KISBÍRÓ
A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
2002.SZEPT. 16. V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

Testületi
ülésen
történt
A képviselő-testület a munkaterv szerinti legutóbbi ülését augusztus 26-án tartotta.
A lejárt határidejű határozatokról szóló
jelentés elfogadása után a 2002. évi
költségvetés féléves teljesítéséről kaptak tájékoztatást a képviselők. A tervezett bevételek és kiadások összességében időarányosan teljesültek, nagymértékű eltérés egyik jelentősebb tételnél
sem volt.
A következő döntés a közmeghallgatás
időpontjáról és témáiról szólt. Erről
részletes tájékoztatást olvashatnak a
további oldalakon.
Sor került a helyi választási bizottság
megválasztására. A testület döntése
értelmében Dunai Jánosné, Heidt János
és Porkoláb Istvánné tagok valamint
Cseke László és Pappert Tibor póttagok
látják el a 2002. október 20-ra kitűzött
önkormányzati választásokon a helyi
választási bizottság jogszabályban
meghatározott feladatait.
A képviselők döntése értelmében önkormányzatunk idén is csatlakozik a
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, melynek keretében a
szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok

kaphatnak pályázat alapján pénzbeli
támogatást. A pályázatok kiírása megtörtént, bővebb felvilágosítást a Kisbíró
külön cikkében olvashatnak.
A következő napirendi pontban az iskola éves beszámolóját hallgatták meg a
képviselők. Az intézmény vezetője
részletesen beszámolt az elmúlt tanév
eseményeiről, személyi változásairól és
kiemelten szólt az iskola tanulóinak a
különböző versenyeken elért szép sikereiről. Ezekről rendszeresen olvashattak
már a Kisbíróban a tanév folyamán.
A Kulturális és Sport Bizottság nevében a bizottság elnöke beszámolt a falunapi rendezvényekről, részletes értékelte az egyes programokat.
Az ülés utolsó döntéseként a képviselők
a Gondozási Központ nagytermét jelölték ki házasságkötő teremnek.
A következő testületi ülés várhatóan a
közmeghallgatás előtt, szeptember 30án kerül megrendezésre.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Önkormányzati
Választás 2002.
Mint köztudomású, a köztársasági elnök
2002. október 20-ra tűzte ki az önkormányzati képviselők és polgármesterek
választását. A helyi választási iroda jogszabályban előírt kötelezettsége, hogy tájékoztatást nyújtson a választásokkal kapcsolatos tudnivalókról a lakosságnak.
Regölyben minden választópolgár az értesítéssel egyidejűleg megkapott egy ajánlószelvény tömböt, melyben 4 db különböző
színű lap található. Ebből Regöly esetében
csak 3 használható fel, ugyanis kisebbségi
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önkormányzat alakítására nem érkezett
kezdeményezés. Ezért a szürke színű ajánlószelvénnyel nincs teendője a választópolgárnak. A fehér szelvénnyel a megyei
közgyűlés megválasztásához lehet ajánlást
tenni. Ott nem közvetlenül személyeket,
hanem listákat / pártokat és egyéb jelölő
szervezeteket/ lehet ajánlani. Az ajánlószelvényeket pártok és egyéb jelölő szervezetek megbízottjainak lehet átadni. A
rózsaszín szelvénnyel polgármester jelöltet
lehet ajánlani, a barackszínűvel pedig
képviselő-testületi tagot. Minden választópolgár csak 1-1 ajánlást tehet /1 megyei
közgyűlési listát, 1 polgármester jelöltet,
illetve 1 képviselő jelöltet ajánlhat./ Az
ajánlószelvényeket a jelöltnek illetve megbízottnak lehet átadni.
A megyei közgyűlési lista állításhoz a Tolna megyei kistelepüléseken összesen 350
db ajánlószelvényt kell a pártokoknak és
egyéb jelölő szervezeteknek összegyűjteni.
Regölyben a polgármester jelöltséghez 32
db, a képviselőjelöltséghez 11 db ajánló
szelvény szükséges. Az összegyűjtött szelvényeket a jelölteknek 2002. szeptember
27-én 16.00 óráig lehet leadni a polgármesteri hivatalban egy nyomtatvány kitöltésével. Az ajánlásokat a helyi választási
iroda ellenőrzi, majd a helyi választási bizottság nyilvántartásba veszi. Ekkor válnak
hivatalosan jelöltté az ajánlószelvényeket
leadók. Szeptember 27-e után az önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztésre
kerül a jelöltek listája.
Az október 20-ai szavazáskor Regölyben
az emberek 3 szavazólapon fognak
szavazni:
¾
A megyei közgyűlés megválasztásához
megyei listás szavazólapot kapnak az emberek. Ezen jelölő szervezetek /pártok és
egyéb szervezetek/ nevei és jelképei fognak szerepelni egymás mellett. A szervezet
neve alatt a szervezet által leadott listán
szereplő első 5 személy neve fog állni. A
szavazatával a választópolgár az adott pártot illetve szervezetet támogatja, és ezáltal
juttatja megyei közgyűlési mandátumhoz
az adott listán szereplő embereket.
Minden választópolgár csak egy listára
szavazhat. Szavazni a jelölő szervezet neve

-

feletti körbe tett 9 vagy ⊕ jellel lehet. Ha
valaki több szervezet neve feletti körbe
tesz jelet, akkor érvénytelen a szavazata.
¾
A polgármester választására szolgáló
szavazólapon a jelöltek ABC sorrendben
egymás alatt lesznek feltüntetve, nevük
után a jelölő szervezet nevével illetve a
„független jelölt” megjelöléssel. A jelöltek
neve melletti körbe kell 9 vagy ⊕ jelet
tenni. A választópolgár csak egy polgármester jelöltre szavazhat. Ha többet jelöl
meg, akkor érvénytelen a szavazata. Ha
csak egy jelölt lesz a szavazólapon, akkor a
választópolgárnak két lehetősége van: a
jelölt neve melletti 9 vagy ⊕ jellel rá szavaz, vagy nem szavaz, vagyis üresen hagyja a szavazólapot.
¾
A képviselő-testületi tagok megválasztására a kislistás szavazólap szolgál. Ezen
egymás alatt lesznek a jelöltek ABC sorrendben feltüntetve, nevük mellett a jelölő
szervezet nevével illetve a „független jelölt” megjelöléssel. A választópolgár legfeljebb 9 jelöltre szavazhat, a jelöltek neve
melletti körbe tett 9 vagy ⊕ jellel. Ha 9nél többre szavaz, érvénytelen a szavazata.
Ha nem talál a nevek között 9 általa támogatására érdemes jelöltet, akkor megteheti,
hogy kevesebb jelöltet támogat.
Minden szavazat leadásánál tehát csak akkor érvényes a szavazat, ha a jelölt vagy
jelölő szervezet neve melletti illetve feletti
körbe helyezi a választópolgár a két egymást metsző vonalat! Nem érvényes az a
szavazólap, ahol aláhúzzák vagy bekeretezik a támogatott nevét! Érvényesen szavazni tehát csak a meglévő körbe behúzott
x vagy + jellel lehet!
A választás technikai lebonyolításában ez
alkalommal is - hasonlóan a tavaszi választásokhoz - a választási iroda fog közreműködni, melynek vezetője a jegyző.
A két szavazókörben szavazatszámláló
bizottságok fognak október 20-án dolgozni.
A bizottság tagjait a képviselő testület választotta tavasszal. Az önkormányzati választáson ezeken a bizottságokon kívül
még működik a helyi választási bizottság,
melynek tagjait a legutóbbi ülésen választotta meg a testület.
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szervezeteknek lehetőségük van arra, hogy
2002. október 4-én 16.00 óráig megbízottat delegáljanak a fenti bizottságok mindegyikébe.
A jelöltek a szavazást megelőző nap 0
óráig folytathatnak kampányt a jogszabályban meghatározott feltételekkel. Ezek
közül a plakát és a választási gyűlés témakört emelem ki. Plakátot a jelöltek engedély nélkül készíthetnek. Épület falára,
kerítésre plakátot elhelyezni csak a tulajdonos vagy a bérlő hozzájárulásával lehet.
A polgármesteri hivatal épületére, ill. épületében plakátot elhelyezni tilos. A plakátot
úgy kell elhelyezi, hogy az ne fedje más
jelölt plakátját és károsodás nélkül eltávolítható legyen. Fontos tudni, hogy akinek
az érdekében elhelyezték a plakátot,
2002. november 19-ig köteles eltávolítani. A választási gyűlések nyilvánosak, a
rendfenntartásról a gyűlés szervezője gondoskodik. Önkormányzati szervek a jelöltek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helységet.
2002. október 20-án szavazni csak személyesen a személyazonosság igazolására
alkalmas okmány felmutatásával lehet,
abban a szavazókörben, amely az értesítésben szerepel. Lehetőség van most is
mozgóurnás szavazást kérni, ha valaki
mozgásában gátolva van. Ez irányú igényét
a szavazás előtt a polgármesteri hivatalban
telefonon jelentheti be a választópolgár,
illetve megbízott utján kérheti. Erre lehetőség van a szavazás napján is. Az a választópolgár, akinek más településen van bejelentett tartózkodási helye, a helyi polgármesteri hivatalban kiállított igazolással
tartózkodási helyén szavazhat. Szavazni
október 20-án reggel 6 órától este 19 óráig lehet.
Akinek a szavazással kapcsolatban egyéb
kérdése van, a polgármesteri hivatalban
szívesen megválaszoljuk.
Kérjük minél többen éljenek választójogukkal és jöjjenek el október 20-án szavazni!
Helyi Választási Iroda

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat felsőoktatásban tanulók illetve a jövő évben felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó hallgatók
részére
Az idei évben harmadik alkalommal
van lehetősége a települési önkormányzatoknak csatlakozni a Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázathoz.
A pályázat keretében a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok kaphatnak
pénzbeli támogatást. Ez három forrásból tevődik össze:
- A települési önkormányzat által
nyújtott támogatás (az összegét a
képviselő-testület határozza meg,
minimum 1000 Ft a támogatott pályázóknak)
- A megyei önkormányzat által nyújtott támogatás (tetszőleges összegű)
- Intézményi támogatás (Az Oktatási
Minisztérium az előbbi két támogatási összeggel megegyező összegű
támogatást nyújt.)
A képviselő-testület augusztusi döntése
értelmében Regöly - hasonlóan a tavalyi évhez - idén is részt vesz a programban. Két fajta pályázat került kiírásra: az „A” típusú, a pályázat benyújtásakor már felsőoktatási intézményben
hallgatók illetve a „B” típusú, a felsőoktatási tanulmányokat a következő
évben kezdeni szándékozóknak (idén
érettségizőknek). A pályázati kiírások
a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján megtekinthetők és a pályázati űrlapok Fodorné Keppel Krisztinánál átvehetők a hivatalban.
A pályázat benyújtásának határideje
2002. október 11.
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A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el 2002. november 15-ig, és az
eredményt a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján november 20-ig közzéteszi.
A megyei önkormányzat 2003. január
22-ig meghozza döntését. A pályázók
2003. február 24-ig („B” típus) illetve
2003. március 3-ig („A” típus) értesítést kapnak az ösztöndíjuk teljes összegéről.
Az „A” típusú pályázat nyerteseinek
2003. márciusában, a „B” típusú pályázat nyerteseinek - beiratkozás után 2003. októberében folyósítanak először
ösztöndíjat.
„A” típusú pályázat esetén 10 hónapon
keresztül kapja a hallgató az ösztöndíjat, „B” típus estén háromszor 10 hónapon át.
Az ösztöndíjban kizárólag a településen
állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

A pályázat elbírálása kizárólag szociális
rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
A pályázaton csak azok a hallgatók (illetve leendő hallgatók) vehetnek részt,
akik nappali tagozaton, államilag finanszírozott képzésen vesznek részt
(illetve kívánnak részt venni). További
feltétel, hogy az alábbi képzéstípusok
egyikében vegyen részt:
- első alapképzés
- első kiegészítő alapképzés
- első szakirányú továbbképzés
- első akkreditált iskolai rendszerű
felsőfokú szakképzés.
Az erről szóló igazolás a pályázat mellékletét képezi. A nyomtatványt a pályázati űrlappal együtt megkapják a
pályázók.
A pályázattal kapcsolatos egyéb kérdéseikkel forduljanak a polgármesteri hivatalban Fodorné Keppel Krisztinához
vagy a jegyzőhöz.

Közmeghallgatás (Falugyűlés) !
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is sor kerül a közmeghallgatásra. Az önkormányzati
törvény értelmében minden önkormányzatnak évente legalább egyszer kötelező közmeghallgatást tartani, ami előre meghirdetett időpontban megtartandó határozatképes testületi ülés,
ahol a választópolgárok és a különböző társadalmi szervezetek közérdekű kérdéseiket feltehetik a polgármesternek, a képviselőknek illetve a jegyzőnek. Az idei évben szeptember 30-án
19.00 órakor kerül megrendezésre a kultúrházban.
Napirendek:

Beszámoló a képviselő-testület négy éves programjának teljesítéséről
Előadó: Dávid Sándor polgármester
Tájékoztató a 2002. évi költségvetésről és teljesítéséről
Előadó: Dávid Sándor polgármester
Tájékoztató a következő évek fejlesztési elképzeléseiről
Előadó: Dávid Sándor polgármester
A hatályos önkormányzati rendeletek áttekintése és beszámoló a
gyakorlatban való érvényesülésükről
Előadó: Magyar Teréz jegyző

A testület számít a lakosság kérdéseire, észrevételeire, véleményére, ezért szeretettel vár minden érdeklődőt!

-
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hercegnők
Az idei falunapokon előkelő vendégei voltak a községnek, az Esterházy
család két tagja, Erzsébet asszony és Margit asszony látogatott hozzánk. Az idősebb
generáció tagjai közül sokan ismerősként
köszönthették őket, nem véletlenül, hiszen
a majsai kastélyban töltötték gyermekkoruk első éveit. Szombat délelőtt került sor a
„Regöly község díszpolgára” cím átadására, amelyet - posztumusz - a hercegnők
édesapja Esterházy László kapott, aki a
háború alatti ittléte során közvetlenségével
és önzetlen segítőkészségével méltán nyerte el az itt élők szeretetét. A díszpolgári
címmel együtt járó oklevelet Dávid Sándor
polgármester adta át Erzsébet és Margit
asszonynak. Mindenki számára megható
pillanat volt látni az elérzékenyült hercegnőket, akik nagy megtiszteltetésnek vették,

hogy a falu nem felejtette el az Esterházy
családot.
Az ünnepég folytatásaként a nyáron
felújított iskola névadó ünnepségére került
sor. Az intézmény Esterházy József (tejes
nevén gróf Galánthay Eszterhás József
Fraknó várának ura, Sopron vármegye
örökös, Zala vármegyének pedig főispánja,
a császár ezredese) nevét vette fel, aki a
török pusztítás után a család birtokába került, teljesen elnéptelenedett falu újratelepítését lehetővé tette. 1715-ben a szállólevél
kiadásával a Dunántúl számos területéről
érkeztek telepesek, főként azonban Somogy megyéből, Igal környékéről. A község újratelepítése idején épült az első
templom és a plébánia, majd 1721-ben
elkezdődhetett a tanítás is, egyenlőre még a
tanító lakásán. A felsorolt tények alapján
nem kell hangsúlyozni, hogy Esterházy
József nélkül ma nincs iskola, ma nincs
templom, ma nincs Regöly.
Porga F.

A IX. Regölyi Falunapok támogatói
Regöly Község Önkormányzata
Tóth Zsigmond
Dunai Attila

Aliscabau Rt.
Massive Hungária Kft.
Recrea Kft. Regöly

Regölyi Szolgáltató
Szövetkezet
Vadásztársaság Regöly
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Tamási és Vidéke Takarékszövetkezet
Rév Áruház Regöly
Polgármesteri Hivatal
Gyönk
Tamási Polgárvédelmi
Kirendeltség
Sárvári Lajosné
Bajnai László Szakályi
Vágóhíd
Aktív Sportbolt Tamási
Sebestyén Károly Muskátli
Étterem Tamási
Kulman István
Rab Csaba
Végh József
Lukács Gyula és csapata
és mindazok, akik a színpadállításban segítettek

A polgármesteri hivatal
köztisztviselői
A polgármesteri hivatal
technikai dolgozói és
közmunkásai
Az iskola és óvoda konyhájának dolgozói
Dékány Ferencné
Hanákné Rácz Rita
Bék József
Riba Attila
Polgárőrség Regöly
Pájerné Tóth Anikó
Fodorné Keppel Krisztina
Ürögi Valéria
Budainé Vajk Ildikó
Vinkovics József
Antal Csaba
Kovács Szabó Hajnalka

Lécser Józsefné
Lászlóné Szőke Csilla
Stállenberger Zoltánné
Stállenberger Szilárd
Prill Márton Csabáné
Lakos Márta
Pintér Péterné
Schmidt Gábor
ifj. Czepin Imre
Léber János
Schmidt Sándor
ifj. Kelemen Tibor
A kiállításra felügyelő
nyolcadikos lányok
Kövérné Hetesi Orsolya
Regölyi Népdalkórus
Kovács Gábor
Kínál Balázs

Köszönjük az iskola névadó ünnepséghez a Rév áruház, a majsai Rehabilitációs Intézet
segítségét.
Köszönet a szereplőknek, kiállítóknak és mindenkinek, aki segített a rendezvény sikeres lebonyolításában.
Külön köszönet Lay Off zenekarnak az Iskolai Alapítvány támogatásáért.
Kulturális-és Sportbizottság

A fogathajtó verseny támogatói
PÁPA PIG Sertéstenyésztő Kft., Ürgevár
Regöly Község
Önkormányzata
/a Polgármesteri Hivatal
dolgozói és közmunkásai/
SIÁMI Kft.,
Dobos Ferenc
KOP-KA ÁFÉSZ,
Tamási
Hajnal Gyula
Czigler Károly, Szakály
Czigler Károlyné,
Szakály
Langó Lajos, Szárazd
Vadásztársaság, Regöly
-

Bajnai és Tsa,
Vágóhíd Szakály
Id. Czeppin Imre
Kurcz Barkácsbolt,
Tamási
Recrea Kft., Regöly
Regölyi Szolgáltató
Szövetkezet
Massive Hungária Kft.
Rév Áruház, Regöly
Tamási és Vidéke
Takarékszövetkezet
Lukács Gyula
Csudai József, Gyönk
Fekete József, Gyönk
Balogh István, Gyönk
Jákob János, Gyönk

Pákolicz István
Pákolicz Istvánné
Dám Tej Kft., Tamási
Polgárőrség Regöly
H. Varga Gyula
Méhész Csaba
dekoratőr, Tamási
Kovács Szabó Hajnalka
Sárvári Lajosné
Barkóczi László
Kövér István
Kövérné Hetesi Orsolya
Végh József
Gergely Gyula,
Zöldségbolt Regöly
Lécser Krisztián
Stircz Papíráruház,
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Vinkovics József
Gábor Ferenc
Hajnal Erzsébet
Müller Zoltán, Zomba
Gőgös Tamás
János Béla, Hőgyész
Móri Csaba

Lécser János
Balogh József
Gödön Ferenc
Cziráki Judit
Dávid Jánosné
Viola Gizella
Hanák Ferencné
Rab Ferencné

Hegedűs Gyuláné
Kulman Istvánné
Kulman István
Léber János
Schmidt Sándor
Ifj. Czeppin Imre
Kínál Balázs

Köszönet a Regölyi Lovassport Egyesület minden tagjának, aki munkájával hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához. Köszönet mindenkinek, aki fentebb a nevét
nem olvasta /tőlük ezúton kérünk elnézést/, de a falunapok, illetve a fogathajtó verseny
sikeres lebonyolítását segítette, támogatta.

GYERMEKNEVELÉS A
CSALÁDBAN
Egyházközségünk Család csoportja az idén ismét eredményesen pályázott a Szociális és Családügyi Minisztérium családi közösségépítő programjára. A Minisztérium támogatása lehetővé
teszi, hogy szeptember közepétől ismét
folytassuk családsegítő programunkat,
melynek az előző évben is nagy sikere
volt. Az elkezdett munka folytatása keretében most előadás és beszélgetéssorozatot indítunk a gyermeknevelés témakörében háromhetenként, hétfőn
este 18.30 órakor, melyre minden érdeklődő regölyi lakost tisztelettel és
szeretettel hívunk a plébániára.
Ezeken az estéken előkerül a gyermeknevelést érintő minden fontos gyakorlati kérdés, feladat és módszer, amit a
helyes nevelés szempontjából a szülőknek, nagyszülőknek tudniuk kell, hogy
nagy energia-befektetést igénylő családi
nevelőmunkájuk eredményes lehessen.
Célunk, hogy bemutassuk a tiszta szeretetet megvalósító, velejéig humánus és
korszerű gyermeknevelés járható útját.

Megmutatjuk, hogyan történhet a családi nevelés, amely nem válik „ellenneveléssé”, hanem sajátos evangéliumi
többletével harmonikusan illeszkedik a
nevelés
egészébe.
Ennek
gyakorlati
bemutatása és
ugyanakkor a
szeretet
dimenziójának
áramlóan
gazdag megéreztetése
a
legközvetlenebb célunk és ajándékunk
valamennyi résztvevőnek.
Az előadások során felhasználjuk a
pszichopedagógia, a mélylélektan, a
vallásfilozófia, valamint a fejlődés- és
neveléslélektan korszerű eredményeit.
A mindennapi élet realitásából indulunk
ki, erre építjük módszereinket, nevelési
elveinket, hogy a valóságos emberi,
nevelési problémák, feladatok megoldásához segítsük hozzá a résztvevőket.
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A gyermek, a személyiség fokozatos
kibontakoztatásánál aligha ismerünk
fontosabb feladatot a nevelés során, s
mindezt érthető stílusban, félreérthetetlenül kívánjuk továbbadni a hallgatóságnak. Köztudomású, hogy a szülők a
gyermekneveléshez elsősorban felhasználható recepteket várnak. Ilyenek adása elől a legtöbb neveléssel foglalkozó
könyv kitér, de mi nem ezt a könnyebb
utat választjuk. Kipróbált viselkedési
mintáinkat szerényen, magabiztosan és
bőkezűen kívánjuk osztogatni, de sohasem mereven erőltetve vagy ráerőszakolóan. Hisszük, hogy az elhangzó előadások mögött kitapinthatóan ott van a
kipróbált hitű, ellentmondás nélküli
gazdag személyiség.
Neveléssel foglalkozó sorozatunk előreláthatólag öt előadásból és beszélgetésből fog állni, melyek három fő téma
körül csoportosulnak, ezek a következők:
- A családi nevelés alapkérdései

-

Nevelés a családban
Családi nevelés az evangéliumra

Az első találkozásunk szeptember 23án, hétfőn 18.30-kor kezdődik a plébánián.
A nevelési sorozat alkalmaira tisztelettel várjuk a fiatal szülőket (párosan
vagy külön), a hajadon és nőtlen fiatalokat, akik gyermeket fognak nevelni,
és a nagyszülőket is, részben tapasztalataik átadása céljából. Meghívásunk
minden érdeklődőnek szól, azoknak is,
akik egyáltalán nem kötődnek az Egyházhoz! Őket is szívesen látjuk ezeken
az estéken. Továbbá szeretettel hívjuk
az óvoda- és iskolapedagógusokat, jóllehet alkalmainkon elsősorban a családban végzett nevelő munkáról lesz
szó.
A találkozás reményében bízva köszöntöm olvasóinkat:
Debora nővér

Figyelem!
A 2002. év II. félévi szemétszállítási díjak valamint a helyi iparűzési adó és a gépjármű adó
második része befizetésének határideje szeptember 16. Kérjük, aki még nem fizette be, mielőbb rendezze a tartozását!

LOMTALANÍTÁS
Az őszi időszak esedékes lomtalanítása 2002. november 9-én (szombaton) 9
órától lesz.
Ezzel az akcióval segíteni szeretnénk a korlátozott tüzelési lehetőség mellett a
kerti hulladékok és egyéb felesleges holmiktól való megszabadulást.
A lomtalanítás keretében elszállítható a vas-, veszélyes hulladék és építési törmelék
kivételével a nagyobb méretű darabos hulladék (pl. nagyobb háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor, ágybetét, stb.)

-
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