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Nőtt a Felvidéki
látogatók száma
Az ide nyár óta
é r e z h e t ő e n
megnövekedett a várba
látogató felvidékiek
sz á m a . A po zi tí v
eredményt két tényező
befolyásolja leginkább.
A
tavalyi
évben
Felvidékre is került a
Regéc Várát hirdető
közúti
turisztikai
információs táblából,
illetve egy a Szlovákia
teljes
területén
megjelenő magazinban
jelentetett meg a várral
kapcsolatos anyagot az
Önkormányzat az idei
nyár első felében.

I. évfolyam 6. szám

2011. szeptember 14

Regéc, maga a természet

Új ingatlannal növekedett Regéc vagyona
Egy belterületi telekkel
lett gazdagabb a község,
miután az Önkormányzat
érvényt szerzett a korábbi tulajdonos, a településsel szemben fennálló
adótartozás rendezésének. Az érintett ingatlan
a Fő út 42. szám alatt
található üres telek, amit
sokan Dankó-kert, vagy a
buszmegállóval szembeni kert néven emlegetnek. Az ingatlan korábbi
tulajdonosa azon túl,
hogy az évente egyszeri,
a telek rendbetételére
vonatkozó felszólításoknak sosem tett eleget,
igen jelentős, több százezer forintos adótartozást
halmozott fel az elmúlt
évek alatt. Az üggyel
kapcsolatban a Képviselő
-testület meghozta a döntését, miszerint a polgár-

mester kezdje meg a
telekkel kapcsolatos kintlévőségek behajtását.
Ennek megfelelően a
polgármester tárgyalást
kezdeményezett a tulajdonossal, ami szerint két
leh et ős ég e v olt a
tulajdonosnak. Vagy befizeti a tetemes adótartozást, vagy kölcsönös
megállapodás alapján
eladja az ingatlant a községnek. Az utóbbi mellett
döntött a tulajdonos, de
mivel egyéb terhelések is
voltak az ingatlanon, így
a polgármester hosszas
ügyintézés után tudta
csak megkötni az adásvételi
szerződést.
A fennálló adótartozás
természetesen le lett vonva a kialkudott vételárból, így a község mindössze négyszázezer forin-

tért jutott egy igen jelentős méretű és jó fekvésű
belterületi ingatlanhoz.
Máris több elképzelése
v an a K é p vi s el ő testületnek az ingatlan
hasznosításával
kapcsolatban, melyek
közül azt kívánja megvalósítani, ami a községnek
leginkább előnyös és
kivitelezhető. Az ingatlan rendbetétele a telekkönyvi bejegyzés után
megkezdődik. A településen további olyan belt e r ü l e t i i n g a t l a n ok
vannak, amelyek tulajdonosai évek óta nem fizetik a megállapított adót,
vagy elhanyagoltan tartják a telket. Ezek a tulajdonosok rövidesen számíthatnak az Önkormányzat felszólító levelére.

Stabil volt a nyáron a vízmű működése
Bár az ide nyár többnyire meglehetősen változékony volt, az augusztus viszont
igazi kánikulát és szokásos megnövekedett fogyasztást hozott. Mindezek ellenére
a községet ellátó vízmű végig kiegyensúlyozott, biztonságos üzemben működött.
Azzal együtt is, hogy a határban legelő mintegy ötven szarvasmarha is issza már a
Parlag-kút vizét. A tavalyi nagymennyiségű, és az ez év eleji csapadék még jelen
van a földalatti természetes tárolókban, remélhetőleg időnként kap némi
utánpótlást.
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Beiskolázási támogatásban részesültek a diákok
Az önkormányzatiság kezdete óta,
azaz huszonegyedik éve nyújt iskolakezdési támogatást a község Önkormányzata minden óvodás korú
gyereknek, vagy iskolába járó diáknak. Így történ ez a mostani tanévkezdés előtt is. A Képviselő-testület
döntése alapján az általános iskolába
járó gyerekek nyolcezer forint beiskolázási támogatást kaptak fejen-

ként, illetve számukra ingyenesen
biztosítja a község a tanintézményi
étkezést és a tankönyvet. Azok,
akik középfokon tanulnak húszezer
forint támogatást kaptak, ebben az
esetben nincs étkezési és tankönyv
támogatás. Egy fiatal kap havi ötezer forint tehetséggondozói támogatást, Ő viszont nem kap semmilyen más ellátást. Bár a korábbi

években az Önkormányzat
támogatta a főiskolás és
egyetemista diákokat is, e
tanévkezdéskor még nem
érkezett kérelem a Bursa
Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázattal elnyerésével kapcsolatban.

Népszámlálás

Az Interneten is
olvasható a
Regéci Hírek
www.regec.hu

Eladó
Újabb használt műszaki berendezést
kínál megvételre az
Önkormányzat.
Ezúttal egy négy gázégős Vesta
típusú
gáztűzhely eladó
jutányos
áron.
Érdeklődni a Községházán lehet.
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2011. október 1-je és október 31-e között népszámlálást tartanak Magyarország
területén. Regécen is számlálóbiztos fogja járni ez idő alatt a lakásokat, aki egyedi
a személyi igazolvánnyal együtt érvényes igazolvánnyal rendelkezik. A kérdezőbiztos a kérdőíven szereplő kérdéseket intézi az állampolgárokhoz. Az adatszolgáltató önállóan is kitöltheti a kérdőívet papíron és interneten egyaránt. A papír alapú
és az internetes önkitöltésre október 1. és október 16. között van lehetőség. Aki az
adatszolgáltatási kötelezettségét az adott időszak alatt nem tud eleget tenni, az
2011. november 1. és 8. között jelentkezhet az illetékes polgármesteri hivatalban.

Közfoglalkoztatás
Szeptember végén lejár a
szerződése az Önkormányzatnál alkalmazott közhasznú dolgozók jelentősebb
részének. Az idei év meglehetősen zűrzavaros a közfoglalkoztatás terén, hiszen
az év elején is komoly
gondot okozott a dolgozók
alkalmazása. Bár az Önkormányzat már beadta a pályázatot a továbbfoglalkoztatásra, de annak eredménye még nem ismert.
Komoly gond ez újabban,
mert hát munka bőven van,
és vannak akik szeretnének
is dolgozni. Nem csak a
közfoglalkoztatás léte jelent
nagyobb gondot a korábbi

időszakokhoz képest,
hanem az e munkakörért
járó bérezés is. Úgy
döntött a Kormány,
hogy csökkenti a
közfoglalkoztatásban
résztvevők minimálbérét. Ezzel az intézkedéssel
kívánják
az
embereket egyéb munkahelyek felé terelni.

Hogy hol vannak ezek
a munkahelyek, az bizony egyenlőre kérdés.
Majdnem azt a képet
kapjuk, hogy a munkavállaló –ha az még közhasznú státuszú is– elfogathatatlanabb mint az,
aki folyamatosan különféle segélyekből él.

