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Tisztelt Höveji Lakosok!
Szeretném megköszönni mindannyiuknak a március 11-én kihirdetett
veszélyhelyzetben tanúsított fegyelmezett együttműködést, továbbá
szeretném tájékoztatni Önöket arról a munkáról, amit ez idő alatt a
hivatalban végeztünk.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
rendelkezik

arról,

hogy

veszélyhelyzetben

a

települési

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a

Artézi kutunkat megvizsgáltattam szakemberrel - mivel már régóta
nem működik-, hogy a mélyben van- e elegendő vízmennyiség. Ennek
érdekében kompresszorozásra volt szükség. 60 méter mélységig kellett
lemenni, hogy megtudjuk ez a réteg mennyi vizet rejt magába. Nagy
örömünkre, mint a képek is mutatják rengeteg víz van, mely 50 méter
mélységből már felszínre tört, a sok homokkal együtt. Az elemzés után
emelkedett a csőben lévő a vízszint, de nem tudott arra a szintre
feljutni, hogy ki tudjon folyni a felszín feletti csövön. Szakemberek
javaslata alapján, egy speciális szivattyú jelenti a megoldást, mely
folyamatosan működne a nap 24 órájában. Tájékoztatom Önöket, hogy
folyamatban van a munkálat és bízom benne mire a nyári kánikula
beköszönt, artézi kutunk működni fog.

polgármester gyakorolja. A törvény rendelkezései alapján nincs
lehetőség a képviselő-testület üléseinek megtartására, a képviselőtestületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.
Március 11-től, a veszélyhelyzet, valamint a kijárási korlátozás
kihirdetésétől kezdve megszervezésre került az idősek részére a
bevásárlás, gyógyszerkiváltás, annak érdekében, hogy a leginkább
veszélyeztetett korosztályt megóvjuk a megbetegedéstől. Ezt a
segítséget nem csak a 65 év felettiek részére biztosítjuk, bárki élhet
vele, akinek szüksége van segítségre. A falugondnoki szolgálat
keretein belül korábban is biztosítottuk a fenti szolgáltatásokat az
igénylők részére, azonban a kialakult helyzetben, a kijárási korlátozás
miatt jelentősen megnőtt az igénybevevők száma. Ezúton is ismételten
szeretném megköszönni Önöknek, hogy fegyelmezetten betartották,
betartják a korlátozó intézkedéseket, és örülök neki, hogy segíteni,
támogatni tudtuk, tudjuk településünk lakóit ebben a nehéz
időszakban.
Az orvosi rendelő várótermében kézfertőtlenítőt helyeztünk ki.
Gondoskodtunk a buszmegálló, a középületek, az orvosi rendelő, a

Szeretném megköszönni a munkálat során, a környéken lakók
segítségét! Köszönöm szépen!

közterületek, járdák fertőtlenítéséről, illetve ezek a munkák
folyamatosak, amíg a fennálló helyzet úgy kívánja.
Személyesen vittem házhoz a veszélyeztetettek részére kézfertőtlenítőt
és szájmaszkot.
Úgy gondolom, hogy jelenleg, a korlátozó
intézkedések betartása és a fertőtlenítés mellett különösen fontos az
immunrendszer erősítése is, hiszen az immunrendszerünk az, ami meg
tud védeni minket a megbetegedéstől. Éppen ezért szerettem volna
minden höveji lakos részére immunerősítő vitaminokat biztosítani, így
megkerestem több vállalkozót, segítségüket kérve ötletem
megvalósításához.
Örömmel tudatom Önökkel, hogy a megkeresett vállalkozók
készséggel támogatták elképzelésemet, és a jóvoltukból 450 ezer forint
értékben vásárolt vitaminokat már el is juttathattam minden,
életvitelszerűen Hövejen élő lakos részére.
Köszönöm a nagylelkű támogatását Németh Zoltán Leventének, az
Agro-Favorit Kft. ügyvezetőjének, Galambosi Ervinnek, az Uniclass
Kft. ügyvezetőjének, Molnár Szabolcsnak és Módos Péternek, a
Kapulan Kft. ügyvezetőinek, Dr. Stánitzné dr. Festő Margitnak, a
Szent Katalin Gyógyszertár vezetőjének. A szervezési és lebonyolítási
feladatok mellett anyagi támogatással jómagam is hozzájárultam a
megvalósításhoz.
Következő hónapban lesz egy éve, hogy a Magyar Élelmiszerbank
budapesti telephelyéről a Beledi Egyesített Szociális Központhoz
érkező élelmiszer adományvonalhoz csatlakozott Hövej Község
Önkormányzata képviseletében, Horváth Istvánné polgármester. Ezt
követően lehetőség nyílik adományozásra, mely a koronavírus
veszélyhelyzet időszakában sem szünetel.

Örömmel tájékoztatom Önöket arról is, hogy a Beledi Egyesített
Szociális Központtal együttműködve, közel egy éve, havi szinten van
lehetőségünk az Élelmiszerbanktól kapott adományok kiosztására.
Kérem Önöket, hogy az érvényben lévő korlátozó intézkedéseket
mindannyiunk érdekében szíveskedjenek továbbra is betartani.
Amennyiben észrevételük, kérésük, javaslatuk van, kérem, keressenek
a 0630/487-7462 telefonszámon.
Amennyiben
bevásárlásra,
gyógyszerkiváltásra,
egyéb
segítségnyújtásra van szükség, kérem, keressék Horváth József
falugondnokot a 0630/405-9643 telefonszámon, vagy jelezzék
igényüket az önkormányzati hivatal telefonszámán: 0696/255-196.

Még egyszer köszönöm a veszélyhelyzet során tanúsított
együttműködésüket. Nehéz időszak ez mindannyiunk számára, de
együtt képesek vagyunk leküzdeni minden nehézséget.
Mindannyiuknak jó egészséget és kitartást kívánok! Kérem,
vigyázzanak Magukra, és vigyázzanak Egymásra!

Tisztelettel:

Önkormányzatunk udvarán az előző évben megvalósult, egy fedett
közösségi tér, mely szabadtéri rendezvények szervezéséhez, civil,
családi és önkormányzati programok lebonyolításához kiválóan
alkalmas. Az időjárás viszontagságait elkerülve, 2020. április 28-án
három oldala ponyvával lett körülvéve. A fedett tér, a falugondnoki
busz garázsaként is funkcionál.

Horváth Istvánné
polgármester
________________________________

A tavasz beköszöntével a ház körüli, kerti tennivalók mellett az
ingatlanainkkal határos közterület (zöldterület) gondozása is
szükségessé válik. Lakókörnyezetünk tisztántartásának érdekében a
kérem az ingatlan tulajdonosokat, hogy a zöldterület gondozására,
fűnyírásra kellő figyelmet fordítsanak. Ügyeljünk falunk tisztaságára,
rendezettségére és környezetünk védelmére. Tájékoztatom Önöket,
hogy a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2014. (X.12.)
önkormányzati rendelet 4. § b) pontja alapján az ingatlan előtti
utcarész (az út koronaéléig) fűnyírásáról, kaszálásáról és
tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a fenti szabályt nem tartja be
150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
______________________________

A Hírmondó áprilisi számában közöltük Falunapi rendezvényünk
időpontját, melynek megrendezését, a koronavírus miatt kihirdetett
veszélyhelyzet miatt tettünk függővé.
Tájékoztatom a kedves
Lakosságot, hogy a jelenlegi hatályos rendelkezések értelmében nincs
lehetőség a rendezvény megtartására.

Immunrendszert erősítő vitaminok kiosztása képekben:

