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FELELŐS KIADÓ:
ALACSKA ÖNKORMÁNYZATA

MEGHÍVÓ
Alacska Község Önkormányzat a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. Törvény
12. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján megkezdi a településképi rendelet készítését és
a településképi követelmények megalapozását szolgáló településképi arculati kézikönyv
készítését.
Az önkormányzat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése alapján a
településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet a polgármester egyezteti a
partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel.
A helyi rendelet alapján partnerek:
a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) az alacskai székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
c) az alacskai székhellyel bejegyzett civil szervezet,
d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2)
bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a
partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél
írásban bejelentkező egyéb szervezet.
Ezért a településképi arculati kézikönyv készítését megelőzően a tájékoztatás és a partnerségi
vélemények, javaslatok megismerése céljából
2017. július 24-én (hétfőn) 15:00 órakor
a községi kultúrotthonban
(3779 Alacska, Kossuth u. 50.)
lakossági fórumot, falugyűlést tart, melyre Alacska község lakosait és a fent nevezett
partnereket tisztelettel meghívom.

Ujlaki Béla
Polgármester
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HIRDETMÉNY
Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet
készítéséről
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak,
valamint Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletében
meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom a Tisztelt lakosságot és partnereket hogy Alacska Község Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését, valamint a Helyi
Építési Szabályzatnak a településképi rendelettel történő összhang megteremtése érdekében történő módosítását.
A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően – 2017. október 1-ig kell megalkotnia a településképi rendeletet.
A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító
anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések
elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.
A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvet kell készíteni. A
kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti az egyes kerületrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.
A készülő településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat
– nevük és lakcímük megadása mellett – a hirdetmény megjelenésétől számított 21 napig adhatják meg írásban
Alacska Község Önkormányzat címére (3779 Alacska, Dózsa u. 7.), vagy elektronikus levélben az alacska@primposta.hu e-mail címre.
Észrevételeiket, javaslataikat megtehetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon, falugyűlésen is, mely
2017. július 24. napján 15:00-kor ker ül megtar tásr a a községi kultúrotthonban.

Ujlaki Béla
Polgármester

Tisztelt Lakosok!
Felhívjuk a lakosság figyelmét az alábbiak betartására:
Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének a település tisztaságának védelméről szóló 5/2015.
(V.12.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése és a 2.§ (1) bekezdése alapján:
Az ingatlantulajdonosok a közterület tisztántartásával kapcsolatos feladatai:
a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, (járda hiányában 1 méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig történő teljes területének tisztántartása, a hó eltakarítása és síkosság
mentesítése,

b) járműbehajtók átereszeinek jó karban-és tisztántartása, a hó eltakarítása és síkosság mentesítése,
c) az ingatlan előtti, melletti nyílt árkoknak és műtárgyainak tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása.
Az ingatlantulajdonosoknak az épülete, telekingatlana tisztántartásával kapcsolatos feladatai:
a) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése,
b) az épület faláról, kerítéséről az időszerűséget vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett falragaszok, festések folyamatos eltávolítása.
Önkormányzat
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Folytatódik a falu szépítése…
Újabb ötletes alkotások születtek, melyek tovább színesítik a településünket. A faluban sétálgatva szinte
naponta találkozhatunk a kreatívabbnál kreatívabb ,,díszítő elemekkel” , amelyek vidámságot hoznak a
mindennapjainkba.

M

Ravatalozó környezetének rendezése

egkezdődtek a munkálatok a ravatalozó melletti rész kialakításával. A közmunkaprogram
keretében folyik az építkezés. Támfalat alakítottak ki, amely előtt folyamatosan zajlik a térkövek lerakása. A pihenő padok beépítése zárja majd a parkosítást. Sajnos már ezévben is sokszor
került sor búcsúztatásra, és a tapasztalat azt mutatja, nagy szükség van arra, hogy a temetéseken
résztvevők leülhessenek, mert sok az idős és beteg.
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Bio zöldségek Alacskán
A mezőgazdasági közmunka programban termesztett zöldségáruk az éven
is nagyon sikeresek. Már a zöldségpalánták is nagyon kelendők voltak.
(paradicsom, karalábé, kelkáposzta, édes paprika, pritaminpaprika, erős
paprika, zeller).
Az itt termesztett zöldségek nincsenek permetezve, tehát BIO ZÖLDSÉGEK!!! Az árak a piaci árakhoz képest is nagyon kedvezőek!
Idén eddig kapható volt: cékla, karalábé, petrezselyemzöld, zeller zöld, zöldség, répa, fokhagyma, cukkini, főzőtök, főzőhagyma, uborka, zöldbab, kelkáposzta, borsó.

Aktuális kínálatunk:
Cékla: 150.-Ft/kg
Karalábé: 80.-Ft/db
Petrezselyem zöld: 50.-Ft/db
Zeller zöld: 40.-Ft/cs
Zöldség: 250.-Ft/cs
Répa: 200.-Ft/cs
Fokhagyma: 1.000.-Ft/ kg
Cukkini: 200.-Ft/kg
Főzőtök: 120.-Ft/kg
Főzőhagyma: 200.-Ft/kg
Uborka: 250.-Ft/kg
Vegyes leves cs.(zöldség-répa): 250.-Ft/cs.
Zöldbab: 500.-Ft/kg
TV paprika: 300.-Ft/kg
Vegyes leves cs. 2.(répa, zöldség, zeller zöld, 1db hagyma, 1 cikk karalábé):350.-Ft/cs
Megvásárolhatók hétfőtől péntekig 8 órától 13 óráig a fóliasátornál!
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Élelmiszercsomag osztás
Alacska Község Önkormányzata és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület együttműködése alapján, 2017-ben már második alkalommal sikerült örömöt szerezni a település lakosságának élelmiszercsomag kiosztással. Már az év elején,
január 19-én sor kerülhetett az élelmiszerbank kiajánlásának szétosztására, és a közelmúltban június 26-án szintén
érkezett egy adag felajánlás, 1.047.684.-Ft ér tékben, amelyet július 03-án meg is kaptak a település lakói. Minden
egyes osztás alkalmával figyeljük a reakciókat, a visszajelzéseket és azt tapasztaljuk, hogy mindenféle élelmiszer
adományt szívesen fogadnak az érintettek. Köszönjük a
felajánló szervezetnek, cégeknek ezt a nemes lelkű gesztust, mellyel sok családnak könnyítik a megélhetését.

Adósságkonszolidációban nem részesült települési Önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása
ALACSKA Község Önkormányzata, Magyarország 2016. évi Központi Költségvetéséről szóló 2015.évi C.
törvény 3. mellékletének II.8. pontjában szabályozott az adósságkonszolidációban nem részesült települési
Önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímen - elektronikus úton - pályázatot nyújtott be az ebr42.
önkormányzati információs rendszerben.
A Belügyminisztérium a benyújtott pályázat alapján 2016. nov. 11. napján kelt miniszteri döntésnek megfelelően
9.805.619. Ft.
egyszeri jellegű, vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásban részesítette településünket.
A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatást településünk, mint kedvezményezett, kizárólag a pályázatban szereplő célokra használhatja fel az alábbiak szerint:
Alacska Kossuth utca:
(padkarendezés, gépi portalanítás, útfelszín kiegyenlítés, gépi aszfaltozás) 4.419.600.Alacska Petőfi utca:
(padkarendezés, gépi portalanítás, útfelszín kiegyenlítés, gépi aszfaltozás) 1.850.339.Alacska, Ady utca:
(padkarendezés, gépi portalanítás, útfelszín kiegyenlítés, gépi aszfaltozás) 3.535.680.Az utak előkészítése, gépi aszfaltozása 2017.06.26-28. megtörtént ezzel is elősegítve a közlekedés minőségi javulását, településünk arculatának további szépítését- építését.

Önkormányzat

6

Nyári élmények
Bár az időjárás sokszor nem ezt jelzi számunkra, de elérkezett az év legjobban várt időszaka a nyár. Ez
egyet jelent minden gyülekezet életében, elérkezett a nyári tábor, vagy sok helyen a táborok ideje. Gyülekezetünk az elmúlt években is szervezett napközis tábort a gyermekek számára, azonban ez volt az első
olyan táborunk, amikor hétfőtől péntekig, reggeltől délutánig próbáltuk lefoglalni a gyereksereget. Sokszor
hallom azt, hogy nincs Alacskán gyerek, mi nem ezt tapasztaltuk június 19. és 23. között. Bár nehezen indult a jelentkezés, hiszen a tábor előtti kedden, még csak 9 gyermek jelentkezett, de csütörtök estére már 29
főnél jártunk, és a létszám a tábor ideje alatt is növekedett. Így kezdtük el hétfőn Szuperhős Táborunkat.
Minden reggel a templomban tartottunk egy reggeli áhítot, ahol énekeket is tanultunk. A délelőttök mindig
kötöttek voltak. Az áhítat után, játszottunk, majd csoportokra bontottuk a gyerekeket. Az idei évben azt a
kérdést jártuk körül, hogy vannak-e a Bibliában szuperhősök. A héten olyan bibliai szereplők életéről tanultunk, akik talán első látásra nem tűnnek szuperhősnek, mégis Isten segítségével erőt kaptak arra, hogy
emberfeletti dolgokat vigyenek véghez. Minden délben az asszonytestvérek segítségével nagyon finom
ebéd került az asztalra. A délután már változatos volt minden nap. Volt csapatverseny, kézműves foglalkozás, számháború, vizes nap, valamint sok-sok játék. A pénteki nap kirándulni vittük a gyermekeket Szilvásváradra. A Fénylő Csillag Alapítvány támogatásával szoktuk minden évben megszervezni a tábor idején a
kirándulást. Bár reggel megijedtünk, hiszen esővel indult a nap, de ránk tekintett az Úr, és jó időt kaptunk a
kirándulásra. A nap elején múzeumot látogattunk, majd ebéd után erőt gyűjtöttünk, és elindultunk a Szalajka-völgybe. A hosszú séta végén kisvasúttal jöttünk vissza, és késő délután elfáradva indultunk haza. Június 25-én, vasárnap zártuk le a táborunkat, az istentiszteleten. Az igehirdetés után rövid műsorral készültünk, hogy a szülők és gyülekezeti tagok is betekintést nyerjenek abba, hogy mi is történt velünk az elmúlt
héten. Az istentisztelet után szeretetvendégséget tartottunk a parókia udvarán, ahol lehetőségünk volt kötetlenül beszélgetni egymással. Minden ilyen tábor után a szervezők megpróbálják értékelni, hogy milyen is
volt a hét. Már látjuk, hogy miben tudunk fejlődni a következő táborunkig. Valamint visszatekintve azt látjuk, hogy egész héten egy nagyon jó csapattal dolgozhattunk együtt, gondolok itt a gyerekekre, a segítőkre,
valamint minden szülőre és nagyszülőre.

7

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki bármilyen formába segített, hogy egy ilyen jó hangulatú tábor jöjjön létre. Ahogyan ígértük folytatás következik. :-)

Június 30-án tartottuk meg ifjúsági csoportunk záró alkalmát a parókián, ahol a fiatalokkal szalonnát sütöttünk. 2015 őszétől működik ifjúsági csoportunk, péntekenként tartunk alkalmakat a parókián, a fiatalok
számára berendezett ifi-szobában. Mi is történik egy ifin? Mindig van kötött és kötetlen része. Bibliai igéken keresztül beszélgetünk arról, hogy mi is a hitünk lényege, mit mond a Biblia olyan témákról, mint aggódás, vagy, hogy ki is vagyok én, mint ember. Van lehetőség kérdéseket feltenni, és kétségeket megfogalmazni a hittel kapcsolatban. Valamint sokszor társasjátékozunk, közösen vacsorázunk, vagy egy fárasztó
hét után, csak vagyunk, beszélgetve személyes életünk nagy dolgairól, megélve, hogy milyen jó egy közösséghez tartozni. Terveink szerint szeptembertől még egy csoport indulna (az általános iskola felsős fiataljainak), hogy két korcsoportra osztva tudjunk együtt dolgozni a fiatalokkal. Minden kedves érdeklődő fiatalt
várunk szeretettel szeptembertől ifjúsági csoportjainkba!

Gyülekezetünk nagy örömére ebben a hónapban két keresztelő is volt.
Karaiz Annát és Sikur Biankát részesítettük a keresztség sákramentumában. Isten áldja meg a megkeresztelt gyermekeket családjaikkal
együtt!
Mindenkinek szeretnénk
hirdetni, hogy gyülekezetünk alkalmairól sok-sok
fénykép található gyülekezeti holnapunkon.
Elérhetőség:
www.alacska.tirek.hu.

Rákosi Réka
segédlelkész
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SPARTAN RACE SUPER
2017. áprilisában rendezték meg a Spartan Race Veszprém Sprintet, majd ezt követően úgy döntöttek a verseny szervezői, hogy Kazincbarcikát is megtekintik, felmérve a terepviszonyok alkalmasságát az újabb megmérettetésre.
A Kazincbarcikai városvezetés nagy lelkesedéssel hívta, fogadta, a szervezőket.
A domborzati adottságokat megtekintve Alacska Község Közigazgatási területe domborzata is elnyerte a szervezők tetszését.
Sisak Zsófia versenyigazgató azonnal látta, hogy az alacskai dombos – völgyes területek csak színesíthetik a versenyt. Többszöri telefonos megbeszélés és személyes egyeztetés eredményeként
településünk is részese lett a nemzetközi sporteseményeknek, melyről az alábbi képek is tanúskodnak.

Ujlaki Béla
Polgármester
www.alacska.hu
„ OTTHON A KÖNYVTÁRBAN „
EGY HELY, AHOL JÓ LENNI !
NYITVA VAGYUNK :

KEDD

15-18

CSÜTÖRTÖK

15-18

VASÁRNAP

15-18

Alacska hivatalos honlapja, mindig frissülő oldalakkal, színes képgalériával.
Látogassa gyakran, érdemes hiszen a leghamarabb
értesülhet a falunkkal
kapcsolatos hírekről.

ALACSKA LAPJA
Felelős szerkesztő:
Alacska Önkormányzata

„ KITÁRUL A VILÁG „

Számitógépes szövegszerkesztés, tördelés:
Bencze Andrea

