MAJÁLIS HELYETT UTCASZÍNHÁZ
Örömmel tudatjuk a tési és csőszpusztai lakosokkal, hogy május 1-én délután nálunk is tiszteletét
teszi a Veszprémi Petőfi Színház „kultúrkommandója”! Az ötlet Kellerné Egresi Zsuzsanna
igazgatóhelyettestől származik, ő találta ki, hogy a bezártság ellenére legyen a napnak egy nagyon várt
programja, élő színházi, szórakoztató műsor. Három helyszínen adják elő rövid de változatos műsorukat.
Először Csőszpusztán a Hornyák Andrásék melletti gondozott füves területen lesznek. Miután itt végeztek,
a Bakony utca 40. (Tóthné Teri néni) előtt fogják előadni művészetüket, és végül az utolsó tési helyszínen,
az aszfaltos sportpályán lépnek fel.
időpontok és helyszínek:
16:00 óra Csőszpuszta 19. melletti füves terület
16:30 óra Bakony u. 40. előtt
17:00 óra Faluház sportpálya
Bízunk benne, hogy ez a kedves gesztus örömmel tölti el mindnyájukat és szívesen megnézik a rögtönzött
előadásokat. A fellépő művészekkel együtt mindenkit várunk szeretettel!
Műsoron:
1. Lányok angyalok- Kőrösi Csaba, Keller János, Keller Márton.
2. Bőg a tehén- Módri Györgyi, Kőrösi Csaba
3. Ringó vállú- Módri Györgyi, Keller János
4. Hajmási Péter- Módri Györgyi, Kőrösi Csaba, Keller János, Keller Márton
5. Meghalok, hogyha rám nézel- Módri Györgyi
6. Hotel Menthol- Keller Márton
7. 220 felett- Mindenki
+1. Lehetsz király (acapella, átírt szöveggel)
Rossz idő esetén a program elmaradhat de későbbi időpontban pótolva lesz.
(A műsorváltoztatás jogát fenntartják, valamint a helyszíneken kép és hangfelvétel készülhet!)

ÚJ RENDELETEK
Kertihulladék égetésének korlátozása Képviselőtársaimmal egyeztetve arra az álláspontra jutottunk, hogy a
kertihulladék égetését a hétvégi és ünnepnapok idejére korlátozni kell, ezáltal is elősegítve az
otthonmaradásra vonatkozó ajánlás betartását. Legalább ezekben az időszakokban zavartalanul tölthessük
a szabadidőnket saját kertünkben, élvezhessük a tési friss levegőt anélkül, hogy a bárki által végzett égetés
beszorítana minket a házainkba. A nagymosások ideje általában a hétvégékre esik, így segíteni szeretnénk a
háziasszonyokat is, mivel a szabadba kiteregetett ruha fertőtlenítésében sokat tud segíteni a napfény UV
tartománya. Rendeletünk lényege, hogy szombaton 00:00 órától vasárnap 24:00 óráig tilos lesz a
belterületi hulladékégetés. Ugyan ez vonatkozik az ünnepnapokra is. Természetesen a bográcsozás és a
szalonnasütés nem ez a kategória, azt nyugodtan tehetik.
Hivatalosan:
Tés Község Önkormányzat polgármesterének
3/2020. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 7/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. §. (4) bekezdésében megfogalmazott hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1 §-ában kapott felhatalmazás alapján
Tés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c. pontja és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 11. pontja alapján feladatkörében eljárva a
következőket rendelem el:
1.§ A rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„2. §. (4) Tilos égetni szombat 00:00 órától vasárnap 24:00 óráig továbbá ünnepnapokon 00:00 órától 24:00
óráig.”
2. § E rendelet május 1-jén lép hatályba.
Vasárnapi csendrendelet Hasonlóan az előző állásponthoz, ebben a kérdésben is az a testület véleménye,
hogy segítsük elő a tésiek minél zavartalanabb nyugalmát. Tudjuk jól falun élünk sok a tennivaló a házak
körül, amiket különböző gépek használatával igyekszünk gyorsabbá, hatékonyabbá tenni. Ezt figyelembe
véve, úgy döntöttünk, hogy legalább a vasárnap és az ünnepnap délutánjai teljenek csendesebb
nyugalomban. Ezért egy új rendeletben korlátozzuk Tés belterületén a motoros eszközök (fűnyírok,
láncfűrészek, sarokcsiszolók, gyalugépek stb.) használatát oly módon, hogy vasárnap és ünnepnap déli
12:00 órától megtiltjuk ezek használatát másnap reggel 6:00 óráig.
Bár a teljes hivatalos rendelet hely híján csak a következő Tési Kishíradóban fog megjelenni, és május 9-én
lép hatályba, azért kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a hosszúhétvégére való tekintettel igyekezzenek
betartani.
Fodor-Bödös István
polgármester

Tés 2020. április 30.

