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Nincs pozitívuma a szolgáltató váltásnak
Bizonyára már sokan találkoztak a januártól ivóvizet szolgáltató Zempléni Vízmű Kft. munkatársaival, akik
végigjárták a fogyasztási helyeket annak érdekében, hogy felmérjék a műszaki állapotokat. Többször elhangzott már az a tény, hogy az a jogszabályi változtatás, aminek eredménye képen kötelezően át kell adni a
kisebb vízművek üzemeltetését nagy üzemeltetőknek, kifejezetten hátrányos helyzetbe hozza az érintett települések lakosságát és magukat a településeket is. Sajnos nem igazán lehet beszámolni a szolgáltató váltással kapcsolatban pozitív fejleményekről, hiszen áremelkedést és bevételkiesést eredményez. Az önkormányzat már tárgyal a januári átadás-átvétel részleteiről, de ezek megbeszélések inkább csak az átadással kapcsolatos technikai kérdésekről szólnak. Ezen túlmenően nincs lehetősége az önkormányzatnak bármiféle egyéb
témakörben helyi érdekeket érvényesíteni. Az már biztosnak tűnik, hogy a helyi lakosság 2013-tól magasabb vízdíjat fog fizetni, mint ahogy valószínűsíthető az is, hogy egyes fogyasztóknak új vízóra aknát kell
építeni, telepíteni. Ugyanis az új szolgáltató nem fogad el olyan bekötéseket, ami lakásban, garázsban, kazánházban, vagy a bekötés irányában lévő telekhatártól esetleg tíz méterre van. A napjainkban zajló állapotfelmérés alkalmával minden fogyasztónak felhívják a figyelmét az esetleges hiányosságokra, aminek pótlását, javítását még a szolgáltató váltás előtt javasolják elvégezni, később drágább lehet. Az önkormányzat
még egyszer és utoljára fogja leolvasni a vízórákat december utolsó napjaiban, ekkor az összes mérőt ki kell
bontani a „téliesítés” ellenére is. Ez lesz az a vízóra állás, amivel a községi szolgáltató „átadja” a fogyasztókat az új üzemeltetőnek.

Közbiztonsági referens
Ilyen is van már. A tavalyi évben létrehozott katasztrófa törvény nagymértékben átírta a korábbi rendkívüli
helyzetekkel, katasztrófákkal kapcsolatos felkészítés, megelőzés, védekezés, helyreállítás jogszabályi környezetét, intézkedési rendjét. Egységes hivatásos katasztrófavédelmi szervek létrehozása történt meg. Ezek
a szervek nagyobb és több hatáskörrel rendelkeznek. Az új törvénynek megfelelően, az ország valamennyi
települését kockázatbecslés alapján, az adott településre jellemző veszélyeztetettségi csoportba kell sorolni.
Azokon a településeken, ahol a kockázatbecslés I. vagy II. osztályba sorolja a települést, közbiztonsági referenst kell kijelölni. Hogy Regécet milyen különleges veszély fenyegeti? A kockázatbecslés az előfordulható
erdőtüzeket és rendkívüli hóhelyzeteket vette figyelembe Regéc esetében, amit egyébként az itt lakók egyáltalán nem tartanak olyan veszélyesnek, vagy rendkívülinek. Mindenesetre Regéc bekerült a II. veszélyeztetettségi osztályba, így ki kellett jelölni a közbiztonsági referenst. Gondolván, hogy ha már muszáj legyen
meg a papírforma, így a polgármester praktikus okok miatt kijelölte Bakos Ferenc falugondnokot. Igen ám,
csakhogy a katasztrófavédelmi szervek az új törvény előírásaira hivatkozva nagyon komolyan vették az új
titulust, így a településeken kijelölt közbiztonsági referenseknek képzésen kellett részt venni. Okozott is
meglepetést az egy hétig tartó képzés szigora, hát még az a tény, hogy több vizsgát is tenni kellet. A közbiztonsági referens feladata felkészítési és megelőzési időszakban, védekezés-mentés esetén és a helyreállítások során, rendvédelmi és honvédelmi kérdésekben szakmai tanácsokkal, javaslatokkal segíteni a polgármester döntéseit, irányító munkáját. Kapcsolattartás szakmai szervekkel, szervezetekkel. Karitatív tevékenységek koordinálása, dokumentumok és nyilvántartások előkészítése, kezelése. Részt vesz a települési polgári védelmi egység létrehozásában, felkészítésében, alkalmazásában. Vélhetően a közbiztonsági referensek
képzése további területeken is folytatódni fog, illetve elvárás velük szemben a folyamatos kapcsolattartás a
különféle hivatásos szervekkel. De, hogy Regéc esetében valóban szükséges lenne ez?
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Csomagot kaptunk
Még az év első felében tájékoztatta az önkormányzatot a Gyermekétkeztetési Alapítvány, hogy Regéc ebben
az évben nem kap élelmiszersegélyt. Egy jó hete viszont jön az újabb tájékoztatás, mégis kap segélycsomagot
a település. Igen ám, csakhogy a környékre szállító kamion akkor már elhozta a környező településeknek szánt
élelmiszersegélyt. Egy pillanatig úgy nézett ki, hogy az önkormányzat nem szállítatja le a három raklapnyi
élelmiszert, hiszen a fuvarköltséget az adott településeknek kell állnia, ami némi túlzással majdnem annyi,
mint a segélyszállítmány ára. Ekkor a polgármester körbenézett a környéken, hát ha mégis van más település
is, aki még nem szállítatta le a neki szánt élelmiszert. És volt két település, akikkel már háromfele lehetett osztani a fuvarköltséget. Megjött a szállítmány: „ajándék lónak ne nézd a fogát” tartja a mondás, de ismét liszt,
tészta, és a legjobb a háztartási keksz. Sokat töprengek azon, hogy vajon a háztartási keksz mitől olyan nagyon
alapvető élelmiszer, hogy szinte minden élelmiszersegélyben ott van? /szerk./ Úgy tudni, hogy más településeken cukor is, kakaó is jutott a segélyszállítmányba, ezért fontos hangsúlyozni az önkormányzatnak semmiféle
rálátása, vagy befolyása nincs a csomagok összeállításában, abban csak a Gyea illetékes. Mindenesetre örülni
kell annak is, ami jutott. Ezért azok, akik még esetleg nem vették át élelmiszersegély csomagjukat, mihamarébb tegyék azt meg. Váljon mindenki egészségére!

ANNO

Öt éve a falu szolgálatában
November derekán volt öt éve, hogy megérkezett a Peugeot típusú falugondnoki mikrobusz Regécre. A községnek már ez a negyedik falugondnoki gépjárműve a falugondnoki szolgálat 1990-es indulása óta. Barkas, Mitsubishi, Hyundai és Peugeot. Tulajdonképpen egyik autóval sem voltak rendkívüli nagy problémák, mint ahogy a
jelenlegi autóval sincs egyenlőre. Vannak ugyan fura
konstrukciós megoldások a Peugeot megépítésében, de
elmondhatjuk, hogy jó néhány más település falugondnoki autójával ellentétben eddig minden komolyabb
probléma nélkül üzemelt. Regéc mindig egy kicsit kakukktojás volt a falugondnoki mikrobusz beszerzésében.,
hiszen minden esetben más típust választott, mint az autót cserélő települések jelentős többsége. A község önkormányzata ezt sohasem bánta meg, sőt inkább előnyös
volt a „különcködés”.Nem mintha máris szükség lenne
rá, de remélhetőleg lesz mód a jelenlegi autónak a cseréjére is, hogy továbbra is jó állapotú biztonságos falugondnoki mikrobusz szolgálja a falu lakosságát.

Közmeghallgatás
Regéc község Képviselő-testülete soron következő ülését 2012. november 28-án, szerdán déli 12 órakor tartja
a Községházán. A Képviselő-testület ülését Közmeghallgatással kezdi, ahová várja a község polgárait észrevételeikkel, panaszaikkal, javaslataikkal. Az ülés további részében tárgyalja a testület a falu idei 3/4 éves költségvetési beszámolóját, illetve a 2013. évi költségvetési
koncepciót.

A Római katolikus
templom kertjében

versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal.

Kevesebb az utas
Minden bizonnyal az újra megnyitott bolt működésének köszönhető leginkább, hogy jelentősen
visszaesett az úgynevezett encsi járatok iránti
érdeklődés. Ez teljesen normálisnak mondható.
Min d ezek ell en ére
továbbra is meghatározó
szolgáltatásnak számít a
falugondnoki szolgálat
által biztosított utazási
és ügyintézési lehetőség.
A falugondnok ezentúl
is intézi a rábízott ügyeket, beszerzéseket.

