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Közérdekű közlemények 

2015 évre tervezett Közmunkaprogramjaink február 28-án befejeződnek. Új programjaink március 
elején indulnak.                   Mezőgazdasági             10 fő 
                                               Közút   8 fő 
                                               Belvízelvezetés  7 fő 
                                               Helyi sajátosság               6 fő 
                                               Útőr                 5 fő 
 
Ivóvíz minőség javító pályázatunk továbbra is folyamatban van, várhatóan májusban végeznek a 
munkálatokkal, helyreállításokkal. Ahol már az új vízrendszer bekötésre került érezhetően jobb a víz 
minősége. 
 
Központi park építése az esős idő miatt lelassult ugyan, de folyamatosan szépül Felsőnyék. A 
központi buszmegálló tervei elkészültek, anyagok megrendelése megtörtént. A falunapra elkészül a 
szabadtéri színpad teteje is. 
 
Felsőnyék agglomerációs besorolásának ügyintézése folyamatban van! Szennyvízelvezetés végleges 
megoldása miatt szükséges az átsorolás. 
 
Szennyvízelszállításra szerződést kötött a falu. Hivatalosan számlával szállíthatnak, 2000 ft-ot kell 
fizetni m3-enként. Azért fontos a számla, mert 2016-tól az új törvények szerint igazolni kell a 
szennyvíz ártalmatlanítását, különben környezetterhelési bírságot szabhat ki a hatóság.  Az alábbi 
telefonszámon elérhetőek: 06 20 805 9009 
 
A református templom megvilágítását sikerült az EON-nal visszaköttetni a közmegvilágításra, így a 
torony megvilágítása újra lehetséges lesz, két reflektor szükséges hozzá! 
 
Felsőnyék község közvilágításának, teljes hálózat cseréjére az igénybejelentést megtettük. Március 
első felében várhatóan a beruházás megvalósul, oly módon, hogy a mostani 130 világítótest helyett 
180 kerül felszerelésre. Ezáltal érezhetően sokkal jobban megvilágított lesz a település, várhatóan nő 
a közbiztonság is. 
 
Felsőnyék aláírta azt a konzorciumi szerződést, melynek keretében Villánytól – Siójutig kerékpárút 
épülne a volt vasútvonalon, Uniós támogatásból. A MÁV Zrt. a használaton kívüli 49.vasúti pálya által 
érintett ingatlanokat térítésmentesen átadja az érintett településeknek. Mint láthatják, a volt vasút 
állomás területét a közmunkások már elkezdték megtisztítani. Szépül Felsőnyék! 
                                                                                                             Üdvözlettel: Debella László polgármester 



Kölcsönözz könyvet! 
Használd ki                                                                                                                                         

a hosszú téli estéket                                                                                                              

ameddig csak lehet! 

 

Olvasni jó! 

Olvasni öröm! 

Olvasni nyugtató! 

Olvasni kapcsolat építő! 

 

A családi együttlét 

fénypontja! 

A magányosnak 

társasága! 

A közösségi élet 

építője! 
 
 

Szeretettel várjuk Községünkből kicsiket, nagyokat, fiatalokat, időseket és a családokat 
 Művelődési Házunk Könyvtárába! 

 
 

 

Felsőnyék Község 

Önkormányzata 

2016. február 20-án                                                                                                                                                  

20.00 órától 

szeretettel                     

vár mindenkit                   

a Művelődési Házba 

beöltözős-vacsorás 

farsangi báljára. 

 

 

 

Vacsora ára: 2.000,- Ft/fő. Elővételben 2016. 02. 16-ig vásárolható a CBA-ban.                                                                                                                                  

Tartalmazza a bál belépő árát, és a vacsora mellé 1 kupica pálinkát is. 

A CBA-ban 500,- Ft értékű támogató jegy vásárolható. 

Tombola 50 Ft. Értékes nyeremények! 

Fődíj egy 20.000,- Ft értékű Erzsébet utalvány! 

Bál belépő ára 600,- Ft. 

Zene: Szaturnusz együttes 

Ital: Zámbó Jánosné 

Jelmezbe öltözött vendégeinket zsűrizzük! 

Szeretettel várunk mindenkit! 


