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Hetvehely önkormányzati hírek
Költségvetés készítés!
Készül a településünk költségvetése, melyben több változást kell figyelembe venni.
A gépjárműadó teljes összege a Kincstárat illeti.
Az iparűzési adó mértéke maximalizálva van 1%-ban, ami Hetvehelyen eddig is
ennyi volt, azonban a gazdaság lassulása itt is megmutatkozik a befizetésre kerülő
összegben.
Komoly pénzügyi veszteséget okoz a Szolgáltatóház működtetésének változása.
Elmaradt az épületben történő feladatok teljesítése utáni bevétel, mely milliós
nagyságrend. A feladat megmaradt, a normatíva elmarad.
A bérekben jelentkező garantált bérminimum 210600 Ft-ról 219000 Ft-ra emelkedett.
Ez jó, azonban az eddigi bérek is csak a minimálbér szintjén mozogtak, és az
emeléssel még mindig a minimálbér szintjén maradt. Szomorú, hogy az állam,
valamint az önkormányzatok a saját dolgozóit is ezen szinten tartja. Az
önkormányzatok alulfinanszírozottak, ezért a bérek eltérítését nem tudják bevállalni.
Problémát okoz az orvosok hétvégi ügyeleteinek finanszírozása, melynek egy része
az alapellátás, másik része szolgáltatás, azonban pénzügyi fedezete nincs.
Szinte az önkormányzatok minden területén az alulfinanszírozottság jelentkezik,
melyet saját forrás terhére kell kiegészíteni. Az önkormányzat ingó és ingatlan
vagyontárgyainak fenntartása, milliós nagyságrendet tesznek ki, melyekhez nem
párosul normatíva (épületek, gépjárművek biztosítása, tűzvédelem, villámvédelem,
rágcsáló irtás, érintésvédelem stb.)
A mostani helyzetben a pandémia is komoly pénzügyi terhet jelent az
önkormányzatoknak. Szociális intézkedések melyekre nincs fedezet, (ételdobozok
beszerzése, gyermekétkeztetés alulfinanszírozottsága, maszkok beszerzése és
folytathatnám a sort.)
A közfoglalkoztatásban is a bérekhez 10% hozzájárulást kell biztosítani, melyhez
nincs fedezet. Az elmúlt években fokozatos csökkenés mutatkozott a
közfoglalkoztatásban, ami újra felerősödik. Jelenleg 15 főt foglalkoztat az
önkormányzatunk, többnyire asszonyok, akik csak alapvető feladatokat tudnak
elvégezni, mert gépekkel nem vállalhatnak munkát.
A felsoroltakon túl forrás nélküli feladatok, a KÖH normatíva feletti hozzájárulása, a
település rendezési tervének elkészítése, a kataszter, valamint az értéktár követése,
mely meghaladja a 10 millió Ft összeget.
Remélhetőleg a kormány általi ígéret, hogy segítik a kistelepüléseket nem marad el!
A pályázatok általi bevétel nem segíti a működést, ezért megtévesztőnek tűnik az
önkormányzatok költségvetésének magas összegű bevétele!
Wágner Antal
polgármester
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Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
FELHÍVÁS
Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése
rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése
érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente
legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók
által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és
más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és
állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. február 01. napjától 2021. március 31. napjáig
terjedő időszakban végzi az ebösszeírást.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat
rendelkezésére bocsátani. A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem a Szentlőrinci Közös Önkormányzati
Hivatal Hetvehelyi Kirendeltségéhez tartozó települések közigazgatási területén tartott négy hónaposnál
idősebb ebek tulajdonosait/tartóit az „Ebösszeíró adatlapot" kitölteni és legkésőbb 2021. március 31. napjáig
az alábbiakban felsorolt módokon a közös önkormányzati hivatal kirendeltségéhez eljuttatni szíveskedjenek.
Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
Hetvehelyi Kirendeltségén 7681 Hetvehely, Rákóczi u. 36. szám alatt, illetve a www.hetvehely.hu
weboldalról letölthetők.
Felhívom az ebtulajdonosok és ebtartók figyelmét arra, hogy a korábbi összeírás során bejelentett ebeket ismét be
kell jelenteni!
A kitöltéssel kapcsolatban a 73/578-528-as telefonszámon kaphatnak tájékoztatást hétfőtől - csütörtökig 8 00 1500 óra között, pénteken 800-1200 óráig, vagy e-mailben a igazgatas@hetvehely.hu e-mail címen.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:
 személyesen vagy postai úton a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének címezve a
Hetvehely, Rákóczi u. 36
 ügyfélkapun keresztül a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal címére (KRID azonosító:
411950999)
 e-mailben a igazgatas@hetvehely.hu e-mail címre
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2021. március 31.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi
bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján 150.000 Ft.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a közös
önkormányzati hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok és ebtartók
az eb összeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban
bejelenteni. Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentését a fent ismertetett módon teheti meg.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy
hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a
jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem
rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
Együttműködésüket köszönöm!
Hetvehely, 2021. február 01.
dr. Tóth Sándor
jegyző
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Tájékoztatás méhészeknek!
A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és
leküzdéséről” szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet, valamint „az állategészségügyről” szóló
1995. évi XCI. törvény alapján:
A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e
tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye
szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a
méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Amennyiben a méhek
állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van,
a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő
méhcsaládok számát egy legalább 40x30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.
3. számú melléklet a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelethez*
BEJELENTŐ LAP
A méhész neve: ............................................................................................................................
Lakcíme: .......................................................................................................................................
A méhek állandó telephelye: ........................................................................................................
A vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi igazolás száma: ..............................................................
A kiadás helye: ...................................................... ideje: ............................................................
A méhek utolsó tartási helye: .......................................................................................................
A jelenlegi vándortanya pontos megjelölése: ..............................................................................
A kaptárak száma: ........................................................................................................................
A méhcsaládok száma: .................................................................................................................
A letelepedés pontos ideje: ..........................................................................................................
Kelt ..................., 20 ..... év ................... hó ..... nap.
........................................
a bejelentő aláírása
IGAZOLÓ SZELVÉNY*
A/z .......................................................... települési önkormányzat/kerületi önkormányzat
jegyzője igazolja, hogy .......................................... méhész ......................................
lakos .............................................. db méhkaptárjának letelepítését bejelentette.
Kelt ..................., 20 ..... év ................... hó ..... nap.
..............................................
települési/kerületi
önkormányzat jegyzője
Strauszné Hergeth Mónika
Igazgatási referens
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Nymtit hírek
Belátható időn belüli a tervezett kutatási tevékenység.
A mélységi geológiai tároló megvalósítási programjának jelentősebb
mérföldköveinek felszín alatti kutatólaboratórium kialakítása, tároló építése, majd
üzembe vétele. Aktualizálása a nemzeti program 2021-ben esedékes felülvizsgálata
keretében valósul meg.
2021-2023 közötti időszakban elvégzésre kerül a BAF I. felszíni kutatási fázis
(általános helyszínminősítés és célterület rangsorolása) terepi tevékenységei.
- Felülvizsgálatra kerül az elhelyezési koncepció, valamint pontosításra kerül a
hulladékleltár.
- A fázis végére el kell készíteni az I. fázisra vonatkozó kutatási zárójelentést és az
előzetes biztonsági jelentést.
- Folytatása lesz a térségben a monitoring tevékenységnek és a fúrási maganyag
tárolásának.
- Aktualizálni kell a 2000 -ben készített országos szűrést, a tároló befogadására
potenciálisan alkalmas formációt.
Ezek a feladatok valósulhatnak meg, ami foglalkoztathatja a tagtelepüléseken élőket,
illetve a Képviselő-testületeket.
Az Nymtit tagtelepülések polgármesterei megtekintik a fúrás helyszínét a
Kővágószőlős- Hetvehelyi út melletti területen, mely Boda közigazgatási területéhez
tartozik.
Mint ahogy az előző cikkemben jeleztem, egyre nagyobb támadás fogja érni a
Mecsekben történő nagy radioaktivitású kiégett fűtőelemek elhelyezését szolgáló
kutatást.
Az LMP mint politikai párt azonnali leállítását követeli a Mecsekben folyó
kőzetkutatást Boda térségében.
Január 22-én az Nymtit elnökét, valamint az alelnököket fogadta a Paks II.
Atomerőmű fejlesztésével megbízott Süli János miniszteri biztos, a Paksi irodájában.
A megbeszélésen számunkra tartalmas ügyek kerültek előtérbe, mely
meghatározza a jövőnket. Az idei esztendőben 25 éve annak, hogy hat település
polgármestere létrehozta az önkormányzatok szövetségét, melynek jogutódja az
Nymtit. A Mecsekben folyó kőzetkutatást a politika egyik oldalról támogatja, másik
oldalról támadja. A kiégett fűtőelemek már része a mindennapjainknak, ezért
érthetetlen, hogy egyes politikai pártok nem azonosulnak a problémával, sőt előnynek
gondolják a támadásukat. A világban az energia iránti igények egyre nagyobbak,
mely az emberek kényelmét szolgálja, valamint a technika nélkülözhetetlen eleme.
Természetesen ennek az energia előállító folyamatnak is vannak hulladékai, amivel
valamit kezdeni kell. Nem öröm számunkra, hogy a közvetlen közelünkben találták
meg, az arra esetleg alkalmas kőzetet. A további részben már mérnöki munka kell,
hogy legyen a biztonság nevében. A Mecsekben folyó felszíni kutatás előzménye,
hogy 1987-ben a földalatti „alfa vágatban” több műszer került telepítésre, melyek
mérési eredményeit a szakemberek feldolgozták. Ennek folytatásaként felszíni
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fúrásokkal vizsgálják a kőzet tulajdonságait. A miniszteri biztos úrral történt
megbeszélésen több téma került az asztalra, melynek lesz még érdemi folytatása. Azt
látjuk, hogy az Innovációs és Technológia minisztériumban személyi változások
történnek, amiből arra következtethetünk, hogy a Paks II. és a kutatás fontos eleme
lett az országunknak!
Wágner Antal
polgármester

NYMTIT TELEPÜLÉSI GYORSINFÓ 2021. január
Bakonya:
A PKSZAK által működtetett Bakonyai Idősek Klubja működésének
hivatalos kezdő időpontja 2009. január 26-a volt, így immáron 12 éves
fennállását ünnepelte. Több klubtagunk már kezdetektől a klub életének
részese és vannak olyanok is, akik később érkeztek hozzánk. Ezen idő alatt
volt néhány nehéz és szomorú pillanat is, de nagyon sok örömmel teli közös
élményt is átéltek. A Bakonyai Idősek Klubja tagjai mindig is híresek voltak
az összetartozásról, a befogadó készségről, a jókedvről, és a küzdésről.
Sajnos az elmúlt év kissé megtépázta a klub megszokott életét, de nagyon
reméljük, hogy ez az időszak mihamarabb véget ér. Köszönetet mondunk a
PKSZAK dolgozóinak fáradhatatlan munkájukért. Babosné Sévó Andrea
közművelődési asszisztensünk segítségével Facebookon hirdetett játékokkal,
lehetőségekkel hidaljuk át a pandémiás időszakot lakóink nagy
elégedettségére és érdeklődésére. Januárban fényképes recept versenyt
hirdettünk. A Magyar Kultúra Napján a falu apraja nagyja egy- egy sort
szavalt el a himnuszból és kisgyermekek mondták el kedvenc versüket,
mondókájukat. Ezek a videók a Bakonya Facebook csoportban láthatók.
Átalakult a Bakonya Sportegyesület, hivatalos jogutódja a Patkó Bandi
Gasztrokulturális Egyesület, Valfart István elnökségi posztjával.
Boda:
AZ MFP keretében lehetőség nyílt a településen, új lakóingatlanok
kiépítésére. A pályázaton nyert összeg, három lakóterület kialakítására ad
lehetőséget. Folyamatosan zajlik a szociális tűzifa kiadása az igénylők
számára. Az Önkormányzat házhoz szállítja a fát az igénylők részére.
Az enyhe téli időjárás lehetőséget ad a településen lévő egyes intézménye
karbantartására. Jelenleg a műhely belső felújítása zajlik.
Bükkösd:
Szociális tűzifa programot befejeztük, kiosztásra került minden jogosult
számára. Külterületi településrészünkön Szentdomjánban E-on hálózat
felújítási beruházás indult. Közterületeinken több helyen ahol szükségessé
vált kövezéssel utak és parkolók állapotát javítottuk ki. Elkezdtük a
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temetőinkben a téli időszakban végezhető ápolási munkákat. A már nem
funkcionáló ó temető rendbetételét.
Cserdi:
Szociális tűzifa program keretében 97 m3 kapott az önkormányzat, ami
darabolás után kiszállításra került, a vírushelyzetre való tekintettel minden
igénylő részesült a rendelkezésre álló mennyiségből. Az orvosi rendelő
kivitelezési tervei elkészültek, jelenleg a vállalkozók által benyújtott
ajánlatok elbírálása történik. A kedvező időjárási viszonyokra tekintettel a
közfoglalkoztatottak a település karbantartását végzik, a temetőben és a
szőlőhegyi utak mentén.
Cserkút:
Január hónapban pályázati, költségvetési, fejlesztési előkészítések zajlottak.
A munkacsoportokban folyik a munka melynek hamarosan kézzel fogható
eredményei lesznek. A környezettudatosság jegyében Önkormányzatunk
szerződést kötött a Biotrans Kft-vel az elhasznált háztartási sütőolaj,
zsiradék begyűjtésére.
Dinnyeberki:
Közterület Karbantartását Szolgáló Eszköz pályázatunkhoz átvettük
gépeinket. Hosszú távú közmunka programunkban végezzük feladatainkat.
Betelepítésre kerül a hónap elején gombapincénkbe a laskagomba.
Helesfa:
Hamarosan elkészül a tálaló konyha felújítása, ami a burkolatok és bútorok
cseréjéből, valamint a vízvezeték rendszer felújításából áll. Az
Önkormányzat megkezdte az idei költségvetés összeállítását. A farsang idén
csendesebben zajlik, mint az előző években, online jelmezversenyt
hirdetünk.
.
Hetvehely:
Befejezéshez közeledik a MŰV ház felújítása, mely a Magyar Falu Program
keretében valósul meg, a beruházásra a döntéshozók 15 millió Ft támogatást
biztosítottak. Megkezdődött a Szolgáltatóház éttermének bővítése, valamint
a könnyű szerkezetű tárolók építése. A beruházást lassítja a téli időjárás.
Készül a település költségvetése, mely sok bizonytalan tényezőt tartalmaz.
A gazdaságban és a politikában, valamint a pandémia által okozott
események hatására kiszámíthatatlan, hogy milyen bevételekkel számolhat a
település.
.
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Ibafa:
Önkormányzatunk január hónapban 15 rászoruló család részére jutatott el
élelmiszer csomagot. Aláírásra került azon turisztikai pályázat támogató
szerződése, melyet önkormányzatunk a tavalyi évben Baranya Megyei
Önkormányzattal közösen nyert el. A pályázati támogatásból a Megyei
önkormányzat kilátót épít a Zselic legmagasabb pontjára a 358,5 m
Hollófészekre, még önkormányzatunk az elnyert összeget a pipamúzeum
berendezésére költi.
Kővágószőlős:
A rendeleti kormányzás szabályait figyelembe véve készül a település
költségvetése. Elkészültek a mini bölcsőde kivitelezési tervei, jelenleg a
kivitelező pályáztatása zajlik, átadás december hónapban. A „Konyha
korszerűsítése” című sikeres pályázatunk támogatási összege megérkezett,
jelenleg a kivitelező kiválasztása folyik. A munkák a nyári leállás alkalmával
fognak elkészülni. A települési népkonyha pályázatunk is pozitív elbírálást
kapott, így februártól azok a helybeli lakosok számára akik szociális
helyzetük miatt nem tudnak térítési díjat fizetni hétfőtől – péntekig egy tál
meleg ételt biztosítunk.
Kővágótöttös:
Polgármesteri döntés alapján, mely a képviselő testülettel egyeztetésre
került, a 2021. évi NYMTIT-el kötendő szerződésben Kővágótöttös
működési költségekre kéri a támogatást. Elkészült a 2021-es költségvetés, de
elfogadása a rendkívüli helyzet feloldása a képviselőtestületek újbóli döntése
után várható. A közmunkások januári hónapban kültéri virágtartókat,
dekorációkat gyártottak az RHK Kft.- től kapott ládákból. A Falufejlesztő
Egyesület vezetősége elkészítette a 2020. évi beszámolóját, valamint a 2021.
évi programtervét. A rendkívüli vírushelyzet miatt még nem került
elfogadásra, de folyamatban van az RNÖ 2021. évi munkatervének
elkészítése és az együttműködési megállapodások felülvizsgálata. A
rendezvények elmaradásának pótlására online farsangi maszkok, jelmezek
versenye lett meghirdetve a gyermekeknek. Szintén online formában
"Kővágótöttös szépségei és mindennapjai" pályázat került kiírásra minden
korosztály számára, melyre fotóval, rajzzal, grafikával, festménnyel lehet
nevezni.
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Tájékoztatás
Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin települések képviselő-testületei 2015-ben
alkottak rendeletet az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről, melynek
legfontosabb szabályai az alábbiak:
Az ingatlanon keletkező nagyobb mennyiségű kerti hulladék szabályos kezelése az
ingatlantulajdonos feladata.
A hulladékkezelő közszolgáltató által el nem szállított kerti hulladékot gyenge szél
mellett, száraz időben, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak szigorú
betartásával szabad égetni.
A kerti hulladék égetése az önkormányzati rendeletben megjelölt időszakban is tilos a
hivatalosan elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt, vagy párás, ködös, esős időben,
vagy a lábon álló növényzet, tarló tekintetében, vagy kisfeszültségű,
középfeszültségű, nagyfeszültségű és távközlési vezeték alatt, vagy védett természeti
területen.
Kerti hulladék égetése csak megfelelően kialakított helyen, vagyon és személyi
biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos
felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett, a szomszédos és a
saját telken lévő épületektől legalább 10 méteres távolság tartásával szabad.
Az ingatlan tulajdonosa az égetés során köteles gondoskodni arról, hogy szükség
esetén a tűz eloltásához szükséges eszközök (pl.: oltóvíz, homok, kézi szerszámok)
azonnali alkalmazásra kész állapotban rendelkezésre álljanak.
A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani,
szárítani kell és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet.
A kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, vagy veszélyes hulladékot
(műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait).
Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj)
légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható.
Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell
annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.
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Helyi rendelet szerint a kerti hulladék égetése az alábbi időpontokban
megengedett:
Hetvehely:
Április 15-től november 15-ig keddtől szombatig 10 órától 18 óráig
November 15-től április 15-ig a nap bármely órájában
Vasárnap és hétfőn a szabadtéri égetés tilos!
Kán településrészen április 15-től november 15-ig hétfőtől péntekig 10 órától 18
óráig.
November 15-től április 15-ig a nap bármely órájában
Szombat, vasárnap a szabadtéri égetés tilos!
Okorvölgy:
Április 15-től november 15-ig hétfőtől szombatig 10 órától 18 óráig
November 15-től április 15-ig a nap bármely órájában
Vasárnap a szabadtéri égetés tilos!
Szentkatalin:
Hétfőtől péntekig 10 órától 18 óráig
Szombat, vasárnap és önkormányzati rendezvények napján a szabadtéri égetés tilos!

Fenti szabályok a veszélyhelyzet megszüntetéséig vannak érvényben!
A veszélyhelyzet megszüntetését követően országosan tilos lesz az avar
és a kerti hulladék égetése!
Az önkormányzat amennyiben a lakossági igények ezt szükségessé
teszik, alternatív megoldást dolgozz ki a zöldhulladék kezelésére,
amiről részletes tájékoztatást fogunk adni!
A szakemberek a komposztálást ajánlják!
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KUTAK BEJELENTÉSE:
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a kutak bejelentésére, legalizálására vonatkozó
határidő meghosszabbításra került.
Határidő: 2023. december 31.
FÖLDEK OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDON MEGSZÜNTETÉSE
A 2020. évi LXXI. törvény rendelkezik az osztatlan közös tulajdon felszámolásáról,
az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatok rendezéséről.
A januártól megindítható közigazgatási eljárás során a tulajdonostársak
megegyezésével, az állami/önkormányzati kisajátítással és a tulajdonosi
bekebelezéssel szüntethető meg a közös tulajdon. Ennek eredményeképpen januárban
elindulhatnak azok az eljárások, melyek esetében az osztatlan közös tulajdon
megszüntetése úgy történik, hogy az ingatlant egyetlen tulajdonostárs szerzi meg
(bekebelezés jogintézménye).
Ezen kívül a földhivatalok is januártól megkezdik az ingatlan-nyilvántartásban
szereplő adatok rendezését. A tulajdonostársak egyezségén alapuló megosztások
vonatkozásában a technikai feltételek véglegesítése jelenleg zajlik, így várhatóan
azok az eljárások 2021 áprilisában indulhatnak meg.
Alapesetben az osztatlan közös tulajdon megosztását a tulajdonostársak egyezsége
szerint kell végrehajtani. Az eljárás során annak a tulajdonosnak kell kezdeményeznie
az osztatlan tulajdon megszüntetését, aki magához venné a tulajdonostársak
földrészletét. Az írásban megtett nyilatkozatnak a szándék mellett tartalmaznia kell az
értékbecslés során megállapított ellenértéket. A kisajátítandó földrészletet használó
tulajdonos készíttethet saját értékbecslést is. Az értesítésnek tartalmaznia kell emellett
azt is, hogy az értesített tulajdonostárs harminc napon belül határozza meg, milyen
feltételekkel válik meg tulajdonrészétől. Ha például ház áll a területen, akkor arról is
nyilatkoznia kell. A tulajdonjog ellenértéke azt a tulajdonostársat is megilleti, aki nem
is tud a tulajdonában lévő földdarabról. Az ismeretlen, felkutathatatlan tulajdonosokra
eső ellenérték összege bírósági letétbe kerül. A jogosultnak 15 éve van arra, hogy
igényelje az összeget, ezt követően az az államra száll, amely csak földvásárlásra
használhatja a pénzt.
Kelenfiné Barics Rita
kirendeltség-vezető
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Emlékezzünk
Emlékezzünk azokra a sokat szenvedett hazától távolra üldözött magyarországi
németekre, és az otthon maradottakra, akiket az elitek politikája kollektív bűnösnek
mondott ki.
A svábokat megfosztották az alapvető emberi jogaiktól, és megfosztották Őket az
állampolgárságuktól. Elvették házaikat, jószágaikat, földönfutóvá tették a sváb
családokat. Az első szerelvény 1946. január 19-én 75 évvel ezelőtt indult útjára
Németország felé. A szomorú sorsú emberek csak egy kis batyuba vihették el, a
számukra fontos tárgyakat.
A falunkban sem volt másként!
A m.kir. Belügyminiszter Úr 31.100/1944.XXI. Res. számú rendelete alapján
Hetvehely községből Neufeld Gyula zsidó napszámos kereskedő Mohácsra
szállítandó gettóba. Nevezettnek kiürítendő üzlethelyisége és lakása van.
Szentkatalin községből Berliner Árpád zsidó napszámosnak vagyonát, üzleti
helységéből a berendezést, valamint az árukészletről az elöljáróság saját használatú
leltárt készít.
A jelentés alapján a zsidók elszállítása 1944. május 15-én megtörtént.
Az országban hány és hány németek által lakott településen készültek hasonló iratok.
A statisztika mögött emberi sorsok húzódtak meg, akik bűntelenül szenvedték meg a
politika mocskait.
Szánalmas, hogy akik mentességet kaptak a kitelepítés alól, házaikat, jószágaikat
elvették, azonban ha volt lehetőségük, visszavehették. Sajnos olyanok is voltak, akik
nem vehették vissza házukat, de nap mint nap elmentek az apai házuk előtt,
emlékezve a családra, az istállóban állt jószágokra. A falunkból sok ember
kényszerült más falvakban új életet kezdeni, de szívükben örökké Hetvehelyiek
maradtak.
A kitelepítés borzalmait a leszármazottak, máig magukban hordozzák, és emlékükben
felidéződnek a szüleik, nagyszüleik által elmondottak.
Az emlékek megőrződnek generációkon keresztül és hogy ne vesszen a feledés
homályába, a településünkön az emlékparkunkban, a Hősök terén állítottunk I.
valamint II. Világháborús emlékművet az elesetteknek, és a Gulágra elhurcoltak
tiszteletére emlékfalat emeltünk.

A sorsüldözöttek neveiket, az emlékműveinken megőrizzük a jövőnek, hogy
emlékeztessen bennünket a tragikus múltunkra!
Wágner Antal
polgármester
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Óvodai hírek 2020. december
Elnézést kérünk az óvodai pedagógusoktól, a gyermekektől, a szülőktől és az
olvasóinktól, de az előző számból kimaradt az intézmény karácsonyi műsoráról
készült fotók és leírás.
Az óvodai karácsonyi ünnepséget december 16-án tartottuk – a vírushelyzetre való
tekintettel – zárt keretek között. A gyermekekkel elsétáltunk megnézni a betlehemet
és a falu karácsonyfáját. Itt énekekkel, verssel csalogattuk a karácsonyi angyalokat az
óvodához. Mire visszaértünk, meg is érkeztek az ünnepi díszben pompázó
csoportszobánkba és ajándékaikat a fa alá tették számukra. Társasjátékokat, gyurmát,
készség- és mozgásfejlesztő eszközöket, könyveket és kreatív eszközöket kaptunk és
némi apróságot haza is vihettek a gyermekek. Az ajándékok kibontása és az új
játékok kipróbálása után ünnepi ebéddel zártuk ezt a csodás napot.
Még szebbé tette ünnepünket, hogy karácsonyi ajándékként egy hatalmas csomagot
nyertünk a Bartos Erika írónő által kiírt pályázaton, így további 5 társasjátékkal,
valamint 5 mesés és verseskötettel gazdagodott óvodánk. Minden kedves olvasónak
békés, boldog újesztendőt kívánunk! A Hetvehelyi Óvoda gyermekei és dolgozói
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Óvodai Hírek 2021. január
Az új év beköszöntével véget ért a téli szünet az óvodában. A gyermekek boldogan
vették birtokba a karácsonyra kapott új tornaszereket, játékokat. A havas időt
kihasználva sok időt töltöttünk az udvaron is, szánkóztunk, hóembert építettünk.
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Az óvodai tehetséggondozás keretében 4 gyermek művével indultunk az Anikó
Cukrászda által „Kedvenc sütim, tortám” elnevezésű rajzpályázatán. Balázs Eperke,
Imrő Áron és Laufer Alex is gyönyörű alkotásokat készítettek, ám Endre Natasa
nagycsoportos óvodásunk első helyezést ért el a megmérettetésen. Nyeremény
tortáját a csoport farsangi mulatságára ajánlotta fel! Nagyon büszkék vagyunk Natira,
a továbbiakban is minden lehetőséget megadunk neki, hogy tehetségét
kamatoztathassa.

Endre Natasa
Scherdán Zoltánné
intézményvezető
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Védőnői tippek
Mikor és hogyan hívjunk mentőt?
Bizony, bárki és bármikor kerülhet olyan helyzetbe, amikor mentőt kell hívnia. A
vészhelyzetre, balesetre soha nem számítunk, nem is tudunk rá felkészülni, váratlanul
ér mindenkit. E havi írásomban a vészhelyzetekről és a mentőhívás szabályairól
szeretnék írni.
Vészhelyzetben akkor vagyunk, amikor váratlanul olyan helyzetbe kerülünk, ami az
életünket veszélyezteti. Ilyenkor mindenképpen a lehető leghamarabb segítségre van
szükségünk, hiszen veszélyben van az életünk. Bárki segíthet, még egy kisgyermek
is, eszköz sem kell hozzá, csak a segíteni akarás. Sokszor azzal is segítünk, ha
segítséget hívunk. Nem árt azonban tudnunk néhány dolgot, ahhoz, hogy hatékonyan
segítsünk egy bajbajutottnak.
A következő esetekben mindenképpen segítségre, elsősegély nyújtásra és mentő
hívására is szükség van:
-

ha életveszély vagy annak gyanúja áll fenn
autóbaleset (főleg, ha gyermek is érintett)
gyermek görcsrohamánál
magas láz esetén – ha a gyermeknek 40 fok feletti, illetve kis csecsemőknél
39 fok feletti a hőmérséklet, és ha az nem csillapítható
a baleseti mechanizmus alapján feltételezhető, hogy az ütés ereje nagy volt
magasról való leesés
ingerekre nem reagálás
légzés hiánya (ha nem tapasztalunk légzést)
mozdulatlanság – eszméletlenség esetén
ha a végtag rendellenesen áll
bő, sugárban ömlő vérzés, vagyis nagyfokú vérvesztés esetén
légúti idegentest, fulladás esetén, amikor hatástalan a köhögés, nehéz a
levegővétel
heves allergiás reakció (például méhcsípésnél nyaki duzzadás)
hirtelen jelentkező igen erős, kibírhatatlan fájdalom (fej, mellkas, has)
szélütés gyanúja, ha pl. bénulás, erős zsibbadás jelentkezik
nagy fokú (nagy kiterjedésű) égés
bármilyen eredetű mérgezés esetén
megindult szülés
olyan magatartászavarnál, amikor saját vagy mások testi épségét
veszélyezteti valaki
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Sajnos sok esetben előfordul, hogy feleslegesen, illetve indokolatlanul kerül sor a
mentők hívására. Ilyen esetek például:
- a panaszok már több napja fennállnak
- a vérzés könnyen uralható
- a sérülést nem kíséri nagy fájdalom és a sérülés jellege sem utal erre
- amennyiben a jelentkező tünetek nem túl kellemetlenek
A mentők hívószáma: 112
Ez egy egységes hívószám az Európai Unió tagállamaiban a nap 24 órájában hívható.
A hívással nem csupán a mentőket tudjuk elérni, hanem a rendőrséget és a
katasztrófavédelmet (tűzoltóságot) is. Így nem kell több számot megjegyezni, csupán
egyet. A 112-es segélyhívó szám vezetékes és mobiltelefonról egyaránt ingyenesen
hívható, a legtöbb mobiltelefonon a billentyűzár feloldása nélkül is. Akkor sincs
probléma, ha esetleg nincs az adott helyen térerő, ekkor is kezdeményezhető a hívás.
Mentőhívás esetén feltétlenül mondjuk el a következőket:
- hol történt az eset (pontos hely megjelölés: cím megye, település, házszám
és annak minél pontosabb megközelíthetősége, autós balesetnél út,
kilométerkő)
- nevünk, telefonszámunk
- pontosan mi történt, milyen jellegű vészhelyzet áll fenn, kinek (kiknek) van
szüksége segítségre (lehetőleg röviden, pontosan kell elmondani mi történt,
hogy milyen tünet, panasz észlelhető, illetve azt is, hogy baleset esetén,
hogy hány sérült van)
- fentieken kívül fontos, hogy minden egyéb információt is átadjunk, ami
fontos lehet (például, ha balesetnél a tűzoltókra is szükség van)
Fontos, hogy ha ténylegesen mentő kell, és az elindult a helyszínre, lehetőleg valaki
várja a kapu, vagy a bejárat előtt!
Az is nagyon fontos, hogy a telefont ne tegyük le a bejelentés után, hiszen a vonal
túloldalán segítenek nekünk a megfelelő elsősegélynyújtásban.
Vészhelyzetnél az is fontos, hogy maradjunk higgadtak. Egy fél perces tudatos
légzéssel, amikor megállunk és mély be-, majd kilégzéssel lenyugtatjuk magunkat,
kifújjuk a feszültséget, az esetleges pánikot és megpróbálunk befelé figyelni, sokat
segíthet abban, hogy higgadtabbak legyünk, nyugodtabban át tudjuk látni a
történteket és nem utolsó sorban, hogy hatékonyan tudjunk segíteni.
Iveszics Tünde
védőnő
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Történelmünk
A település keletkezése, szerkezete, fejlődése
Hetvehely községben eddig rendszeres ásatásokat nem végeztek, ezért az őskor és
ókor történetével és életviszonyaival csak általánosságban és megyei viszonylatban
foglalkozhatunk.
Baranya megye állandó jellegű benépesedése az új kőkor alatt ment végbe. A környék
szántóföldjein talált leletekből következtetve Hetvehely környéke már ekkor is lakott
volt /csiszolt és pattintott kőeszközök, agyagedények cserepe/. A környék dombjai és
a völgyekben futó patakok kedvező feltételeket teremtettek a megtelepedésre.
Az ókor és népvándorlás kora
Az időszámításunk kezdete körüli időben az egész Dunántúl római uralom alá került.
A III. század közepén tűntek fel Baranyában a kereszténység első nyomai. A keleti
gótok 456-ban mint a kelet-római birodalom szövetségesei kapták Pannoniát
szállásterületül.
A honfoglaló magyarok hazánk földjét törzseik szerint szállták meg. A Kán
nemzetség Baranya megyén kívül másutt ősi birtokkal rendelkezett, így méltán
tekinthetnénk a megye ősnemzetségének. Bizonyosnak tekinthető, hogy Baranya
megye már a X. század folyamán az Árpádok uralmi területéhez tartozott. /Szászné
Beke Gabriella: Szederkény monográfiája, 1977. 18. p. (szakdolg.)/
Hetvehely az Árpád-korban
Keletkezéséről régi írásos emlékek, feljegyzések nem ismeretesek, mégis, a község
régi temploma és az erről adott szakértői vélemények alátámasztják Árpád-kori
keletkezését. Régi templomára és a török idők alatt elpusztult szerzetes rendházára
számos egyházi feljegyzés is utal. Dr. Szőnyi Ottó és Lux Károly régészeknek az
1908. évben adott szakértői megállapításai felbecsülhetetlenek. A szakértői vélemény
szerint eme Árpád-kori templom és szerzetes rendház a XIII. században épült.
Mindezt bizonyítják az épület várszerű falai, az építési stílusa, tárgya, anyaga, s a
belső falon talált freskók. Az épület románkori stílusa arra mutat, hogy e várszerű
építmény megfelelő védelmül szolgált az itt élő embereknek. Egyházi
feljegyzésekből tudjuk, hogy a templom a XIII. századtól kezdve "Szent Anna"
tiszteletére búcsújáró hely volt és 42 falu tartozott hozzá /Takács I., 1980. 5-6. p./
A község több évszázadon át jobbágytelepülés volt. Ma már a régi lakóházak nyomai
nem találhatók, nyilván azért, mert az egykor itt élő népek szegény, jobbágysorban
élő emberek voltak, akik nem tudtak maguknak szilárd, időtálló lakhelyet építeni.
/Takács I. 1980. 6. p./
A török hódoltság időszaka
Az 1526-os mohácsi vereséggel eldőlt az ország sorsa. Az Eszék felől
Magyarországra tóduló török sereg Baranya földjén vonult fel, kirabolva, felégetve az
útjába eső településeket. De nemcsak a törökök dúlták fel Baranyát, állandó veszélyt
jelentettek a falvakra a portyázó végvári csapatok és a német lovasok is. Így
történhetett, hogy a XIV. században oly sűrűn lakott. Virágzóan gazdag terület az
1500-as évek közepére már lakatlan pusztasággá változott. A falvakat és lakóikat a
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török uralom alatt nemcsak a hadak kegyetlen pusztításai tizedelték, elbujdosásra
kényszerítette a jobbágyságot az igen súlyos török adórendszer is. Az amúgy is nagy
fejadó /harács/ mellett nagyszámú rendes és rendkívüli adót, illetéket, vámot kellett
fizetnie a folyton gyérülő számú jobbágyságnak. Helyzetüket még inkább nehezítette
az a tény, hogy a történelmi helyzetből eredően nemcsak a töröknek, hanem a régi
földesúrnak és a magyar királynak is adózniuk kellett. /Barakonyiné, 1984. 36. p./
Ez az időszak a községet is súlyosan érintette. Gárdonyi Géza az Egri csillagokban amelyet történelmi dokumentumok alapján írt -megemlékezik a pécsi,
szentjakabhegyi pálos kolostorház törökök általi elpusztításáról. Ehhez tartozott a kis
hetvehelyi filiális szerzetesház, amelyet a török -a hagyomány szerint -1550-ben
lerombolt, a templomot pedig istállónak használta, majd felgyújtotta. Így elpusztult a
templom teljes bútorzata, leszakadt a kórus, leégett a tetőzet, s csak az üres, révedező
falak maradtak meg. A török hódoltság időszaka alatt a templomot és környékét
hatalmas erdőség vette körül. Itt húzódtak meg, itt találtak menedéket a szénégetők és
parasztok, itt tanyáztak és gyújtottak tüzeket -a védett falak között -a felmelegedésre.
Ezután még hosszú évtizedeken keresztül állt elhagyatva a romos templom.
A falu teljesen elnéptelenedett, illetve a megmaradt lakosság áttelepült a "bakonyai
rétre". Jelenlegi helyére csak a XVII-XVIII. században kerülhetett vissza.
Ez idő tájt Hetvehely a Nagyvátyi Boóz Tamás szolgabíró járásaként a fehérvári
káptalan birtoka volt. A község az 1542-es adólajstromban 3 portával, elszegényedett
településként szerepelt. /Takács I., 1980. 6. p./
1557-ben 2 portával szerepel a rovásadó összeírásban. /Tímár György: XVI. századi
rovásadó összeírások a mai Baranya megye területéről, Pécs, 1974-75. 37. p./
A visszavonuló török csapatok, valamint a felszabadító hadak újra nagy pusztítást
végeztek a területen. Az 1686-ban végzett, Baranya egész területére kiterjedő
összeírás is megemlíti a felszabadító harcok és hadak pusztítását. /Barakonyiné, 1984.
36. p./
Folytatjuk...
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Kedves Vásárlóink!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy Február 1. nappal a Krisztián Market megnyitotta
ajtaját. Mindig törekedni fogunk, hogy a vásárlóink elégedettek legyenek az áru
minőségével és a kiszolgálással. Egyéni rendeléseket személyesen vagy telefonon
örömmel fogadjuk és teljesítjük.
A boltban kapható:
•kenyér és pékáru
•hús és hentesáru
•zöldség és gyümölcs
•tej, tejtermék
•édességárú
•cukrászati készítmények
•alkoholmentes és szeszes ital
•állateledel
• vegyi áru és meg sok más termék kapható lesz
Sajnos a hivatalos engedélyekre való várakozás miatt a vegyi áru árusítása kis idővel
eltolódik.
Megértésüket köszönjük Krisztián Market!

Kiadja: Hetvehely Község Önkormányzata 7681 Hetvehely, Rákóczi u.36.
Telefonszám: 06-73/578-528 E-mail.: kozmuvelodes@hetvehely.hu
Felelős kiadó: Wágner Antal polgármester; Szerkesztő: Niesz Tímea

Készült: 250 példányszámban
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