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Fűnyírás 

Tisztelt lakosaink! 
 

A községben idén 3 fő közfoglalkoztatott 

alkalmazására nyílott lehetőség, így az 

Önkormányzatnak nincs kapacitása arra, 

hogy vállalja a fűnyírást az egész 

településen, Bakonypölöskén a nyírandó 

önkormányzati, közösségi területek 

gondozása – méretük miatt – 

meglehetősen sok időt vesz igénybe. 

Kérjük a lakosságot, hogy lehetőségei 

szerint mindenki a háza előtti területen a 

füvet nyírja le, az árkot tartsa rendben. 

 

Megértésüket köszönjük! 

Szelektív hulladék 

 

A szelektív hulladék (kék 

kuka) következő gyűjtési 

időpontja: 
 

2017. július 27. 

Településképi arculati kézikönyv 

Bakonypölöske Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően megkezdte a 

Településképi arculati kézikönyv és a 

Településkép védelmi rendelet elkészítését. 
 

A településkép rendezésével kapcsolatban 

2017. július 14-ig (péntek) 

várjuk a lakosság véleményét. 
 

Javaslatokat a Hírújsághoz mellékelten 

csatolt kérdőív kitöltésével és 

visszajuttatásával tehetnek. 

 

Háziorvosi közlemények 

Kedves Betegek! 
 

Az orvosi rendelés továbbképzés miatt elmarad: 
 

Noszlop       2017. 07. 27. (csütörtök) 900 - 1130 

Bakonypölöske    2017. 07. 27. (csütörtök) 1130 - 1330 
 
 

Pótrendelés: 

Noszlop        2017. 07. 27. (csütörtök) 1200 - 1400 

 

 
Felhívás 

 

Kérjük, receptigényeik 

leadásához vegyék igénybe 

a Polgármesteri Hivatal 

kerítésére kihelyezett 

postaládát! 

 

 

Hirdetmény 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 

JENEI ILONA FALUGONDNOK 

szabadságát tölti 
 

2017. 07. 12. – 07. 23. között 
 

Ez idő alatt sem személyesen, sem telefonon nem lesz 

elérhető, 

valamint a gyógyszerkiváltás is szünetel! 
 

Első munkanap: 2017. 07. 24. (hétfő) 
 

Megértésüket köszönjük! 
 

Pályázat 

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az 

Emberi Erőforrások Minisztériumához 

közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatásra. 

Nyertes pályázat esetén a művelődési ház 

külső festésére kerülhet sor. 

Hirdetmény 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
 

2017. 07. 10. – 07. 23. között 

szabadságolások miatt 
 

a hivatali ügyfélfogadás szünetel! 
 

Az ügyintézők elérhetők munkaidőben 

a gannai Polgármesteri Hivatalban 
(Ganna, Fő u. 52. Tel: 89/351-034) 

 

Megértésüket köszönjük! 
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Közérdekű közlemények 
Avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályai 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szabályozza a szabadtéri 

tűzgyújtást. A rendelet előírja: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, 

növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri 

égetése tilos.”  

A települési önkormányzat lehetővé teheti a keletkező hulladékok szabadtéri égetését szabályozott keretek 

között. 

Bakonypölöske Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletben az 

alábbiak szerint szabályozza az avar és kerti hulladék nyílttéri égetését: 

 A rendelet hatálya Bakonypölöske község belterületén lévő ingatlanokra terjed ki. 

 Kerti hulladéknak minősül: a lakó- és üdülőingatlan, valamint a park rendeltetésszerű használatával 

kapcsolatosan keletkező növényi hulladék (különösen: növények lehullott lombja, fanyesedék, kerti- és 

dísznövények elszáradt szára, ága, lenyírt fű, gally, termelt haszonnövények maradványai, szőlővessző, 

fanyesedék, lomb, fűrészpor, faforgács) 

 A növényi hulladékot elsősorban komposztálással kell kezelni. Égetéssel azok az anyagok 

semmisíthetők meg, melyek komposztálásra, újra felhasználásra alkalmatlanok, illetve, ha a 

komposztálásra nincs mód vagy lehetőség. 

 A kerti hulladék nyílttéri égetése páros hetek szombati napján 8.00 – 18.00 óra között végezhető. 

 Tilos a kerti hulladék égetése páros hetek szombatján is, ha az ünnepnap, valamint az általános 

tűzgyújtási tilalom idején elrendelt korlátozás időtartama alatt. 

 Kötelező az égetésre szánt növényi hulladékot a keletkezés helyén elkülönítetten gyűjteni, és elkerülni 

annak egyéb hulladékkal vagy anyaggal való szennyeződését.  

 A nyílttéri égetés során a helyben keletkezett növényi hulladék semmisíthető meg. Az égés 

folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható. 

 Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésével egyidejűleg, azokkal együtt más egyéb hulladék égetése 

tilos.  

 Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy által, vagy 

felügyelete mellett, a tűzvédelmi előírások betartásával végezhető a hatályos Országos Tűzvédelmi 

Szabályzatban foglaltak szerint úgy, hogy az égetéssel, az égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár 

nem okozható és az égetés az emberi egészséget nem veszélyeztetheti, a tüzelőanyag az emberi 

egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot nem tartalmazhat. 

 Az égetést csak szélcsendes időben, és kellően száraz növényi hulladék esetén szabad végezni. 

 Tilos az égetés, párás, ködös, esős időben. 

 Az égetést ingatlanon belül kell végrehajtani. Közterületen nyílttéri égetést csak a közterület 

fenntartásával, gondozásával megbízott személy vagy szervezet végezhet. 

 Az égetés helyének és idejének megválasztásával a szomszédokra és környezetre figyelemmel kell lenni. 

Az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani és az égetés befejeztével a tüzet el 

kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni. 

 A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. 

 A helyszínen olyan eszközöket és felszereléseket (vízzel telt vödör, kerti slag, lapát stb.) kell 

készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható. 

 Aki a kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat megszegi, tűzvédelmi bírsággal sújtható.  

 
Tűzgyújtási tilalom 

A földművelésügyi miniszter 2017. 06. 20-án az egész országra kiterjedő tűzgyújtási tilalmat 

rendelt el. A rendelet visszavonásig érvényes. 

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.katasztrofavedelem.hu és a www.erdotuz.hu honlapok 

nyújtanak tájékoztatást. 

http://www.katasztrofavedelem.hu/
http://www.erdotuz.hu/
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Szociális segítés 

A szociális segítéssel kapcsolatos feladatokat Bakonypölöskén Pirók-Mike Ildikó családsegítő 

(tel: 30/544-9552, e-mail: pirokmike.ildi@pofet.hu) látja el. 

Fogadóóra: 

Kedd    1030-1130   Bakonypölöske, Polgármesteri Hivatal 

Péntek   800-1200   Pápa, Csáky L. u. 12.      Tel.: 89/510-340 
 

Előzetes időpont egyeztetés szükséges. 

 

Közérdekű közlemények 
Meghívó 

 

 

Hivatali ügyfélfogadás 

Hétfő     700 -1430:   Bóka Istvánné jegyző 

Kedd    1030-1130  Pirók-Mike Ildikó családsegítő 

Szerda:       Nincs ügyfélfogadás     

Csütörtök    800 -1530:   Somlai Szonja igazgatási-szociális ügyintéző 

Péntek:       Nincs ügyfélfogadás 
 

Kedd, szerda és péntek: az ügyintézők személyesen elérhetők munkaidőben a gannai Polgármesteri 

Hivatalban (Ganna, Fő u. 52. Tel: 89/351-034) 
 

Hétfő - Péntek 700 -1500: Jenei Ilona falugondnok 
 

Járási Hivatal 
 

Pápa, Fő u. 12. 

 

Hétfő      700 – 1700  

Kedd      800 – 1630  

Szerda    800 – 1700 

Csütörtök 800 – 1800 

Péntek    800 – 1300  

 

 

Kormányablak 

Kormányablakok ügyfélfogadási rendje: 
 

Pápa, Fő u. 12.   Ajka, Új Élet u. 8.  Devecser, Petőfi tér 1. 

Hétfő 700 – 1700   Hétfő 700 – 1700   Hétfő 700 – 1700  

Kedd 800 – 1630   Kedd 800 – 1630   Kedd 800 – 1600  

Szerda 800 – 1700  Szerda 800 – 1630  Szerda 800 – 1600 

Csütörtök 800 – 1800  Csütörtök 800 – 1800  Csütörtök 800 – 1800 

Péntek 800 – 1300   Péntek 800 – 1400   Péntek 800 – 1200  

 

 

Összetartozunk 2017 

 
A Napló „Összetartozunk 2017” 

pályázatához kapcsolódóan 2017. 

július 15-ig folyik az online 

szimpátiaszavazás. 

Szavazzunk Bakonypölöskére 

minden nap! 

https://veol.hu/hirek/osszetartozun

k-szavazzon-a-veszprem-megyei-

telepulesek-legszebb-pillanataira-

1842654 

mailto:pirokmike.ildi@pofet.hu
https://veol.hu/hirek/osszetartozunk-szavazzon-a-veszprem-megyei-telepulesek-legszebb-pillanataira-1842654
https://veol.hu/hirek/osszetartozunk-szavazzon-a-veszprem-megyei-telepulesek-legszebb-pillanataira-1842654
https://veol.hu/hirek/osszetartozunk-szavazzon-a-veszprem-megyei-telepulesek-legszebb-pillanataira-1842654
https://veol.hu/hirek/osszetartozunk-szavazzon-a-veszprem-megyei-telepulesek-legszebb-pillanataira-1842654
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Közérdekű közlemények 
Háziorvosi rendelés 

Háziorvosi rendelés - Dr. Bácsi Tibor 

Tel: 70/427-3082 
 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Bakonypölöske -  1300 – 1500 -  1130 – 1330 -  

Noszlop 900 – 1200 -  1400 – 1700 900 – 1130 1300 – 1500 

Oroszi -  1030 – 1230 -  -  -  
Tájékoztatjuk a betegeket, hogy Dr. Soós Lajos és Dr. Léka Tibor a továbbiakban már csak 

helyettesítést látnak el Dr. Bácsi Tibor szabadsága esetén! 

 

Megértésüket köszönjük! 
 

 

Ügyelet: Devecser, Miskei u. 1. 88/412-104 

Fogorvosi rendelés 
 

Rendel: Dr. Magyari Ágnes 

Tel: (30/205-5733) 
  

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 

Noszlop -  700 – 1900 -  1100 – 1300 1700 – 2000 -  

Nagyalásony 1000 – 1300 -  1400 – 2000 1400 – 1900 1100 – 1300 600 – 900 

Kerta 1300 – 1700 -  700 – 1000 -  1300 – 1700 -  

Csögle 1700 – 2100 -  -  700 – 1100 -  -  
 

Fogorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnapokon:  Veszprém, Halle u. 5/E 800 – 1400  

Tel: 88/425-228 

Betegfelvétel 

Ajka, Magyar Imre Kórház (Ajka, Korányi u. 1.) 

88/521-845  88/521-848 

88/521-846  88/521-849 
 

Pápa, Gróf Eszterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő (Pápa, Jókai u. 5-9.) 

89/514-000  89/514-011 

89/514-010  89/324-444 
 

Devecser, Szakrendelő (Devecser, Miskei u. 47.) 

88/224-007  70/392-1351 

 

A szakrendelésekre és szakambulanciákra az 

előjegyzés kötelező, időpontot a fenti 

telefonszámokon lehet egyeztetni hétfőtől 

péntekig 8.00 és 14.00 óra között. 

Gyógyszertári nyitva tartás 

Noszlop 
(Dózsa Gy. u. 64.) 

 

Hétfő:  1500 -1630 

Kedd:   1500 -1600 

Szerda:  0730 -1400 

Csütörtök:  1400 -1500 

Péntek:  1400 -1600 
 

Tel: 88/633-559; 30/858-3504 
 

 Felhívjuk a figyelmet, hogy a falugondnok 

az összegyűjtött recepteket minden héten 

szerdán és pénteken váltja ki! 
 


