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KÖZSÉGI HIVATALUNK KÖZLEMÉNYE 
 

A jelenleg fennálló rendkívüli helyzet ellenére is, községi hivatalunk a megszokott üzemben működik. 

Munkanapokon, a szokott időben, reggel hét és tizenegy óra között állunk ügyfeleink rendelkezésére. Az 

aktuális évi adókat illető határozatok április végéig kézbesítésre kerülnek majd. Az aktivációs munkák 

egészségbiztonsági okokból javarészt továbbra is szünetelnek, illetve április 14.-étől csökkentett és korlátozott 

módon folytatódhatnak a legszigorúbb egészségügyi előírások betartása mellett. Kérjük községünk lakosait, 

és az aktivációs tevékenységen résztvevő munkásainkat, hogy további tájékoztatásig legyenek türelemmel.  
 

A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP ÉPÍTÉSE  
 

A kormányhivatal időközben megváltoztatta a pályázatunk támogatásának feltételeit. Így, ha a 

szennyvíztisztító telepet a községünk által alapított szociális vállalkozás építette volna, magasabb önrészre 

lett volna szükségünk, amit községünk költségvetése nem engedhet meg magának. Ezért új közbeszerzés 

kiírását kérvényeztük, amit hamarosan jóvá is hagytak. Ugyanis, ha egy külsős cég lesz a kivitelező, akkor az 

építkezés költségének szinte teljes összegét tudjuk támogatásból fedezni. Az építési munkálatokat így végül 

a régiónkban tevékenykedő banet s.r.o. fogja végezni, amely megnyerte az erre a célra kiírt új körbeszerzést, 

és már egyébként is rendelkezik tapasztalattal ezen a téren. Jelenleg már érvényes építési engedéllyel is 

rendelkezünk, amelyet az illetékes rimaszombati járási hivatal környezetvédelmi szakosztálya adott ki.  

KÖZSÉGI HIVATALUNK HŐSZIGETELÉSE  
 

A jelenleg futó másik aktuális pályázatunk a községi hivatal épülete energiahatékonyságának növelése, 

melynek során sor kerül majd az épület teljes hőszigetelésére, a fűtésrendszer korszerűsítésére, valamint a 

nyílászárók cseréjére. Az erre a célra kiírt közbeszerzést szintén a helyi illetőségű banet s.r.o. nyerte.  
  

MÚZEUMUNK FELÚJÍTÁSA  
 

Folytatódik a falumúzeum épületének felújítása. Jelenleg az épület hátsó részén dolgoznak a munkások. 

Több helyen is tevékenykednek a régióban, több községben is szakaszosan újítanak fel fontos épületeket.  
 

KORONAVÍRUS  
 

Köszönjük községünk lakosainak, hogy viszonylag jól viselik a jelenlegi rendkívüli helyzetet, az ünnepek alatt 

is felelősen viselkedtek, és hogy betartják az egészségügyi előírásokat. Közterületen, az utcán, az üzlet, a 

posta vagy a községi hivatal látogatásakor továbbra is kötelező a felső légutak eltakarása, valamint 

kesztyű használata. Fokozottan ügyeljünk a személyes higiéniánkra és a megfelelő távolságtartásra.  

RAKOTTYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLAPJA 

RAKOTTYÁSI HÍRMONDÓ  

SÁRGA FLAKONOSZSÁK-GYŰJTÉS: Kérjük tisztelt lakosainkat, ha tehetik, a 
flakonokat összenyomva vagy összetaposva helyezzék a sárga zsákokba, hogy 

azok befogadóképessége a lehető legnagyobb mértékben kihasználható legyen. 
Az időközben megtelt zsákok összegyűjtésére 2020. április 22.-én szerdán kerül 
sor. Aznap reggel szíveskedjenek kihelyezni kapuikba megtelt sárga zsákjaikat.  

 

Nyugdíjas lakosaink a községi hivatal 047 56 97 116 telefonszámán kérhetnek segítséget. 

 


