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nyújthatja be.
Az igénybejelentés feltétele a bejelentõ részérõl annak
Ingatlanok gondozásáról tudomásulvétele, hogy az Országos Katasztrófavédelmi
Az elmúlt hetekben több háztartás Fõigazgatóság jogosult ellenõrizni, hogy a bejelentõ háztartása
részére küldött felszólító levelet a korábban nem részesült téli rezsicsökkentésben.
Lánycsóki Közös Önkormányzati
Falunapról
Hivatal Majsi Kirendeltsége az
Majs Községi Önkormányzat idén augusztus 18-án tartotta a
ingatlanok elhanyagolt, gazos, esetleg
Falunapot.
A rendezvény sikeres megvalósításáért, a változatos és
az épületek romos (továbbiakban: gondozatlan) állapota miatt. Mivel
gazdag
programokért
a Képviselõ-testület tagjai közös tervezéssel
néhány lakos megkereste a Hivatalt a levél miatt, ezért az alábbiakban
év
eleje
óta
készültek,
az
ötletek megvalósulásáért az önkormányzat
szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot a felszólításokkal
munkatársai
több
hónapig
dolgoztak.
kapcsolatban.
Majs
Község
Képviselõ-testületének
nevében ezúton is
Valamennyi általunk gondozatlannak tûnõ ingatlan tulajdonosa
szeretnénk
köszönetet
mondani
az
elõkészítõ
és utómunkákért
kapott felszólítást a saját ingatlanra szabott tartalommal. A részünkre
dolgozóinknak,
valamint
önkénteseinknek.
Köszönjük
a civil
küldött válaszértesítéseket köszönjük, azonban nem feltétlenül
szervezetek,
az
önkormányzat
intézményei
és
a
vállalkozások
anyagi
szükséges írásban reagálniuk a felszólításra, elég, ha rendezik a
támogatását,
valamint
segítõ
munkáját.
Köszönjük
mindazok
terület állapotát. A felhívásokkal nem kötözködés és végképp nem
ellátás-megvonás vagy bírságolás volt a cél, egyszerûen az ingatlanok áldozatos munkáját, akik önzetlen munkájukkal hozzájárultak
állapotának, ezáltal a település képének javítása miatt kérjük a (szervezéssel, takarítással, pakolással, lepénysütéssel, fõzéssel,
kemencefûtéssel, konferálással, egyéb munkákkal), hogy vendégeink,
Tisztelt Lakosokat a munkálatok elvégzésére!
Egyúttal szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, a település lakói jól érezzék magukat. Köszönjük fellépõinknek, hogy
hogy a gazos ingatlanokon nagyobb valószínûséggel fordulhat elõ mindent megtettek a falunapra látogatók szórakoztatásáért, külön
parlagfû is a gyomnövények között, melyre vonatkozóan az megköszönjük a majsi szereplõk fellépését. Végül szeretnénk
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. megköszönni a Falunap résztvevõinek, látogatóinak, hogy
törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. § (4) bekezdése kimondja, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket és ezzel kifejezték
a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a köszönetüket, elismerésüket minden munkáért, áldozatért melynek
parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt révén a Falunap megvalósulhatott.
Pólya Krisztina, polgármester
követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan
Búcsú
Fekete
Józseftõl,
településünk volt
fenntartani. Amennyiben a földhasználó/ingatlantulajdonos ezen
kötelezettségének nem tesz eleget, belterületi ingatlan esetén a jegyzõ alpolgármesterétõl
Augusztusban, 68. életévében elhunyt településünk egykori
helyszíni ellenõrzést tart, amelyrõl nem szükséges elõzetesen
értesíteni a földhasználót/ingatlantulajdonost. A helyszíni alpolgármestere, Fekete József.
Fekete József 1974-tõl tanácstag, 1990-2014 között a Képviselõellenõrzésen tapasztaltak alapján pedig közérdekû védekezés
testület tagja, 2010-ig a település alpolgármestere volt. Kiemelkedõ
rendelhetõ el, illetve bírság kiszabására kerül sor.
Tekintve, hogy a cél nem a bírságok kiszabása, hanem a szerepet játszott a falu kulturális, sport életében, valamint a tûzoltó
parlagfûmentesség elérése, célszerûbb, ha parlagfû észlelése esetén és a horgász egyesületben is.
Majs Község Önkormányzata Fekete Józsefet saját halottjának
bejelentés helyett, a Hivatal felé jelzik a problémát, mert így lehetõség
van az érintett terület használójának gyors felkeresésére és tekinti, temetésérõl gondoskodott, emlékét kegyelettel megõrzi.
felszólítására anélkül, hogy ellenõrzést kellene tartani, jegyzõkönyvet
Autómentes Nap
felvenni, esetleg közérdekû védekezést elrendelni, amik mind
2018. szeptember 22-én Autómentes Napot tartunk
meghosszabbítják az eljárást, ezáltal lassítják a parlagfûmentesítést. településünkön, a focipályán. A nap során a kerékpár, az ügyességi
Dr. Liebermann István, aljegyzõ versenyek, a mozgás, valamint a játék lesz a gyermekek és szüleik
számára a középpontban. A pályázati úton elnyert támogatásból
Téli rezsicsökkentésrõl
Magyarország Kormánya a téli rezsicsökkentésben korábban óvodás gyermekeink számára új kerékpárokat, valamint
nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfûtéstõl eltérõ fûtõanyagot bukósisakokat, könyök- és térdvédõket, láthatósági mellényeket
felhasználó háztartások számára egyszeri természetbeni támogatást biztosít az önkormányzat. Az eseményt az Innovációs és
nyújt. Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatás kifizetése nem Technológiai Minisztérium támogatásával valósítjuk meg. Sok
pénzben történik, hanem természetben, továbbá a támogatás összege szeretettel várjuk a település lakosságát rendezvényünkre!
Majsi Kultúra Hete
nem fedezi a szállítási és darabolási költségeket.
Az idei évben, október elsõ hetében ismét megrendezzük a Majsi
A támogatás igénylése érdekében háztartásonként egy darab
igénybejelentõ nyilatkozatot kell kitölteni, amelyet legkésõbb 2018. Kultúra Hetét. A hét folyamán az általános iskolások számára
október 15. napjáig lehet benyújtani a Lánycsóki Közös versmondó versenyt szervezünk. Október 6-án, szombaton Montskó
Önkormányzati Hivatal Majsi Kirendeltségén. Az igénybejelentést Sándor festményeibõl nyílik képkiállítás a házasságkötõ teremben.
Majs község közigazgatási területén élõ, az adott háztartásban A megnyitó után a Baranya Megyei Múzeum munkatársai, valamint
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személy Dr. Négyesi Lajos ezredes, a Nemzetvédelmi Egyetem tanára tart

Az Önkormányzat és a település hírei

