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Vereb Község Önkormányzata és a
Szent Benedictus Borlovagrend
tisztelettel meghívja
Lovasberény, Pázmánd és Vereb minden termelőjét
a Szent János napi boráldásra
2013. december 27-én 15 órakor, Szent János ünnepén
a verebi Nepomuki Szent János katolikus templomba.
A gazdák nevében köszöntőt mond és áldást kér






Wagner Péter borrendi tag, Nadap polgármestere és
Kupi László borrendi tag, Kápolnásnyék alpolgármestere.
A 2013-as év újborait Tallér Krisztián plébános áldja meg.
Közreműködik a Gyertyaláng Együttes.

Kérjük a résztvevőket, megáldandó boraikat legkésőbb 14.45-ig
szíveskedjenek elhelyezni a templomban kijelölt helyre.
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Kiadja:
Vereb Község Önkormányzata
300 ingyenes példányban
2477 Vereb, Fő út 10.
Tel. és fax: 06-22/238-006
Tel.: 06-22/238-007
E-mail: verebph@t-online.hu
Honlap: www.vereb.hu
Felelős kiadó:
Kurcz Mária polgármester

Az eseményt követő fogadás helyszíne:
Közösségi Ház – Vereb, Vajda János út 5.

Szerkesztő:
Kerekes Erzsébet
Közösségi Ház és Könyvtár
igazgató

Önkormányzati hírek
Vereb község Önkormányzata
/2013. ( XI.28. ) rendelete
a talajterhelési díjról
Vereb Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
Törvény 26. § (4) bekezdése szerinti
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet
A rendelet hatálya
1.§
1. A rendelet személyi hatálya arra a
kibocsátóra terjed ki, aki Vereb község közigazgatási területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés
hatálya alá tartozó szennyvízelvezetést, ideértve az egyedi zárt
szennyvíztározót is, alkalmaz (a
továbbiakban: „kibocsátó”).
2. Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint - hatósági engedéllyel rendelkező - egyedi
szennyvíz-elhelyezési
kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és
a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben
a kibocsátó által évente vizsgált
nitrát, ammónium, szulfát, klorid
tartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20 %-kal
a közcsatorna üzembe helyezését
követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket.
3. A (2) bekezdés szerinti felmérés
eredményét a kibocsátó köteles öt
évig megőrizni és ellenőrzés esetén az adóhatóság rendelkezésére
bocsátani.
II. fejezet
A talajterhelési díj alapja, mértéke
2. §
1. A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés
esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség
hiányában az átalány alapján megXXII. évf. 4. szám

határozott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti
locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel. Az
átalány a vízszolgáltatás díját megállapító, tárgyévben hatályos jogszabályban meghatározott átalány
értékével egyenlő.
2. A talajterhelési díj alapja az (1) bekezdésben
meghatározott
víz
mennyiség, csökkentve azzal a
számlákkal igazolt mennyiséggel,
amelyet a kibocsátó, zárt, vízzáró
réteggel szigetelt (nem szikkasztó
rendszerű)
szennyvíztárolójából
olyan arra feljogosított szervezettel
szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti
elhelyezését igazolja.
3. A fizetendő éves talajterhelési díj
összege az A x E x T szorzattal
egyenlő, ahol
A - a (2) bekezdés szerinti alap (m3)
E - az egységdíj, melynek értéke
1200,-Ft/m3
T - a területérzékenységi szorzó,
amelynek értéke 1,0
A talajterhelési díj falagos értéke: 1
m3 x 1200,-Ft/m3x 1,0 = 1200,-Ft/m3.
III fejezet
Egyes eljárási szabályok
3. §
1. A helyi vízgazdálkodási hatósági
jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési
díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie
(önadózás) a tárgyévet követő év
március 31-ig. A kibocsátó fizetési
kötelezettségének keletkezéséről,
módosulásáról vagy megszűnéséről az erre okot adó tény, körülmény bekövetkezésétől számított
15 napon belül köteles bejelentést
tenni az önkormányzati adóhatóságnál.
2. A kibocsátó – a természetes személy kivételével – köteles olyan
nyilvántartást
vezetni,
(közüzemi vízdíjszámlák, telephelyi házi törpe vízművel ellátott ingatlan esetén az általány díj szabályai szerint megállapított mérték)
amelyből a díjfizetés alapja, valamint mértéke telephelyenként
megállapítható.

3. A kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében a víz szolgáltatója az önkormányzati adóhatóság
felé adatszolgáltatásra köteles:
minden év február 28. napjáig a kibocsátók részére az előző évben
szolgáltatott, valamint a locsolási
célú felhasználásra figyelembe vett
vízmennyiségről, minden negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók körében bekövetkezett
változásokról.
4. A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatással összefüggő személyes
adatokat a kibocsátó azonosítására
és a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.
4. §
1. A kibocsátó díjelőleg fizetésére
kötelezett. A kibocsátó a negyedévi díjelőleget a negyedév utolsó
napjáig fizeti meg a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a
tárgyévet megelőző év tényleges
kibocsátása alapján fizetett teljes
díj negyedének megfelelő összegben.
2. Ha a kibocsátó folyamatosan működtet kibocsátást mérő rendszert,
a mérések alapján a folyó negyedévre irányadó díjelőleget kell
megfizetni.
3. A kibocsátó a tárgyévet követő év
március 31-ig a tárgyévi tényleges
kibocsátás alapján számított és az
(1) bekezdés alapján befizetett díjelőleg különbözetét megfizeti, illetve a túlfizetés összegét a tárgyévet követő év első negyedévi díjelőlegnek megfizetésekor beszámítja vagy visszaigényli.
4. Az új létesítményt üzemeltető kibocsátó a használatbavétel napjától számított 60 napon belül köteles bejelenteni a használatbavétel
tényét. Fizetési kötelezettsége a
használatbavétel napjával 4 §. /1/. bek. alapján - keletkezik.
Kedvezmények
5. §
1. A 2014. évi vízfogyasztás után
90%-os talajterhelési díjkedvezményt kap az a lakossági és nem
lakossági kibocsátó, aki/amely
legkésőbb 2014. október 31-ig a
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szennyvízcsatorna-hálózatra
rácsatlakozik.
2. Kérelemre, tárgyévre 60 %-os kedvezményben részesülhet a talajterhelési díj megfizetésére a természetes személy kibocsátó, ha
a. ) családjában az egy főre jutó
havi nettó jövedelem nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
b. ) egyedülálló és jövedelme nem
haladja meg a kérelem benyújtásakor
érvényes
öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át,
c. ) a szennyvízcsatorna-hálózatra
történő rácsatlakozása műszakilag megvalósítható, de csak
kerti csappal rendelkezik, és az
ingatlanban nincs fürdőszoba,
d. ) a szennyvízcsatorna-hálózatra
történő rácsatlakozása műszakilag megvalósítható, de a beruházás az ingatlan és a gerincvezeték szintkülönbsége következtében átemelő szivattyú beépítését
igényli.
3. Tárgyévre 50 %-os kedvezményben részesül az a kibocsátó, akinek méréssel igazolt éves vízfogyasztása 13 m3 és 30 m3 között
van.
4. A (2) és (3) bekezdésben említett
kedvezményre jogosult adóalany a
kedvezményre vonatkozó igényét,
kérelmét legkésőbb a tárgyév március 31-ig, 2014. évben május 31-ig
nyújthatja be az azt igazoló dokumentumok csatolásával.
Mentességek
6. §
1. Kérelemre, tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése
alól a természetes személy kibocsátó, ha
a. ) családjában az egy főre jutó
havi nettó jövedelem nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át,
b. ) egyedülálló és jövedelme nem
haladja meg a kérelem benyújtásakor
érvényes
öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb
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összegnek 150 %-át.
1. Tárgyévre mentességben részesül
az a kibocsátó, akinek méréssel
igazolt éves vízfogyasztása nem
haladja meg a 12 m3-t.
2. Az (1) és (2) bekezdésben említett
mentességre jogosult adóalany a
mentességre vonatkozó igényét,
kérelmét legkésőbb a tárgyév március 31-ig, 2014. évben május 31-ig
nyújthatja be az azt igazoló dokumentumok csatolásával.
7. §
1. A rendelet alkalmazásában jövedelemnek minősül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 2013 évi XXVII. törvénnyel
módosított 1993. évi III. törvény 4.
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem.
2. A rendeletben meghatározott kedvezményekre és mentességekre
vonatkozó kérelmeket az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani.
3. Az önkormányzati adóhatóság
dönt a rendeletben meghatározott
kedvezményekre és menteségekre
vonatkozó beadott kérelmekről.
IV. fejezet
Záró rendelkezések

1. 2014. évben a negyedéves díjelőleg a 2013. évi tényleges kibocsátási adatok alapján egy naptári évre
számított díj ¼-ed részének megfelelő összeg.
2. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. Törvény, valamint az
adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. Törvény, továbbá az ágazati
jogszabályok rendelkezéseit kell
alkalmazni.
3. A jelen rendelet 2014. január hónap 01. napján lép hatályba.

polgármester

Önkormányzatunk
Képviselőtestülete rendeletet alkotott:

 az

önkormányzat költségvetésének módosításáról.
 a talajterhelési díjról.
 az SZMSZ-ről.
Döntött:
 A szociális tűzifa iránti pályázat
benyújtásáról, melynek igénybe
vételére 2014. január 15. után lesz
lehetőség.

 A Közös Hivatal költségvetési beszámolójáról.

 AZ Önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepciójáról.

 A 2014. évi belső ellenőrzési tervről.

 Az intézményi étkeztetés önkormányzati feladat ellátásáról.
 LEADER pályázat beadásokról:
- Pihenőpontok kialakítása több
településen
- Önellátó falvak mintaprojekt
kialakítása Küngösön és Verebem

 Települési Esélyegyenlőségi prog-

8. §

Kurcz Mária

Önkormányzatunk
Képviselőtestülete a Verebi Híradó legutolsó
megjelenése óta 5 nyilvános és egy
zárt ülést tartott. Az ülések nagy
részét azért voltunk kénytelenek
tartani, hogy a törvényi kötelezettségekből eredő társulási megállapodások módosításra kerüljenek a
feladatokat ellátó intézmények alapító okiratával együtt.

Tóth Lajos
jegyző

ramról.
 A Junior Vendéglátó Zrt. szerződés módosításáról.

 DRV Zrt. megkeresései tárgyában.
 Háziorvosi ügyelet szerződés módosítása tárgyában.

 Gyermekorvosi körzet bővítése
tárgyában.
 Óvodai társulással kapcsolatos
döntésekről.
Szerény érdeklődés mellett november 28-án 18 órakor közmeghallgatást tartottunk, ahol az önkormányzat jövőbeni lehetőségeiről beszélgettünk.
Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk
kedves lakosainknak!
Vereb Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Verebi Híradó

Iskolai hírek
Móra László

Karácsonyi csengő
Csingilingi, cseng
a csengő,
Száll a szánkó,
mint a felhő,
Csaknem elszakad
a gyeplő,
Csingilingi, cseng
a csengő.
Égi szánkót hajt az
angyal.
És mire az
estihajnal
Megjön a szép fenyőgallyal,
Cseng a csengő, jő
az angyal.
Itt a Jézus angyalkája,
Égben termett csodafája,
S mindent, mindent aggat rája
A kis Jézus angyalkája.
Arany diót, arany
csengőt,
Ezüst lepkét, ringót rengőt,
Amilyen még földön nem nőtt,
S csilingelő arany
csengőt.
Kérünk Jézus angyalkája,
Ahol sok a koldus,
árva,
Hol jóságod legtöbb várja,
Ott pihenj meg
legtovábbra.
Hozz örömet, békességet,
A szíveknek melegséget,
Karácsonyi szép
meséket,
S az Istennek dicsőséget.
XXII. évf. 4. szám

Az őszi szünet után az iskolában
teltek a dolgos hétköznapok. Kikapcsolódásként részt vettünk egy kiránduláson, amit hagyományosan a
Természetvédelmi Hivatal szervezett nekünk a Mezőgazdasági Múzeumba. A Vajdahunyad vár gyönyörű termeiben sok mindent megtudhatunk a magyar mezőgazdasági
termelésről, és a vadászat, halászat
eszközeiről.
Novemberben a 2.-4. osztályosaink
bemutatták tudásukat a székhelyintézmény és a társ tagiskola pedagógusainak. Nagy sikerű bemutató
órán magyar nyelv órát láthatott a
25 érdeklődő. Büszkék lehetnek a
szülők is a gyermekeik munkájára.
Nagyon jó érzéssekkel töltött el mindenkit, ahogy a gyerekek dolgoztak,
még a késői kezdés ellenére is.
Iskolásaink közül hárman képviseltek minket a székhelyintézmény
matematika versenyén. Czeczei Levente 19., Nánási Kinga 20. helyezést ért el a másodikosok között,
Tőzsér Botond 16. lett a harmadikasoknál. Gratulálunk nekik, és tanítóiknak.
Decemberben már az ünnepek körül
forognak a gondolataink. A községi
Adventi ünnepségen a vásárban az
ünneplők 9500 forinttal támogatták
az iskolát, amit ezúton is szeretettel
megköszönünk, a karácsonyi ünnepség szervezésére fordítjuk. A Mikulás bácsi is meglátogatott bennünket,
és a virgácsot otthon hagyta, csupacsupa jó gyerekkel találkozott. Hagyományosan dallal vártuk és köszöntöttük a Mikulást.
A Karácsonyi ünnepségünket 2013.
december 20-án az utolsó tanítási
napon tartjuk. 930-kor kezdődik,
melyre szeretetettel várunk minden
érdeklődőt. A gyerekek műsorral
készülnek, aki szeretne csatlakozni
az ünnepléshez, jöjjön, nézze meg
őket.
A karácsonyi ünnepség után a téli
szünet veszi kezdetét 16 napra, hogy
újult erővel vághassunk neki a munkának. Pontosan 2013. 12. 21-től
2014. 01. 05-ig tart, első nap január 6.
hétfő.
Áldott, békés, ünnepeket kívánok
minden kedves olvasónak az iskola

minden tanulója és dolgozója nevében!
Tőzsér Mónika tagiskola igazgató
„Jégvirág költözzön mindegyik ablakba,
gőzölgő kalácsból jusson az asztalra!
Legyen sok ajándék - szívemből kívánom -,
s hogy gazdagon, örömökben teljen
a Karácsony!”

Óvodai Hírek
Óvodánk szerződést kötött szelektív hulladékgyűjtésre a DEPÓNIA Kft-vel. Arra kérünk minden
szülőt, verebi lakost, ne dobjanak ki
papír és petpalack hulladékot.
Hozzák be vagy küldjék el óvodánkba, mert ha nem is nagy összeg
amit kapunk érte, nekünk az is sokat
jelent.
Az elektromos hulladékot folyamatosan, egész évben gyűjtjük, nagyobb mennyiségért, nehezebb darabokért házhoz megyünk.
Az alábbi telefonszámon lehet
jelezni felénk: 464-603.
Kratancsikné Szilágyi Teréz
tagintézmény vezető

Református
Egyház hírei
Örömmel jelentjük, hogy 2014.
január 1-jétől új lelkipásztorunk
Zsengellér Kekk Edina új év napján
délelőtt 10 órakor kezdi meg szolgálatát.

Gyermekeink karácsonyi ünnepe
24-én 15 órakor kezdődik a templomban.
 December 25-én és 26-án, karácsony első és második napján délelőtt 10 órakor lesz az istentisztelet
úrvacsoraosztással.
Ünnepi alkalmainkra mindenkit
nagy szeretettel várunk!
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Közösségi Ház és Könyvtár
Október 18.
Idősek napja
Fejlesztés a közösségért
Másfél hónapos zárva tartás után
újra birtokba vehette Vereb lakossága a felújított Közösségi Házat.
Vereb Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető pályázaton a Közösségi Ház felújítására nettó 9 996 399 Ft támogatásban
részesült. A pályázati összegből sikerült új rámpát építeni és a héjazatcserét, a padlásfödém és tetőtér szigetelését, valamint új, korszerű kémények munkálatait határidőre elvégezni 11 M Ft+ Áfa összegért. A
kivitelező a Profi Generál Kft. volt.
A műszaki átadás 2013. október 4-én
megtörtént.

Közösségi Házban. Meglepetés vendégünk számukra Tarnai Kiss László magyar nóta, operett és pop énekes volt. Az együtt töltött kellemes
este derűs hangulatban, olykor meghatódott percekben telt.
Kurcz Mária polgármester aszszony 50. házassági évfordulójuk
alkalmából köszöntötte Kőszegi
Lászlót és Kőszegi Lászlóné Herbert
Teréziát.
Október 23.
Ünnepi istentisztelettel és koszorúzással emlékeztünk az 56-os kopjafánál.
December 01.
Advent volt a Verebi Zöld Völgy
Alapítvány szervezésében az önkormányzat udvarán, ahol felállításra
került a falu karácsonyfája és a közfoglalkoztatottak által készült betlehem.

Verebi Esték 2014
január 17. 18:00
A méz és a méhek szerepe életünkben
Ea: Fülöp Berta méhész
Siekierski Zenóbia festő kiállítása
január 18. 15:00
Bormustra
Bírálók: Cseh Sándor, Erdő János és
Mati Károly
január 24. 18:00
Természeti gazdálkodás
Ea: Viszló Levente Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány elnöke
január 31. 18:00
Éghajlatváltozás Magyarországon: az
alkalmazkodás lehetőségei
Ea: Selmeczi Pál tervező-elemző
február 7. 18:00
Szigeteljünk, de hogyan?
Ea: Galambos Mihály gépész üzemmérnök
Fekete Anna festő kiállítása
február 14. 18:00
Kell-e nekünk atomerőmű?
Ea: dr. Szentgyörgyi Zsuzsa villamosmérnök, a Magyar Mérnök Akadémia tagja
Átok vagy áldás az atomenergia?
Ea: Kautny Károly villamosmérnök,
a Bitt Technology GmbH főmérnöke

Az ünnepélyes átadás október 18án volt, amikor is köszöntöttük
szépkorú lakosainkat a megújult

Továbbra is szeretettel várunk
mindenkit rendezvényeinkre, összejöveteleinkre.

február 21. 18:00
Szent István és kora
Ea: dr. Selmeczi László régész, történész
Nyáry Éva festő – A magyar szent korona zománcképei
február 28. 18:00
Közösség és identitás, avagy a község és közösség tanító ereje
Ea: Buzás Kálmán várostörténész
március 7. 18:00
Királyok – királyi szeretők és királynék
Ea: Dr. Bálint Sándor szülésznőgyógyász, pszichoterapeuta
Zámbó Kornél festő kiállítása
március 14. 18:00
"Verebre érkezve...." Egy békeküldöttség története 1849 január
Ea: Stencinger Norbert történész
március 21. 18:00
Önellátó falvak mintaprojekt Küngösön és Vereben
Ea: Szabó Gergely és Kurcz Mária
polgármesterek
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Katasztrófavédelem
Megkezdődött a négy héten át tartó
adventi időszak. Ilyenkor a hagyományoknak megfelelően az otthonokban gyertyát gyújtanak, ezzel is
felkészülve a karácsony szellemiségére. Az égő gyertya, mécses használata komoly veszélyt hordoz magában. A lángja, magas hőmérsékletéből adódóan képes meggyújtani a
környezetében lévő éghető anyagokat. Szomorú statisztika, hogy az
ünnepek időszakában megemelkedik az otthonokat pusztító tűzesetek
száma, azonban a következő egyszerű szabályok betartásával valóban
csak a családra kell koncentrálni a
szeretet óráiban.
Évente átlagosan 20-30 alkalommal
riasztják a tűzoltókat adventi koszorú és karácsonyfa tüzéhez. Mivel a
téli időszakban többet tartózkodunk
otthon, a zárt helyiségekben, lakóépületekben megemelkedik a tűzesetek száma is (pl. szemétledobókban égő cigarettacsikkek, vagy pirotechnikai eszközök erkélyen történő
használatából adódóan).



A gyertyát a huzat eldöntheti.
Fontos, hogy ilyen esetben a láng ne
érjen el semmilyen éghető anyagot,
pl. koszorút, asztalterítőt.



Minden esetben legyen hőálló
alátét a gyertya alatt. A legjobb megoldás, ha feldőlés esetén a láng nem
éri el az alátét szélét, ebben az esetben megfelelő a vízszintes irányban
szükséges biztonsági távolság.



A gyertya felett szintén nem
lehet éghető anyag, pl. függöny.
Gondoljunk arra is, hogy nyitott ablak esetén a huzat a láng fölé fújhatja
a textíliát.



A kanóc ne legyen hosszabb egy
centiméternél, ebben az esetben kisebb lesz a láng magassága.



Soha ne hagyjuk teljesen leégni
a gyertyát, ne várjuk meg, amíg az
összes viasz elfogy, mivel az átforrósodott mécsestartó is tüzet okozhat.



A gyertyaláng eloltásához ne
használjunk vizet, mivel a szétfröcscsenő viasz sérülés forrása lehet.



Nagyon fontos szabály, hogy az
égő gyertyát, mécsest soha ne hagyjuk őrizetlenül otthonunkban.
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A karácsonyfatüzek többségét a felügyelet nélkül hagyott gyertyák,
csillagszórók, esetenként a működésben lévő, elektromos árammal
működő lámpafüzérek helytelen,
vagy ellenőrzés nélküli használata
okozza. Csillagszórót, díszgyertyát a
karácsonyfán csak felnőttek gyújtsanak meg, azonban ennél sokkal biztonságosabb, ha egyáltalán nem
visznek nyíltlángú eszközt a magas
gyantatartalmú karácsonyfa közelébe. A fa kiszáradását lassítja, ha a tövét vízbe állítják.
Karácsonyi lámpafüzér vásárlásánál
keressék a terméken a minőségbiztosítás jeleit. Amelyiken szerepel a CE
jel, az megfelel az Európai Unió minőségbiztosítási követelményeinek.
A rossz minőségű termékek az
áramütés és a tűzeset lehetőségét is
magukban hordozzák. Ebben az
esetben is igaz, hogy éjszakára, vagy
hosszabb távollét idejére se hagyják
bekapcsolva. A karácsonyfát ne helyezzék ajtó, illetve közlekedési útvonal közelébe, mivel tűz esetén zárja a menekülési útvonalat.
Mielőtt a helységet elhagyják, a
gyertyákat oltsák el, a csillagszóró
maradványát távolítsák el a fáról. Javasoljuk, hogy csak a magyar érintésvédelmi előírásoknak megfelelő
elektromoslámpa-füzéreket használják.
Amennyiben mégis bekövetkezik a
baj, azonnal hívják a katasztrófavédelem műveletirányítási központjait a 105-ös hívószámon!

Gárdonyi Rendőrkapitányság felhívása
Közeleg a szeretet ünnepe,
a Karácsony!
Az ünnepi forgatagban is vigyázzunk értékeinkre!
Közeledik a keresztény világ legnagyobb ünnepe, a karácsony. Ebben az
időszakban sok időt töltünk utazással,
vásárlással, ajándékok után kutatva. Az
ünnepek közeledtével fokozott figyelmet
érdemes fordítanunk értékeink védelmére. A karácsonyi bevásárlások szinte
mágnesként vonzzák a zsebtolvajokat.
Az elkövetés helyszínei elsősorban a bevásárló központok, áruházak, piacok,
pénzintézetek, vasútállomások és pálya-

udvarok, valamint a nagy tömegeket
vonzó rendezvények.
A bűncselekmények megelőzése érdekében kérjük, vegyék figyelembe az
alábbiakat és fogadják meg tanácsainkat az áldozattá válás megelőzése érdekében!
Fokozottan figyeljen értékeire, főleg,
ha forgalmas helyen tartózkodik, utazik.
Ajánlott a válltáskáját maga előtt tartani!
Ne tároljon okmányokat, értékeket
ruházata vagy táskája külső zsebeiben!
Ne tegye ugyanarra a helyre pénztárcáját, hitelkártyáját, okmányait, mobiltelefonját!
Ne tartsa bankkártyája PIN kódját a
kártya közelében!
Vásárlás közben, az áru válogatásakor ne hagyja táskáját a bevásárlókocsiban, vagy a pulton, azt minden esetben
tartsa magánál!
ATM automatánál történő pénzfelvételkor járjon el nagyon körültekintően!
Lehetőség szerint válasszon forgalmas
helyet. PIN kódját csak abban az esetben
üsse be, ha nem áll Ön mögött senki! Ha
megkapta a pénzt, pénztárcáját tegye
azonnal a táskájába!
Minden esetben zárja be az autóját,
húzza fel az ablakokat, még ha csak rövid időre is hagyja el a gépjárművet! Az
utastérben még üres táskát, ruhaneműt,
élelmiszert se hagyjon!
Az ünnepek alatt is fogadják kellő
óvatossággal a különböző házalókat!
Idegeneket ne engedjenek be az otthonukba, bármilyen indokra hivatkozik is!
A bejárati ajtót akkor is tartsák zárva, ha
otthon tartózkodnak!
Ne tartson otthonában nagyobb öszszegű készpénzt!
Utazási szándékáról ne beszéljen idegenek előtt! Bízzanak meg valakit, hogy
naponta ellenőrizze a lakást, a zárakat,
nyílászárókat, ürítse a postaládát! Fontos, hogy lássák a mozgást a lakásban az
udvaron, és lehetőleg különböző időpontokban!
Ha a kellően körültekintő magatartás
mellett mégis bekövetkezne bűncselekmény, haladéktalanul tegyen feljelentést.
Ezt bármelyik rendőri szervnél megteheti, de célszerű az elkövetés helye szerint
illetékes rendőrkapitányságon. Készüljön fel rá, hogy a feljelentés megtételekor
kérni fogják az ellopott tárgyak listáját,
egyéni azonosításra alkalmas jellemzőit.
Az elkövetőről adott pontos személyleírás nagymértékben segítheti a rendőrök
munkáját.
Amennyiben bűncselekményt észlel,
kérjük hívja a 107, vagy a 112-es segélyhívó számokat.

Boldog és Biztonságos Karácsonyi
Ünnepeket, illetve
Boldog Új Évet Kívánunk!
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