ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Pályázati tájékoztató:
Megválasztásomkor jeleztem a lakosság felé azt, hogy minden eddiginél hatékonyabban kívánom a
pályázati lehetőségeket kihasználni a jelenlegi önkormányzati ciklusban. Mindezzel a Képviselőtestület is egyetért, így továbbra is folyamatosan számolunk be Önöknek a beadott pályázatainkról
és azok elbírálásáról. 2014. szeptemberétől napjainkig 14 pályázatot nyújtottunk be. Vannak
pályázatok, amiket már 2. alkalommal adunk be, természetesen átdolgozva, aktuálissá téve.
Iskola felújítás:
Az iskola felújítására irányuló pályázatunk elsődlegesen épületenergetikai célzatú, mivel a pályázati
kiírás ezt teszi lehetővé. A pályázat beadásra került, hiánypótlások teljesítése is megtörtént, így
elbírálásra vár. Nyertesség esetén az épület külső hőszigetelése, nyílászáró csere, napelemes
energiaellátás valósulhat meg, így gyakorlatilag megújulhat az épület állaga.
Egészségház felújítása:
Az Egészségház esetében is arra adtuk be a pályázatot, amit a pályázati kiírás lehetővé tett, így
ennek megfelelően nyertesség esetén külső szigetelésre, nyílászáró cserére kerülhet majd sor. A
pályázatunk a Megyei Önkormányzat előtt van és döntésre vár.
Bölcsőde kialakítása:
A Kormány kiemelten támogatja a bölcsődék létrehozását, és közben olyan szabályozást
teremtettek, ahol a legkisebb falu is köteles a bölcsődés korú gyermekek elhelyezéséről
gondoskodni igény esetén. Falunk erre a kötelezettségre kíván felkészülni a bölcsőde
létrehozásával, emellett hisszük és reméljük, hogy valóban segítség lesz majd ez az intézmény
azoknak, akik nem tudnak gyermekükkel otthon maradni az első három évben.
A bölcsőde az óvoda szomszédságában kerül felépítésre nyertes pályázat esetén. A pályázati
kiírásnak itt is meg kellett felelnünk, így már csak a szigorú hatósági követelményeknek megfelelő,
ezért viszont drágább kivitelezésű épület építtethető meg, ráadásul szabályozva van az is, hogy
mekkora összeg fordítható magára az építkezésre, és más beszerzésekre- eszközbeszerzés, megújuló
energiaforrások igénybevétele stb.
1

CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL

2016. AUGUSZTUS

A pályázat beadásra került, a hiánypótlások megtörténtek, így elbírálásra várunk. Nyertesség esetén
jövő évre esne a kivitelezés.
Mivel nagy a munkaerőhiány térségünkben is, a munkába való visszailleszkedést pedig különböző
családpolitikai eszközökkel támogatja a Kormány, így valószínűleg, vagy mondjuk úgy,
remélhetőleg lesz igény az egyébként kis létszámú, azaz a valóságtól nem elrugaszkodott -7 fős, így
családias, védett légkörű bölcsődére Községünkben.
Temetői úthálózat kialakítása:
Községünk pályázati lehetőséget kapott arra való tekintettel, hogy más önkormányzatokhoz képest
nem vettünk fel hitelt, nem adósodtunk el. A pályázati lehetőség alapján ismételten a temetői
úthálózat kialakítását céloztuk meg, mivel a szilárd burkolat nagyon hiányzik a temetőből, esős idő
után a közlekedés jelenleg ott nem megoldott, lássuk be.
A pályázat keretében temetői utak kerülnének kialakításra és aszfaltozásra, ill. térkövezésre.
Bízzunk abban, hogy immáron nem utasítják el pályázatunkat, s méltányolják azt, hogy
Csákánydoroszló nem növelte a Kormány kiadásait az önkormányzatok több száz milliárdos
adósságrendezése során.
Sportöltöző felújítása:
A helyi sportegyesület adta be a sportöltöző felújítására a pályázatát. A pályázati kiírásnak
megfelelően a megcélzott felújítás a külső szigetelés és tetőcsere lenne, ami értéknövelő, és amire
egyébként is szükség van. Az Önkormányzat mindehhez önerőt ad 2,5 millió Ft. összegben a
Sportegyesületnek. A pályázat beadásra került, döntésre vár.
Óvoda-konyhai eszközök megújítása és kazáncsere:
Önkormányzatunk két pályázatot adott be az óvodát illetően: egy a konyhai gépek cseréjét célozza
meg, a gépek ugyanis már régiek, cserére szorulnak, van olyan üst, ami már nem is javítható.
Mindehhez hozzátartozik az, hogy az Önkormányzat évekkel ezelőtt felülvizsgálta azt, hogy melyik
előnyösebb: kiszervezni a feladatot, és vállalkozásba adni, vagy megtartani a saját konyhát, de az
fejlesztést igényel.
A számítások azt az eredményt hozták, hogy éppen azon az adagszámon működik a konyha, aminél
még előnyösebb a saját konyha megtartása. A konyhai eszközök felújítása azonban csak pályázati
támogatásból valósítható meg, mert a költségvetés bevételi forrásai erre már nem biztosítanak
fedezetet. A pályázatot beadtuk, döntésre vár.
Az óvodai kazán is cserére szorul, erre a célra is be kívánta nyújtani a pályázatát a Testület, a
pályázatot el is készítettük, de azt nem fogadta be a kiíró az alacsony gyermeklétszámra való
tekintettel. Úgyhogy hiába szorul cserére a kazán, a kevés gyermek miatt - amiről nem tehet az
Önkormányzat és az óvoda sem - a kazán cseréje várat magára.
Szeretném tájékoztatni a lakosságot arról, hogy a beadott pályázatainkról tájékoztattuk a térség
országgyűlési képviselőjét, V. Németh Zsolt Urat szíves közbenjárását, lobbitevékenységét kérve.
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Építési telkek kialakítása
Korábban már tájékoztatást kapott a lakosság arról, hogy építési telkek kialakításában gondolkodik
az Önkormányzat a Csaba József utcában. Mindezt erősen ösztönzi a Családi Otthonteremtési
Kedvezmény (CSOK), amely ugyan a gyakorlatban még nem kiforrott, de ösztönözheti valóban a
fiatalokat az építési telkek vásárlására.
Az Önkormányzat ezért elkészíttette azt a tervet, amely részletesen bemutatja a kialakítható telkek
körét és helyét, és a kialakítás költségeit. A Csaba József, burkolat nélküli utcában csak a
gázvezeték van benne, ezért sem engedtük szilárd burkolattal az utat ellátni, mivel várat magára a
többi közmű behelyezése.
Az elkészült költségszámítás 80 telek esetében tetemes – 441 millió Ft összeget - igényel az áram,
víz, szennyvíz, árok, út, stb. kialakítás az utcákban és a mellette található 3 ha nagyságú – jelenleg
rét - területen. Ezen költségek egy része természetesen átháríthatóak a telket vásárlókra, de ennek
során a falu a piaci lehetőségektől nem szakadhat el, azaz nem kínálhatjuk olyan áron a telkeket,
amely ár mellett arra nincs kereslet.
Így a Testületnek kell majd döntenie arról, hogy milyen ütemezéssel – szakaszolva - indítja el a
telek kialakításokat, és hogy milyen feltételekkel hirdeti meg eladásra a telkeket. A döntést
követően tájékoztatjuk a lakosságot az értékesítés mikéntjéről, lehetőségeiről.
Kommunális szilárd hulladékszállításról néhány információ:
Áprilisban kezdte meg működését a NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KOORDINÁLÓ
ÉS VAGYONKEZELŐ Zrt. Budapest 1011 Budapest, Iskola utca 13. ( röviden: NHKV Zrt.
Honlapjukon bővebb tájékoztatás olvasható: nhkv.hu )
Mint eddig is, várhatóan a jövőben is a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft szállítja el a szilárd
hulladékot községünkből. Ha ez a későbbiekben változna, akkor arról a lakosságot azonnal
tájékoztatni fogjuk. A hulladékszállító cég kiválasztása a jövőben nem lesz önkormányzati hatáskör.
A lakosságot érintő változás az, hogy nem a Müllextől fogja kapni a számlát és a csekket, hanem az
újonnan megalakult Zrt - től. Ezért senki ne lepődjön meg, ha nem kap „Müllexes csekket”, hanem
számára ismeretlen cégtől kap számlát. Fel kell készülni arra, hogy az első számlák késve érkeznek,
de így több hónapi számla is jöhet egyszerre. Ha valaki eddig átutalással, vagy csoportos beszedési
megbízással fizetett, akkor ügyeljen a szükséges adatok megváltoztatására.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Csákánydoroszló Község Önkormányzata ezúton kiírja a
„Helyi kiválóságokért ösztöndíj” pályázatot Felsőoktatási hallgatók számára
Pályázati feltételek:
A pályázatra azok a Csákánydoroszló Község illetékességi területén állandó lakhellyel rendelkező
felsőfokú (egyetemi, főiskolai), nappali tagozatos, első diploma megszerzésére irányulóan
tanulmányokat folytató magánszemély jelentkezhetnek, akik megfelelnek a következő
feltételeknek:
1. A Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott képzési időn belül állami
felsőoktatási intézményben, illetve az illetékes Minisztérium és az intézmények közötti
megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag
finanszírozott első alapképzésben vesz részt,
2. anyagi, személyi, családi, egyéb körülményei folytán az ösztöndíjra szociálisan rászorul,
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3. a pályázat benyújtását megelőző tanulmányi félévben tanulmányi átlaga 4,5 vagy ezen átlag
fölötti volt.
A pályázó kérheti, hogy pályázata kizárólag tanulmányi eredménye alapján kerüljön elbírálásra. A
pályázónak azonban ebben az esetben is meg kell felelnie a fent 1. és 3. pont alatt meghatározott
feltételeknek.
A pályázat benyújtása:
A pályázaton való részvétel feltétele az erre a célra rendszeresített pályázati űrlap valós adatokkal
való kitöltése. A pályázati űrlap beszerezhető a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal
Csákánydoroszlói
Kirendeltségén,
(Csákánydoroszló
Fő
u.
39.
),
vagy
http://www.csakanydoroszlo.hu honlapról letölthető. A pályázat kötelező mellékleteit a pályázati
űrlap tartalmazza.
A pályázatokat Csákánydoroszló Község polgármesteréhez írásban, a pályázó által aláírva, 1
példányban kell benyújtani.
A pályázatok leadási, illetve postára adási határideje: 2016. szeptember 30.
Az a pályázó, aki kizárólag tanulmányi eredményei alapján kéri pályázatának elbírálását,
pályázatához köteles csatolni a pályázat benyújtását megelőző tanulmányi félévet lezáró leckekönyv
másolatát.
Az ösztöndíj időtartama: 5 hónap, azaz egy tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: a 2016-2017-os tanév I. tanulmányi féléve. Az ösztöndíj
folyósítása két ütemben történik, az első három hónapra esedékes ösztöndíj kiutalására az I.
tanulmányi félévben novemberben, a fennmaradó két hónapra esedékes ösztöndíj kiutalására az I.
tanulmányi félévben decemberben, Az ösztöndíj a nyertes pályázó bankszámlájára kerül átutalásra.
Az ösztöndíj összege: havi 15. 000 Ft.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott,
államilag finanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
A pályázatok elbírálása: a pályázatokat Csákánydoroszló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete bírálja el.
Egy tanulmányi félévben legfeljebb három fő részesülhet ösztöndíj-támogatásban úgy, hogy
közülük kizárólag tanulmányi eredményei alapján egy fő részére állapítható meg ösztöndíj
támogatás.
A határidőn túl benyújtott vagy hiányos pályázatokat az elbírálásból kizártnak kell tekinteni.
A pályázat eredménye nyilvános, a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat
eredményének, illetve a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás
célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.
A támogatásban részesített ösztöndíjasok nevei az elbírálást követően a Község hivatalos lapjában,
illetve a Község hivatalos újságjában nyilvánosságra kerülnek.
A támogatás visszavonható abban az esetben, ha a támogatásban részesített az Önkormányzat
illetékességi területéről elköltözik.
Az a pályázó, aki pályázatában valótlan tényt állított, illetve hamis adatot, igazolást szolgáltatott,
köteles a részére folyósított ösztöndíjat kamatokkal növelten, a felszólítást követően 15 napon belül
visszafizetni. Az ilyen pályázót a további pályázati eljárásokból kizártnak kell tekinteni.
Az ösztöndíj megpályázása nem zárja ki más önkormányzati hatáskörbe utalt ösztöndíj
megpályázásának és elbírálásának lehetőségét.
A pályázati felhívás Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.
(IV.08.) számú önkormányzati rendeletének megfelelően került kiírásra.
Letölthető dokumentumok:
Pályázati űrlap, Nyilatkozat jövedelemről, Nyilatkozat érintettség/fenn nem/ állásról
Nyilatkozat összeférhetetlenség/fenn nem/ állásról.
Horváth István
polgármester
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Tisztelt Lakosság!
Az adózás rendjéről szóló törvény lehetővé teszi azt, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén az
adóhatóság közzétegye az adótartozással rendelkező adózó nevét, lakóhelyét, székhelyét,
telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét.
A Képviselő-testület nemrégen megtárgyalta ezt a kérdést és támogatta azt, hogy az adóhatóság a
csákánydoroszlói adótartozók adatait és tartozását nyilvánosságra hozza. Mindez alapvetően az
adót rendesen megfizetők számára is fontos és méltányos.
Megjegyezzük, hogy a közzététel előtt minden érintett tartozót levélben kerestünk meg, közölve
velük azt, hogy az adatok nyilvánosságra hozatalára kerül sor, kivéve, ha tartozásukat rendezik a
nyilvánosságra hozatal előtt. Így nyilvánosságra már csak azok adatai kerülnek, akik e megkeresés
ellenére sem rendezték kintlévőségüket vagy kértek legalább volna részletfizetési könnyítést.
Végezetül tájékoztatjuk a lakosságot arról, hogy az adótartozások nyilvánosságra hozatalán
túlmenően az adóhatóság végrehajtási eljárást indít a hátralékosokkal szemben, ill. bírósági fizetési
meghagyásokat kezdeményez.
50.000,- Ft-ot meghaladó, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező
adóalanyok a következők: A jövőben a 10.000,- Ft-ot meghaladó tartozásokat tesszük közzé.

Adózó neve

Adózó lakhelye/székhelye

Dénes Sára Ildikó
Dugmanics Tamás
Horváth Dávid Béla
Horváth Sándor

9919 Csákánydoroszló, Telek u. 39.
9919 Csákánydoroszló, Várkert u. 35.
9919 Csákánydoroszló, Körmendi u. 17/F.
9919 Csákánydoroszló, Petőfi u. 11.

Kokas Kálmán
Moór Viktorné
Musits Zoltán László
Nagy Mária
Peter Kleinszig
Péter László
Sebők Csaba
Wittinger Balázs
Összesen:

9919 Csákánydoroszló, Fő u. 93.
9919 Csákánydoroszló, Várkert u. 13.
9919 Csákánydoroszló, Kis u. 19.
9919 Csákánydoroszló, Telek u. 65.
9931 Ivánc, Kossuth u. 94.
9919 Csákánydoroszló, Doroszlói u. 22.
9919 Csákánydoroszló, Petőfi u. 40.
9919 Csákánydoroszló, József A. u. 43

Adótartozás
összege
408 017 Ft
129 483 Ft
86 056 Ft
93 440 Ft
59 446 Ft
578 268 Ft
105 113 Ft
52 661 Ft
62 786 Ft
264 953 Ft
149 779 Ft
95 724 Ft
2 085 726 Ft

Dr. Stepics Anita
jegyző
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2016 július:
Születés:
Házasságkötés:
Bálint Ágota - Gérnyi Péter
Elhunytak:
Bedőcs László
Neubauer Zoltán (szociális otthon lakója)
Zentai Tünde Irén (szociális otthon lakója)
Előző számunkban elírás történt, ezért elnézést kérünk, és
így a házasságkötés helyesen:
Horváth - Petrik Franciska és Horváth Balázs

FELHÍVÁS
A Körmendi utcai játszótéren idén is megrendezzük az
UTCÁK KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGÁT AUGUSZTUS 20-ÁN.
A szervezők azt kérik, hogy a bajnokságon résztvevő csapatok nevezésüket augusztus 19ig Boldizsár László (Körmendi u. 17/A) vagy Kozó József (Körmendi u. 37.) részére adják le.
Nevezési díj: csapatonként 3000,- Ft, mely magában foglal egy tál ételt és egy italt.
A csapatok 4+1 fő létszámúak, és a mérkőzések játékvezető nélkül kerülnek lebonyolításra.
A szervezők lehetőséget biztosítanak arra, hogy a kisebb utcák – melyek egymásba
csatlakoznak – egy csapatként indulhassanak, amennyiben az utca nem tud csapatot
kiállítani. A futballcipő fém-stoplis, éles nem lehet.
Nevezési díj befizetése sorsoláskor a helyszínen.
A sorsolás időpontja: augusztus 20-án 8:00. A mérkőzések kezdete: 8:30 óra.
Délután 15 órától a GYEREKEKNEK ügyességi játékok, vetélkedők lesznek.
A programra a legkisebb felajánlást is köszönettel elfogadjuk! ☺
A Szervezők nevében: Boldizsár László és Kozó József

Augusztusi programok a Vasi Hegyhát-Rábamente egyesület ajánlásával.
Augusztus 4-7.
Drótszamárral a Vasi Hegyháton
Vasi Hegyhát Az oszkói Hegypásztor Kör kerékpáros élménynapokra hív és vár, ha
elmúltál 16, ha az egyik kedvenc sportod a bringázás, ha szeretnél eltölteni négy napot
a Vasi-Hegyhát tájain kerekezve.
Augusztus 6.
Vasvári Rétes Fesztivál
Vasvár. Idén 14. alkalommal kerül megrendezésre Fesztivál, mely során a lassan
feledésbe merülő ízek megmentésére és az évezredes tradíció megőrzése érdekében
találkoznak a fenséges ízű sütemények nagymesterei.
Augusztus 13.
Streetball Challenge
Körmend. Augusztus 13-án folytatódik az OTP Junior Adidas Streetball Challenge, az
ország legnépszerűbb szabadtéri kosárlabda versenysorozata. A következő állomásuk
Körmend lesz.
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Augusztus 13.
Kajak-kenu futam
Csákány – Körmend. Idén is megrendezésre kerül a Csákány - Körmend Kajak-Kenu
futam, immáron 11. alkalommal. A tervezett július 16-ai verseny a magas vízállás
miatt tették át augusztus 13. napjára.
Augusztus 13.
IV. Rába parti Rockmaraton
Körmend. A rendezvény támogatója Körmend Város Önkormányzata és a Rába parti
Sport- és Szabadidő Centrum. Immáron 6. alkalommal kerül megrendezésre a
rendezvény, idén augusztus 13-án, szombaton.
Augusztus 18-21.
Körmendi Napok 2016.
Körmend. Körmend legnagyobb és legtöbb érdeklődőt vonzó, nyárbúcsúztató
rendezvénysorozata, a város legszebb helyszínein. 4 napon át tartó megszakítás
nélküli szórakozás és kikapcsolódás.

A Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft. csákánydoroszlói telephelyén működő Kockás
Liliom Családi Napközijébe munkatársat keres.
Információ: Bakóné dr. Cz. Viktória 06-70/459-0508
„A legszebb szín a világon az, amelytől szépnek érzed magad.” Szandi
kézápolás és műkörömépítés Csákánydoroszló, Felszabadulás u. 2/4.
Bejelentkezés: (70) 550 2070
Várom Önöket, kiváló minőségi alapanyagokkal, tapasztalt szaktudással,
kiegészítő szolgáltatással, rugalmas időbeosztással. Nincs várakozás, kérjen
időpontot. Hívjon: 0630 / 689 85 82 Horváth S. Hajnalka női- férfifodrász,
Csákánydoroszló, Szabadság u. 15. Nyitva tartás péntek, szombat.
Ha fogyni szeretnél, vagy formálni testedet, vagy az éppen meglévő
izmokat szálkásítani, akkor itt a helyed! 10 perc FLABÉLOS kezelés, 50
perc intenzív aerobiknak felel meg. A szolgáltatás nyár óta folyamatosan
igénybe vehető. További részletek: 06 30 240 83 07 Szeretettel várom meglévő és új
vendégeim! CSÁSZÁR ZSANETT
Nyugalomra, ellazulásra, felfrissülésre vágyik? Keresse fel
Masszázsszalonomat.
Ha Önnek kényelmesebb, meglátogatom otthonában. A kezelés alatt
távol-keleti léleknyugtató zene segíti az ellazulásban. Adja meg a léleknek,
ami a léleké, testnek, ami a testé! Elérhetőségem: NAGY SZANDRA 9919 Csákánydoroszló,
József Attila u. 5.(Laci Húsbolt mellett) Tel.: 0630 962 49 85.
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Egyedi ajándékok gyártása , tervezése, személyre szabása.
Pólók, Kulcstartók, Fényképes ajándékok, Névnapra, születésnapra,
évfordulóra. Gravírozás, Nyomtatás. Csákánydoroszló, Fő út 61.
Webáruház: www.ajándékbázis.hu, 94/200481, ajandekbazis@gmail.com. Nyitva tartás:
Hétfő - Csütörtök 8-16
ÜGYVÉDI IRODA Körmend Dr. Sütő Zoltán ügyvéd
Iroda: Körmend, Szabadság tér 12. Okiratszerkesztés, Ingatlan adás-vétel,
Polgári és büntető peres ügyek, Cégalapítás, Fizetési meghagyások.
Ügyfélfogadás: telefonos egyeztetés szerint Elérhetőségek: Mobil:
30/9975533, Telefon: 94/394-078, e-mail: dr.sutozoltan@t-online.hu
A csákánydoroszlói Laci húsbolt kibővítette termék körét Kapható sertéshús,
baromfihús, házias jellegű húskészítmények (parasztkolbász, hurka,
disznósajt, sonka, szalonna), tejtermékek, sajtok, pékárú. Szeretettel várom
régi és új vásárlóimat! Nagy László Üzletvezető
Ruhajavítás, nadrág felvarrás, zipzárvarrás, ezenkívül gombok,
kötőfonalak, tűk, cérnák és más kiegészítők is kaphatók. Körmend,
Bástya utca 8. – a munkaruházat mellett közvetlenül!!! Zancsics Gáborné
0620/5933493
Családi ház eladó! Összkomfortos, tehermentes, felújított összközműves telken. Fűtés gáz,és vegyes kazán. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0694 / 442 064.

Építési telek eladó a Kossuth Lajos utcában! Új kimérésű, 751 m2, 30% beépítési
lehetőséggel. Közmű az utcában. Irányár: 1,7 millió Ft (alkuképes) Tel: 0630 575 04 73.
Eladó 8 darab Ford 106-os osztókörű felni, 175 x 65 R14-es gumival szerelve.
A gumik a következők: 2 db Good Year 175/65 R14 M+S, 2 db Michaelin 175/65 R14 R+V,
4db Sportiva 175/65 R14 téli gumi.
A gumik használtak, de 3.8-4 mm-es mélységűek. Ára : 2000 Ft/db(gumival együtt) csak 4-4
darab vagy egyben 8 darab eladó. Érdeklődni:0630/9223613
Körzeti megbízottaink elérhetősége.
Németh Zoltán r. főtörzsőrmester telefonszáma:
0620 96 40 716
Sebők Győző r. főtörzszászlós telefonszáma:
0620 40 46 797
FOGADÓÓRÁT a községünkben a hivatal udvarán levő körzeti megbízotti irodában
MINDEN HÓNAP 2. KEDDJÉN 10-11-IG tartanak. Ha bárkinek ügyes-bajos dolga van,
nyugodtan keressék fel személyesen a megbízottakat. A fenti telefonszámon 0-24 órában
elérhetők sürgős esetekben.
CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL
Megjelenik minden hónap első hetében. Kiadja: Csákánydoroszló község Önkormányzata. A kiadásért
felelős: Horváth István polgármester. Készült a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal
csákánydoroszlói kirendeltségének számítógépén és fénymásolóján, 200 példányban. Kapható: Bálint
László zöldségboltjában, Laci húsboltban.
A Hírlevél olvasható még a: www.csakanydoroszlo.hu oldalon is.
Ára: 50,- Ft
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