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ÁLDOTT, BÉKÉS, BOLDOG, NYUGODT
HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK A
KÖZSÉG MINDEN LAKOSÁNAK!

Ügyeljenek magukra!
Ügyeljünk egymásra!
Incze Lajos, polgármester
Elérhetőségeink: az eripap13@gmail.com e-mail címen
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Felhívás

Megkezdődött a mezőgazdasági munkálatok ideje
a községben. Mindig aktuális probléma a mezőgazdasági
utak állapota. Annak érdekében, hogy optimális
állapotban
legyenek,
tanácsos
lehetőleg
esős
időszakokban kerülni a túl nehéz gépekkel történő
használatukat, elkerülve, hogy heves esőzés vagy ősz
után ezek az utak ismét járhatatlanok legyenek.
Tisztában kell lennünk azzal, hogy ha nem
vigyázunk rájuk, akkor mi is azon személyek egyikei
leszünk, akik nem fogják tudni használni ezeket az
utakat.
Másik aktuális kérdés a lassú járművek mozgása a
közutakon a mezőgazdasági munka után. Amellett, hogy
vétség, nagyon veszélyes is, mert az autók az úttestre
hozott sár miatt nagyon könnyen megcsúszhatnak, így
nagyon könnyen súlyos következményekkel járó
balesetek történhetnek.
Kérjük, vigyázzanak az utakra! Köszönjük!

Áldott, békés Húsvéti Ünnepeket
kíván a község minden lakosának a
Halmi Helyi Tanács

Folyamatban lévő tevékenységek
A
HATÁRON
TÚLI
LOGISZTIKA:
PARTNERSÉG AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A
FOGLALKOZTATÁS TERÜLETÉN - LOGISZTIKAI
KÖZPONT LÉTREHOZÁSA elnevezésű projekt az
eljárások megkezdéséhez, valamint a projekt és a
végrehajtás egyszerűsítéséhez szükséges dokumentáció
előkészítési szakaszához közeledik.
A hűtőcsarnok a község vásárterületén épül meg.
A hűtött csarnok előnyei a község minden
mezőgazdasági termelőjének kedvezőek, akik romlandó
termékeket tárolhatnak itt, amíg a vevő megtalálja az
eladásra szánt termékeket.

A finanszírozási kérelmet Az oktatási aktus
hatékonyságának és minőségének növelése a COVID
19 elleni megelőző intézkedések meghozatalával Halmi
községben elnevezésű projektre nyújtották be. Sajnos a
járvány miatt az oktatási folyamatot meglepetés érte, így
a tanítási-tanulási folyamat sokat szenvedhet.
Ezt a támogatási kérelmet azért nyújtották be,
mert úgy gondoljuk, hogy csak az oktatás révén tudjuk a
helyi értékeket előmozdítani.
Egy másik támogatást a közvilágítási rendszer és
az ökológiai világítótestek korszerűsítésére irányuló
projekt részeként nyújtották be. A projekt nagy előnye
az utcai világítás villamosenergia-fogyasztásának
csökkentése,
ami
hallgatólagosan
alacsonyabb
költségekhez vezet.
A szükséges lépéseket végezzük a Halmi
Általános Iskola hőrehabilitációjának elkészítéséhez.

Családi körben eltöltött békés
ünnepet kíván Halmi Polgármesteri
Hivatalának munkaközössége
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Elérte a kétmilliót a koronavírus
elleni vakcinával beoltott
személyek száma az országban

A COVID-19 ellen immunizált személyek
száma elérte a kétmilliót Romániában a hatóságok
szerint.
A COVID-19 ellen beoltott személyek számát
tekintve elértük a kétmilliós küszöböt. 2020. december
27-étől 3 050 742 dózist adtak be. 1 050 694 személy
már az oltás mindkét adagját megkapta.

Már elérhető az oltóközpontokban
használt vakcinatípusok interaktív
térképe

A tervezettnél korábban, már elérhetővé vált
az online oltási platformon az az interaktív térkép,
amely megmutatja, hogy milyen típusú vakcinát
használnak az egyes oltóközpontokban.
Az oltás kampányt koordináló bizottság
(CNCAV)
tájékoztatása
szerint
a
térképen
megtekinthető az is, hogy hány előjegyezhető oltási
időpont van a központokban, illetve hányan vannak a
várólistán.
A CNCAV vezetője korábban április elsejére
ígérte a térkép aktiválását. A testület közleménye
szerint az online platformot kezelő Különleges
Távközlési Szolgálat (STS) jóvoltából sikerült az
időpontot előre hozni.
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Kilógunk a sorból: az EU-ban csak
Románia kezdte költségvetés nélkül
a 2021-es évet
A rendszerváltás utáni első évtizedben egyetlen
alkalommal sem sikerült december 31-ig kidolgozni és
elfogadni a következő évi költségvetést, az elmúlt 20
évben azonban az ilyesmi kivételnek számított.
A helyi önkormányzatok egyelőre nem tudják,
mennyi pénzből gazdálkodhatnak idén, mivel későn lett
meg a 2021-es állami költségvetés. A parlament március
3-án szavazta meg a büdzsét, Klaus Iohannis államfő
pedig nem sietett a kihirdetésével, amire csak március 8án kerített sort. Március 9-től van tehát érvényes
költségvetése Romániának, akkor jelent meg ugyanis az
arról rendelkező törvény a Hivatalos Közlönyben.
Az, hogy hamarabb köszöntött be a tavasz,
mintsem, hogy költségvetése lett volna az országnak,
nem vet túl jó fényt a hazai politikai osztályra. Idén
Románia az Európai Unió egyetlen tagállama, amely úgy
lépett a 2021-es évbe, hogy nem tudta, milyen
bevételekkel és kiadásokkal számolhat az államkassza.
A hazai késlekedés a decemberi választásoknak és
az elhúzódó koalíciós tárgyalásoknak volt betudható,
azonban kellő politikai akarattal könnyen megoldható lett
volna, hogy ne az év végén kerüljön sor a parlamenti
választásokra, s idejében elkészülhessen a 2021-es
költségvetés.

Részben ingyenessé teszik a
Hivatalos Közlöny elektronikus
kiadását
Kihirdette Klaus Iohannis államfő azt a törvényt,
amelynek értelmében a Hivatalos Közlöny első és
második része elektronikus formában állandó jelleggel,
ingyen elérhető lesz mindenki számára.
A törvény szerint a Hivatalos Közlöny
elektronikus kiadásának első és második részében
megjelenő tartalmak megjelenésük napjától minden
felhasználó számára szabadon és ingyenesen elérhetők,
elmenthetők, terjeszthetők és kinyomtathatók.
A jogszabály azt is leszögezi, hogy a Hivatalos
Közlöny nyomtatott és elektronikus formában is
megjelenik, és a nyomtatott változat térítésköteles.
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Megjelent a rendelet a módosult
tanévszerkezetről
Megjelent a Hivatalos Közlönyben az idei tanév
szerkezetét módosító minisztériumi rendelet.
Ennek értelmében az idei tanév egy héttel
lerövidült, a második félév június 25-én zárul. Az országos
vizsgák dátuma nem változik és a végzős évfolyamok
online oktatásban vesznek részt áprilisban, rájuk nem lesz
érvényes az egy hónapos tavaszi szünidő.
Négyhetes vakációjuk lesz az előkészítő osztályosoknak, elemiseknek, V-VII. osztályosoknak, valamint a
IX-XI.-eseknek április 2. és május 4. között, a végzős
évfolyamok az eredeti tervnek megfelelően, április 2. és
11., valamint április 30. és május 9. között mennek húsvéti
vakációra.
A két vakáció között a vizsgákra készülő diákok
online oktatásban vesznek részt.
Az idei képességvizsgát június 22-e és 25-e között
tartják meg, az érettségi írásbeli próbáira pedig június 28-a
és július elseje között kerül sor. A szóbeli vizsgák
elmaradnak, de akárcsak tavaly, valamilyen módszertan
szerint minősítést fognak kapni a diákok.

1500 lejes bértámogatást kapnak a
munkába korán visszatérő
kismamák
A jelenlegi 650 lejről 1500 lejre növeli a munkaügyi minisztérium a gyermeknevelési szabadság első hat
hónapjában munkába visszatérő szülő bértámogatását.
Már ki is dolgozták a visszailleszkedési pótléknak
nevezett összeg növeléséről szóló sürgősségirendelettervezetet.
A gyermekneveléssel járó juttatásokat szabályozó
2010/111-es sürgősségi rendelet előírásai szerint a
bértámogatás azoknak a szülőknek jár, akik a
gyermeknevelési szabadság lejárta előtt munkába állnak.
A megemelt összegű juttatást azok kapják, akik a gyes
első hat hónapjában térnek vissza munkahelyükre.
Az összeg jelentős növelését a munkaügyi
miniszter azzal magyarázta, hogy a bértámogatásnak
fedeznie kell egy bébiszitter alkalmazásának költségeit.
Az
összeg
folyósítását
a
jogosultaknak
kérvényezniük kell, a szándékukat pedig a munkahelyükre
való visszatérésük előtt 30 nappal közölniük kell a
munkaadójukkal.
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Húsvéti hétvége és szabályai
Szombaton és vasárnap is felfüggesztődik az éjszakai
kijárási tilalom 20–2 óra között, hogy mindenki zavartalanul
részt vehessen a feltámadási miséken, a négy ezreléknél
nagyobb fertőzöttségi szintű településeken pedig életbe
lépnek a hétvégi korlátozások.
Április 3-án és 4-én, azaz szombaton és vasárnap a
húsvéti ünnepek alkalmával 20–2 óra között felfüggesztődik
az éjszakai kijárási tilalom annak érdekében, hogy mindenki
zavartalanul vehessen részt a feltámadási miséken, és az
otthonukat elhagyóknak ebben az időintervallumban nem kell
saját felelősségre nyilatkozatot kitölteniük.
A közlemény ugyanakkor ismételten kitér a
fertőzöttségi szint függvényében megváltozott szabályokra,
azok maradéktalan betartására kérve a lakosságot.
Mint ismeretes, azokon a településeken, ahol a
fertőzöttségi szint meghaladja a 4 ezreléket, pénteken,
szombaton és vasárnap 18 órakor zárnak be a kereskedelmi
egységek (legyen szó boltról, bisztróról vagy pizzázóról), az
éjszakai kijárási tilalom pedig 20 órától lép életbe.
Természetesen kivételes esetekben — munkába
menés, orvosi ellátás, gyógyszervásárlás, az érintett
településen való átutazás, idős személy vagy gyermek
gondozása/ellátása, hirtelen haláleset, vészhelyzet (beleértve
a családon belüli erőszakot és bántalmazást is) — a kijárási
tilalom időszakában is el lehet hagyni a lakhelyet, egy saját
felelősségre kitöltött nyilatkozat birtokában; a korlátozásokon
pedig csak akkor enyhítenek, amikor a fertőzöttségi szint 3,5
ezrelék alá csökken.
Azon településeken, ahol a fertőzöttségi szint
meghaladja a 7,5 ezreléket, a korai éjszakai kijárási tilalom,
akárcsak a kereskedelmi egységek délutáni zárása, hétköznap
is érvényes, mindaddig, amíg a mutató 7 ezrelék alá csökken.

További három hónapos ágazati
adómentesség

További kilencven nappal meghosszabbítják azt
az időszakot, ameddig a vendéglátóipari vállalkozásoknak nem kell fizetniük az ágazatspecifikus adót.
2022. január 31-ig kérni lehet az adóhátralékok
átütemezését, és ugyancsak eddig a dátumig igénylehető
vissza az áfa, utólagos ellenőrzéssel.
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Áprilistól a családorvosok is
oltanak

Gyerekek iskolai tesztelése

Áprilistól a családorvosok is oltani fognak koronavírus
ellen - jelentette be a COVID-19 elleni oltási kampányt
koordináló országos bizottság (CNCAV) elnöke. Az előzetes
felmérések szerint az orvosok 50-55%-a venne részt az oltási
munkában.
A CNCAV vezetője mintegy 5000 családorvos
közreműködésére számít, akik egyenként 100-100 embert
tudnának immunizálni hetente.

Várólista
Az oltási platformon indított várólistákra feliratkozott
személyek az országos oltási tervben megszabott prioritási
sorrendnek megfelelően kapnak értesítést a szabad helyekről.
A tájékoztatásban leszögezik, az oltóközpontoknál
levő helyek 75 százalékára a kockázati csoportokba tartozók,
25 százalékára a kulcsfontosságú ágazatokban dolgozók
jogosultak. Ha maradnak szabad helyek, az oltásra a kampány
harmadik szakaszában jogosult személyeket is értesítik, a
listára való feliratkozás sorrendjében.
Ha valaki egyik várólistáról átiratkozik egy másikra, a
lista végére kerül. Ugyanez érvényes abban az esetben is, ha
valaki törli a foglalását, majd visszairatkozik a várólistára.

Sorin Cimpeanu tanügyminiszter úgy nyilatkozott,
meggyőződése, hogy a gyerekek iskolai tesztelése rövid időn
belül megoldódik.
A tárcavezető szerint egyfelől biztosítani fognak erre
szakszemélyzetet, másfelől non-invazív tesztelést vezetnek be,
amit könnyebben elfogadnak a szülők.
A nem invazív teszteket már használják olyan
országokban, mint Ausztria, Németország és Franciaország mutatott rá a tárcavezető.
Elmondta: a tanárok több mint fele megkapta már a vakcinát.
A parlamentben nyilatkozó egészségügyi miniszter azt
mondta: a nyáltesztek engedélyezettek Romániában, ezeket
lehetne alkalmazni az iskolákban is, viszont beszerzésük,
amire akár egy hónapon belül is sor kerülhet, nem az
egészségügyi, hanem az oktatási minisztérium feladata.

Megfelelő személyzettel a
patikákban is lehet tesztelni

Amikor a várólistán szereplő személy megkapja az
előjegyzési lehetőségről szóló SMS-t vagy e-mailt, be kell
jelentkeznie a platformra és ki kell választania a számára
megfelelő napot és időpontot. Az előjegyzés sikeres
véglegesítése esetén az applikáció kiállít egy elismervényt az
oltással kapcsolatos adatokkal.
A CNCAV szerint az egyes oltóközpontokhoz rendelt
várólisták akkor válnak aktívakká a rendszerben, amikor
betelnek a szabad helyek az oltópontnál.
A szabad helyek száma, a várólistán szereplő
személyek száma és az adott központ által használt vakcina
típusa megtalálható a ROVACCINARE platformon levő
térképen.

A Romániai Gyógyszerforgalmazók Egyesülete
(ADRFR) közleményében azt írja: megfelelően képzett
személyzet segítségével kész biztosítani az antigén
gyorstesztekkel való tesztelést a patikákban.
Az ADRFR elnöke szerint Franciaország, Olaszország,
Németország és Spanyolország példája azt igazolja, hogy az
antigén gyorstesztek patikában történő felhasználása jó és
követendő gyakorlat, amennyiben a tesztelést képzett
személyek végzik.
Ehhez az egészségügyi minisztérium felügyelete alatt,
a
közegészségügyi
igazgatóságok és
a
romániai
gyógyszerészkamara támogatásával, szervezett keretek között
ki kell képezni a patikák személyzetét.
Az egészségügyi miniszter úgy nyilatkozott, hogy a
közegészségügyi igazgatóságok révén a patikák ingyen kapnak
majd COVID-teszteket, a tesztelési díjat pedig minden
gyógyszertár maga szabja meg. A miniszter reményét fejezte
ki, hogy ezt a szolgáltatást elfogadható ár fejében nyújtják
majd a patikák. Azt nem tudta pontosan megmondani,
mikortól kerülhet sor a gyógyszertárakban történő tesztelésre.
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Rabla
A Környezetvédelmi Alapból finanszírozott 2021es
programokról
tartott
sajtótájékoztatót
a
környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter.
A Rabla Clasic program esetében a támogatás
6500 lejről 7500 lejre nőtt, ami megközelítőleg 1500 euró.
- A nem konnektoros hibridautó esetében az ökobónuszt
2500 lejről 3000 lejre növelték.
- A GNC/GPL/ 96 g C02/km-nél kisebb szén-dioxidkibocsátású autók esetében az ökobónusz 1000 lejről 1500
lejre nőtt.
- A program teljes költségvetését 405 millió lejről 440
millió lejre növelték.
Amennyiben a választott autó két ökobónusz
kritériumainak is megfelel, akár 2250 euróval olcsóbban
juthat hozzá a vevő a személygépkocsihoz. A megnövelt
költségvetés és a kombinálható ökobónuszok azt a célt
szolgálják, hogy több új autót vásároljanak az emberek,
olyanokat amelyek kevésbé szennyezőek.
Rabla Plus program: a zéró emissziós és az
ahhoz közelítő közlekedést szorgalmazzák.
Az eddigi legnagyobb költségvetést 400 millió lejt,
kétszer annyit szánnak erre a programra, mint tavaly.
Ez a költségvetésnövelés nem véletlen, azt szeretnék, ha
minél több elektromos autó járna a romániai utakon. Az
elektromos autók aránya Romániában jelenleg mindössze
1 % a hagyományosokhoz képest.
Változatlan marad a legnagyobb összegű
támogatás, amit Európában elektromos autóra igényelni
lehet: 10 000 euró a teljesen elektromos autókra és
hozzávetőlegesen 4500 euró a konnektoros hibridautókra,
de a finanszírozás nem haladhatja meg az autó teljes
árának 50%-át.
A Rabla és a Rabla Plus programok idén teljes
mértékben elektronikusan fognak működni. Az erre a
célra létrehozott alkalmazásnak és informatikai
rendszernek köszönhetően nem kell majd e-mailben
küldözgetni a dokumentumokat. Továbbá az applikáció
automatikusan ellenőrzi majd az autókereskedések által
feltöltött számlákat, így a vásárlók hamarabb
visszakaphatják a támogatás összegét.
Ezeknek az újításoknak a gyakorlatba ültetése az
év második felétől várható. A két program gördülékeny
lebonyolítása érdekében a működési szabályzatban is
változtatásokat eszközölnek, hogy a költségvetés kimerüléséig az év vége után is lehessen igényelni a támogatást,
még mielőtt az az évi költségvetést jóváhagynák.

Új Ház

A pénzügyminisztérium jóváhagyta az Új Ház, az
IMM INVEST és IMM LEASING programokra alkalmazandó
kezelési díjak és a kockázati díjak szintjét, a programok
március 25-én léptek érvénybe. Azok a román állampolgárok,
akik részesülni akarnak az Új Ház program által előírt
kedvezményekben, március 26-től kezdődően benyújthatják a
hitelre vonatkozó kérelmeiket a programban resztvevő
bankokhoz.
A program célja megkönnyíteni a magánszemélyek
számára a lakásvásárlást az állam által garantált kölcsönökön
keresztül. A kedvezményezettek új lakásokat, konszolidált
lakásokat valamint más kategóriájú lakásokat vásárolhatnak a
programon belül.
Az programban alkalmazott kezelési díj a 2021-es
évre 0,30% -ra csökkent az előző évben alkalmazott 0.40%ról.
A programban 14 Romániában működő bank vesz
részt: BRD-GSG, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, ING
Bank, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Banca Românească,
Unicredit Bank, Garanţi Bank, First Bank, Vista Bank, Intesa
Sanpaolo Bank és Alpha Bank.
2021-re az Új Ház programra az állami garanciára
elkülönített felső határ 1,5 milliárd lej értékű.

Szabadságvesztés helyett
pénzbírság
Kihirdette szerdán Klaus Iohannis államfő azt a
törvényt, amely értelmében a 100.000 eurónál kisebb összegű
adócsalás szabadságvesztés helyett bírsággal is büntethető,
amennyiben a teljes kár megtérül.
A törvény egyik előírása szerint egyáltalán nem
szabnak ki büntetést adócsalás miatt, ha az érintett a nyomozás
során vagy az ügy bírósági szakaszában - a jogerős ítélet
kimondásáig - megtéríti az okozott kárt, kiegészítve az összeg
még 20 százalékával.
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Az Országos Talajjavító Ügynökség
felhívása
A 203/2011-es kormányhatározat alapján az
Országos Talajjavító Ügynökség (ANIF), az árvízkárok
elkerülése érdekében, felhívja mindazon földtulajdonosok (mezőgazdasági egyesületek; mindazon magánszemélyek, akiknek tulajdonában földterület van, illetve bérlik azt stb.) figyelmét, akik még nem kötöttek szerződést
a mezei vízelvezető csatornák ürítésére, azok karbantartására, azok mihamarabb tegyék meg, ellenkező esetben a
szivattyútelep elektromos árammal való ellátását megszünteti az ANIF és csak akkor állítják ismét üzembe a
szivattyúkat, ha a földtulajdonosok szerződést kötnek.
Köszönjük!

Felhívás
Azok a személyek, kiknek személyazonossági
igazolványuk lejárt, esetleg régi típusú igazolvánnyal
rendelkeznek, vagy lakcímük hibásan van bejegyezve,
netán nincs feltüntetve az utca neve, jelenjenek meg a
helyi Polgármesteri Hivatal keretein belül működő
Lakossági Nyilvántartó Hivatalba, hogy új személyazonossági igazolványt állítsanak ki számukra.

Felhívás
Aki szeretne a helyi ivóvízhálózatra csatlakozni,
most az APASERV részéről engedményben részesül,
azaz a vízhálózatra való csatlakozáskor ingyen vízórát
kap.
Az igénylők Onica Vasilétől (Bibitől) további
információkat kaphatnak az alábbi telefonszámon:
0743771218.

Hirdetés
Eladó ház telekkel a Dabolci utcában.
Érdeklődni: 0770710479

Felhívás
Az utóbbi évek felmérései alapján az országban a
legtöbb tűzeset február és július között történik, mikor a
földeken a száraz növényzetet elégetik.
Az elmúlt három év felméréseit vizsgálva kiderül,
hogy a meleg beköszöntésével megkezdődik a
nagytakarítás, melynek során mindenki égetés által próbál
megszabadulni feleslegessé vált holmiaitól, a háztartási
hulladéktól, az elpusztult, száraz növényektől.
Egyes esetekben a tüzet az istállók, ólak,
melléképületek mellett gyújtják meg, azzal sem törődve,
hogy fúj a szél, mely ahhoz vezet, hogy a lángok
martalékává válik az egész háztartás.
A Polgármesteri Hivatal éppen az ilyen esetek
elkerülése végett hívja fel a lakosok figyelmét, hogy azok
a személyek, akik bármilyen hulladékot, száraz növényt
bármilyen égethető anyagot begyújtanak, a következő
szabályokat tartsák szem előtt:
- a száraz növények, szemét, hulladék és egyéb gyúlékony
anyagok égetését csak az erre előkészített helyen hajtsák
végre, legyenek biztosak abban, hogy kellő távolságra van
a nyílt láng minden gyúlékony anyagtól, esetleg épülettől;
- a tüzet folyamatosan őrizzék és az égetés végén a tüzet
oltsák el;
- a tarló égetése előtt bizonyosodjanak meg arról, hogy a
láng nem terjedhet át a szomszéd földekre, a tüzet
folyamatosan őrizzék;
- minden égetést csak kiállított engedély alapján lehet
végrehajtani, ezért szándékukat jelezzék a sürgősségi
helyzetekért felelős magán illetve önkéntes szerveknél.
A törvénysértőket - az ide vonatkozó törvények
alapján - szigorú büntetésben részesítik.

Felhívás
A törvény alapján minden igénylő köteles 3
havonta újra kérni a szociális segélyt és a pótlékot, iskolás
gyerekeknek az igazolást csatolni, a tavalyi adót kifizetni.
Aki a fenti követelményeknek nem tesz eleget,
elveszti jogosultságát a juttatásokra.

FELHÍVÁS
EZÚTON ÉRTESÍTJÜK ÖNÖKET, HOGY A
HÁZTARTÁSI HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRA
2021.04.05.-E (HÉTFŐ) HELYETT 2021.04.06.-ÁN
(KEDDEN) KERÜL SOR.
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

Hirdetés
Felhívjuk figyelmüket, hogy a hivatal szakembere 5
lej/kémény áron kéményseprést végez. A díjat a hivatal
pénztárában lehet befizetni.

8 Helyi Napló
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Felhívás
Halmi önkormányzata felhívja a lakosok
figyelmét,
hogy
a
mezőgazdasági
műanyaghulladékokat, mint a csepegtetők, fátyolfólia stb.,
elhozhatják a Polgármesteri Hivatal udvarába,
naponta 730 – 1430 között, ahol 50 lej/m3 kell befizetni,
mely összeg magában foglalja a hulladék préselését,
tárolását és elszállítását.
Köszönjük megértésüket!

Felhívás
A Polgármesteri Hivatal felhívja a község
lakosainak figyelmét, hogy a vízelvezető árkokat tisztítsák
ki, irtsák ki az itt elburjánzott gyomokat, tartsák rendben a
házuk előtti területet.
Köszönjük megértésüket!

Felhívás
Halmi önkormányzata felhívja a lakosok
figyelmét, hogy a mezei utakat ne szántsák egybe
földterületeikkel és a földterületeket elválasztó
vízelvezető árkokba ne dobjanak semmilyen nemű
szemetet.
Ellenkező esetben büntetéseket szabunk ki azon
személyek számára, akiket tetten érünk.
Köszönjük megértésüket!

Hirdetés
Eladó kétszobás tömbházlakás Halmiban, a CFR
tömbházban. Érdeklődni: 0740322072

Helyi Napló
Támogató: a Halmi Polgármesteri Hivatal és
a Helyi Tanács
Szerkesztő: Pap Erika - Nóra
Telefon: 0261-773531
e-mail: eripap@freemail.hu
eripap13@gmail.com

Felhívás
Halmi önkormányzata felhívja a lakosok
figyelmét, hogy a háztartási hulladékot a megfelelő
módon, az előírtaknak megfelelően tárolják.
Megkérik a lakosokat, hogy a háztartások számára
kiosztott kukákba kizárólag háztartási hulladékot
dobjanak/tároljanak, ellenkező esetben a szemétszállító
autó nem szállítja el a szemetet.
Köszönjük megértésüket!

Felhívás
Halmi önkormányzata felhívja a lakosok
figyelmét, hogy a pillepalack-gyűjtő zsákokba ne
dobjanak bele semmilyen nemű szemetet. Ellenkező
esetben büntetéseket szabnak ki azon személyek számára,
akiket tetten érnek.
Köszönjük megértésüket!

Felhívás
- szelektív hulladékgyűjtés 2019 januárjától a közszolgáltató házhoz megy a
szelektív hulladékért. A lakosság számára e
többletszolgáltatás nem jár külön költséggel.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
megvalósítása zsákok használatával valósul meg.
A gyűjtőeszközök kiosztását követően arra
kérjük, hogy a háztartásában képződő, újrahasznosítható
hulladékokat, a kommunális hulladéktól elkülönítetten –
szelektíven – a kiosztott zsákokba gyűjtse, és azt az
elszállítás napján (minden második szerdán, a
kommunális hulladék szállítását követő hetekben), az
ingatlan előtti közterületre reggel helyezze ki.
Amennyiben a zsákokban a leírtakkal ellentétben
más jellegű hulladék is található (pl. kommunális
hulladék) úgy a begyűjtést a közszolgáltató nem fogja
elvégezni.
A kihelyezett zsákok mennyiségét a gyűjtés
alkalmával a helyszínen pótolja a közszolgáltató.
Kérjük, segítse a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés rendszerének kialakítását! Legyen
partnerünk környezetünk védelmében, természeti
erőforrásaink megóvásában!
Incze Lajos, polgármester

Várom az olvasók hirdetéseit, cégek reklámait! A megjelenítéshez fényképet is biztosítok!

