megnyúzza. 
Hideg eső csorog, csepeg egész éjjel, 

A fázékony Auster havat is hány széjjel. 
A borongós égnek sűrű felhőzése 

Házba zárt szívünknek kedvetlenedése..." 
 

 

 


