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TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSRÓL ÉS AZ ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁSRÓL

A Regölyi Helyi Választási Iroda vezetőjeként az alábbiakban tájékoztatom a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választásával és az országos népszavazással kapcsolatos tudnivalókról.
A szavazás 2022. április 3-án, 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A szavazóhelyiségben (7193 Regöly, Rákóczi utca 2. Önkormányzati Hivatal), vagy kérelem alapján mozgóurnával az otthonában az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
Mozgóurna iránti igényeket legkésőbb a szavazás napján, 12.00 óráig lehet benyújtani.
Ahhoz, hogy leadhassa szavazatát, szükséges a személyazonosságot és a személyi azonosítót, vagy a lakcímet igazoló érvényes igazolványok bemutatása, amelyek az alábbiak lehetnek:

érvényes lakcímigazolvány és érvényes személyazonosító igazolvány, vagy

érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes útlevél, vagy

érvényes lakcímigazolvány és 2001. január 1-jét követően kiállított kártya formátumú érvényes vezetői engedély (jogosítvány).
Tisztelettel kérem a választópolgárokat, hogy ellenőrizzék okmányaik érvényességét, mivel a lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak. A veszélyhelyzetre való tekintettel érvényes a személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, illetve az útlevél, ha az érvényességi ideje
2020. március 11-i vagy azt követő időpont.
A választópolgárok 3 szavazólapot fognak kapni:

Országgyűlési képviselő megválasztására szolgáló szavazólap, (TOLNA, 03. számú Országgyűlési
egyéni választókerült OEVK),

Országos pártlistás szavazólap,

A népszavazás 4 kérdését tartalmazó szavazólap.
A választással kapcsolatos kérdésekben és a központi névjegyzékhez, valamint szavazóköri névjegyzékhez
kapcsolódó kérelmekkel összefüggő kérdésekben felvilágosítást nyújt a Helyi Választási Iroda:
7193 Regöly, Rákóczi utca 2. Tel: 74/402-606, 20/242-5934.
A választással kapcsolatos részletes írásbeli tájékoztatást a www.valasztas.hu weboldalon talál!
Kis-Fehér Katalin
HVI vezető
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TÁJÉKOZTATÁS SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁSRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Regöly
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére
irányuló közszolgáltatásról szóló 6/2017. (V. 25.)
önkormányzati rendelete alapján 2022. március 1.
naptól a szennyvíz szállítás díja:

A Szülői Közösség nagyszerű szervező munkával, lelkes és nagylelkű támogatók bevonásával,
szép összeget gyűjtött a Regölyi Óvoda javára.
Szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak,
akik bármilyen formában támogatták az óvodát:
anyagi vagy tárgyi hozzájárulásukkal, munkájukkal, az adománygyűjtő doboz kihelyezésével!

lakossági szolgáltatás esetén 8.000,- Ft/ 5 m3
közületi szolgáltatás esetén 9.800,- Ft/ 5 m3
A közszolgáltató továbbra is a Lackó-Motor Bt.
(székhely: 7090 Tamási, Deák F. u. 15.).
A szolgáltatás az alábbi elérhetőségeken igényelhető:
+3674/472-098
+3630/631-2892
http://storman.lackomotor.hu/
linken letölthető alkalmazáson keresztül.
Kelemen Csaba
polgármester

ÓVODAI HÍREK
2021 szeptemberében 19 kisgyerek kezdte meg az
új nevelési évet a Vörösmarty utcai intézményben. Új kisóvodásokat üdvözölhettünk csoportunkban: Horváth Ákos és Bálint, Schön Alex,
Kövecses Benett, Závodi Milán és Hetényi Ármin
kezdte meg óvodás éveit intézményünkben. Hozzájuk csatlakozott az év folyamán Závoti Benett
és Maxhera Mila. Velük együtt már 21-en látogatják az ovit.
A beszoktatás hosszú hetei után eleven, nagy
mozgásigényű, vidám csoporttal fedeztük fel sétáink alkalmával a települést és próbáltuk ki lehetőségeink szerint az új községi játszóteret.
Decemberben ellátogatott hozzánk személyesen a
Mikulás is: a gyerekek ajándékot kaptak a Szülői
Közösség és a Skola Regum Alapítvány jóvoltából. Volt mézeskalácssütés, karácsonyfa díszítés
és ajándékként új játékok is kerültek a fa alá.
Február elején rendeztük meg jelmezes, vidám
farsangi bálunkat. Az érvényben lévő járvány
ügyi korlátozások miatt erre csak zárt körben kerülhetett sor. A szülők, hozzátartozók csak felvételről tudták megcsodálni az ötletesnél ötletesebb
jelmezeket, meghallgatni az ügyes egyéni versmondásokat. A szülőknek, nagyszülőknek köszönhetően került sütemény, ropogtatni való a
tányérokba, üdítő a poharakba. A tombolasorsolás
után minden kisgyermek ajándékkal zárhatta a
napot.

Kissné Lőrincz Mária
Tagóvoda vezető

ISKOLAI HÍREK
Iskolánkban zavartalanul folyik a tanulás 21 gyerekkel szeptember óta. Az elmúlt időszakban
fennálló járványhelyzet miatt sajnos nem tudtunk
közös programokon részt venni, több tervezett
esemény elmaradt de az iskolában zártkörűen
igyekeztünk megragadni minden lehetőséget arra,
hogy a tanuláson kívül, iskolán belül színes programokkal, élményekkel gazdagítsuk a gyerekek
iskolai életét.
Az Idősek Napjára még tudtunk műsorral készülni, amely reméljük, elnyerte a vendégek tetszését.
Október 6-án, 23-án osztályszinten, műsorral ünnepeltünk, Márton napot is megtartottuk
kreatívkodással, zenével, tánccal, zsíroskenyérrel.
December 6-án Mikulást vártunk és Mikulás bulit
tartottunk. Karácsony előtti hetekben készülődtünk az ünnepekre. Adventi koszorút készítettünk,
gyertyát gyújtottunk, adventi naptárt bontottunk,
melyben minden napra volt valami feladat. Kézműves délután volt, amelyen karácsonyfa díszeket
készítettünk. Mézeskalács szakkörön nagyon szerették a tészta nyújtását, kiszúrását és a díszítést.
Sok mesével, verssel, énekkel, zenével vártuk a
karácsonyt. Januárban négy tanulónk, Horváth
Leila, Horváth Petra, Freizinger István Kárász
Levente vett részt a kocsolai általános iskola mesemondó versenyén. Mindannyian díjat kaptak,
Freizinger István különdíjas lett. Februárban megtartottuk a farsangot rendhagyóan, csak magunk
között, jelmezekkel, sok tánccal, játékkal, tombolával. Köszönjük szépen a szülőknek a hozzájárulást!
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BETLEHEM ÁLLÍTÁS
A tavalyi évben végre ismét a szokásos módon
tudtuk felállítani a betlehemet. Ismét összegyűlt a
kis csapat annak érdekében, hogy a település központját díszbe öltöztessük. Az adventi koszorú is
szívmelengető látványt nyújtott, kicsik-nagyok
megcsodálták. Köszönjük mindenkinek, aki segített az adventi időszak szebbé tételében.

Köszönjük mindenkinek a rengeteg elektromos
hulladékot is, amely ősszel összegyűlt. Ennek árát
a tavaszi kiránduláshoz szeretnénk hozzátenni. Az
iskola további életét támogathatják adójuk 1 százalékával a Skola Regnum Alapítványon keresztül. Adószám: 18861147-1-17. Köszönjük!
Gálosné Balla Zsuzsanna
pedagógus

V I S S ZAT E K I NT Ő

Kelemen Csaba
polgármester

IDŐSEK NAPJA

KARÁCSONYFA ÁLLÍTÁS

Október 13-án az idősek világnapja alkalmából
falunk 65 év feletti lakóinak vidám műsorral és
finom vacsorával kedveskedtünk.
A Polgármester köszöntője után felléptek a regölyi általános iskolások, a Regölyi Népdalkórus,
Szeledeli Margit nótaénekes, meghívott vendégénekesként Boris Sándor Zengővárkonyból, Jakabné Tolnai Magdolna Szekszárdról, Kerekes
Imre Bálványosról és dr. Velő Gabriella Decsről.
Az élőzenei kíséretről a budapesti Hakmé cigányzenekar gondoskodott, Farkas József Dankó
Pista életműdíjas prímás vezetésével.

A Regölyi Kulturális és Szabadidős Egyesület
fennállása óta minden évben felállítja a központban Regöly község karácsonyfáját, ez 2021. decemberében sem volt másképp.
Nagy szeretettel állítottuk, és díszítettük a fát, Regöly minden lakosának, átadva az ünnep hangulatát, abban a reményben, hogy ezzel is szebbé, jobbá tettük Önök számára a készülődést.
Bízunk benne, hogy sem vírus, sem a világban
uralkodó helyzet nem akadályozza meg a község
rendezvényeinek megtartását, ennek tükrében készülünk mi is a 2022. évi főzőversenyre.

Mindenkinek köszönjük a részvételt, októberben
ismét találkozunk!

Regöly Község Önkormányzata

Kádár József
RKSZE elnök
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5 ÉVENKÉNTI MEGYEI NÉPDALKÓRUSOK
TALÁLKOZÓJA
NEAG-KP-1-2021/3-000443

Az idei farsang keretében, február 19-én, délután
rendezte meg a helyi Népdalkórus a már csaknem
egy évvel elhalasztott baráti találkozót a Regölyi
Művelődési Házban, melyen az általunk meghívott, már jól ismert és kedvelt népdalkórusok és
egy tánccsoport - szám-szerint öt – vett részt nagy
örömünkre. Megtiszteltetés volt a Népdalkórus
számára a sok baráti vendég! Igaz, az örömbe egy
kis üröm is vegyült, mert három együttes betegség miatt sajnos nem tudott eljönni erre a vidám,
meghitt találkozóra, melyen együtt ünnepeltük a
farsangot és a régi barátságokat.
Továbbá megtiszteltetés volt számunkra a polgármesteri megnyitó ill. köszöntő is, melyet hálásan köszönünk. Nagyon jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt, kiváló műsorokat hoztak vendégeink, igazán jól szórakoztunk, mindannyiunk számára emlékezetes, tartalmas időtöltés volt az a
néhány együtt töltött óra! Különleges színfoltja
volt az együttlétünknek a műsorok végén a közös
éneklés, amely mindig nagy sikert arat!
A műsor után gazdagon megterített asztalok vártak valamennyi jelenlévőt. A finom szendvicseket
a kórustagok és a kórust támogató segítőink készítették szívvel, lélekkel. Az étkezést jó hangulatú zenés, dalos, nótás együttlét követte, mindanynyian nagyon jól éreztük magunkat. A vendégcsoportok 19 óra körül utaztak vissza falujukba.
Köszönetet mondunk minden résztvevőnek az
aktív közreműködésért, a csodálatos fellépésekért.
Valamennyi külső segítőnknek ezúton is megköszönjük az önzetlen segítséget, ugyanis az ő közreműködésük nélkül nem jöhetett volna létre ez a
színvonalas kórusrendezvény.

Schellné Antal Ágnes
Regölyi Népdalkórus Alapítvány

A REGÖLYÉRT EGYESÜLET
SIKERES PÁLYÁZATAI
KLUBHELYISÉG FELÚJÍTÁSA
Pályázat azonosító száma:
FCA-KP-1-2020/1-000850
Az Egyesület kezelésében lévő Művelődési Házban található, erősen leromlott klubhelyiség belső
felújítása megtörtént és ezzel egy komfortosabb,
igényesebb kulturális tér jött létre, ahol a helyi
civil közösségi élet minőségibb körülmények között folyhat.
A beruházás keretein belül leromlott klubhelyiség
(Művelődési Ház 1. emelet, volt szolgálati lakás)
belső felújítása valósult meg: rossz állapotban
lévő parketta burkolata fel lett szedve, és új padló
burkolat készült. Ki lett bontva egy válaszfal. A
rossz állapotban lévő belső vakolatok le lettek
verve, és újra lett vakolva. Új gipszkarton álmennyezet készült, külső és belső nyílászárók ki
lettek cserélve, a belső falfelületek glettelve és
festve lettek. Klíma gépes fűtés, hűtés lett kiépítve.
ESZKÖZBESZERZÉS
A Regölyért Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi Környezet Kollégiuma által
meghirdetett NEAG-KP-1-2021 kódszámú „Helyi
és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2021” elnevezésű pályázati kiírásra benyújtott NEAG-KP-1-2021/1-000187 azonosító számú, a „Regölyért Egyesület 2021. évi
egyszerűsített támogatása„ elnevezésű pályázata
200.000 Ft támogatásban részesült vissza nem
térítendő, 100 % támogatási előleg formájában.
A támogatásból egyesületünk 1 db fémszekrényt
és 2 db összecsukható konferenciaasztalt vásárolt.
A pályázat sikeresen lezárult, a támogatást a fenti
eszközök beszerzésére használtuk fel.

Horgosné Freizinger Tímea
Regölyért Egyesület
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TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ RENDELET ALKALMAZÁSA
Az egységes településkép megtartása, fenntartása, valamint a településképi rendelet betartása érdekében a
főépítész úr szükség esetén szakmai segítséget nyújt az építkezni, felújítani szándékozó lakóknak. A lent
olvasható sorai is ezt kívánják segíteni.
Amennyiben a ház külső felületeit, kerítését szeretnék átépíteni, felújítani (külső festés is!), azt kérem jelezzék az Önkormányzatnál. Amennyiben szükséges, konzultáció keretében a főépítész segítségével egyeztetjük a kívánt felújítás részleteit.
Kelemen Csaba
polgármester
Tisztelt Lakosság!
Az építésügyi szabályozás tekintetében az elmúlt években sok változás történt, melyek áttekintése még a
szakavatottak számára is kihívást jelent.
Rengeteg építési beruházás építési engedély nélkül végezhető, de ez nem jeleni azt, hogy nem vonatkoznak
rá szabályok, illetve nem kell ezeket előzetesen bejelenteni.
Ilyen beruházások például:
 az épület térfogatát nem növelő átalakítás, felújítás, korszerűsítés (homlokzatszigetelés, nyílászárócsere, tetőfedés cseréje);
 kerítés építés, átalakítás, felújítás;
 tároló épület építése (100m3 alatti térfogatú);
 stb.
Ezek a munkák ugyan építési engedély nélkül végezhetők, de mind a Helyi Építési Szabályzat, mint a Településkép Védelemről szóló helyi rendelet előírásait be kell tartani. A beruházásokat szakmai konzultáció
kereteiben kell egyeztetni, illetve esetenként külön eljárásban kell a beruházás megkezdése előtt 8 nappal
bejelenteni.
Az egyes építési tevékenységek csak akkor végezhetők, ha azok a helyi rendeletek előírásinak megfelelnek. A polgármester a bejelentést írásban/határozatban tudomásul veszi, vagy a rendelet előírásainak nem
megfelelő tevékenységet megtiltja.
A szakmai konzultációt előzetesen telefonon egyeztetett időpontban, vagy e-mailen megküldve nálam a
Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal főépítészénél lehet kezdeményezni.
A településképi bejelentési eljárást Regöly Község Polgármesterénél kell megindítani a rendelet szerinti
műszaki dokumentáció benyújtásával.
A településképi véleményezési eljárást – melynek meg kell előznie az engedélyezési, vagy egyszerű bejelentési eljárást - az ÉTDR rendszeren keresztül kell megindítani a szükséges műszaki tervdokumentáció
benyújtásával.
Fontos megjegyezni, hogy ebben a kérdéskörben a szabálytalan építések esetében településkép-védelmi
kötelezési eljárás is lefolytatható és akár településkép-védelmi bírság is kiszabható, persze a rendeletnek
nem célja a bírságolás, az csak egy eszköz az előírások érvényesítésére.
Javaslom, hogy az építési munkákat megelőzően – legyen az akár új építés, bővítés vagy felújítás – éljenek a konzultáció lehetőségével, melyet ingyenesen biztosítunk. A konzultációról minden esetben jegyzőkönyv is készül, mely tartalmazza a kötelező előírásokat. Az előzetes konzultációval megelőzhetők a felesleges újratervezési munkák – melyek akár komoly költséggel is járhatnak –, illetve a későbbi kötelezési
eljárások is elkerülhetők, hiszen a jegyzőkönyvben szereplő adatok mind Önöket, mind minket kötnek.
Bízom benne, hogy ezzel az útmutatóval segítettem minden építkezni szándékozónak és rövidesen találkozunk a szakmai konzultációkon.
Witzl Zsolt
főépítész
+36 30 2478768
zsolt.witzl@gmail.com
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Született gyermekek:
Név
Dávid Kristóf
Vas Krisztián Norbert
Závoti Zente
Táborosi Izabella

Születés dátuma
2021. augusztus 18.
2021. október 22.
2021. október 28.
2021. december 30.

Házasságkötések:
Név
Jakab Anita - Nagy Dávid

Házasságkötés dátuma
2022. március 12.

Elhunytak:
Név (kor)
Vígh János (56)

Elhalálozás dátuma
2021. október 16.

Pénzes Ferenc (62)

2021. október 26.

Jókai Gyuláné /Pénzes Julianna/ (86)

2021. október 27.

Hegedüs Istvánné /Tóth Erzsébet/ (87)

2021. október 31.

Kurdi Csaba László (33)

2021. november 6.

Bíró István (49)

2021. december 1.

Iszkádi Istvánné /Borognics Anna/ (90)

2021. december 7.

Kleiber Antal (78)

2021. december 15.

Tischler Karin Barbara (65)

2022. január 10.

Sörös Ferenc (75)

2022. január 18.

Szlobodics Tibor (51)

2022. január 20.

Hetesi Béla (65)

2022. február 15.

Gergely Ferencné /Fazekas Teréz/ (94)

2022. február 18.

Sterczer Ádám (89)

2022. február 20.

Nagy Ferenc (79)

2022. március 1.

Meksz Jenőné /Káspár Zsuzsanna/ (89)

2022. március 14.

Rimai József (88)

2022. március 15.

ADÓ 1% FELAJÁNLÁS
Szeretnénk felhívni az adózók figyelmét, hogy a 2021. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át felajánlhatják
regisztrált civil szervezetek részére. Kérjük, ha lehetősége van rá, támogasson helyi civil szervezetet!










18854378-1-17 Hully Gully Szabadidő és Sportegyesület (Regöly-Majsapuszta)
19954660-1-17 Kaposvölgye Horgászegyesület
18867253-1-17 Regölyért Egyesület
18858042-2-17 Regölyi "Kapos-Koppány" Vadásztársaság
18941490-1-17 Regölyi Kulturális és Szabadidős Egyesület
18862076-1-17 Regölyi Lovassport Egyesület
18860438-1-17 Regölyi Népdalkórus Alapítvány
18866908-1-17 Regölyi Sportegyesület
18861147-1-17 Skola Regum Alapítvány

