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A Karácsony már időtlen idők óta a szeretet ünnepe, a 
boldogság, a meghittség napja. A Karácsony mindent 
és mindenkit megváltoztat. Jobban vágyunk a csendre, 
a nyugalomra, visszatérünk azokhoz az értékekhez, 
amelyek a hétköznapok rohanásában időnként a 
háttérbe szorulnak. Jobban figyelünk családunkra, 
barátainkra, embertársainkra. Az ajándék vásárlás és az 
ünnepi készülődés izgalma csodálatos, azonban ezen 
az ünnepen mégis a szereteten van a fő hangsúly, 
azokon  a  megh i t t  p i l l ana tokon ,  me lyeke t 
szeretteinkkel együtt tölthetünk el. Néha egy szóval, 
egy mosollyal, egy érintéssel sokkal többet tudunk 
kifejezni, mintha drága ajándékokkal halmoznánk el 
egymást. Sok ember nem tudja, mi hiányzik az 
életéből, pedig ez nem más, mint az igaz szeretet. 
Az igazi ünnephez, és az egész életünkhöz nem kell 
más, csak az, hogy szeretni, tisztelni tudjuk egymást, 
mert hiába jön össze a család, a baráti társaság, ha csak 
rideg ajándékozásból, vacsorából és egymást untató 
beszélgetésből áll az ünnep. Kell, hogy legyen 
közöttünk egy kapocs és ez nem más, mint a szeretet.

Mindannyiunknak kívánom, hogy Karácsony elmúltával 
ne veszítsük el az emberségünket, a másik iránti 
tiszteletünket, szeretetünket. Vigyük magunkkal 
Karácsony igazi üzenetét és építkezzünk értékeinkből a 
hétköznapokban is! Kívánom mindenkinek, hogy a 
Karácsony – akár egyedül, akár szeretteik körében 
ünnepelnek – segítse Önöket testi, lelki és szellemi 
feltöltődéshez. 

Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet 
mondjak mindazoknak, akik egész évben segítették 
településünk fejlődését és az önkormányzat munkáját. 

Átány Község Önkormányzata nevében, áldott, 
békés szeretetteljes karácsonyt és 

boldog új évet kívánok mindenkinek!

Jámbor Dénes
alpolgármester

„Karácsonyi szeretet, csend és béke
Legyen ott az ünnepvárásban,
A fellobbanó gyertyalángban,

A sülő kalács illatában,
A csengő harangok hangjában,

Az egymásra mosolygásban,
A szemek tükrözte ragyogásban,

A hit csillagában,
A világban!

Legyen szeretet, csend és béke
A lelkek találkozásában.”

Karácsonyi köszönto



Tájékoztató a 2018-2019.-es nevelési-oktatási 
év beindításának tapasztalatairól és az elmúlt 

időszak eseményeiről az átányi óvodában

Az Átányi Óvoda 2018. szeptember 1.-től négy óvodai csoporttal, 
91 fő kisgyermekkel megkezdte a 2018-2019.-es nevelési évet.
Személyi feltételek
A 4 óvodai csoport ellátásához a személyi feltételek:

Csipet csoport: (nagy csoport) 
Kálosiné Kiss Judit óvodapedagógus

                         Törőcsik Fanni pedagógiai asszisztens
Maci csoport: (kiscsoport) 

Barnáné Pál Bernadett pedagógiai asszisztens
                        Tajti Felícia pedagógiai asszisztens
Süni csoport: (középső csoport) 

Francz Krisztina pedagógiai asszisztens
                       Kéri Vivien pedagógiai asszisztens
Méhecske csoport: (középső- nagy csoport) 

Élesné Bartus Csilla pedagógiai asszisztens
                        Kálosi Judit pedagógiai asszisztens

      Intézményvezető: Laczházi Hajnalka
                        
 - 4 fő dajka

Pappné Tóth Anikó
Gacsalné Gőz Julianna
Sárándiné Kállai Ilona
Bodnárné Együd Annamária

Óvodánkban továbbra is szükség szerint több pedagógiai szakember 
segíti munkánkat. Logopédust valamint fejlesztőpedagógust a 
Nevelési Tanácsadó alkalmaz, heti egy-egy alkalommal 
tartózkodnak intézményünkben. Sajátos nevelési igényű 
gyermekeink (3 fő) gyógypedagógiai rehabilitációs fejlesztésére 
gyógypedagógus alkalmazásával, aki hetente 3 órába jön 
intézményünkbe. 

A beszoktatás szeptemberben, folyamatosan megtörtént.
A gyermekek többsége már örömmel jön óvodába, szeretettel 
fogadjuk őket nap, mint nap. Az óvónők és a dajkák minden 
kisgyermek számára barátságos, meghitt, nyugodt légkört 
teremtenek. Összehangolt munkánkkal mindez megoldható, hiszen a 
hatékony nevelést, oktatást csak ilyen formában tudjuk biztosítani.
Ebben az évben is fő feladatunk a hatékony óvodai ellátás, a minőségi 
munka továbbfejlesztése, a gyermekek és a szülők érdekeit 
figyelembe véve.
Szeretnénk, ha minden kisgyermek korának és értelmi képességének 
megfelelően minél jobban fejlődne, valamint a tanköteles korúak év 
végére iskolaérettekké válnának, és jövőre biztonsággal 
megkezdhetnék iskolai tanulmányaikat.
Pedagógusaink ennek érdekében mindent megtesznek.

2017. január 1-től a Konyha,  2017. szeptember 1.-től az Iskolai 
Tálalókonyha is az Átányi Óvodához tartozik.
A főzőkonyhán 1 fő élelmezésvezető, 2 fő szakács és 2 fő konyhalány 
dolgozik. Az iskolai tálaló konyhán 2 fő konyhalány végzi az 
ételkiosztást.
A közfoglalkoztatottak (4 fő) nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy 
szakképzett dajkáink, pedagógiai asszisztenseink ,minél több időt 
tölthessenek a csoportban, ezzel segítve az óvodapedagógusok 
szakmai munkáját, az egyéni, mikrocsoportos fejlesztéseket 
zökkenőmentes működésüket. Több idő jutott a gyermekek 
gondozására, nevelésére.
A főzőkonyhán és a tálalókonyhán is rengeteg segítséget kapnak a 
konyhai dolgozók a közfoglalkoztatottak munkája által.

Intézményünk dolgozója, Pappné Tóth Anikó, immár 25 éve 
dolgozik az óvodánkban. Ebből az alkalomból az intézmény 
dolgozói és a képviselő testület is köszöntötte.

Itt is szeretném megköszönni önzetlen, odaadó munkáját. 
Gratulálunk kitartó, hűséges munkájához és sok együtt eltöltött, 
boldog évet kívánunk neki erőben, egészségben!

"Köszönjük néked a sok-sok szépet, 

kedves, türelmes odafigyelést..." 

Hagyományainkhoz híven, az idén is köszöntötték gyermekeink az 
időseket az Idősek világnapján, Mikuláskor és készülünk 
Karácsonyra is. 

November végétől az óvodákban nagy 
i zga lommal  készü lnek  a  Miku lás 
fogadására gyerekek, óvónők egyaránt. 
Közösen feldíszítjük a csoportszobát, a 
p o l c o k o n  m e g j e l e n t e k  a  T é l a p ó s 
mesekönyvek, felcsendülek a Télapós 
énekek, mondókák, készülnek a szebbnél 
szebb rajzok, képek, kiscsizmák,…
December 6.-án minden évben izgalommal 
várjuk a Mikulást. Így történt ez az idén is. 
É r d e k l ő d é s s e l  g y ü l e k e z t ü n k  a 
gyermekekkel a csoportszobába, ahol 
hangos énekszótól zengett az óvoda. 
Előzetesen meghívást kaptunk a Gondozási 
központba, ahol a kis apró télapók verseltek 
éneke l t ek  az  időseknek .  Dé le lő t t 
különleges meglepetésben részesültek 
ovisaink. 
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Az általános iskola szervezésében (Kása Sándorné tanárnéninek 

köszönhetően) jött hozzánk a Mikulás. Ebéd után újból mindenki 

szeme felcsillant, hiszen már délelőtt is járt nálunk a „jó öreg 

Télapó”.  

Mosolygós, kedves arcok fogadták a gyerekek várva várt kedves 

barátját, a jó Mikulás bácsit!
A gyerekek Mikulás versikékkel és énekekkel köszöntötték a 

hozzánk érkező Mikulás bácsit.

Az év egyik legszebb ünnepe karácsony, a Megváltó születésének, az 

öröm, a békesség, a szeretet, a család és különösen a gyerekek 

ünnepe. A karácsony megünneplése nem csak családi körben lehet 

bensőséges, hanem az óvodában is. Természetesen ezt az ünnepet is 

hosszabb előkészület előzi meg, ami sok lehetőséget rejt magában. 

Karácsonyi készülődésünk az adventi vásárra való készülődéssel 

kezdődött. Erre az alkalomra ajtó-, ablak- és asztali díszeket, kisebb 

ajándéktárgyakat, kismanókat készítünk, amivel a családok, a 

vásárlóink melegebbé, hangulatosabbá tehetik otthonaikat.
Mikulás után a napok már gyorsan telnek, a visszaszámlálás 

megkezdõdik. Mennyit kell még aludni, hogy karácsony legyen? 

Egy-kettõre el is érkezik a nagy nap. 
A fenyõfát már a karácsonyi hét elején felállítjuk, és közösen 

díszítjük fel a gyermekekkel. Örömmel vesznek részt a díszek 

elkészítésében. Mire eljön az ünnep napja, a fa gyönyörû 

karácsonyfává változik, ágai megtelnek színes díszekkel, 

csillagszórókkal és pici gyertyákkal. Minden csoport készül néhány 

dallal és verssel az ünnepre, majd elérkezik az ajándékok 

kibontása…
Jó érzés látni a csillogó, mosolygó szempárokat, a boldog 

gyermekeket!

Engedjék meg, hogy az óvoda minden dolgozója nevében 

kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánjak 

óvodásainknak, szüleiknek és hozzátartozóiknak,valamint 

az újság minden kedves olvasójának!

Laczházi Hajnalka
intézményvezető

A Gondozási Központ hírei

A Gondozási Központ már 41 éve működő intézmény a községben. 
Jelenleg 30 fő részesül házi segítségnyújtásban, 96 fő szociális 
étkező és 54 fő a nappali ellátásban részesülők száma.
Foglalkozásainkról , programjainkról röviden:

-hétfői napokon a csigaklub működik, ahová szeretettel várunk 
minden érdeklődőt aki szívesen készítené el házi készítésű 
tésztáját jó társaságban.

-minden szerdán délelőtt Ferenczfiné Évike néni a hit erejével 
az idősek lelkét erősíti és ápolja.

-havonta egyszer Dr. Szabó János háziorvos látja el tagjainkat 
az intézményben.

-megkezdtük a karácsonyi vásárra a felkészülést ahol minden 
délelőtt ki-ki kedve szerint vállal hímzést,horgolást.

-hetente egyszer házi készítésű süteményekkel kedvesedünk az 
időseknek.

-továbbá rendszeresen ünnepeljük a Nőnapot, Anyák napját, 
Idősek Világnapját, és a Karácsonyt.

-részt veszünk a faluszinten megrendezett Nemzeti ünnepek 
megemlékezésein.

-nyáron a nyársalás elmaradhatatlan vidám közösséget 
összekovácsoló program.

-névnaposok köszöntése minden hónap végén.

Köszönettel tartozunk az óvodás és iskolás gyerekeknek és az őket 
felkészítő pedagógusoknak akik minden alkalommal szép és 
színvonalas műsorral kedveskednek. 
Sajnos az utóbbi években községünk idős lakosainak száma nagy 
mértékben csökkent, sokan költöztek Idősek otthonába, és sajnos az 
elhunytak száma is magas. Külön figyelmet kell fordítani az izoláltan 
élőkre és a kiszolgáltatott helyzetben lévőkre. Vegyük észre ha valaki 
segítségre szorul és nem mer kérni. Régen ez természetes volt, ne 
legyünk közömbösek a másik ember iránt, hiszen nem tudjuk mi 
mikor kerülünk hasonló helyzetbe. 

„Mikor arra vágysz, hogy észrevegyenek, megértsenek és 
szeressenek, tudd, hogy a többiek is erre vágynak."
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Eredményekben gazdag, boldog új évet kíván Átány Község Önkormányzata!

Munkaszüneti napok 2019:
Augusztus 20: Szent István ünnepe

Munkaszüneti napok 2019:
November 1: Mindenszentek

December 25: Karácsony
December 26: Karácsony másnapja

Munkaszüneti napok 2019:
Október 23: Nemzeti ünnep 
     (Az 1956-os forradalom)

Munkaszüneti napok 2019:
Január 1: Újév

Munkaszüneti napok 2019:
Március 15: Nemzeti ünnep

Április 19: Nagypéntek
Április 21: Húsvétvasárnap

Április 22: Húsvéthétfő

Munkaszüneti napok 2019:
Május 1: A munka ünnepe

Június 9: Pünkösdvasárnap
Június 10: Pünkösdhétfő



Átány község felszíni vízelvezetési 
rendszerének felújítása

Átány község elnyerte a TOP-2.1.3-15 kódszámú, Települési 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című felhíváshoz 
kapcsolódó pályázatát, így megvalósul az Átány község felszíni 
vízelvezetési rendszerének felújítása című projekt.

Az elnyert pályázat keretében a felújítás és kialakítás eredményeként 
132 darab 300 mm átmérőjű, 1 darab 800 mm, valamint 2 db 500 mm 
és 2 db 400 mm átmérőjű áteresz került kivitelezésre. Ennek 
eredményeként az átereszek esetében a kétoldali támfal kialakítása is 
megtörtént. Ezen beavatkozás következtében elvégeztük az árkok 
gépi kotrását, tehermentesítését, iszaptalanítását és a hordalékok 
kitermelését, mintegy 10 km hosszúságban.

A pályázati tervekben szereplő árokméretek helyreállítása, valamint 
kialakítása a cél: mindez olyan mértékben, amely a befogadó 
paramétereinek megfelelő. Szintén megvalósultak az oldalfal-
erősítések, illetve javítások.

…… Méter hosszan a Rákóczi úton a betonlapokkal burkolt 
árokszakasz is felújításra került.

A helyreállítás után az Átány Község Önkormányzata által 
üzemeltetendő belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer műszaki 
állapota meg felel a vonatkozó jogszabályi követelményeknek, 
képes a helyi önkormányzatok hatáskörébe rendelt kármegelőzési és 
a vizek kártételei elleni védelmi feladatok ellátására.

A keresztező műtárgyak átépítését, kiváltását, rekonstrukcióját azok 
állapota, eliszapolódása, esetleges sérülése teszi szükségessé a 
megfelelő vízáteresztő képesség helyreállításának érdekében.

A tervezés során figyelembe lett véve, hogy csak a helyben, illetve a 
területen vissza nem tatható, ott nem hasznosítható többletvizek 
kerüljenek elvezetésre.

A terület adottságait figyelembe véve lett megtervezve a felszíni 
vízelvezetési rendszer, szikkasztó és elvezető rendszerek kombinált 
alkalmazásával.

2018. április elsején indult el az EFOP-1.6.2-16-2017-00118 
azonosítószámú, „Javul a szegregátumban élők helyzete Átányban” 
elnevezésű projekt, mely három éven át fog működni a községben. A 
projektet Átány Község Önkormányzata valósítja meg 
konzorciumban a Szociális Innováció Alapítvány A kelet-európai 
térség fejlesztéséért nevű civil szervezettel együtt.  

Átány az ország leginkább leszakadó települései közé tartozik 
t á r sada lmi ,  demográfia i ,  gazdaság i ,  munkaerő-p iac i , 
infrastrukturális, valamint környezeti mutatói alapján. A projekt célja 
ezen  ada tok  a lap ján  a  szegregá l t  l akókörnyeze tben , 
mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi 
felzárkózásának és integrációjának segítése.

Ennek mentén a faluban Csillagpontot működtetünk, amely mellett a 
későbbiekben egy Csillagházat is fenntartunk majd. Az intézmények  
feladata a szociális és mentálhigiénés problémák miatt 
veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok 
életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzetekhez vezető 
okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetése. Munkánk 
alapvető része a tanácsadás és információ szolgáltatás az 
intézményről és a helyben elérhető szolgáltatásokról.

Célunk továbbá a gyermek testi, lelki egészségének, családban 
történő nevelésének elősegítése. A gyermekek korai fejlesztése, 
iskolai felzárkózásuk támogatása. Ennek érdekében nyáron napközit 
működtetünk, illetve nyári tábort szervezünk – 2018 nyarán 
Balatonszemesen táboroztunk –, illetve az iskolai időszakban 
délutáni tanodát működtetünk a Csillagpontunkban.

Munkánk során közösségépítő, közösségfejlesztő rendezvényeket, 
programokat, foglalkozásokat is szervezünk. Ilyen rendezvény volt a 
2018. szeptemberében megrendezett Családi nap főzőversennyel és 
focikupával egybekötve, illetve a Hagyományőrző fesztivál, melyet 
kiállítás és sütemény sütő verseny egészített ki. Valamint ide 
sorolható az Egészségnap, melyre 2018. november 30-án és 2018. 
december 1-jén került megszervezésre. Az Egészségnap keretében 
számos programon – például  e lőadásokon,  in terakt ív 
foglalkozásokon, tánc és tornabemutatókon, illetve szűréseken – 
vehettek részt az érdeklődök. 

Súlyos problémának látjuk a faluban a munkanélküliséget, így az 
elkövetkezőkben igyekszünk segítséget nyújtani az álláskeresésben, 
munkavállalásban, valamint képzéseket, tréningeket szeretnénk 
szervezni mind a potenciális munkavállalóknak, mind pedig a 
munkáltatóknak, mivel fontosnak tartjuk a munkáltatók 
érzékenyítését, ezáltal a munkakeresés megkönnyítését és a munka 
megtartásának elősegítését.

A projekt az Európai Szociális Alap támogatásából valósulhat meg.

„Javul a szegregátumban 
élők helyzete Átányban”
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Tájékoztató ásott, fúrt kutak vízjogi 
fennmaradási engedélyezési eljárásáról
Tisztelt Átányi Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy az Országgyűlés elfogadta azt a 
törvényjavaslatot, amely a kutak bejelentésének türelmi idejét 2020. 
december 31-ig kitolja. A türelmi idő meghosszabbítása a házi 
vízigényt kielégítő és a mezőgazdasági öntözési célú kutakra egyaránt 
vonatkozik.
A döntés értelmében, amíg az eljárásrendet tisztázó jogszabály 
nem jelenik meg, addig az ingatlan tulajdonosoknak semmilyen 
kötelezettsége nincs. 
Az eljárásrendet várhatóan 2019 tavaszán határozza majd meg az 
Országgyűlés, amely várhatóan jóval egyszerűbb lesz, mint amelyet a 
jelenleg hatályban lévő jogszabályok meghatároznak.

Joó Bence
jegyző

Átány Községi Önkormányzat Képviselő – testületének az avar és 
kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 15/2007. (X.01.) számú 
2007. október 1. napjától hatályos rendelete értelmében az alábbi 
tájékoztatás adom:

Avarnak, illetve kerti hulladéknak minősül:

Az ingatlanokon (ide értve a közterületeket is), azok tisztántartása, 
ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során 
keletkezett fű, lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék és 
egyéb növénymaradvány.

Kerti hulladékot égetni:

  Kizárólag szeptember 1. és április 30. között lehet, 10.00 
és 18.00 óra között, kizárólag szélcsendes időben.

  A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról 
a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz 
helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket 
kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz 
terjedése megakadályozható, illetve eloltható.

  Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani és a 
parázslást meg kell szüntetni.

  Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat 
háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb 
hulladékokat, műanyagot, gumit, vegyszert, 
festéket, stb.

  A tűz szítására, élesztésére kőolajszármazékot 
(benzin, gázolaj, petróleum,stb.), vagy egyéb 
vegyszert használni tilos.

  A füstképződés mérséklése érdekében a kerti hulladék csak 
száraz állapotban égethető. 

Nem égethető kerti hulladék: 

  május 1. és augusztus 31. közötti időszakban,

  szeles vagy ködös, erősen párás időben,

  vasárnapokon és ünnepnapokon, 

  közterületen,

  egészségügyi-, szociális-, gyermek-, ifjúsági- nevelési- és 
oktatási intézmények, nyitott sportlétesítmények, 
szabadidőközpontok és egyházi intézmények 100 méteres 
körzetében azok működésének időtartama alatt,

  ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el. 

Az Önkormányzat közigazgatási területén kívül keletkezett kerti 
hulladékot az Önkormányzat területére behozni és ott elégetni tilos. 

Átányi Doboló (2018. december)

Tisztelettel:
Joó Bence

jegyző
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Tájékoztató
avar és kerti hulladék égetésének

tárgyában

Joó Bence

jegyző

T Á J É K O Z T A T Á S
Csendháborítás szabályairól

Az elmúlt időszakban több lakossági panasz is érkezett a 
Polgármesteri Hivatalba csendháborítás témakörében. Ezzel 
kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot az alábbiakról:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény VI. fejezet 
5:23. §-a kimondja, hogy: „A tulajdonos a dolog használata során 
köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, 
különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel 
jogaik gyakorlását veszélyeztetné.” 
Az együttélés szabályaival kapcsolatban az egyik legelterjedtebb 
tévhit, hogy szomszédokat zavaró, hangos tevékenységet csak este 
10:00 óra után nem folytathatunk. Lehetetlen, ezért a jogszabályok 
meg sem kísérlik felsorolni azokat a tevékenységeket, amelyek 
indokolatlanul zavarhatják szomszédaink nyugalmát. Ide sorolható 
például:

- a túl hangos zenehallgatás a napszaktól függetlenül,
- a hétvégi barkácsolás,
- a lakásfelújítás,
- a házibulik,
- a családi események.

Általánosságban elfogadott gyakorlat szerint 6:00 és 22:00 óra között 
lehet „zajosabb” tevékenységeket folytatni, de akkor sem 
korlátlanul, a szomszédaink szükségtelen zavarása mellett. 
Az együttélési normákat megsértő lakótársat először célszerű 
személyesen felszólítani, megkérni, hogy halkítsa le a zenét, vagy 
fejezze be a „tivornyát”. Amennyiben ennek felszólításunk ellenére 
sem tesz eleget, rendőrségi feljelentéssel élhetünk ellene, ugyanis a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 195. §-a 
kimondja, hogy: 
„Aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó 
telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett 
természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, 
hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti 
értéket zavarja, szabálysértést követ el.” 

Ugyanezen törvény 78. § (1) bekezdése kimondja, hogy: 
„A szabálysértési eljárás feljelentés, vagy a szabálysértési hatóság 
vagy a bíróság hivatali hatáskörében szerzett tudomása, a helyszíni 
bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy általi észlelelés, 
illetve a közlekedési baleset helyszínén folytatott szemle alapján 
indul meg.” 
A feljelentést a rendőrségen kell megtenni!

A csendháborítás szabálysértés elkövetője 5.000 – 150.000 forintig 
terjedő pénzbírsággal büntetendő. Ahány szabálysértési eljárás indul az 
elkövető ellen, annyiszor lehet ellene pénzbírságot kiszabni. Ha a 
pénzbírságot az elkövető önként nem fizeti meg, akkor azt közérdekű 
munkára, vagy büntetés-végrehajtási intézetben letöltendő elzárásra 
kell átváltoztatni.

Fontos!
A hatóság minden ügyet egyedileg vizsgál és ítéli meg, hogy a zaj 
indokolatlanul hangosnak minősült-e. Fontos tehát, hogy a szabályozás 
hiányossága miatt nem találunk minden zajra megengedett határérték 
szabályozást, például a természetes személyek általi közvetlen 
zajkeltésre sem. A Kommentár alapján a Szabs. tv. a szubjektív 
tűréshatárt elérő zajokozást minősíti jogellenesnek. A jogszabály 
alapján elegendő, hogy a zajkibocsátás alkalmas legyen a zavarásra, 
így nem kell bizonyítani, hogy az ténylegesen zavarja-e mások 
nyugalmát. Ez alapján a szabálysértés fennáll akkor is, ha a zajra 
konkrét bejelentés nincs.
Az indokolatlanság meghatározása is a jogalkalmazók feladata. Az 
elbírálás tehát szubjektív, minden esetben vizsgálni kell a helyszínt, az 
időpontot, a zaj természetét és az eset körülményeit a Kommentár 
alapján.

Fentiekre tekintettel kérem, hogy a békés egymás mellett élés 
szabályait maradéktalanul szíveskedjenek betartani, a 
szomszédok szükségtelen zavarását, bosszantását elkerülni.

Átány, 2018. 12. 03.
Átány, 2018. 12. 18.

Átány, 2018. december 13.



Akikre büszkék vagyunk!
2018. december 1-én első alkalommal 

került átadásra az Átány Község 

Közszolgálatáért Díj.

A díjat Orbán Károlyné védőnő kapta.

„Átány Község Közszolgálatáért „
díjat adományoz

Orbán Károlyné
védőnő részére

Orbán Károlyné 1977. és 1980. között végezte tanulmányait az 
Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnőképző 
szakon, ahol 1980. június 09-én okleveles védőnő képesítést szerzett.

Átány településen 1980. augusztus 01. napon kezdte meg munkáját 
védőnő munkakörben, melyet a mai napig a legnagyobb alázattal, 
odaadással  és  szakmai tudással  végez.  Átányért  való 
elkötelezettsége, magatartása és eddigi tevékenysége példaértékű 
mindannyiunk számára. A közel 40 éves munkássága alatt 
folyamatosan képezte magát, gyarapítva tudását, hogy a település 
gondozottjait minél alaposabban és egyre nagyobb figyelemmel és 
pontossággal tudja ellátni. 

Munkájáért a Képviselő-testület az egész település nevében ezzel a 
díjjal mond köszönetet, további életéhez jó egészséget és sok sikert 
kíván.

Átány, 2018.  december 01.
 Gönczi Mihály 
 polgármester 

Köszönjük Rozika az áldozatos 
munkádat!

További jó egészséget, és sok 
boldogságot kívánunk!

Akikre büszkék vagyunk!

2 0 1 8 - b a n  D r.  S z i l v a 

Boglárka elnyerte “az Év 

Gyógyszerésze” címet. A 

díjat Balatonalmádiban, a 

Gyógyszerészek XXVIII. 

Országos Kongresszusán 

vette át.

Büszkék vagyunk rád, és 

gratulálunk  Bogi!

Átányi Doboló (2018. december)

108/2018.(X.25.) Képviselő-

testületi határozat
Átány Község Önkormányzat Képviselő- 
testülete attól a céltól vezérelve, hogy a 
helyi közösség szolgálatában kiemelkedő 
érdemeket szerzett személyeket méltó 
elismerésben részesíthesse, továbbá 
személyét és cselekedetét megfelelőképpen 
értékelve állíthassa a jelen és az utókor elé

A református egyház tájékoztatója

A karácsonyi ünnepi istentiszteletek rendje

December 23.  10ó. 30p. – vasárnapi istentisztelet a 
gyülekezeti teremben 

December 24.    Szenteste – du. 3 órakor istentisztelet a 
gyülekezeti teremben

December 25.  Karácsony I. napja – de. 10ó.  úrvacsorai 
istentisztelet a templomban

December 26.  Karácsony II. napja - de. 10ó.  úrvacsorai 
istentisztelet a gyülekezeti teremben

December 30.  10ó. 30p. – vasárnapi istentisztelet a 
gyülekezeti teremben 

December 31.   du. 3 órakor Óévi hálaadó istentisztelet a 
gyülekezeti teremben 

Január 1.  10ó. 30p. – Újévi istentisztelet a gyülekezeti 
teremben 

Ferenczfi Zoltán

református lelkész

Átányi Református Egyházközség

Az Átányi Dobolót kiadja: 
Átány Község Önkormányzata

Felelős szerkesztő: Ötvösné Mérten Ilona 
Szerkesztőség címe: 3371 Átány, Rákóczi F. út 60. Tel/fax: 36/482-001 

E-mail: polhivaatany@t-online.hu 
Nyilvántatrási szám: 2.9.1/114-1/2005. 

Várjuk a lakosság észrevételeit, ötleteit!
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