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I. VÁCDUKAI FÁNKSÜTŐ VERSENY 

Vácduka Község Önkormányzata 2015. február 7-én hagyományteremtés céljából rendezte meg az I. Vácdukai 

Fánksütő versenyt. 

A rendezvény látogatottsága és sikere nagy volt. 14 csapat 29 fánkféleséggel képviselte magát, és várta a 

polgármesterekből álló zsűri (Kisnémedi polgármestere: Edelman György, Vácrátót polgármestere: Spiegelhalter László 

és Vácduka polgármestere: Makkos László) döntését. A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, finomabbnál finomabb 

fánkkülönlegességeket kóstolhattak meg, így a szokásostól eltérő döntés született: 

A verseny díjazottjai: 

-          az I. Fánksütő verseny „fánkját” Kollár Istvánné sütötte: PÁRNAFÁNK (képen) 

-          különdíjban részesült a 4. osztály és a 7. osztályos lányokból álló FÁNKYK 

csapata 

-          a többi 11 csapat holtversenyben az I. helyen végzett: Fánky Trió, Gödi lányok, 

Gyermekeinkért Közalapítvány, Iskola SZMK, Kisnémedi Község Önkormányzata, Miskolczi lányok, Mák – fánk, 

Óvoda SZMK, PUFÓKÓK, Vácrátót Község Önkormányzata és Vácduka Község Önkormányzata. 

Az érdeklődök a kóstolóra elfogyasztott fánkokat helyben készült forralt borral - amelyet a Vácdukai Szikra 

Vadásztársaság, a Sógorok és a Borbarátok készítettek – és finom teával öblíthették le. 

Gratulálunk minden csapatnak a kiemelkedő munkáért! 

 

FELHÍVÁS RÉGI FOTÓK BEGYŰJTÉSÉRE 

 

Kedves Vácdukaiak! 

 

Vácduka Község Önkormányzata a megújult honlapon fotóarchívumot kíván 

létrehozni régi vácdukai fotókból. Ez csak az Önök segítségével lehetséges!  

Kérjük, hozzák el régi fotóikat a faluról, a régi épületekről (pl.: magtár) és az ünnepekről, rendezvényekről az 

önkormányzati hivatalba ügyfélfogadási időben. A képeket azonnal – digitalizálás után – visszaadjuk.  

 

Köszönjük a segítségüket! 

  



 

TELEPÜLÉSI ADÓVÁLTOZÁSOK 2016-TÓL 
 

Elindult a 2015-ös év, a tavasz első hónapjában vagyunk. A képviselő-testület több fontos rendeletet alkotott meg és 

fogadott el (pl. a 2015. évi költségvetési rendeletet, a szociális támogatásokról szóló rendeletet stb.). Azonban van egy, 

amely alapvetően meghatározhatja  a település, illetve befolyásolhatja az Önök életét: a helyi adókról szóló rendelet. 

A képviselő-testületnek szándékában áll egy olyan települési adórendszer kialakítása, amely az állandó vácdukai 

lakcímmel/lakóhellyel rendelkezők számára kedvezőbb adózást, a tartózkodási hellyel vagy a lakcímmel egyáltalán nem 

rendelkezőknek magasabb adóterhet jelent, mint a jelenlegi. Ennek kialakítását nem lehet egy-két nap vagy hét alatt 

kidolgozni. Ezt felismerve döntöttünk úgy, hogy a tavalyi önkormányzati választások utáni rövid időszakban még nem 

változtatunk a helyi adókról szóló rendeleten. (Bennünket még a jogszabályi kötelezettségek is behatárolnak, amely 

annyit jelent, hogy bármely adóval kapcsolatos döntést, változást előző év november 30-ig el kell fogadnia a képviselő-

testületnek.) 

Célunk a település fejlesztésének és fejlődésének folyamatos biztosítása. A megörökölt gazdasági/költségvetési 

helyzet miatt döntően csak az állami támogatásból tudjuk megoldani a település működéséhez kapcsolódó feladatokat. 

Ez az összeg azonban nagymértékben függ az állandó lakosok számától. Minél magasabb ez a szám, annál több 

támogatást kapunk, így nagyobb lehetőségünk lesz felújításra, szépülésre és közösségépítésre. 

Bízunk benne, hogy céljaink találkoznak a falu lakosainak az elképzeléseivel, és együtt tudjuk megvalósítani, építeni 

környezetünket, megőrizve a település falusias, kertvárosias jellegét. 

Segítő hozzáállásukat előre is köszönjük! 

KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM VÁCDUKÁN 
 

A 2014-es évhez hasonlóan idén is folytatódik a közfoglalkoztatási program településünkön. A programot a Gödöllő-

Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat együttműködésével valósítjuk meg. A jogszabályi előírások 

megtartásával márciustól 3 hónapig 8 fő fogja falunk környezetét szépíteni, a közfeladatokat könnyebbé tenni. Három 

hónap után sem szűnik meg számunkra ez a lehetőség, így valószínűleg egész évben számíthatunk segítő munkájukra. 

TANTEREMBŐVÍTÉS A VÁCDUKAI ISKOLÁNÁL 
 

Sokunk örömére szolgál, hogy egy kezdeti bizonytalan időszak után most már biztosan kijelenthetjük, a vácdukai 

iskola kiemelt állami beruházás keretében három tanteremmel bővül a közeljövőben. A régi falakat már kinőtte az iskola 

az egyre növekvő gyereklétszám és a csoportbontások (angol, informatika) miatt. Terveink szerint a napokban kezdődő 

munkálatok a következő tanévre már befejeződnek, és az egyes osztályok az új termeket birtokba vehetik. Az új 

képviselő-testület minden igyekezete ellenére a régi rész nem kerül felújításra, mivel a korábban benyújtott kérelem ezt 

az igényt nem tartalmazta. 
 

Az építkezés ideje alatti kellemetlenségekért kérjük a tisztelt lakosok türelmét. 

HANGKÉPZÉS JAVÍTÁSA AZ ÓVODÁBAN 
 

A vácdukai Benedek Elek Óvodában februártól május végéig tartó időszakban hangképzés-fejlesztés történik azon 

nagycsoportos gyermekeknél, akik a következő tanévben már az iskolapadokat fogják koptatni. A logopédiai ellátást a 

Pedagógiai Szakszolgálatnak ebben a tanévben létszámhiány miatt nem sikerült biztosítania, ezért a polgármester úr 

utánajárása eredményeként a képviselő-testület úgy döntött, hogy a falu költségvetésének terhére teszi elérhetővé ezt a 

szolgáltatást a leendő elsősök számára. 

MEGÚJULT VÁCDUKA HONLAPJA (www.vacduka.hu), ahol folyamatosan bővülő információval, 

 új tartalommal és külsővel találkozhat. 

Várjuk javaslataikat és észrevételeiket 

 

http://www.vacduka.hu/


 

 

FALUGAZDÁSZ FOGADÓÓRA 
 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdásza, Mártai Gábor fogadóórát tart a Vácdukai Önkormányzati Hivatal 

nagytermében (2167 Vácduka, Béke tér 1.). 

A fogadóóra időpontja:  szerdánként  9.00 - 11.00 óráig 

Falugazdász telefonszáma: 06-30-241-2419 

KÖRZETI MEGBÍZOTT FOGADÓÓRA 

 

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Prontvai Tamás körzeti megbízott minden páratlan hét keddi napján 9 - 10 óra 

között az Önkormányzati Hivatal épületében (Vácduka, Béke tér 1.) fogadóórát tart. 

Tel.: 06-30-603-0740 

TÁJÉKOZTATÓ A SEGÉLYEZÉSI RENDSZER VÁLTOZÁSAIRÓL 

A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti 

feladatmegosztás a szociális ellátások biztosítása területén az alábbiak szerint változott: 

 2015. március 1-jén a jegyzőknél lévő aktív korúak ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek 

átadásra kerültek a járási hivatalnak.  

 A módosítás alapján 2015. március 1-jétől nem állapítható meg lakásfenntartási támogatás és 

méltányossági közgyógyellátás. 

 A fentieken túl az önkormányzati segély is átalakult. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 

2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lett.  

Továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök: 

 alanyi ápolási díj,  

 időskorúak járadéka, 

 alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, 

 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 

A járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben a Váci Járási Hivatal települési ügysegédet biztosít, aki tájékoztatást nyújt 

az ügyfeleknek, biztosítja a szükséges nyomtatványokat, segít a kitöltésben, valamint a kérelmeket továbbítja a 

hatáskörrel rendelkező szervhez. 

 

A járási ügysegéd 2015. március 4-től szerdánként 10 – 15 óra között tart ügyfélfogadást a Vácdukai Közös 

Önkormányzati Hivatal nagytermében. 

A járási hivataltól a fent megjelölt napokon Fejes Zsolt várja az ügyfeleket.  

A cél, hogy a településeken tartott ügyfélfogadás során a települési ügysegéd segítségével valamennyi állampolgár 

számára biztosított legyen a gyors és hatékony ügyintézés. 

Bővebb információt a www.vac.hu/jaras.html oldalon találhatnak, valamint Vácduka Község Önkormányzat 

hirdetőtábláján és honlapján.  

 

 

http://www.vac.hu/jaras.html


 

 

EBEK NYILVÁNTARTÁSA 
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes 

települési önkormányzat három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. 

Vácdukán 2014. évben került sor az ebek összeírására.  

Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező 

változásokat (az eb elveszett, elhullott, más ebtartóhoz került, új eb tartása stb.) a változás bekövetkezésétől számított 15 

napon belül írásban bejelenteni. Az eb tartásának bejelentésére szolgáló adatlap folyamatosan beszerezhető az 

Önkormányzati Hivatalban, illetve letölthető a község honlapjáról. 

Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy mind az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, mind az ebek 

chippel történt ellátását 2015 márciusától a jegyző szúrópróbaszerűen ellenőrizheti.  

TÁJÉKOZTATÓ AZ EBEK KÖTELEZŐ VESZETTSÉG ELLENI  

VÉDŐOLTÁSÁRÓL A 2015. ÉVBEN 

”Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel (chip) megjelölt eb oltható” 147/2004.(X.I.) FVM rendelet 

értelmében:” 

MINDEN 3 HÓNAPOT BETÖLTÖTT EB VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁSA KÖTELEZŐ! 

ÖSSZEVEZETETT EBOLTÁS:  

Helye: Vácduka, Önkormányzati Hivatal udvara 

Ideje: márc. 24. (kedd) 11.30-12.00. óráig és márc. 25 (szerda) 9.00-9.30 óráig.  

Oltásdíj háznál ebenként: 1 kutya 4500 Ft, 2 kutya 8500 Ft, 3 vagy több kutya esetén nem számolok kiszállást (pl. 

3 kutya, 3x4000Ft).  

Féregtelenítés díja: 300 Ft 10 testtömeg kg-ra.    A mikrochip behelyezése 4500 Ft.    

Új oltási könyv kiállítása 500 Ft. 

Kombinált oltás kérhető, oltáskor: 7500 Ft/db (veszettség, szopornyica,  parvó,  stb.) 

Macskák veszettség elleni oltása ajánlott: 3500 Ft/db 

Veszettség elleni védőoltásra az ebek, dr Pajor Csaba állatorvosi rendelőjébe (Váchartyán Halászi u. 6.) rendelési időben 

hozhatók.(Márciusban akciósan 4000 Ft/kutya) 

AKI HÁZNÁL AKAR  OLTATNI, azt kérjük, hogy iratkozzon fel a Hivatalban, vagy jelezze a 06-20-938-1060-as 

telefonszámon. 

Köszönet a Hivatalnak az eboltáshoz nyújtott segítségéért. 

dr. Pajor Csaba állatorvos 

tel.:06209381060 

  



 

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAIRÓL 
 

Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét, 

amely 2015. március 01. napján lépett hatályba.  

E rendeletet a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő szándékos és gondatlan magatartások 

jogkövetkezményeinek tekintetében egyaránt alkalmazni kell.  

A jogsértés megállapítása esetén a hatósági eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. 

A szabályozás alapvető célja, hogy a rendeleten keresztül az állampolgárok nyugalma, a lakosság által elvárt, a 

kollektív együttélés szabályainak elősegítése, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata biztosítottá váljon. 

Jogsértés elkövetése miatt bejelentést bárki tehet, ugyanakkor az eljárás kizárólag hivatalból indítható. 

Az Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez címzett bejelentésnek tartalmaznia kell: 

 az ügy tényszerű leírását, 

 az elkövető megnevezését, vagy annak beazonosíthatóságára alkalmas lényeges információkat, 

 amennyiben rendelkezésre állnak tanúk megnevezését, 

 a bejelentő személyes adatait, telefonos elérhetőségét, elektronikus levélcímét. 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetőivel szemben az eljárás lefolytatására a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(továbbiakban: Ket.) eljárási szabályait kell alkalmazni. 

Az eljárási törvény alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője százezer forintig 

terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A kiszabott közigazgatási bírságot a kötelezett a határozatban megszabott 

határidőig köteles megfizetni. Amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy a  Ket. pénzfizetési kötelezettség 

végrehajtására vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. A végrehajtást az elsőfokú hatóság, a jegyző foganatosítja. 
 

Köszönjük mindazok véleményét, akik a rendelettervezettel kapcsolatosan észrevételeiket elmondták. Ezek a 

visszajelzések nagyon fontosak a képviselő–testület számára, hogy a lakosokat képviselve körültekintően járhassanak 

el.  

GALLYAK ELHELYEZÉSE 

 

Vácduka Község Önkormányzata lehetőséget biztosít a falu lakosainak április 30-ig, hogy a tavaszi munkálatok során 

keletkező gallyakat a focipálya melletti kijelölt helyre lerakhassák. A gallyak feldolgozásáról az önkormányzat 

gondoskodik.  

SZEMÉTGYŰJTÉSI AKCIÓ 
 

Vácduka Község Önkormányzata szemétgyűjtési akciót hirdet Vácduka külterületéhez tartozó közutak mentén. A 

tervezett időpont: 2015. március 28. (szombat). A részletekről még tájékoztatni fogjuk Önöket.   

SZEMÉTGYŰJTÉSI REND MÁRCIUSBAN 
 

A Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. március hónapban a táblázatban látható 

csütörtöki napokon viszi el Vácduka település kommunális és szelektív hulladékát. A zöldhulladék elvitele várhatóan 

április hónaptól kezdődik a kijelölt napokon.  
 

VÁCDUKA 

dátum csütörtök 

05.márc kommunális szelektív 

12.márc kommunális   

19.márc kommunális szelektív 

26.márc kommunális   

VÁCDUKA 

dátum csütörtök 



 

FELHÍVÁS 

2015. március 05-től az új jogszabály (a belügyminiszter 54/2014. (XII. 05.) számú BM 

rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról) értelmében belterületen tilos az avar és gaz 

égetése. Külterületen az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság engedélye szükséges az 

irányított égetéshez.  

Az Önkormányzat a köztisztaságról szóló helyi rendeletét (amelyben szerepel az avar és kerti hulladék nyílt téri 

égetése) az új jogszabályhoz igazítja.  

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 
 

Kérjük, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával támogassák az alábbi vácdukai civil szervezeteket, melyek 

lehetőségeikhez mérten igyekeznek színesíteni Vácduka közéletét: 

 Gyermekeinkért Közalapítvány - adószám: 18683679-1-13 

 Magyar Postagalambsport Egyesület  - adószám: 18675366-1-13 

 Pest megyei Nyugdíjasok Egészségmegőrző Egyesülete  - adószám: 18699612-1-13 

 Vácduka Községi Sport Klub - adószám: 19836667-1-13 

Legyen Ön is részese a helyi civil szervezetek sikereinek! 

Felajánlásaikat köszönjük a nevükben is! 

 

MEGHÍVÓ 
 

Vácduka Község Önkormányzata 

Tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

a z 1 8 4 8 - 4 9 - e s  f o r r a d a l o m  é s  s z a b a d s á g h a r c  

tiszteletére rendezendő ünnepi megemlékezésre. 

 

Időpont: 2015. március 15. (vasárnap) 10
30

 óra    

Helyszín: Művelődési Ház    
 

Program:    

 Himnusz 

 Köszöntőt mond Makkos László polgármester 

 Benedek Elek Tagiskola 4. osztályos tanulóinak műsora 

 Szózat  

 

Kérjük, tiszteljék meg jelenlétükkel a rendezvényt, ünnepeljünk együtt!  

Köszönjük, hogy elolvasta a kiadványunkat! 

Makkos László polgármester és a képviselő-testület 

 

 

Kiadja Vácduka Község Önkormányzata 

03. 05. kommunális szelektív 

03. 12. kommunális   

03. 19. kommunális szelektív 

03. 26. kommunális   

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kormanyozz.hu/2010/03/15/marcius-15-tortenelmi-hatter-mindenki-unnepe-tudta-e/&ei=hR_3VNWwIMLfOM_ogaAM&bvm=bv.87519884,d.bGQ&psig=AFQjCNFzmWUqosRy7650itmAmAhrJKduvg&ust=1425567986169668

