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GYOMMENTESÍTÉS
Tisztelt ingatlantulajdonosok!
Örömmel tapasztaltam, hogy a regölyi ingatlantulajdonosok nagy többsége eleget tett a gyommentesítési
feladatainak, a Képviselő-testület köztisztaság fenntartásáról szóló rendeletének megfelelően. Sokan a rendelet kötelezése nélkül is rendben tartják az ingatlanaikkal határos közterületet, de az áprilisi ellenőrzés során az utcák többségében kifejezetten egységes, rendezett utcakép fogadott.
Az idei első, kötelező gyommentesítési feladatok ellenőrzését követően 23 ingatlan esetén, 31 ingatlantulajdonost részesítettem figyelmeztetés közigazgatási szankcióban.
A 2021. január 1-én hatályba lépett közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV.
törvény alapján a kiszabott szankciókat, a véglegessé (jogerőssé) válást követően a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába be kell jegyezni.
Az idei évtől már több hatóság, a Kormányhivatal, a Rendőrség és az Önkormányzat is ebbe az egységes
rendszerbe rögzíti az általa kiszabott szankciókat, amelyek a fokozatosság elvét követve egymásra épülnek.
A jogszabály szerint közigazgatási bírságot szab ki a hatóság, ha a Nyilvántartásba egy éven belül az ügyfél
vonatkozásában közigazgatási szankciót megállapító döntést jegyeztek be.
Ennek megfelelően, aki kisebb súlyú, alapesetben figyelmeztetés szankcióval járó szabályszegést követ el, de előzetesen egy éven belül már részesült ilyen szankcióban, azt a személyt közigazgatási bírság megfizetésére fogja kötelezni a hatóság.
A fentiekre tekintettel, valamint a falu rendezettségének megőrzése érdekében kérem az ingatlantulajdonosokat, hogy a helyi rendeletnek megfelelően a gyommentesítési feladataikat továbbra is végezzék el a következő hónapok 15. napjáig.
Kis-Fehér Katalin
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ A HÁZALÓ KERESKEDELEMRŐL
Az üzleten kívüli kereskedelem és felvásárlás, azaz a házaló kereskedelem szabályaival kapcsolatban az
alábbiakra hívom fel a figyelmüket.
A házaló kereskedelem települési szintű megtiltására nincs lehetőség, mivel az a kereskedő, aki a település
területére is kiterjedő, üzleten kívüli kereskedelmi engedéllyel rendelkezik, bizonyos szabályok betartása
mellett, végezheti a tevékenységét.
Üzleten kívüli kereskedés céljából a fogyasztó a lakásán 19.00 és 9.00 óra között nem kereshető fel, kivéve, ha ehhez előzetesen hozzájárult.
A kereskedőköteles személyazonosságát, és ha nem a saját nevében jár el, képviseleti jogosultságát a
fogyasztónak igazolni.
A kereskedelemről szóló jogszabály előírja, hogy az üzleten kívüli kereskedőnek a kereskedő székhelye
szerinti település jegyzőjéhez be kell jelentenie az általa végzett kereskedelmi tevékenységet és annak területi hatályát, amelyről igazolást állítanak ki a részére.
Sajnos sok esetben a kereskedők ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, így jogosulatlanul végeznek
házaló kereskedelmet, nem tisztességes szándékkal keresik fel a lakosságot, céljuk főleg az idős emberek
becsapása, és az életkörülményeiknek a felderítése, amely későbbi bűncselekmények elkövetéséhez is vezethet.
Ezúton hívom fel a figyelmét, hogy a házaló kereskedőtől minden esetben kérje el az árusításra jogosító engedélyét és az eladásra kínált áru eredetét igazoló okiratot.Amennyiben a kereskedő ezeket a
dokumentumokat nem tudja bemutatni, akkor ne vásároljon a kereskedőktől, ne engedje be az otthonába és értesítse a rendőrséget.
Kis-Fehér Katalin
jegyző
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ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTŐ ZSÁKOK
2021. május 18-19-én 07:45-12:00 és 13:00-16:30
között kerülnek kiosztásra a zöldhulladék gyűjtő
zsákok az Önkormányzat udvarában.
Az átvételhez kapcsolódó információk:
díjhátralékkal nem rendelkező ügyfeleknek
8 db/év ingyenes biológiailag lebomló zsák jár.
Regöly Község Önkormányzata

MEGÚJULTAK KERESZTJEINK
Két magánadományozónak köszönhetően megújultak a Kereszt utca elején és a Kölcsey utcában található keresztjeink. A felújítást
Deér Zoltán szobrászművész végezte.
Nagylelkűségükért hálás köszönet az adományozóknak!

ÓVODAI HÍREK
Januárban szép számmal és sok tervvel indítottuk
el az újévet.
A szülőket szülői értekezleten tájékoztattuk a csoportban folyó munkáról, a gyermekek előre meneteléről, és az előttünk álló feladatokról.
Ez a hónap tulajdonképpen a farsangra való készülődés jegyében telt. Plusz feladatot a szervezés
adott, hiszen a járványügyi előírásokat, intézkedéseket intézményünk is maréktalanul betartja.
A szülőknek köszönhetően sikerült idén is támogatókra szert tenni, melynek köszönhetően szép
összeggel gyarapodott az SZM pénztár. A befolyt
összeget kirándulás megvalósításra, gyermekeknek szóló ajándékok beszerzésére fordítjuk.
Köszönetünket fejezzük ki minden regölyi, és
nem regölyi támogatónak, segítőnek! Külön köszönet a regölyi ABC dolgozóinak gyűjtésben
végzett támogatásért!
Az óvodai farsangra február 18-án került sor az
óvodában, a délelőtti órákban. A sok zenének,
táncnak, és természetesen a sok finom sütinek és
üdítőnek köszönhetően vidáman, eseménydúsan
telt a nap. A nap végén zsákba macska örvendeztette meg a gyerekeket.
2021. március 8-tól ügyeleti rendszerben működött óvodánk.
Az óvodák nyitása április 19-én történt meg. Intézményünk jelenleg is szinte teljes létszámban
üzemel.
Kissné Lőrincz Mária
tagintézmény vezető

MEGNYITOTT A KÖNYVTÁR
Ismét látogatható a könyvtár a szokásos nyitvatartási időben az alábbi feltételekkel:
- 18 év feletti látogatóink csak védettséget igazoló
kártyával, illetve személyes okmányok felmutatásával léphetnek az épületbe
- 18 év alatti olvasóink csak védettséget igazoló
felnőtt kíséretével látogathatják a könyvtárat
- Kézfertőtlenítés és maszk viselése kötelező
- Védettségi igazolvánnyal nem rendelkező olvasóink kiszolgálása (könyv kölcsönzésvisszahozatal) az ajtón kívül történik.
Regöly Község Önkormányzata
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PÁLYÁZATI HÍREK

Elkészült a tornaterem
A Belügyminisztérium által kiírt Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnyert
pályázat keretében a tornaterem belső felújítása befejeződött.
A tervezett feladatokon felül további felújításokat is végeztünk annak érdekében, hogy a gyermekek és a
sportolni vágyók komfortosabb körülmények között tudjanak mozogni.
Elkészült:
a nyílászárók cseréje
a tornaterem tető, hő és vízszigetelése
a terem padlójának hőszigetelése és új sportpadló került lerakásra
a teljes terem belső festése
Ez Regöly életében rég várt és komoly fejlesztés, amelyhez sok ember munkája és komoly anyagi áldozat
kellett, de megérte. Annak érdekében, hogy sokáig használható legyen, kérem vigyázzunk a padlóra és a
teremre is. Csak váltócipőben lehetséges a teremben sportolni!
A fenti fejlesztés a tornaterem megújulásának csupán 1. szakasza. A 2. szakaszban kívülről szeretnénk
megújítani az épületet. Keressük a megfelelő forrást annak érdekében, hogy a külső felújítást is meg tudjuk
valósítani.
Köszönjük a Belügyminisztérium támogatását!

Ilyen volt:

Ilyen lett
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PÁLYÁZATI HÍREK

A MASZKVISELÉS TOVÁBBRA IS
KŐTELEZŐ!

Országfásítás 2020
Az országfásítási program támogatásának köszönhetően telepítésre került az Arany János utcában
egy fasor, mely 30 keskenylevelű kőrisből áll.
Ez reményeink szerint hozzájárul egy szebb településképhez.
Kérem Önöket, hogy vigyázzunk a fasorunkra,
környezetünkre.
Köszönjük az Agrárminisztérium támogatását!

Tisztelt Lakosság!
A 104/2021 (III.5) Korm. rendelet 2§. (2) bek.
alapján:
A települések belterületén, az utcán és a közterületen – az e rendelet szerinti kivétellel – mindenki
köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot,
illetve textil vagy más anyagból készült maszkot
(a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan
elfedje.
Kérem a jogszabály betartását!

Kelemen Csaba
polgármester

Vinkovics József rendőr
főtörzszászlós

GYÓGYSZERFELÍRATÁS
Tisztelt Lakosság!
A gyógyszerfelíratás megkönnyítésének érdekében már a váróteremben elhelyezett papírdobozba
is leadhatják gyógyszerigényüket egy névvel születési dátummal ellátott papíron!
Dr. Martin Valéria
háziorvos

ÁLLÁSHIRDETÉS

Tamási Tankerületi Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Würtz Ádám Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Regölyi Telephelye

TANÍTÓ
munkakör betöltésére
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Született gyermekek:
Név

Születés dátuma

Kasza Bálint Károly

2021. április 23.

Németh Gergő

2021. április 25.

Házasságkötések:
Név
-

Házasságkötés dátuma

Elhunytak:
Név (kor)

Elhalálozás dátuma

Szigeti Józsefné /Rohonczi Ilona /(71)

2021. március 11.

Dávid Jánosné /Skanda Erzsébet/ (64)

2021. március 14.

Kocsis József (68)

2021. március 25.

Szőke Imre György (65)

2021. március 27.

Pintér Zoltán (53)

2021. március 29.

Csike Tibor (55)

2021. április 15.

Antal Gyuláné /Dobos Gizella/ (86)

2021. április 16.

Dr. Gátfalviné Fehér Elvira /Fehér Elvira/ (60)

2021. április 22.

Szloboda Józsefné /Szalai Magdolna/ (95)

2021. május 10.
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