FOGADÓ ÓRÁK
HIVATALI ÜGYINTÉZÉS:
Hétfő-Kedd-Szerda: 800 - 13 00 óra
ügyintéző: Bizilja Rozália
Csütörtök: 800 - 13 00 óra
gépjármű adó és helyi iparűzési adó ügyintézés:
Kiss-Mihályné Horváth Melinda
Horváth Istvánné polgármester:
szerda: 9.00-11.00 óra
telefon elérhetőség:+36 30/ 487-7462
Dr. Pintér Orsolya jegyző
szerda: 9.00-12.00
Giczi Zsuzsanna Mária települési ügysegéd:
kedd: 11-12.30 óra
Dr. Dezamics Marianna fogszakorvos rendelési ideje:
hétfő: 9-16 óra
szerda: 8-15 óra
csütörtök: 8-12 óra
telefon: +36-30/969 9635

Háziorvos: Dr. Hoffer Dániel
Kedd 10.00-11.30 óráig
Péntek 12.00 -13.00 óráig

KÖNYVTÁR nyitva tartása:
szerda: 17-19 óra

2019

Jó hangulatban telt az idei Falunapunk, mely az eddigiektől
programját tekintve eltérő volt. A rendezvény megvalósításával a
változatos programokon túl célunk volt, hogy a szórakoztató
műsorok között minden korosztály megtalálja a számára megfelelőt.
Bővített Csipke Múzeumunk a Falunap keretében nyitotta meg
kapuját a látogatók előtt. Itt szeretném megköszönni a sok kétkezi
munkát, azoknak a lányoknak-asszonyoknak, akik a múzeum
szebbé tételéért fáradoztak.
Továbbá köszönöm a vendéglátásban vállalt felajánlásokat,
adományokat. A süteményt sütőknek, és főzőinknek az ízletes,
finom ételek elkészítését, az áldozatos munkát, mellyel
hozzájárultak falunk legnagyobb rendezvényének sikeréhez.
Végül, de nem utolsósorban köszönöm, a rendezvénysátor
dekorálásában résztvevők közreműködését, gyermekeink és a
dalkör szereplését, tombolához szánt felajánlásokat, bármi féle
segédkezést, mely elősegítette a nap sikerét.
Köszönöm minden érdeklődőnek a megtisztelő részvételt.
Horváth Istvánné
polgármester
Falunapi programunkat színesítette, emelkedetté tette a divatbemutató
megrendezése. Hrivnák Tünde Pro urbe díjas, nemzetközileg elismert
divattervező álmodta legújabb kollekciójába a híres magyar
kézimunkát – a höveji csipkét. A Hrivnák Tünde által tervezett
kollekció a hagyomány és újszerűség kettősségét ötvözi. A ruhák
képviselte nemes elegancia méltón őrzi örökségünk szépségét és
értékét. A Höveji csipkét hordozó BY ME Relation a divattervező nő
2019-es tavasz-nyári kollekciója. A hagyományt, szépséget és
eleganciát jeleníti meg a modern nőn, aki szeret egyedien és elegánsan
öltözködni. A hagyomány és a művészet iránti szeretet, értékes emberi
kapcsolataink és a nemes elegancia ihlette Hrivnák Tünde 2019
tavasz-nyári kollekcióját.

folyamatát. A katasztrófavédelem kéményseprői gyakran tájékoztató
levelekkel járják végig a településeket.
Ilyenkor lehetőség van az ellenőrzés azonnali elvégeztetésére is, de
ennek igénybevétele ekkor sem kötelező.
Amennyiben családi háznál - ahol nincs bejegyezve gazdálkodó
szervezet - a kéményseprő hívatlanul jelenik meg, úgy nem vagyunk
kötelesek őket beengedni a munka elvégzésére.
III. A családi házakba bejegyzett gazdálkodó szervezetekre vonatkozó
szabályok és a munka megrendelése

Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek
be (egyéni vállalkozás, Kft.,Zrt., Bt.), akkor a kéményseprés
megrendelése már nem opció, hanem kötelesség. Attól függően,
hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva egy-, vagy
kétévente kell ellenőriztetni. Aki gazdálkodó szervezet székhelyének,
telephelyének tulajdonosa – akár családi házról, akár társasházi
ingatlanról van szó –, kötelezett a kéményseprés elvégeztetésére és a
munkadíj kifizetésére. Ezekben az ingatlanokban a katasztrófavédelem
kéményseprői kizárólag a társasházakban dolgozhatnak, az
úgynevezett egylakásos ingatlan tulajdonosának az egymással piaci
versenyben álló kéményseprő ipari szolgáltatók egyikétől, írásban kell
megrendelnie
az
égéstermék-elvezető
ellenőrzését,
szilárd
fűtőberendezések esetén évente, gázüzemű berendezéseknél kétévente.
Az alábbi linken:
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
az irányítószám megadásával elérhetővé válik azon kéményseprőcégek
listája, amelyek egyikétől meg kell rendelni a munkát. A gazdálkodó
szervezetek a nekik leginkább megfelelő időpontra maguk
kezdeményezik égéstermék-elvezető (kémény) rendszeres biztonsági
felülvizsgálatát. Az ellenőrzés iránti igényt időpontfoglalással
jelenthetik be az általuk választott szolgáltatónál.
A kémények felülvizsgálatát az Ön biztonsága érdekében kell
elvégeztetni, ezért arra kiemelt figyelmet kell fordítani. Amennyiben
azonban a kéményseprés megrendelésére van szükség, azt kellő
körültekintéssel kell megtenni.

Tájékoztató a kéményseprő-ipari szolgáltatással kapcsolatos
tudnivalókról

Az elmúlt három évben több változás zajlott a kéményseprőiparban,
mint az ezt megelőző ötvenben. Immár harmadik éve vannak életben a
most hatályos szabályozók, melyekkel kapcsolatban az alábbi
tudnivalókra kell kiemelt figyelmet fordítani az élet- és
vagyonbiztonságunk megóvása érdekében:
I. A kéményseprést igénybe vevők csoportosítása
A kéményseprés szempontjából az ügyfeleket két nagy csoportba lehet
sorolni: a családi házban és a társasházban élőkre. Mindkét csoport
tovább osztható két másikra: ahol nincs bejegyezve gazdálkodó
szervezet és ahol van. Vegyük sorra, mi a dolga az embernek, attól
függően, hogy melyik kategóriába tartozik.
II. A családi házakra vonatkozó szabályok és a munka megrendelése
Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve
gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A
kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot
foglal. Noha már nem kötelező a vizsgálat, érdemes a szilárd
tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket
kétévente megnézetni szakemberrel. Aki az online ügyintézést
választja, előre megadhat két-három, kéményellenőrzésre megfelelő
napot – ebben az esetben a kéményseprők telefonon felveszik az
ügyféllel a kapcsolatot és közösen megállapodnak az ellenőrzés pontos
dátumáról és idejéről. Az alábbi linken lehet időpontot egyeztetni
az ingyenes kéményellenőrzésre:
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
Akik a telefonos ügyintézést kedvelik, ők az előhívó nélkül,
ingyenesen működő 1818-as számot hívják. Rövid adatvédelmi
információk után válasszák a 9-es, 1-es majd ismét az 1-es gombokkal
az Időpontfoglalás menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, a hívó
adatainak felvételével elindítja a vizsgálati időpont egyeztetési

Kedves Szülők!

A nevelési év megkönnyítése érdekében, erre irányuló kérelemre az
önkormányzat iskolakezdési támogatást nyújt, mely akkor állapítható
meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
tízszeresét (jelenleg 285.000 Ft-ot).
Az iskolakezdési támogatás összege személyenként egységesen 15.000
Ft, valamennyi alábbi diák részére:
*
*
*

az általános iskolai alsó tagozatos diákok (1-4. évfolyam),
az általános iskolai felső tagozatos és a középiskolás diákok
(5-12. évfolyam), és
a felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelemben feltüntetett jövedelmek
valódiságának igazolására szolgáló iratokat, valamint a gyermek(ek)
tanulói/hallgatói jogviszonyának igazolását.
A kérelem 2019. szeptember 1. és szeptember 30. között nyújtható be.
A formanyomtatvány elérhető a polgármesteri hivatalban.
Dr. Pintér Orsolya
jegyző
Általános iskolások figyelmébe…
Az iskolai előadások napján falugondnoki gépjárművünk ugyanúgy
közlekedik, szállítja haza a höveji diákokat, mint a korábbiakban.
Hövejről indul: 12.30 és 13.25 órakor.
Tanulóink a Pátzay iskolában kapják meg Hövej Község
Önkormányzata által megvásárolt a buszbérletet. Ezzel is mérsékelve a
szülők tanév kezdési kiadásait.

Köszönet a Véradóknak!
Faluházunk udvarán sport illetve mozgásparkot szerettünk volna
létrehozni, ahol a felnőttek együtt mozoghatnak a gyerekekkel.
Elképzelésünk egy közösségi tér eszközeinek beszerzése, a „Humán
erőforrások és szolgáltatások térségközi fejlesztése Kapuvár
mikrokörzetében” című, EFOP-1.5.3-16-2017-00008 azonosító
számú pályázat keretében valósulhatott meg. A projekt keretében
kültéri fitnesz és sporteszköz beruházást sikerült létrehozni. A tanév
vége előtt május hónapban teljesen megújult, új funkciót kapott az
udvar, egy sport park jött létre.
A szabadtéren elhelyezett eszközök minden korosztálynak megfelelő
kikapcsolódási és sportolási, mozgási lehetőséget biztosítanak. A
szabad levegőn eltöltött napi mozgás, az egészségmegőrzés és a
közösségi élet szempontjából is hasznos tevékenység.
Az eszközök működése egyszerű, az idősebbek is bátran használhatják
őket. Hat eszköz került telepítésre, melyek különböző mozgásfajták
végzésére megfelelők. Egyéni edzésre alkalmasak, van hátizom
erősítő -derék és hát erősítésére, derékformáló - derék és csípő
formálására, farizom erősítésére, evezőpad - ülőhelyzetben a karok
húzására, derékforgató, kar és hasizom erősítő, valamint gyűrű
állvány.
Sporteszközök: kültéri ping-pong asztal, kosárlabda palánk, kézilabda
kapuk és természetesen mindezekhez használatos labdák. A nyári
szünidőben öröm volt látni, hogy diákjaink birtokba vették a zárt
szabadidős teret, mely kiváló lehetőséget kínál családi és baráti
sportolásra, játszásra a szabadidő hasznos eltöltésére. A szabadban
sportolásnak meg van a maga hangulata, melyet nem lehet
összehasonlítani egy zárt térben végzett edzéssel.

2019. augusztus 22-én a Magyar Vöröskereszt szervezésében véradás
volt a Faluházban. Szeretném megköszönni véradóink önzetlen
segítségét, akik hozzájárultak beteg, bajbajutott embertársaik
gyógyításában.
Ismét megtapasztalhattuk, hogy mennyi
segítőkész ember él községünkben.
Horváth Istvánné
polgármester

Babaköszöntő
„Szeretettel köszöntelek édes kicsi csöppség,
Életedet kísérje áldás és egészség,
Szüleid szemében te légy a fény, életüknek aranya,
Mosolyod legyen napjaik, tündöklő csillaga.”

Nagy öröm számunkra, hogy az idei év első kisbabáját köszönthetjük
falunkban. Ezúton szeretnénk gratulálni a szülőknek,
Toskáni-Pál Tamásnak és Idának, kisleányuk Toskáni-Pál Míra
érkezéséhez.
Sok boldogságot, jó egészséget kívánunk a családnak!

Horváth Istvánné
polgármester

HÍRDETMÉNY
Felhívjuk valamennyi eb tulajdonos figyelmét, hogy a 164/2008
(XII.20.) FVM rendelet alapján a tulajdonában lévő minden 3
hónapnál idősebb ebet köteles beoltatni.
Ennek érdekében az alábbi napokon és időpontokban
szájkosárral ellátva pórázon

Az őszi időszak beköszöntével heti egy alkalommal ismét JÓGA órát
tart Csöngey Rozália.
Az érdeklődőket szeretettel várják!
Helyszín: FALUHÁZ

VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS
céljából vezesse elő. 2013-tól veszettség ellen csak azok a kutyák
olthatók be, amelyek mikrochippel meg vannak jelölve. Amelyik
kutya még nem rendelkezik mikrochipes jelöléssel, a veszettség
elleni oltással egy időben pótolható.
AZ OLTÁS DÍJA EBENKÉNT 5.000 FT, AMELY
TARTALMAZZA A FÉREGHAJTÁS DÍJÁT IS.
A MIKROCHIPPES MEGJELÖLÉS ÁRA 3500 FT.
HÁZNÁL TÖRTÉNŐ OLTÁS DÍJA EBENKÉNT 5.500 FT, A
MIKROCHIP BEHELYEZÉS 4.000 FT.
BEJELENTÉS: POLGÁRMESTERI HIVATAL VAGY
+36 20/ 22-22-983 TEL.

Aki eb oltási kötelezettségének nem tesz eleget a 218/1999.(XII.28.)
Korm. rendelet 113.§. (1) bekezdésében foglalt SZABÁLYSÉRTÉST
KÖVET EL és pénzbírsággal sújtható.
A korábban kiállított, egyedileg sorszámozott oltási könyveket
hozzák magukkal, ellenkező esetben egy új könyv kiállítása 500 Ft
térítés ellenében történik.
Az oltás helye: Tűzoltószertár
Az oltás időpontja: 2019.09.11. szerda 17.00-18.00
Pótoltás: 2019.09.17. kedd 18-.00-18.30

Tájékoztató – szociális célú tűzifa
Hövej Község Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan
pályázatot nyújtott be a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására. A
nyertes pályázat alapján az önkormányzat az idei évben összesen 14
erdei m3 keménylombos tűzifára

jogosult.

A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének részletes feltételeit az
önkormányzat legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10.
napon hatályba lépő rendeletben szabályozza, melyről a későbbiekben
tájékoztatást adunk.

Dr. Pintér Orsolya
jegyző

A hagyományt folytatva minden évben egy alkalommal összejövünk,
megemlékezünk falunk szép korú lakóiról. Köszöntve az idős
nyugdíjas korban lévőket, akik a hosszú munkában eltöltött évek után
megérdemelt nyugdíjas éveiket töltik.

IDŐSEK NAPJA
alkalmából,

2019. október 3-án (csütörtök)
délután 16.00 óra
Köszöntőt mond: Horváth Istvánné polgármester asszony,
majd utána vendéglátás következik.
Nagy szeretettel hívunk és várunk
minden kedves nyugdíjast!
Helyszín: FALUHÁZ
Lehetőséget biztosítunk a rendezvényre való eljutásra és haza
szállításra, falugondnoki gépjárművünkkel.
Részvételi szándékukat kérjük jelezzék
2019. szeptember 27-ig (péntek) a
Polgármesteri Hivatalban
vagy 255-196 telefonszámon.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot!
A kiszárított avart és kerti hulladékot az őszi időszak beköszöntével
szeptember 1-től december 1-ig hétfőtől szombatig 8.00 és 18.00 óra között
lehet elégetni. Vasárnap és ünnepnap égetni tilos!

2019. október 7-én (hétfőn) LOMTALANÍTÁS
A lom átvételének időpontja:
2019. október 7-én (hétfőn) délelőtt 9.00 - 11.00 óráig
délután: 15.00 – 17.00 óráig
Az átvétel helye: FALUHÁZ udvara
Átvehető hulladék: a lomtalanítás keretében a közszolgáltató az
ingatlanhasználóktól közszolgáltatás keretében rendszeresített
gyűjtőedény méreteit meghaladó nagydarabos háztartási
lomhulladékot (EWC 20 03 07) veszi át, pl.: kanapé, ágy, ágybetét,
szekrény, fotel, szék, szőnyeg, nyílászáró, kerti bútort.
A közszolgáltató a lomtalanítás során az alábbi hulladékokat NEM
veszi át: zöldhulladék (kerti hulladék, nyesedék), szelektív hulladék,
állati tetem, trágya, bontásból származó autó alkatrész (kárpit,
szélvédő, lökhárító stb.), építési törmelék (mosdókagyló, csempe, WC
csésze), belapátolt- bezsákolt hulladék, személy,- teher-, traktor
gumiabroncs, veszélyes hulladék (pl.:permetezőszer göngyöleg,
maradék festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső,
hullámpala, gyógyszer, fáradt olaj, olajos, üzemanyagos göngyöleg
stb.), elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási gép).
Kérjük, hogy a lomot csak a megadott időtartamon belül szállítsák az
átvevőhelyre. Azt követően az átvevő helyen hulladék elhelyezésre
nincs lehetőség.
Köszönjük, hogy együttműködésükkel segítik munkánkat!
STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

