RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2017. JÚLIUS HÓNAP
Szerkesztette: Recski Közös Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Recski Lakosok!
A recski Művelődési Ház nagytermében
2017. július 20-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel lakossági fórumra kerül sor
A fórum napirendi pontjai:
1.) Hoór Kálmán főépítész tájékoztatója a Településképi Arculati Kézikönyv készítésével kapcsolatban
2.) Nagy Sándor polgármester tájékoztatója az Önkormányzat 2017. I. féléves munkájáról
Nagy Sándor polgármester
______________________________________________________________________________________________

Térítésmentes Informatikai Képzés

ÉRDEKLŐDNI és REGISZTRÁLNI:
Nemes Marianna mentornál a Nagyközségi Könyvtárban
e-mail: nemesm@konyvtarrecsk.t-online.hu,
telefon: 06-36/477-131

Tájékoztató a Recski Központi Orvosi Ügyeletről
Tisztelt Lakosok, Tisztelt Olvasók!
A Recski Központi Orvosi Ügyelet ellátására megkötött feladat-ellátási szerződését 2017. január 13.
napjával a FARMAVIZIT Kft. felmondta. Ezért Recsk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete és az ügyeleti ellátásban érintett hat önkormányzat képviselő-testülete „Feladat-ellátási
szerződés központi orvosi ügyeleti tevékenység ellátása” elnevezéssel, szolgáltatás megrendelésére - a
hatályos közbeszerzési jogszabályoknak megfelelően 2017. április hónapban közbeszerzési eljárást
indított.
Az eljárás eredményeként - a Bíráló Bizottság részletes vizsgálat lefolytatása után megtett javaslata
alapján - 2017. június 07-i a Képviselő-testület rendkívüli ülésén meghozta döntését.
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást eredményesnek, az ajánlattevők ajánlatait (Pannon
Paramedic Kft. , 3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3. és a Farmavizit Kft.,3327 Novaj, Tardi
út 14.) érvényesnek nyilvánította. Az ajánlattevőket alkalmasnak találta a szerződés teljesítésére.
A közbeszerzési eljárásban érintett önkormányzatok bírálati szempontként az összességében
legelőnyösebb ajánlatot határozták meg. Ez alapján a Képviselő-testület, mint döntéshozó szerv (az
ügyeleti ellátás biztosításában részt vevő másik 6 önkormányzat képviselő-testületével összhangban –
Sirok, Mátraballa, Mátraderecske, Parád, Bodony, Parádsasvár -) a közbeszerzési eljárás nyertesének a
Pannon Paramedic Kft.-t nyilvánította.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Központi Orvosi Ügyelet ellátására
vonatkozó feladat-ellátási szerződést írja alá, melyre 2017. június 28-án került sor.
A feladat-ellátási szerződés alapján a közreműködő szolgáltató továbbra is Recsk, Bodony, Parád,
Mátraballa, Mátraderecske, Parádsasvár, Sirok települések vonatkozásában biztosítja az orvosi ügyeletet.
Az ügyeleti központ a Recsk, Kossuth L. út 167. sz. alatti ügyeleti rendelő, mely mindenben megfelel a
vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek (pl.: infrastruktúra, berendezés, felszereltség).
Az ügyeleti rendelőben a szolgálatot ügyeleti időben – munkanapokon 17,00 órától következő nap 8,00
óráig, pénteken 13,00 órától szombaton 8,00 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 8,00 órától a
következő munkanap 8,00 óráig – (az eddigi ellátáshoz hasonlóan) továbbra is 1 fő ügyeletes orvos, 1 fő
szakápoló és 1 fő gépkocsivezető látja el.
A közbeszerzési eljárás nyertese az érintett Önkormányzatokkal kötött feladat-ellátási szerződés-, a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés alapján, valamint az
egészségügyi államigazgatási szervtől megkért működési engedély birtokában - 2017. augusztus 1-jétől
végzi az egészségügyi szolgáltatást.
Kalmárné Kovács Andrea jegyző

Tisztelt Lakosok!
A hulladékszállítással megbízott közszolgáltató a PEVIK Nonprofit Kft.
értesíti a Tisztelt Érintetteket, hogy a hulladékszállítás és kezelés szervezeti
átalakítása miatt a szolgáltatási területén a június, július hónapokra tervezett
lomtalanítási akciók elmaradnak. Recsk település tekintetében a tervezett
lomtalanításra későbbi időpontban kerül sor.
Türelmüket és megértésüket előre is köszönjük!
PEVIK Nonprofit Kft.

Tisztelt Recski Lakosok!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a következő Erdélyi utazásra már lehet jelentkezni a
Recski Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán. A jelentkezési lap letölthető Recsk Nagyközség
hivatalos honlapjáról is (www.recsk.hu), melyet kitöltés után szíveskedjenek eljuttatni a titkárságra.
Az utazás időpontja: 2017. augusztus 30. (szerda) - szeptember 3. (vasárnap)
Jelentkezési határidő: 2017. július 31.
Az utazás költségeit - hasonlóan az előző utazáshoz - az Önkormányzat biztosítja, míg a jelentkezők
vállalják a szállással és az étkezéssel kapcsolatos költségeket.
Az utazás autóbusszal történik, a jelentkezők maximális létszáma 50 fő lehet.
Nagy Sándor polgármester

Tájékoztatás a Recsk II. sz. háziorvosi körzet telefonszám változásáról
Dr. Győri István háziorvos tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. július 1. napjától a II. sz.
háziorvosi körzet új telefonszáma:

30/332 8866
Értesítés határszemléről
A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali
Osztálya értesíti valamennyi mezőgazdasági rendeltetésű ingatlan tulajdonosát, használóját, hogy a termőföld
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § alapján, az Egri Járási Hivatal 2017. évben Recsk külterületén
határszemlét tart a vonatkozó jogszabályokban előírt, termőföldekre vonatkozó hasznosítási kötelezettség
teljesítésének ellenőrzése céljából.
A hivatkozott jogszabály rendelkezéseiből következik, hogy a termőföld tulajdonosa, használója köteles a
termőföldet rendeltetésszerűen hasznosítani. Az ettől eltérő gyakorlatot a jogszabály szankcionálja, a hasznosítási
kötelezettség teljesítésének ellenőrzését az ingatlanügyi hatóság feladatai közé sorolja.
Az ellenőrzés főbb szempontjai:
- hasznosítatlanul maradt, gyomos területek,
- ingatlan-nyilvántartástól eltérő művelési ágak,
- termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása,
- beruházási célú területek mellékhasznosítási, illetve ideiglenes hasznosítási kötelezettsége,
- mintaterek ellenőrzése,
- parlagfű elleni védekezés helyszíni ellenőrzése.
A földhasználó akkor tesz eleget hasznosítási kötelezettségének, ha a termőföldet művelési ágának megfelelő
termeléssel hasznosítja, vagy termelés folytatása nélkül (pl. kaszálással) a talajvédelmi előírások betartása mellett
megakadályozza a gyomnövények megtelepedését és terjedését. Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának
megfelelő termeléssel kell hasznosítani.
A hasznosítási kötelezettséget elmulasztó földhasználót az ingatlanügyi hatóság bírsággal sújtja. A bírság mértéke
az érintett termőföld AK – értékének 2000-szerese úgy, hogy nem lehet kevesebb 20,000,- Ft-nál.
A szemle eredményes és biztonságos lefolytatása érdekében, ha annak jellege indokolttá teszi, az ingatlanügyi
hatóság a rendőrség közreműködését kérheti.
Kalmárné Kovács Andrea jegyző

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány felhívásai:
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi
elérhetőségeken.
Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a
pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu ;Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás
témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu; Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

