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2020. november 11-től életbe lépett 
intézkedések, amik 2020. december 
11-ig érvényesek.
Este 8 óra és reggel 5 óra között ki-
járási tilalom lép életbe, minden-
kinek haza kell érnie este 8 óráig.  
A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik 
esete a munkavégzés, amelyet 
azonban igazolni szükséges.

MINDEN GYÜLEKEZÉS TILOS.
Az éttermek vendéget nem 
fogadhatnak, vendégnek ott 
csak az étel elvitele céljából le-
het tartózkodni. Az üzemi étkez-
dék nyitva tarthatnak.
Az üzletek – a gyógyszertárak 
és a benzinkutak kivételével – 
este 7 óráig maradhatnak nyit-
va és utána a kijárási tilalom 
lejártával, tehát leghamarabb 
reggel 5 órakor nyithatnak ki. 
Az e rendeletben nem említett 
szolgáltatók és szolgáltatások 
(például fodrász, masszőr, sze-
mélyi edző) a szokott rendben 
működhetnek a kijárási tilalom 
szabályai mellett.
A szálláshelyek turistákat nem, 
csak üzleti, gazdasági vagy ok-
tatási célból érkezett vendége-
ket fogadhatnak.

Mindennemű rendezvény 
megtartása tilos, ide értve a 
kulturális eseményeket vala-
mint a karácsonyi vásárokat. 
A vallási közösségek szertar-
tásai a vallási  közösség dön-
tése szerint tarthatóak meg.  
A Kormány felkéri a vallási közössé-
geket, hogy a szertartásaik során a 
magatartási szabályokat az általános 
szabályokkal összhangban határozzák 
meg.

A sportmérkőzéseket zárt kapuk mö-
gött kell megtartani.
Az egyéni szabadtéri sportok gya-
korlása engedélyezett. A vonatkozó 
jogszabályok szerint versenyszerűen 

sportolók e tevékenységükben nem 
korlátozhatóak.
A szabadidős létesítmények haszná-
lata tilos, beleértve különösen a fit-
nesztermeket, fedett uszodákat, mú-
zeumokat, könyvtárakat, mozikat és 
állatkerteket, korcsolyapályákat.

A bölcsődék, az óvodák és az általá-
nos iskolák a 8. osztályig a megszokott 
rend szerint nyitva tartanak, a speciá-
lis intézményi védelmi intézkedéseket 
az igazgató határozza meg. Az iskolák 
a középfokú oktatásban 9. osztálytól 
digitális munkarendben működnek. 
A középfokú intézmények kollégiumai 
az iskolaigazgató döntése szerint mű-
ködnek.
Az egyetemek, főiskolák digitális mun-

karendre térnek át. A felsőoktatási 
intézmények kollégiumai bezárnak, 
ez alól kivételeket a rektor állapíthat 
meg. A tartózkodás különösen a hatá-
rontúli és külföldi diákok, illetve a ha-
tósági házi karantén kötelezettséget a 
kollégiumban teljesítők számára enge-

délyezhető.

Magán és családi rendezvé-
nyek (például: születésnap) 
10 főig megtarthatóak.
Temetés legfeljebb 50 fővel tart-
ható meg.
Esküvők lakodalom nélkül tart-
hatóak meg, azonban az ese-
ményen csak meghatározott 
személyek vehetnek részt.

Kórházak, iskolák, óvodák, 
bölcsődék dolgozóit és a szoci-
ális intézményben dolgozókat – 
külön kormányrendeletben fog-
laltak szerint – hetente tesztelni 
kell.

A maszkviseléssel és távolságtar-
tással kapcsolatosan eddig be-
vezetett szabályok továbbra is 
érvényesek, azzal, hogy a 10 000 
főnél nagyobb település egyes 
közterületein a maszkviselés kö-
telező. A területek kijelölése a 
polgármester feladata. Sport-
tevékenység során, valamint a 
parkokban, illetve zöldterülete-
ken a maszk viselése továbbra 
sem kötelező.

MASZKVISELÉS
A maszkviselés minden, hatodik élet-
évét betöltött személy számára köte-
lező a tömegközlekedési eszközökön, 
a 10 ezer főnél nagyobb település bel-
területén a települési önkormányzat 
által kijelölt közterületen, illetve nyilvá-
nos helyen, kivéve sporttevékenység 
során, a parkokban és a zöldterülete-
ken.
Ugyancsak kötelező az orrot és szájat 
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a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 
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elfedő maszkot hordani az üzletekben 
vásárlás és munkavégzés során, a be-
vásárlóközpontok területén (kivéve 
irodák, sportolásra szolgáló és üzemi 
helyiségek), a tömegközlekedési esz-
közök várótermeiben, vendéglátó 
üzletekben, postákon, közigazgatási 
szervek ügyfélfogadó tereiben.

Kötelező maszkot viselni az egészség-
ügyi intézményekben, kórtermekben 
azonban az ápoltaknak nem kell 
maszkot feltenni. A szociális intézmé-
nyekben az ellátottaknak a közösségi 
programok alkalmával és a közösségi 
terekben való tartózkodás esetén le-
hetőség szerint maszkot kell viselni, a 
dolgozóknak az ellátottakkal való köz-
vetlen érintkezéskor szintén kötelező a 
maszk, ahogy akkor is, ha tartósan 1,5 
méteren belüli távolságban vannak.

KIJÁRÁSI TILALOM
Este 8 óra és reggel 5 óra között min-
denki köteles a lakóhelyén, a tartóz-
kodási helyén vagy a szálláshelyén 
tartózkodni.

Kivételt képez, ha valaki egészségká-
rosodással, életveszéllyel vagy súlyos 
kárral fenyegető helyzet esetén, vala-
mint életvédelmi céllal, munkavégzés 
céljából, a munkavégzés helyére tör-
ténő közlekedés céljából, és fordítva, 
a tartózkodási helyre, illetve a szállás-
helyre történő közlekedés céljából tar-
tózkodik közterületen. 
Mindezt viszont okirattal szükséges iga-
zolni, amit a közbiztonságért felelős mi-
niszter a kormány hivatalos honlapján 
fog közzétenni.

GYÜLEKEZÉS
Tilos a közterületen, illetve a nyilvános 
helyeken a csoportosulás, illetve a 
gyülekezés, ugyanakkor a közterüle-
ten, a nyilvános helyen, illetve a sza-
badtéri sportpályákon az egyéni sza-
badidős sporttevékenység, így a futás, 
gyaloglás, kerékpározás gyakorlása 
megengedett.

Tilos lesz továbbá a labdarúgás, a jég-
korong, a kézilabda, a kosárlabda és 
a röplabda is a nem versenyszerűen 
sportolók számára.

RENDEZVÉNYEK
Egyáltalán nem lehet rendezvényt 
tartani, ebbe beletartozik a kulturális 
esemény, a koncert, a sportesemény, 
a magánrendezvény és a karácsonyi 
vásár is.

A vallási közösségek szertartása ugyan-
akkor nem minősül rendezvénynek, er-
ről a vallási közösség maga dönthet.

Sportrendezvényeken nézők nem le-
hetnek, zárt kapuk mögött kell meg-
tartani a meccseket.

Temetéseken maximum 50 fő vehet 
részt, a házzaságkötésnél pedig kizá-
rólag a szertartás vezetője, illetve az 
anyakönyvvezető, a házasulók,
a házasulók tanúi, a házasulók szülei, 
nagyszülei, a házasulók testvérei és a 
házasulók gyermekei lehetnek jelen.

VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK
A vendéglátó üzletekben csak a fog-
lalkoztatottak tartózkodhatnak tar-
tósan, azonban az elvitelre alkalmas 
ételek kiadása és szállítása érdekében 
az ehhez szükséges időtartamig más is 
bent lehet.
Ezt a szabályt munkahelyi éttermek és 
büfék, szálláshelyen található, a szál-
lásvendéget kiszolgáló éttermek és 
bárok, köznevelési intézmény, illetve 
egészségügyi intézmény menzája és 
büféje esetén nem kell alkalmazni.

ÜZLETEK
Az ott dolgozók kivételével este 7 óra 
és reggel 5 óra között tilos üzletben, 
lottózóban és nemzeti dohányboltban 
tartózkodni és ezeket zárva kell tarta-
ni. Ugyanakkor a gyógyszertárak és a 
benzinkutak nyitva lehetnek éjszaka is. 
A közlöny megjegyzi, hogy a vendég-
látó üzlet nem minősül üzletnek.

SZÁLLÁSHELYEK
A szálláshelyeken az ott dolgozók, il-
letve az üzleti, gazdasági és oktatási 
tevékenység céljából érkezők tartóz-
kodhatnak. Ugyanakkor a katonák, a 
rendvédelmi szervek tagjai szolgálati 
feladat ellátása közben, illetve a kiren-
delt egészségügyi dolgozók tartózko-
dása megengedett. 

A jégpályák, az uszodák, az edző- és 
fitnesztermek, valamint a sportlétesít-
mények a sportról szóló törvény sze-
rint versenyszerűen sportolók számá-
ra edzésen vagy sportrendezvényen 
való részvétel céljából látogathatóak, 
a többiek számára viszont tilos. Szin-
tén tilalom alá esnek az állatkertek, a 
vadasparkok, a játszóházak, a jégpá-
lyák, a múzeumok, közművelődési in-
tézmények, színházak, mozik.

OKTATÁS
A felsőoktatási intézményekben digi-
tális oktatás lép életbe. A kollégiumok 
és diákotthonok hallgatók általi láto-
gatásának rendjéről a felsőoktatási 
intézmények rektorai döntenek.

A bölcsődék, az óvodák és az általá-
nos iskolák a 8. osztályig nyitva tarta-
nak. Az iskolák a középfokú oktatásban 
9. osztálytól digitális munkarendben 
működnek. A középfokú intézmények 
kollégiumai az iskolaigazgató döntése 
szerint működnek.

A gyerekek testhőmérsékletét tovább-
ra is mérni fogják, akinek meghalad-
ja a tisztifőorvos által meghatározott 

mértéket a testhője, azt a többi gyer-
mektől illetve tanulótól el kell különíteni 
és erről a szülőt tájékoztatni kell.
A szülők továbbra sem mehetnek be 
az iskolákba.

CSOMAGKÜLDÉS
A vendéglátó üzlettel, illetve napi fo-
gyasztási cikket értékesítő üzlettel kö-
tött szerződés alapján a csomagküldő 
szolgáltatás folytatása lehetséges.
A személygépkocsival közúti személy-
szállítást végző szolgáltatók továbbra 
is végezhetik a munkájukat.

BÜNTETÉS
A rendeletben meghatározott védel-
mi intézkedések betartatását a rend-
őrség és a Magyar Honvédség együtt 
ellenőrzi.

Ha a hatóságok kötelezettség meg-
szegéséről szereznek tudomást, 
100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő 
bírságot szabhatnak ki, a helyiséget, 
területet, intézményt, illetve a helyszínt 
legalább egy napra, de akár 1 évre is 
ideiglenesen bezárathatják. 
Kötelezettségszegésnek minősül, ha 
éjszaka nyitva lesz egy bolt, kinyit egy 
szabadidős létesítmény, vagy túl so-
kan vesznek részt egy esküvőn.
A rendőrség egyszerre alkalmazhatja 
a pénzbírságot és a bezáratást, sőt 
egy nap több egymást követő ellenőr-
zés során is bírságolhat.

Akkor azonban nem lehet megbüntet-
ni szervezőt vagy az üzemeltetőt, ha 
az a jogsértő személyt, például olyat, 
aki nem visel maszkot, felszólította tá-
vozásra és a rendőrséget is értesítette.

A rendeletben arról is írnak, hogy a 
járvány elleni védekezésben részt 
vevő, közfeladatot ellátó szerv vagy 
személy a koronavírus elleni véde-
kezést elősegítő orvostechnikai esz-
közt, egyéni védőeszközt vagy más 
eszközt saját hatáskörben igazoltan 
nem vagy csak aránytalanul drágán 
tud beszerezni, akkor kérheti, hogy az 
adott eszközt az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központon keresztül szerezzék 
be.

2020. november 11.

Szabó Csaba 
polgármester
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AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTÜNK

Tisztelt emlékező közösség! Tisztelt 
Téglási Polgárok!

Hét hónappal ezelőtt a győztes már-
ciusi forradalmat ünnepeltük ezen a 
helyen, és Hét hónappal ezelőtt vált 
kritikussá országunkban a koronaví-
rus-járvány, mi pedig hitetlenkedve 
álltunk a 21. század emberének új el-
lenségével szemben, hiszen itt, Téglá-
son akkor még semmi nem érződött. 
Azóta sokat változott a helyzet.  
A tavaszi veszélyhelyzet időszakában 
olyan gazdasági, társadalmi, emberi 
próbákat kellett kiállnunk, amilyenek-
re a legidősebbek sem emlékeznek, 
mondhatnám, amilyenre még nem 
volt példa.
Hihetetlen, hogy egy ilyen aprócska 
kis vírus, amit a meleg szappanos víz 
elpusztít, ilyen rombolást végezzen 
napjaink civilizációjában. Az elmúlt  
7 hónapban nagy szükség volt a 
helytállásra és az összefogásra itt 
Tégláson is. Büszke vagyok városunk-
ra, mert bennünket nem torpantott 
meg a vírus, hanem tovább tudtunk 
fejlődni. Az intézményeink kiemelke-
dő hatékonysággal reagáltak az új 
helyzetre, erőt energiát nem kímélve 
dolgoztak a mindennapok új kihívá-
saiban. 
Hét hónapja itt a Történelmi Kopja-
fánál összefogásra buzdítottam min-
denkit, az 1849-es forradalom hősei-
nek példamutatásával, és ezt teszem 
most is: legyenek ők, és tetteik az a 
forrás, amiből erőt tudunk meríteni 
nap mint nap. 
Az aradi vértanúk példája, elsősor-
ban a hazaszeretet, az összefogás és 
az igaz ügybe vetett hit fontosságá-
ra mutat rá. Az Aradon kivégzettek 

társadalmi, nyelvi és vallási különbö-
zőségeik ellenére össze tudtak fogni,  
s együtt harcoltak a szabad, függet-
len, polgári Magyarországért. 
Ahogyan a forradalom harcaiban 
voltak áldozatok, úgy vannak most 
is naponta áldozatai a vírusnak, és a 
helyzet egyre súlyosabb. De nem ad-
juk fel, és reméljük, hamarosan lesz 
védőoltás, ami megoldja a helyzetet. 

Adja Isten, hogy legyen hitünk és 
erőnk, tudjunk dolgozni, és vigyáz-
zunk egymásra!

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS  
SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK

64 évvel ezelőtt elődeink, sokan  
közülük életük árán, nagyot fordítot-
tak a magyar nemzet sorsán.

Tisztelt Emlékező Közösség! Kedves 
Barátaim!

Az 1956-os forradalomban nem fel-
borult a rend, hanem helyreállt.

Az Október 23-i felkelők egyszer és 
mindenkorra lezártak egy korszakot. 
Felemelték a fejüket, ökölbe szorítot-
ták kezüket, és lerázták magukról 
a Rákosi-kort. Szembe fordul-
tak a szovjet megszállással, mer-
tek harcolni a jövőjükért, a mi  
jövőnkért. A történelem Őket igazol-
ta. 
Mi az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc valódi történetét szüleink-
től, nagyszüleinktől félve hallhattuk,  
a mai fiataloknak pedig felelőssé-
günk ’56 üzenetét tovább adni. 

De mi is valójában ez az üzenet?
Tudjuk, hogy itt Tégláson is voltak ál-
dozatai a forradalomnak. Tudjuk, 
hogy azokat az embereket, akik 
leverték a Hajdúsági Iparművek 
homlokzatáról a vörös csillagot, és 
hangosan szavalták a szózatot, az 
ÁVO-sok gyorsan utolérték. Tudjuk, 
hogy ezeket az embereket szinte fél-
holtra verve dobták vissza, és egész 
életükben megfigyelték, III/III-as je-
lentések tucatjai készültek róluk. 

Meg kell emlékeznünk ’56 téglási 
hőseiről, és köszönetet kell monda-
nunk nekik, amiért volt bátorságuk, 
hitük szembe szállni a Rákosi korral, 
az elnyomással, és volt erejük a meg-
alázó megfigyelések, és ügynökjelen-
tések közepette tovább élni. 

Tudjuk, hogy ezeken az utakon, ami-
ken ma is, nap mint nap lépünk, itt 
vonultak el a szovjet tankok, és tud-
juk, hogy ma már egyetlen meg-
szálló szovjet harckocsi sincs az or-
szágban. Mert a történelem igazolta  
56 hőseit.

Ezért számunkra ’56 üzenete: hogy 
a forradalmárok mertek saját koruk 
problémáira, kérdéseire határozott és 
világos választ adni, és áldozatokat 
hozni ezért. Mertek egy nem szokásos 
módon reagálni helyzetükre. 

Nekünk is a saját korunk, saját közös-
ségünk mai kérdéseire, kihívásaira 
kell reagálnunk. Városunk jövőjéért 
áldozatokat kell hoznunk. 
1956 a szabadság ünnepe: 
12 nap alatt egy diktatúrát söpört le 
a magyar nép a térképről, és 12 nap 
alatt többpárti demokráciát hozott 
létre: helyreállította a rendet.

Emlékezni, átörökíteni ’56 tanúságté-
telét kötelességünk.
Ma 1956. október 23-a üzenete: meg-
mutatja az utat az életben maradás-
ra és a felemelkedésre.

Szabó Csaba
polgármester
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Az ingatlanok használatával, vala-
mint a szomszédjogi szabályokkal 
kapcsolatos alapvető rendelkezése-
ket a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, valamint a szom-
szédjogok és a tulajdonjog korlátai-
nak különös szabályairól szóló 2013. 
évi CLXXIV. törvény tartalmazza. 
E rendelkezések ismertetésével segít-
séget kívánunk nyújtani a lakosság 
számára a hatályos szabályokban 
való eligazodáshoz, az önkéntes jog-
követéshez, és ez által a jószomszédi 
kapcsolatok megerősítéséhez.

Használat, hasznok szedése, terhek 
viselése és veszélyviselés
A tulajdonos jogosult a dolgot hasz-
nálni és a dolog hasznait szedni; viseli 
a dologgal járó terheket és a dolog-
ban beállott azt a kárt, amelynek 
megtérítésére senkit sem lehet köte-
lezni.

A dolog használatának általános 
magánjogi korlátja
A tulajdonos a dolog használata so-
rán köteles tartózkodni minden olyan 
magatartástól, amellyel másokat, 
különösen a szomszédokat szükség-
telenül zavarná, vagy amellyel jogaik 
gyakorlását veszélyeztetné.

A földtámasz joga
A tulajdonos nem foszthatja meg a 
szomszédos épületet a szükséges föld-
támasztól anélkül, hogy más megfe-
lelő rögzítésről ne gondoskodnék.

A szomszédos telek igénybevétele
Ha közérdekű munkálatok elvégzé-
se, állatok befogása, az áthajló ágak 
gyümölcsének összegyűjtése, az 
ágak és gyökerek eltávolítása céljá-
ból vagy más fontos okból szükséges, 
a tulajdonos kártalanítás ellenében 
köteles a földjére való belépést meg-
engedni.

A tulajdonos a szomszédos földet kár-
talanítás ellenében használhatja, ha 
ez a földjén való építkezéshez, bontá-
si, átalakítási vagy karbantartási mun-
kálatok elvégzéséhez szükséges.

A szükséghelyzet
Másnak életét, testi épségét vagy va-
gyonát közvetlenül fenyegető és más 
módon el nem hárítható veszély ese-
tén a tulajdonos köteles tűrni, hogy 
dolgát a veszély megszüntetése cél-
jából a szükséges mértékben igény-
be vegyék, felhasználják vagy abban 
kárt okozzanak. 

Más vagyonát fenyegető veszély ese-
tén ez a kötelezettség a tulajdonost 
akkor terheli, ha a fenyegető kár elő-

reláthatóan jelentős mértékben meg-
haladja azt a kárt, amely a tulajdo-
nost a behatás következtében érheti.

A tulajdonos a szükséghelyzetbe ke-
rült személytől kártalanítást, attól, aki 
a veszély megszüntetése során indo-
kolatlanul nagy kárt okozott, a szer-
ződésen kívül okozott károkért való 
felelősség szabályai szerint kártérítést 
követelhet.

Ha több személy életét, testi épségét 
vagy vagyonát fenyegető veszélyt 
egyes veszélyeztetett tárgyak feláldo-
zásával hárítanak el, az ebből eredő 
kárt, ha e tárgyak feláldozása szük-
séges volt, veszélyeztetett érdekeik 
arányában valamennyien viselik; ezt 
a szabályt kell alkalmazni a veszély el-
hárítására fordított szükséges költség 
megosztására is.

A közérdekű használat
Az ingatlan tulajdonosa tűrni köteles, 
hogy az erre jogszabályban feljogo-
sított személyek - a feladataik ellátá-
sához szükséges mértékben - az in-
gatlant időlegesen használják, arra 
használati jogot szerezzenek vagy az 
azon fennálló tulajdonjogot egyéb-
ként korlátozzák. Ebben az esetben 
az ingatlan tulajdonosát a korlátozás 
mértékének megfelelő kártalanítás il-
leti meg.

Ha a korlátozás az ingatlan rendel-
tetésszerű használatát lehetetlenné 
teszi vagy jelentős mértékben akadá-
lyozza, a tulajdonos az ingatlan kisa-
játítását kérheti.

Tilosban talált állat
Ha a tilosban talált állat tulajdonosa 
ismert, az ingatlan tulajdonosa kö-
teles őt az állat befogását követően 
annak elszállítására felszólítani, de 
mindaddig visszatarthatja az állatot, 
amíg az általa okozott kárt az állat tu-
lajdonosa meg nem téríti.
Ha a tilosban talált állat tulajdonosa 
nem ismert, a Polgári Törvénykönyv 
találásra vonatkozó szabályait kell al-
kalmazni.

A Polgári Törvénykönyv szerint, ha va-
laki feltehetően más tulajdonában 
álló, elveszett dolgot talál és azt bir-
tokba veszi, megszerzi annak tulaj-
donjogát, ha arra igényt tart feltéve, 
hogy
a) megtett mindent annak érdeké-
ben, hogy a dolgot a tulajdonos visz-
szakaphassa; és
b) a dolog tulajdonosa vagy az átvé-
telre jogosult más személy a találás-
tól számított egy éven belül, élő állat 
esetén három hónapon belül, a dolo-

gért nem jelentkezik.
Ataláló köteles a talált dolgot a ta-
lálástól számított nyolc napon belül 
a dolog elvesztőjének, tulajdonosá-
nak, a dolog átvételre jogosult más  
személynek vagy a találás helye sze-
rint illetékes jegyzőnek átadni.
A jegyzőnek való átadáskor a találó 
nyilatkozni köteles arra nézve, hogy 
igényt tart-e a dolog tulajdonjogára. 
A találó igénybejelentéséről a jegyző 
igazolást ad.

Ha a kirepült méhrajt annak tulajdo-
nosa két napon belül nem fogja be, 
azon birtokbavétellel bárki tulajdon-
jogot szerezhet.

Lehulló gyümölcs felszedésének joga
Az ingatlan tulajdonosa felszedheti az 
ingatlanára a szomszédos ingatlanról 
áthullott terményt, ha a növény tulaj-
donosa a termény beszedését elmu-
lasztotta.

A közterületre hulló terményt bárki 
felszedheti, ha a növény tulajdonosa 
a termény beszedését elmulasztotta.

A két ingatlan határvonalán álló nö-
vény és terménye egyenlő arányban 
illeti a szomszédos ingatlanok tulajdo-
nosait.

Szomszédos ingatlanok elválasztá-
sára szolgáló kerítés, mezsgye vagy 
növény használata
A szomszédos ingatlanok elválasztá-
sára szolgáló kerítés, mezsgye vagy 
növény használat ára az ingatlanok 
tulajdonosai közösen jogosultak.
A szomszédos ingatlanok elválasztá-
sára szolgáló kerítés, mezsgye vagy 
növény fenntartásával járó költségek 
olyan arányban terhelik az ingatlanok 
tulajdonosait, amilyen arányban őket 
jogszabály vagy megállapodásuk 
annak létesítésére kötelezi. Ha jogsza-
bály vagy a felek megállapodása a 
fenntartás kérdéséről nem rendelke-
zik, a költségek őket a határolt föld-
hosszúság arányában terhelik.

Ha a szomszédos ingatlanok határvo-
nalán álló növény valamelyik ingat-
lan rendes használatát akadályozza, 
illetve kárt okoz vagy annak veszélyé-
vel fenyeget, és az érdeksérelem más 
módon nem hárítható el, az ingatlan 
tulajdonosa követelheti, hogy azt kö-
zös költségen távolítsák el.

Áthajló ágak, átnyúló gyökerek levá-
gása
Az ingatlan tulajdonosa csak akkor jo-
gosult az áthajló ágak és átnyúló gyö-
kerek levágására, ha azok az ingatlan 
rendes használatát akadályozzák, és 

TÁJÉKOZTATÁS 
az ingatlanok használatára, valamint a szomszédjogokra vonatkozó szabályokról
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TESTÜLETI ÜLÉS
Tájékoztatás Téglás Város 
Önkormány  zat Képviselő-tes-
tületének 2020. október 29-én  
(csütörtökön) a Városháza Tanács-
termében tartott soron következő  
üléséről

Az önkormányzati képviselők nyílt  
ülésen 

• elfogadták Szabó Csaba polgár-
mester tájékoztatóját a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról, az 
elmúlt testületi ülés óta történt fonto-
sabb intézkedésekről;

• megválasztották Chebliné Kocsis Er-
zsébet képviselőt az Ügyrendi-, vala-
mint a Humán Ügyek Bizottsága tag-
jának, valamint Petőházi Gabriella a 
Pénzügyi-, Gazdasági-, és Település-
fejlesztési Bizottság külsős tagja esküt 

tett a képviselő-testület előtt;
• elfogadták az Önkormányzat Szer-
vezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását, mely pontosítja és rész-
letesen szabályozza a testületi ülés 
menetét;

• döntöttek a közterületi térfigyelő 
rendszer újabb bővítéséről, és az ezt 
szabályozó önkormányzati rendelet-, 
valamint a Hajdúhadházi Rendőrka-
pitánysággal kötött megállapodás 
módosításáról, amely – mint hatóság 
– jogosult kizárólag betekinteni a fel-
vételekbe;

• pályázat benyújtásáról született 
döntés a közterületi illegális hulladék-
lerakók felszámolására a „Tisztítsuk 
meg az országot!” elnevezésű prog-
ram keretében; 

• döntöttek a költségvetés egyes ki-
emelt előirányzatainak átcsoportosí-
tásokról, illetve módosításáról; 

• módosították a Dózsa György utca 
végén található külterületi útra el-
nyert pályázattal kapcsolatos döntést 
az útépítés megvalósítása érdeké-
ben;
 
• elfogadták a Téglási Bölcsőde, Csa-
ládsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat 
elmúlt évi tevékenységéről szóló be-
számolót;

• javaslatot tettek az iskola következő 
tanévi felvételi körzethatárára.

Téglás, 2020. október 30.

Szilágyi József László
   jegyző

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM
A II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Baptista Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola tanítványaiból kiválasztott 20 
tanuló az Nemzeti Tehetség Program 
pályázatának köszönhe-
tően (NTP-MŰV-19) tehet-
séggondozó programban 
vesznek részt 2019 őszétől. 
A „Tánccal a tehetségért 
- tehetséggel a táncért” 
elnevezésű program azon 
téglási tehetségek szá-
mára nyújt tanórán kívüli 
elfoglaltságot, akik a tánc 
és kineziológia területén 
kiemelkedő készségekkel, 
képességekkel bírnak. Ennek keretén 
belül a különböző felmérések, tesz-
tek által kiválasztott jelentkezők olyan 
képzésben vehetnek részt, melyen 
főleg a helyben biztosított táncfog-
lalkozások által fejleszthetik releváns 
tehetségterületüket. 
A tanórán kívüli próbákat az Iskola 
táncpedagógusa vezette, de egy  
alkalommal külső előadó; Hercz  
Vilmos, a Debreceni Népi Együttes 
vezetője, a Népművészet Ifjú Mestere 
is segítette munkájukat. Ezen alkalma-
kon Bácska táncaival foglalkozhatnak 
a diákok, ahol ugróst és csárdást is ta-

nulhatnak. Bár a kitűzött programok 
megvalósítását a járványügyi helyzet 
folyamatosan nehezíti, a program  
eddig célratörően és élményközpon-
túan működik.    

A csoport tánctáborban is részt vehe-
tett Sátoraljaújhelyen, ahol tartalmas 
és hasznos napokat tölthetett. 
A több órás táncpróbákat kirándulá-
sok és egyéb lazító programok színe-
sítették. Egyik alkalommal élőzenés 
táncházban is kipróbálhatták tudásu-
kat, melyhez a zenét a Flaska Banda 
szolgáltatta.  Az ottani munka során 
segítségükre volt Csontos Anna; a 
Debreceni Népi Együttes csoportve-
zetője, a Hagyományok Háza Kárpát-
aljai Hálózatának mentora.  
A pályázat keretein belül a kiválasz-
tott lányok bácskai népviseletet kap-

hattak, melyet a táncok elsajátítása 
után készült alkotás bemutatása során 
viselhetnek majd. A tehetséggondo-
zó program végén Tégláson szeretnék 
majd bemutatni a tanult táncokból 

készült koreográfiát. 
Az NTP-MŰV-19 jelzéssel 
bíró pályázat eddigi prog-
ramelemeivel eléri a kitű-
zött célját; hiszen az isko-
lánk diákjaiból kiválasztott 
20 legtehetségesebb diák 
részesülhet olyan képzés-
ben, melynek során a részt-
vevőkben a mozgás irán-
ti szeretet erősítésén kívül 
tánc ismereteiket, kineszteti-

kus intelligenciájuk fejlesztését, iden-
titástudatuk erősítését, és testi, lelki 
gyarapodás által pozitív életminőség 
változást szeretnénk elérni úgy, hogy 
a fő irányvonalunk a magyar kulturá-
lis örökség megőrzése, a népi kultúra 
ápolása legyen.”

Vámosi István 
néptáncoktató 

azokat a növény tulajdonosa felhívás 
ellenére sem távolítja el.
Amennyiben a szóbeli felhívás nem 
vezet eredményre, írásban, igazolha-
tó módon szükséges felhívni a szom-
szédot az áthajló ágak és átnyúló 
gyökerek levágására.

Amennyiben a szomszéd az írásbe-
li felhívás ellenére sem gondoskodik 
az áthajló ágak, átnyúló gyökerek 

levágásáról, és ez a birtoksértő hely-
zet egy éven belül áll fenn, akkor a 
jegyzőhöz birtokvédelmemért lehet 
fordulni. Egy éven túli zavaró állapot 
fennállta esetén a jegyző nem járhat 
el a birtokvédelmi ügyben, ebben az 
esetben a Debreceni Járásbíróságtól 
lehet birtokvédelmet kérni.

Szomszédjogi szabályok alkalmazá-
sa a közös tulajdonban lévő ingatlan 

használata esetén
A fentiekben ismertetett szomszédjo-
gi szabályokat alkalmazni kell a közös 
tulajdonban álló ingatlant természet-
ben megosztva használó tulajdonos-
társak egymás közötti viszonyában is.

Téglás, 2020. november 6.

Szilágyi József László
   jegyző
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Mozgalmas, hónapot tudhatunk magunk mögött. Októ-
ber elején a bölcsődénk előkertjét őszi hangulatba va-
rázsoltuk, a gyerekek közreműködésével, hisz számunkra 
nagyon fontos, hogy a gyerekek szép környezetben tölt-
sék mindennapjaikat. A környezet kulcsszerepet játszik a 
gyerekek fejlődésének-támogatásában, tudásának bőví-
tésében. 

A bölcsőde átadó helyiségeit rendeztük be őszi „tájház-
zá”. Megismerkedhettek a gyerekek a kukoricamorzsolás 
technikájával. Annyira tetszett a bölcsiseknek, hogy nem 
unták meg ezt a tevékenységet. A délelőtt folyamán diót 
is törtünk, melyet jóízűen elfogyasztottunk. Népi jellegű 
dalokat hallgattunk, mondókákat mondtunk. Fergete-
ges hangulat kerekedett, mindenki táncolt, még azok a 

gyerekek is, akik az elején kicsit bátortalanabbak voltak. 
Óriási élmény volt ez a nap a gyerekeknek, és nekünk fel-
nőtteknek is. Biztos, hogy ezentúl is minden évben meg-
rendezzük az őszi napot a bölcsődében. 
A hónap végén töklámpásokat faragtunk, és ezekkel díszí-
tettük bölcsődénk udvarát. 
Imázsfilm készült a bölcsődéről, melynek hatására több 
család érdeklődött bölcsődénk iránt, lassan elérünk  befo-
gadóképességünk határához, még van néhány férőhely, 
ezért szeretettel várjuk a családok jelentkezését.

Csobán Csilla 
szakmai vezető

ŐSZI HANGULAT A BÖLCSŐDÉNKBEN

ÓVODAI ÉLETÜNK - BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA

A Bárczay Anna Városi Óvodában 
253 gyermek kezdte meg a 2020-
2021-es nevelési évet. 
Ez az évkezdés mégis más az előző 
évekhez képest. A koronavírus-jár-
vány miatt több óvintézkedést kellett 
bevezetnünk az intézményben, és 
ezért nem tudtuk megtartani azokat 
a programokat, amelyek már hagyo-
mánnyá váltak az évek során az óvo-
dában. Ilyenek a szüreti mulatság, 
fáklyás felvonulás, libanap. 
Ezen programok aktív résztvevői vol-
tak a szülők is, és együtt közösen éltük 
át ezeknek a napoknak a varázslatos 
hangulatát. 

Az óvodai életünk az óvoda falai kö-
zött tevékenyen telik. 

Megünnepeltük az állatok világnap-
ját, és ennek apropóján adomány-
gyűjtést is szerveztünk az állatoknak. 
Az összegyűjtött élelmet két kolléga-
nőnk el is vitte a debreceni kutya-
menhelyre, ahol nagyon örültek az 
adománynak. Köszönjük az adakozó 
szülőknek a segítséget. A gyümölcsökből és zöldségekből ter-

més bábokat készítettek a csoportok, 
melyek kiállításra kerültek a folyosó-
kon és az aulában. 
Az udvarunkat pedig gyönyörű tök-
lámpások díszítették. A tevékenysé-
gek a szülők gyűjtő munkája és kreatív 
alkotó kedve nélkül nem valósulhatott 
volna meg. 
A napokban készült el a komposztáló 
tárolónk is, amit elhelyeztünk az ud-
varunkon. A gyerekek már el is kezd-
ték gyűjteni az őszi leveleket, amit a 
kis talicskák segítségével szállították a 
komposztáló ládába.
     

Veresné Hevesi Zsuzsánna
 óvodavezető
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A korábbi évek hagyományait folytatva ebben az évben 
is lehetőség nyílik arra, hogy a 70. életévüket betöltött 
téglási szépkorúaknak karácsonyi csomagot ajándékoz-
zunk. 
Nem adhatunk sem pénzbeli, sem természetbeni szociális 
támogatást jövedelemvizsgálat nélkül, ezt írja elő a jog-
szabály. 
A hatályos önkormányzati rendelet értelmében, annak 
nyújtható támogatás, akinek a havi nyugdíja nem éri el 
a 285.000.- Ft-ot, ezért kérjük, ha megfelel ennek a kritéri-
umnak, az Ön részére kiküldött KÉRELEM NYOMTATVÁNYT 
kitöltve, és mellékelve a 2020. NOVEMBER HAVI NYUGDÍ-
JÁRÓL szóló igazolást (postai szelvényt, banki folyószámla 
egyenleget) haladéktalanul juttassa el a Polgármesteri 
Hivatalba.

Amennyiben kérdése van, hívja a Polgármesteri Hivatalban 
Papp Ferencné vezető-főtanácsost a 06-20/525-7088, 
vagy 06-52/384-312 telefonszámon.

November 12-én, a Szociális Munka Világnapja alkalmából tisztelettel  
köszöntjük a szociális területen dolgozókat. 
Ezen a napon különösen odafigyelünk azokra a szakemberekre, akiknek 
az élethivatásuk a segítségnyújtás, gondozás. Ilyenkor megállunk egy rö-
vid időre és megpróbáljuk átgondolni mindazt a munkát, amit Nekik kö-
szönhetünk. Tudjuk, hogy városunkban is időről időre sok ember szorul testi 
lelki támogatásra. Nálunk Tégláson, minden egyes gondozott ember bíz-
hat az egyedi ellátásban, a személyes törődésben, számíthat a jó szóra, és 
odafigyelésre, világi, és egyházi területen egyaránt. 

Köszönet minden szociális intézményünk munkatársainak, áldozatos mun-
kájukért, köszönet a fáradhatatlan segítségnyújtásért. Köszönet és elisme-
rés azoknak, aki empátiával, szeretettel magas színvonalon végzik mun-
kájukat naponta. Kívánunk Nekik nagyon jó egészséget, és természetesen 
munkájukban való további örömöt, kitartást!

SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA

KARÁCSONYI CSOMAGOSZTÁS  
70 ÉVEN FELÜLIEKNEK

LAKOSSÁGI FÓRUM - TÁRSASHÁZAK
2020. október 29-én a Multifunkciós Közösségi Házban a 
társasházakat érintő korszerűsítési pályázatokról tartottak 
tájékoztatót szakemberek.

Szabó Csaba polgármester képes vetített tájékoztatóban 
foglalta össze a korszerűsítések szükségességét. 
Jónás Imre  – energetikus, a hőszigetelésekről és a társas-
házak energetikai fejlesztésének lehetőségeiről beszélt, 
illetve azokról az elvárásokról, amikre a jövőben várha-
tóan számítani kell. A társasházak részére kiírt pályázatok 
által nyújtott támogatás nagy segítség, sőt sok esetben az 
egyetlen lehetőség lehet a felújítására. 
Kővári Ilona pénzügyi szakember a hitel-lehetőségeket, és 

a kölcsönök konstrukcióit mutatta be, a Takarékszövetke-
zet képviseletében. 
Kerékgyártó Tibor építészmérnök, műszaki ellenőr pedig 
a társasházak állapotromlásának következményeiről be-
szélt, végső soron hova vezethet, ha hagyják a tulajdono-
sok a házakat leromlani: akár megvonhatják a hatóságok 
a lakóház minősítést. 
Nagyon fontos, hogy szabályosan megalakult és működő 
társasházak vehetnek részt a felújítási és korszerűsítési pá-
lyázatokban.
Remélhetőleg ez a lakossági fórum is motiválta a tulajdo-
nosokat, és segített a jövőt illető kérdésekben.
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Dr. Ludmány Csilla ügyvéd
Ügyfélfogadás helye: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi  
János u. 33., „KUTAS 2000” Erdőbirtokossági Társulat  
Hajdúhadház székhelyén 
Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől-péntekig telefonon egyez-
tetett időpontban; Tel: 06 30/439-0609

Tisztelt Hirdető Partnereink!

A Téglási Krónika havi megjelenéssel, 2400 példány- 
ban készül, s minden téglási háztartásba eljut.  
Amennyiben úgy gondolják, hogy hirdető partne-
reink kívánnak lenni, az alábbiakban tájékoztat-
juk Önöket a részletes árakról és felületekről: 
 
1/1 oldal -   20.000 Ft,  
1/2 oldal -   10.000 Ft,  
1/4 oldal -   6.000 Ft,  
1/8 oldal -   3.000 Ft,  
1/16 oldal - 1 500 Ft. 
 
Az árak bruttó árak, tartalmazzák az Áfát és egyszeri 
megjelenésre vonatkoznak.
 
Fizetés: átutalással vagy a hivatal pénztárában a 
hirdetés felvételekor. A hirdetéseket a Polgármes- 
teri Hivatal 9. sz. irodájában kérjük leadni.

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 
06 52/384-312 

Téglási    Krónika

HIRDETÉSEK

Dr. Nagy Noémi ügyvéd
Ügyfélfogadás: Pénteken 9-17 óra, Szombaton 9-13 óra
Cím: 4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 76/B. épület
Telefonszám: +36-30-37-27-254
E-mail: nagy.noemidr@gmail.com

Téglási  KRÓNIKA   

SÚLYEMELŐK HÍREI

Masters Országos Súlyemelő Bajnokságot 
rendeztek hétvégén Budapesten. 
Dobos Árpád Téglás HAJDU ipari Váro-
si Sportegyesület versenyzője II. helyen  
végzett, +109 kg súlycsoportban, az 
M35-évesek mezőnyében.

Edzője: Nagy László

Tini Országos Bajnokság Téglás!  

Hétvégén Téglás adott otthont a nagy eseménynek . 
Nehéz helyzetre való tekintettel, sikeresen meg tudtuk rendezni!  

14 egyesület részvételével, a téglási csapat 2 arany, 1 ezüst,  
2 bronz érmet nyert! 

Eredmények:
40 kg 2. hely: Varga Bence 
45 kg 3. hely: Nagy Zoltán 
67 kg 3. hely: Nagy Tamás 
89 kg 1. hely: Németh Szabolcs  
Serdülő +96 kg 1. hely: Koszta Gyula. 

Edzőjük: Nagy László

Téglási Krónika • Havonta megjelenő városi lap • Alapította: Téglás Város Önkormányzata  • A szerkesztőség címe: 4243 Téglás, Kossuth u. 61. •   
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