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Testüle ti h írek

1. Önkormányzatunk korszerűsítette az óvoda fűtésrendszerét. A program keretében a régi elavult
gázkazán került kicserélésre, s helyette két új kazán került beépítésre, melyek együttes fogyasztása is
kedvezőbb, s a hőmérséklet függvényében külön – külön is működtethetőek. A korszerűsítést a Bikali
Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen csináltuk, köszönet érte. Önkormányzatunk a
korszerűsítésre 861.000 Ft-ot fizetett ki, a nemzetiségi önkormányzat 1 mFt-ot szánt a beruházásra.
2. Önkormányzatunk módosította rendezési tervét. A folyamat hamarosan befejeződik, a tervezőnek
380.000 Ft-ot fizettünk ki.
3. Önkormányzatunk benyújtotta TOP-os pályázatát csapadékvíz elvezetésére. Első körben a felső
Rákóczi utcát érintő vízelvezetést kívánjuk megoldani. A tervezői feladatokra 3 ajánlattevőt hívtunk
meg, a legkedvezőbb ajánlatot a PMI tervező kft. adta. A tervezési költség 3 mFt, melynek nagy részét a
pályázat tartalmazza. A teljes költség bruttó 100 mFt-ba fog kerülni. A pályázat 100%-os
finanszírozású, önerőt nem igényel.
4. Az egyedi szennyvíztisztításra beadott pályázatunknál minden hiánypótlást teljesítettünk, a pályázat
bírálati szakaszba került. Reméljük, hogy még a nyáron döntés fog születni.
5. Elkészült a Bikali óriás, mely már most nagy népszerűségnek örvend. Leendő vendégek, szállást
hirdető portálok keresnek meg bennünket a látványossággal kapcsolatban, de a legjobban a kisebb
gyerekek örülnek, akik szívesen mászkálnak a lábán. Az óriást Baráth Gábor készítette, és a LEADER
program finanszírozta.
6. Benyújtásra került ismét a Zrínyi utca aszfaltozási pályázata, mely sajnos a tavalyi évben nem nyert.
A felújítási pályázatot a Belügyminisztérium írta ki.
7. A Magyar Falu programba önkormányzatunk több pályázatot is be kíván nyújtani. Egyrészt folytatni
kívánjuk aszfaltozási programunkat, falubuszra is pályázunk, s ha lehetőségünk lesz, akkor szolgálati
lakás kialakítására is pályázni fogunk.
8. Elkészült a Közös Hivatal, az Óvoda és az Önkormányzat költségvetése is. Az idei évben sajnos
nagyon kevés forrásból kell gazdálkodnunk. Az óvoda működéséhez 6 mFt-ot kell hozzátennünk az év
folyamán, az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 53 mFt. Ez utóbbi szám a tavalyi évben 100
mFt felett volt.
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Felhívás
Bikal Község helyi önkormányzati rendeletben szabályozza a kiskerti égetést, a rendelet száma: 4/2015.
(IV.1.) Kiskerti növényi eredetű hulladékot égetni HÉTFŐN, SZERDÁN és PÉNTEKEN lehet!
Avar és kerti hulladék égetésének szabályai:
-

A település területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

-

Az avar és kerti hulladék belterületen történő nyílttéri égetése a következő napokon megengedett:
hétfő, szerda, péntek.

-

Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra folyamatosan figyelemmel kell lenni. Égetni csak
szélcsendes időben szabad.

-

Tilos az avar és kerti hulladék égetése az engedélyezett időszakon kívül, valamint szeles, párás,
ködös, esős időben.

-

Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett
a tűzvédelmi előírások betartásával csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak
hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem
okoz.

-

A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz
helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, illetőleg eloltható.

-

A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és a kerti hulladékot
előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem
veszélyezteti a tűz környezetét.

-

Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.

-

Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, állati vagy ipari
eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.

-

Az égetés végén a tüzet el kell oltani a parázslást maradéktalanul meg kell szüntetni.

-

A község belterületén lévő közterületein az avar és kerti hulladék égetése kizárólag az
önkormányzat, illetve a Bikal Nonprofit Kft. számára megengedett.

-

Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
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Elérhetősé gek

Kőműves József polgármester

POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLGOZÓI

e-mail: bikalihivatal@bikal.hu
fogadóóra: hétfőn 16 – 17 óráig

dr. Markó Gábor, jegyző
Bikal: 559-018, Egyházaskozár: 459-101/13-as mellék

Más elfoglaltság esetén a fogadóóra elmarad.
Ezért szíves elnézésüket kérjük!

Bognár-Papp Zsuzsanna adóügyi ügyintéző
559-018

Maisch Norbert alpolgármester
e-mail: mnorbert76@freemail.hu

Molnár Sarolta, ig. előadó, anyakönyv
559-018

Mázsár Réka képviselő
06-30-534-7604

Lancet Aranka, pénzügyi ügyintéző
559-018

Kiss Tibor képviselő
06-30-282-3853

Jurasits Gyöngyi, pénzügyi ügyintéző
459-205

Feller Henrik képviselő
06-30-518-6525

Ügyfélfogadás:
Hétfő-Csüt.: 8 – 16, Péntek:

8 - 12

Pénztár nyitva: Hétfő: 8-15:30, Péntek: 8-11

Rendelési idő változás
Tisztelt Pácienseim!
A demográfiai tényezők sajnálatos alakulására, az országot és egyben szeretett otthonunkat is sújtó
orvoshiányra való tekintettel Bikal-Egyházaskozár háziorvosi körzetek egyesítése elkerülhetetlenné
vált. Ez az alábbi rendelési idő kismértékű módosításán kívül semmi változással nem jár 2021. április 1től:
Rendelési idő:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

08:00-12:00
08:00-12:00
12:00-16:00
08:00-12:00
08:00-12:00

A rendelés első két órájában orvosi jelenlétet igénylő feladatokkal, a rendelés második két órájában
orvosi jelenlétet nem igénylő feladatokkal (gyógyszer kiváltás, adminisztratív teendők) foglalkozunk.
Bajtársaimmal a járvány kezdete óta megfeszített munkával, a vállunkra nehezedő sokszoros nyomás
ellenére pihenőnap nélkül látjuk el háziorvosi teendőinket. Ezúton megköszönjük és továbbra is kérjük
a sok támogatást és türelmet munkánkhoz. Mindenkinek jó egészséget kívánunk!
Dr. Fekete Levente
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Eboltás

Dr. Szemenyei Károly
állatorvos
Mágocs, Széchenyi u. 69.
tel.: 06 30 650 4766

Az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása BIKAL községben idén az alábbi időpontokban
történik:

Pótoltás:
Az oltás helye:

2021. május 27-én (csütörtök)

1100-1200

2021. május 28-án (péntek)

1100-1200

2019. május 29-én (szombat)

1100-1200

Polgármesteri Hivatal udvara

A Vidékfejlesztési Minisztérium rendelete alapján az oltás díjköteles. Az oltóanyag ára, az oltás
munkadíja, az államigazgatási szolgáltatási díj (mely befizetési kötelezett a megyei Kormányhivatal
ÉbÁI felé), kutyánként 4500 Ft, mely összeget az eb tulajdonosa az oltáskor köteles befizetni. Az eb
tartási helyén végzett oltás 5000 Ft.
A féregtelenítés kötelező, az ebek nagyságától függően 10 kg-onként 100 Ft.
Az ebek veszettség elleni védőoltása kötelező, elmulasztása szabálysértési feljelentéssel és
pénzbüntetéssel jár.
Mágocs, 2021. április 26.

Köszönettel:

Dr. Szemenyei Károly

Véradás
2021. május 4-én, kedden ismét véradást szervez a Magyar Vöröskereszt Bikalon.
helye:

Bikal Óvoda, Rákóczi u. 13.

ideje:

09:00 – 12: 00 óráig

Minden régi és új véradót sok szeretettel várunk!
Tóth Katalin
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Egyházi hírek
KATOLIKUS EGYHÁZ Szent Anna templom

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

Szentmisék:

Istentisztelet:

vasárnap:

08:00

A hónap 1. vasárnap:

14 órakor

szerda:

17:00

A hónap 3. vasárnap:

11 órakor

Elérhetőségek:

Elérhetőségek:
Csibi Imre plébános:

06-30-322-0690

Studer Zsófia:

06-30-358-7564

Koskai Erzsébet lelkész:

06-72-459-092,
06-30-587-4610

Anyakönyvi hírek
Születés

Elhalálozás

Lénárt Dorka
Szántó Szabina és

László Ferencné
élt 63 évet

Lénárt Kornél kislánya

Terdi Károly
Szabó Zsombor

élt 65 évet

Stubián Dorina és
Szabó Sándor kisfia

Kriszt Henrik
élt 84 évet

Fodor Zsóka Terka
Takács Orsolya és
Fodor Balázs kislánya

Kovácsovics Bendegúz
Kovácsovics-Budai Ágnes és

Weich Jánosné
élt 90 évet

Virág Ferencné
élt 87 évet

Kovácsovics István kisfia
Valki Alajos

Laczkó Mirjam Rozina

élt 69 évet

Laczkóné Sőre Viktória és
Laczkó József kislánya

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!
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KÖZÉRDEKŰ

A BIKAL NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÁSAI

TELEFONSZÁMOK

szennyvízszippantás:
(ezek az árak csak Bikalon érvényesek)
lakossági: 3.300Ft, közületi: 16.370Ft

MENTŐ: 104,
TŰZOLTÓ: 105, RENDŐRSÉG: 107

(bankszámlaszám:11746043-21439865-000000000)

ORVOSI RENDELŐ BIKAL
H.,K.,CS.,P., : 8:00-12:00
Sze.: 12:00-16:00
tel.: 459-217

utánfutó bérleti díj:2.200Ft/nap
sörpad garnitúra bérleti díj:
1 garnitúra (2 pad, 1 asztal) 500Ft/nap

FOGORVOSI RENDELŐ MÁGOCS
Dr. Vass Edit bejelentkezés: 451-114
ORVOSI ÜGYELET
dombóvári kórház: 06-74-461-198
H.,K.,Sz.,Cs.: 16-tól másnap 8 óráig.
Ünnepeken a hétvégi rend szerint.
Gyermek ügyelet: 06-74-564-086
munkaszüneti napokon 8 - 16 óráig.
FALUGAZDÁSZ - Mágocs Művelődési Ház
Bandl Zsolt, tel.: 06-70-528-5693
ügyfélfogadás: Hétfő, Szerda 8-16:30 között
KÖRZETI MEGBIZOTT RENDŐR
Müller György szolgálati tel.:06-30-218-4806
Komló: 582-440
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS BIKALON
Piszkor Istvánné, Gyöngyi 06-30-231-3985
POSTA BIKAL 459-210
OKMÁNYIRODA KOMLÓ Városháza tér 3.
584-013
VÍZ HIBABEJELENTÉS (0-24)
06-80-201-651
ÜGYINTÉZÉS 7300 Komló, Kossuth L. u. 9.
telefon: 72/582-196; 72/582-201
EON ÁRAM- HIBABEJELEN.: 06-80-205-020
EON GÁZ- HIBABEJELEN.: 06-80-424-242
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELEN.: 511-599
MUNKAÜGYI KÖZPONT
Mágocs Művelődési Ház
minden hónap első keddjén
8 – 12 óra között
FÖLDHIVATAL KOMLÓ
Berek u. 3. Tel.: 483-110

ÜGYFÉLFOGADÁS:
Munkanapokon: 8:00-12:00 Tel.: 559-006
Bogyay Gábor ügyvezető: 06-30-748-1581

GUMISZERELÉST, CENTÍROZÁST ÉS
DEFEKTJAVÍTÁST VÁLLALOK
SZÁMÍTÓGÉPES MOTOR-DIAGNOSZTIKA!!
Kübler István, autószerelő
Bikal Ifjúság utca 37. TEL.:06-30-621-0752

Kiss vegyesbolt
Kapható cikkek: háztartási termék, ajándék áru, játék,
művirágok, vegyi áru, háztartási papír, papír-írószer,
csomagoló papírok, hobbiállat eledel és felszerelés,
ruházat –cipő –rövidáru, szerszámok, festékek,
zár -vasalat –kötőelem, szezonális termékek.
Tartós élelmiszer, édesség és ital.
Bikal, Rákóczi u. 8.

Tel.: 06-30-947-7479

Vegyesbolt – Hild Gáspárné 459-374
Ifjúság Presszó–Wieder Csaba 06-30-901-6906
DJP Pont és a könyvtár nyitvatartása
H., K., Sz.,Cs: 12:00-16:00 P.: 8:00-12:00
Egyedi ruhák készítése és egyéb ruhajavítások

(cipzár, felvarrás stb.) rövid határidővel!
Dömötör Erika - női szabó (számlaképes)
tel.: 06-30-377-1897

KÉMÉNYSEPRÉS
1818/ 9menü/ 1pont
ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG
Komló, Városháza tér 3.
telefon: 584-000
ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8:00-16:00

Méterfa kuglizást vállalok szalagfűrésszel!
Emellett gépi kaszálás és rendsodrózás is rendelhető.
Fekete József egyéni vállalkozó (számlaképes)
tel.: 06-20-482-0224

Bikal Község Önkormányzatának havonta megjelenő információs kiadványa. A megjelentetni kívánt híreket, hirdetéseket,
közérdekű információkat, az újsággal kapcsolatos észrevételeiket a következő e-mailcímre várjuk: bikaliujsag@freemail.hu
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT

