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NÉPSZAVAZÁS 

2023. január 21-én, szombaton, reggel hét és este tíz óra között lesz a népszavazás, amelynek kérdése, hogy 

az alkotmány megfelelő módosítása után, népszavazás útján vagy parlamenti határozattal lerövidíthető 

legyen-e a parlamenti képviselők négyéves választási időszaka. A népszavazás nem az egyetlen út az 

előrehozott választásokhoz, hiszen a parlamentben a jelenlegi képviselők kilencven szavazattal 

megszavazhatnák az ehhez szükséges alkotmánymódosítást. Minden szavazás a demokrácia ünnepe. 

Szavazni jog, nem kötelesség. Az is szavaz, aki nem megy el. A népszavazás előkészítése 10 millióba került. 

ÚTFELÚJÍTÁS  
A felújított hidakat átadták, a forgalmat jelenleg a hídon keresztül egy forgalmi sávon, felváltva engedik. 

A teljes útszakasz felújításának befejezése csak nyár elejére várható. Az autóbuszok jó ideig még mindig 

kerülővel fognak közlekedni. A menetrend esetleges változásáról időben tájékoztatni fogjuk a lakosságot. 

ADÓÜGYEK  
Mindenkinek jó hír, hogy az idén semmilyen adóemelés nem lesz. Kérjük azokat, akik a tavalyi év során 

községünkben ingatlant vettek vagy adtak el, vagy akiknél bármilyen más változás történt a helyi adóikat 

illetően, hogy az esetleges változásokról értesítsék a községi hivatalt, esetleg adjanak be adóbevallást, még 

mielőtt az előző évi adataink szerint kiállítanánk az új határozatokat. Együttműködésüket ezúton is köszönjük. 

ÚJABB KÍSÉRLETEK AZ IDŐSEK BECSAPÁSÁRA 
A rendőrség rimaszombati járási igazgatósága figyelmezteti a lakosságot, hogy több csaló telefonhívásról 

kaptak bejelentést. Az elkövető ügyvédként mutatkozott be a telefonban, elmondta, hogy a hívott fia 

bajba került, a rendőrkapitányságon van és bírósági tárgyalásra vár. Továbbá, a csaló úgy nyilatkozott, 

hogy anyagi ellenszolgáltatás fejében segíthet, és ezt követően kiderítette, mennyi készpénze van otthon 

az illetőnek. A csaló egy blokkolt számról hívott, és folyékonyan beszélt magyarul.  

A rendőrség kéri a lakosságot, hogy vegyék fel a kapcsolatot az idősekkel és a környezetükben egyedül 

élőkkel, és figyelmeztessék őket, hogy ne adjanak meg személyes adatot, információt arról, hogy mennyi 

pénzük van otthon, illetve a bankban, és azonnal tegyék le a telefont, ha gyanús hívást kapnak. 

RAKOTTYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLAPJA 

RAKOTTYÁSI HÍRMONDÓ  

FIGYELEM! VÁLTOZÁS! 
AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOT EZENTÚL A KULTÚRHÁZ MÖGÖTTI 

BÓDÉBAN FOGJUK GYŰJTENI. ELROMLOTT ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEIKET 
(PLD. TV, RÁDIÓ, MOSÓGÉP, HŰTŐ, STB.), KÉRJÜK, NE RAKJÁK AZ ÜVEGES 

KONTÉNERBE, HANEM HOZZÁK LE AZOKAT A KULTÚRHÁZ MÖGÉ. 

MEGKEZDŐDÖTT A HALOTTASHÁZ ELŐTTI JÁRDA TÉRKÖVEINEK FELÚJÍTÁSA. 

AZ AKTIVÁCIÓS MUNKÁK 2023. JÚNIUS VÉGÉIG BIZTOSAN FOLYTATÓDNAK. 

NINCS OK PÁNIKRA. A KÖZÖSSÉGI OLDALAKON KATONAI MOZGÓSÍTÁSSAL 
KAPCSOLATOS ÁLHÍREK TERJEDNEK. MINDENKI NYUGODJON MEG.  

SEMMILYEN MOZGÓSÍTÁSRÓL NINCS SZÓ. NYILATKOZNI NEM KELL. 

TISZTA ENERGIA AZ, AMIT AZ EMBER SAJÁT NAPKOLLEKTORRAL MEGTERMEL. 


