ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

KELLEMES HÚSVÉTI
ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK!
Tisztelt Lakosság!
Csákánydoroszló Község Önkormányzata ezúton szeretné tájékoztatni Önöket, hogy a Lasselsberger
Hungária Kavicstermelő és Értékesítő Kft. kutatófúrások elvégzését kezdeményezte a Rába folyó, a Vörös
patak és a gasztonyi faluhatár közt elterülő 364 hektáron. A kéréshez a képviselő-testület 2017. március 13án tartott rendkívüli ülésén nem járult hozzá.
2016. novemberében a Kft. érdekeltségébe tartozó Kerámialand Kft. a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályánál (továbbiakban:Bányafelügyelet) kutatási
műszaki üzemterv jóváhagyása ügyében nyújtott be kérelmet. Az eljárás Csákánydoroszló több területét is
érintené. A Bányafelügyelet az eljárás megindítását hirdetmény útján közölte, amiről a földtulajdonosok
közvetlenül nem értesültek. A bányászat ezen a területen kb.15-20 év lenne, amelyet a bányászati munkák
elvégzése után rekultivált formába adná vissza a területet.
2017. februárjában az engedélyezési eljárás jogerőssé vált, így a Kft. engedélyt kapott a Csákánydoroszlót is
érintő területeken a kutatási fúrások elvégzéséhez. Csákánydoroszlóban a legnagyobb földhasználókat
kereste fel a Lasselsberger Kft. képviselője, azzal a kéréssel, hogy járuljanak hozzá a fúrásokhoz. A
megkeresett személyek ehhez nem járultak hozzá, a környezeti hatások számos negatív következményei
miatt. Egyrészt a terület flórája és faunája, másrészt a talajerózióra tett hatása, amitől aztán nem tudható,
hogy a Rába folyását mennyire befolyásolja egy-egy nagyobb árvíz esetén, ami a falu esetében már így is
nagy gondot okoz. A bányatavak kialakulása esetén pedig még további negatív hatása lehet a természeti
környezetünkre.
Önkormányzatunk ezen negatív hatások és a lakosság kérésének figyelembevételével nem járult hozzá a
kutatófúrásokhoz. A képviselő-testületi döntésről értesítést kaptak az érintettek, aminek következtében a
következőkről tájékoztatták a hivatalt: Tudomásul veszik, hogy a területen fúrásokat nem végezhetnek, de a
törvény lehetőséget biztosít arra, hogy szeizmikus geofizikai méréseket végezzenek, - mivel az
ásványvagyon az állam tulajdona – amit a tulajdonosok tűrni kötelesek.
Pályázatainkról:
Magyarország Kormányának felhívása (felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) a vidéki térségekben
található, helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztésének, illetve a
közétkeztetés fejlesztésének megvalósítása érdekében került meghirdetésre. Önkormányzatunk a
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közétkeztetés fejlesztésére nyújt be pályázatot, amelynek keretében szeretné a Csaba József ÁMK Óvoda
konyhájának helyiségét felújítani és az eszközöket korszerűsíteni. Önkormányzatunk a pályázatot április
elején kívánja benyújtani, melynek értéke 10 millió Ft lesz várhatóan, amihez 15 % önerőt kell
biztosítanunk.
Az EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázat a humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben címmel, amit
önkormányzatunk konzorcium formájában nyújtott be Nádasd körjegyzőség vezetésével. A konstrukció
célja, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.
Részcélja a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatósága, a helyi kisközösségek társadalom – szervező
szerepének megerősítése, a vidék megtartó képességének erősítése. A pályázat önerő nélküli, és várhatóan
októberben születik döntés arról, hogy kik nyertek támogatást.
Tájékoztatás kábelbontásról és új csatornakiosztásról:
Községünkben elkészült a szélessávú internethálózat, ami már nagyon sok háztartásban bekötésre került. A
korábbi kábel TV vezetékeinek lebontása a közterületeken megkezdődött, mivel azon már nem érkezik jel. A
régi oszlopokat folyamatosan szedik ki és a vezetékeket is bontják. Azokon a helyeken, ahol a lakóházak
között - padlásokon keresztül – megy a vezeték, azt az ingatlan tulajdonosa levághatja, és saját részre
hasznosíthatja. (pl. ruhaszárító kötélnek) Aki még nem áramtalanította a lakásban található ehhez a
rendszerhez tartozó adaptert az húzza ki a konnektorból. Azok a személyek, akik a házuknál nem tudják
lebontani a vezetéket, kérhetik, hogy a korábbi szolgáltató bontsa le, de ehhez biztosítani kell a
munkásoknak a padlásra történő bejutását. A szolgáltató egyéni kérések alapján fogja a munkát elvégezni
május 22-24 között, de ezt írásban kell kérni. Akinek ilyen igénye van, az a polgármesteri hivatalban jelentse
be. A bejelentéshez meg kell adni az ingatlan pontos címét, (utca, házszám) valamint 2 napot, amikor
biztosan otthon tartózkodik valaki, aki biztosítja az ingatlanra való bejutást. A munka időtartama várhatóan
10-15 perc. A bontási kérelmet április 28-ig kérjük bejelenteni.
Az új rendszer csatornakiosztása bővült, így a következő adások vételére is van lehetőség:

Áprilistól:
Már az alap csomag előfizetők látják a TV 2 csoport több műsorát: Chili TV, Kiwi TV Humor+,
Zenebutik, Fem3, Izaura,
Májustól: Discovery Channel és a TLC műsorral bővül.
A teljes választék, és rendelhető csomagok összesített változata a következő helyeken olvasható:
Csákánydoroszló község honlapján (hírek menü), valamint Facebook oldalunkon.
Hulladékgyűjtési napok az STKH tájékoztatása szerint
Vegyes hulladék (kuka) elszállítása minden pénteken reggel 6.00 órától kezdődően.
Szelektív zsákok elszállítása a házaktól havonta egy alkalommal, keddi napokon reggel 6.00 órától.
Április 25. Május 23. Június 20.
A 2. félévi napokat később tudjuk közölni.
Települési Értéktár Bizottság megalakulása:
Tájékoztattuk már olvasóinkat arról, hogy településünk képviselő-testülete megszavazta, ezért 2017.
március 20-án megalakult az Értéktár Bizottság. Az alakuló ülést a Horváth István polgármester úr hívta
össze, ahol az első napirend keretében megválasztásra került a bizottság elnöke. A bizottság elnökének: Kiss
Sándort választották. Tagjai: Bakó Krisztián, Bálint Máté, Farkas Béla, Maincz Gábor és Simon Zsolt lett,
akik a település értékeinek felkutatásával, megőrzésével és népszerűsítésével fogják a falunk hírnevét
öregbíteni. Jó munkát kívánunk nekik!
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Közlemény
2017/2018.tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskola elsős évfolyamába történő
beiratkozásáról
A Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatala a nevelési – oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az állami intézményfenntartó központ véleményének kikérésével
– az alábbi szerint határozza meg és teszi közzé a 2017/2018. tanévben tanköteles korba lépő gyermekek
általános iskolai beiratkozásának időpontját:
2017. április 20. (csütörtök) 8:00 – 19:00 óra között
2017. április 21. (péntek)
8:00 – 18:00 óra között
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles
felvenni azt a tanulót, akik életvitelszerűen a – megyei kormányhivatal által meghatározott és közzétett –
felvételi körzetében lakik. A felvételi kérelemről az iskola igazgatója 21 napon belül dönt, amit köteles
írásban - a tanköteles tanuló felvételének megtagadása esetén határozati formában – közölni a szülővel. A
szülő a felvételi kérelem elutasítása esetén, döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon
belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójának címezve, az intézmény
vezetőjénél. A fenntartó a kérelem beérkezését követően 21 napon belül hoz döntést az ügyben. A döntés
jogerőre emelkedését követően a szülő a gyermekét öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételét
biztosító iskola első évfolyamára.
Gombásné Nardai Ibolya
hivatalvezető
Közlemény
Tájékoztató az óvodai felvételről az 2017 / 2018-as nevelési évre
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek beíratására a Csaba József ÁMK
Óvodájába 2017. április 24-én és 25-én (hétfő – kedd) 8:00 – 17:00 óra között kerül sor.
Beiratkozás helye: Csaba József ÁMK Óvoda 9919 Csákánydoroszló, József Attila u.6.
Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:
• a gyermek nevére kiállított személyazonosító okmány és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata és „oltási kiskönyv”-e
• a szülő (törvényes képviselő) személyazonosító okmánya és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
• a gyermek TAJ kártyája
Az óvodakötelezettségről:
A 2011.évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a
harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-jén kezdődően napi négy
órát óvodai nevelésben köteles részt venni.
Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a
tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. Nkt. (8.§)
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az
önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a
lakhely/tartózkodási hely szerinti illetékes óvodába. Az óvodába a 2017-2018-os nevelési évre a
2014.augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. Az ezen határnapig született gyermek 2017.
szeptember 1-től óvodakötelesek. (A 2014.szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége
2018.szeptember 1-től kezdődik)
Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk a
benyújtani a felvételt biztosító óvodától a Csaba József ÁMK Óvoda vezetőjének, valamint a település
jegyzőjének.
Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2017. május 20-ig írásban megküldi a szülőnek,
illetve a törvényes képviselőnek.
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2017 MÁRCIUS:
Születés:

Völgyes Gábor és László Eszter Nóra fia Arnold
Danyi Péter és Késmárky Réka fia Levente
Házasságkötés: Elhunytak:
Viserálek Jánosné (Fő utca)
Géczi Piroska (szociális otthon)
Hajdu György (Vasút utca)

Művelődési ház

A mővelıdési ház programjai

áprilisban:

SZENT GYÖRGY HAVA – TAVASZHÓ – SZELEK HAVA
Állandó programjaink:
 vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
 színjátszó csoportok próbái:
kicsik próbálnak : csütörtökön 14.15-tıl 16.00-ig a mővelıdési házban.
felnıttek: csütörtökön 18.30-tól 20.30-ig próbálnak a mővelıdési házban.
 néptánc próba: pénteken 19 órától a mővelıdési házban.
 bábosok próbálnak szerdán 14.30-tıl 16.00-ig a kultúrházban.
 „alkotó ház”: kedden 14.15-tıl 16.00-ig a kultúrházban.
 fitness Enikıvel: minden szerdán 17.30-18.30 és pénteken 18-tól 19 óráig a
mővelıdési házban. A foglakozásokat vezeti: Puskásné Törı Enikı.
 pingpong szakkör: pénteken délután 14.30-tól 15.30-ig a mővelıdési ház
nagytermében. A foglalkozást Farkas Béla vezeti.
 aerobick Enikıvel: táncos fitness gyerekeknek. Pénteken 13.30-tól 14.30-ig a
mővelıdési ház nagytermében. A foglalkozásokat vezeti: Puskásné Törı Enikı.
 Kötélugró csapat: edzés csütörtökön 16.30-tól 17.30-ig a mővelıdési házban. A
foglakozást vezeti: Gombos Boglárka.
 Jóga: kedden 16.45-tıl 18.30-ig a mővelıdési házban. A foglalkozást vezeti:
Károlyi Fanni.
 ovis torna: szerdán 16.30-tól 17.30-ig a mővelıdési ház nagytermében. A
foglalkozást vezeti: Farkas Béla.
 családsegítı szolgálat fogadóórái hétfın és szerdán délelıtt a mővelıdési ház
kistermében.
Egyéb programok, rendezvények áprilisban:
 1-én családi rendezvény a közösségi házban.
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 4-én bérletes színházlátogatás Zalaegerszegre. Agatha Christie:…és már senki
sem címő krimit nézzük meg. Indulás, felszállás a szokott helyeken és idıben.
 13-án bérletes színházlátogatás Szombathelyre. Csehov: Ivanov címő színmővet
nézzük meg.
 25-én a nyugdíjas klub tavaszváró rendezvénye a mővelıdési házban és annak
udvarán.
 29-én esküvı a mővelıdési házban.

Kormorán kenu egyesület
Az egyesület 2017 évi programjai:
április 23.
április 28.
május 1.
május 20.
május 26.
június 10.
június 11.
június 17.
június 25.
július 6-9.
július 21.
július 23.
augusztus 12.
augusztus 19.
augusztus 26.
szeptember 9.
október 14.
november 11.
december 30.

Kormorán mise – Kormorán Kereszt megemlékezés
délután – 29 – 30., Te Szedd a Vörös patak partján, Rábatakarítás
Jennesdorf-Szentgotthárd a kezdő túránk
délelőtti órákban kezdődően a világháborús emlékmű átadása
gyermeknapi evezés a tavon;
Rábalapátolás
Rába Oda-vissza
vagy 24 kereskedelmi túra
hó végi evezés
Kormorán nyaralás - (Krumlow túra)
péntek erdélyiek eveztetése
hó végi evezés
Kormorán Nap, ,
hajófelvonulás Körmend
kereskedelmi „Opel” túra
Rába maraton
Krumlow Maraton – egy ideje már nem voltunk
vagy 18. évzáró gyűlés
évbúcsúztató evezés
Bálint László elnök

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KÖRMENDI JÁRÁSI HIVATAL

Tájékoztatás építésügyi jogszabályok változásáról
A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) alapján, a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó lakóépületekkel
kapcsolatos építési tevékenységek vonatkozásában nem kell építési engedélyt kérni, hanem az építési
tevékenységet - elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével - be kell jelenteni, és ezen
tevékenységeket az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi. A Szentgotthárdi, a Körmendi és a Vasvári Járás
területén a Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya (9900, Körmend, Szabadság
tér 7.) látja el az építésfelügyeleti feladatokat.
Az egyszerű bejelentéssel kapcsolatban az alábbiakra hívom fel figyelmét: Az egyszerű bejelentés nem ad
felmentést az építési munkákra vonatkozó általános jogszabályok betartása alól. Ezért az egyszerű
bejelentéshez kötött építési tevékenységek tervezése, kivitelezése során is érvényre kell juttatni többek között
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben
meghatározott alapvető követelményeket, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat. Az egyszerű bejelentést megelőzően a tervezés elősegítése
érdekében a települési önkormányzat és az általános építésügyi hatóság ad előzetes tájékoztatást a helyi
településrendezési előírások tartalmáról. Az egyszerű bejelentés esetében az építési törvény csak és kizárólag a
Helyi Építési Szabályzat tartalma tekintetében ad lehetőséget egyes szabályozási elemek figyelmen kívül
hagyására, az építmények elhelyezésére és kialakítására vonatkozó követelmények betartása alól nincs
felmentés. Az egyszerű bejelentésnél elmarad az előzetes hatósági vizsgálat, az építéshatósági kontroll az
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előírások betartása az építtető, az építész és a szakági tervezők együttes feladata és felelőssége. Az egyszerű
bejelentéshez kötött építési tevékenységek a következők:
-

-

a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése,
- műemlék kivételével - meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem
haladó méretűre bővítése,
- az előző két pontban foglalt építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés. Az építtető
részéről az egyszerű bejelentés megtételéhez szükséges:
- építész tervezőt (szakági tervezőt) alkalmazni,
- a tervezővel kötött tervezési szerződésben a kötelező tervezői művezetés feltételeit rögzíteni,
személyesen vagy meghatalmazott útján elektronikus építési naplót készenlétbe helyezni (ügyfélkapus
azonosítást követően https://enaplo.e-epites.hu/enaplo/ oldalon). A készenlétbe helyezés feltételeként az
építész tervező tölti fel az építési naplóba a kivitelezési dokumentációt, a felelősségbiztosítás
kötvényszámáról és a biztosító nevéről szóló nyilatkozatot, valamint a biztosító által kiadott igazolást arról,
hogy a tevékenységre kötött felelősségbiztosítás fennáll, illetve az adott időszakra kötött vagy állandó
felelősségbiztosítás esetén a felelősségbiztosítás vagy biztosítási fedezet fennáll. Az elektronikus építési
napló üzemeltetője az építési napló készenlétbe helyezését követően letölthető visszaigazolást állít elő. Az
építtető az építési tevékenységet a bejelentés benyújtását követő naptól számított - tizenöt nap elteltét
követően kezdheti meg és folytathatja az építési törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
kormányrendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint. Ha az építőipari tevékenységet
a bejelentéstől eltérően (Korm. rendeletben meghatározott változás) kívánják folytatni, akkor ezt a
szándékot az eltérő megvalósítás kezdő napját megelőző napon, a változást bemutató tartalmú kivitelezési
dokumentáció elektronikus építési naplóba történő feltöltésével, eseti bejegyzéssel egyidejűleg kell
megtenni. A hatályos szabályozás szerint a kivitelező részéről felelős műszaki vezetőt, az építtető részéről
legtöbb esetben építési műszaki ellenőrt kell foglalkoztatni, attól függetlenül, hogy a tervezői művezetés
igénybevétele kötelező. Az új lakóépület, vagy meglévő lakóépület bővítés megvalósulását követően
hatósági bizonyítványt kell kérni. Ezt az építtető kérelmére az építésfelügyeleti hatóság állítja ki. A
bejelentésről az építésfelügyeleti hatóság a készenlétbe helyezett elektronikus építési naplóból értesül. Az
építésfelügyeleti hatóság minden egyszerű bejelentéssel végzett építési tevékenységről vezetett építési
naplót távoli eléréssel az elektronikus építési napló alkalmazásban, a kivitelezést a helyszínen hatósági
ellenőrzés keretében ellenőrzi. Az építésfelügyeleti hatóság különös figyelmet fordít az egyszerű bejelentés
alapján megkezdett építőipari kivitelezési tevékenység legalább egy alkalommal történő helyszíni, valamint
az elektronikus építési napló vezetése és tartalma tekintetében folyamatos, távoli eléréssel történő
ellenőrzésére. Az építésfelügyeleti hatóság az elektronikus építési naplóba történő egyidejű bejegyzéssel
megtiltja az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, ha súlyos szabálytalanságot észlel.
Szabálytalanság esetén a hatóság építésfelügyeleti bírságot is kiszabhat. Tovább felhívom figyelmét az
építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységekkel kapcsolatban az alábbiakra: Az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza az építési engedély nélkül végezhető
építési tevékenységek körét. Azonban ezen esetekben is a Helyi Építési Szabályzat előírásait, az építmények
elhelyezésére és kialakítására vonatkozó követelményeket be kell tartani. A szabálytalanul megvalósított
építési tevékenységek esetében az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást folytat le, mely az
építmény(rész) elbontását, átalakítását, illetve építésfelügyeleti és építésügyi bírság kirovását vonja maga
után. Bővebb tájékoztatás a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/kormendi-jarasi-hivatal/ oldalon
található. Kérem, hogy bárminemű kivitelezés megkezdése előtt tájékozódjanak a pontos jogszabályi
előírásokról, illetve hatósági egyeztetést lefolytatni szíveskedjenek.
Gombásné Nardai Ibolya
járási hivatalvezető

Perjési Krisztina
osztályvezetö
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HÁZIAS JELLEGŰ SÜTEMÉNYEK
ÉS TORTÁK
Megújult választékkel várjuk kedves
vendégeinket a Ciklámen Eszpresszóban.
Kiegészültünk egy cukrászműhellyel és
helyben sütjük a házias jellegű
süteményeket és tortákat a hét minden
napján. megrendeléseket felveszünk süteményre és tortára. Szeretettel várjuk régi és leendő
vendégeinket.
Tisztelettel: Nagy Lászlóné Vasút u. 70/B. Tel: 0630 478 63 25.
„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.
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
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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
RENAULT CLIO (1) friss műszakival, jó gumikkal, 150 ezer km-el, szép állapotban eladó.
Érdeklődni a következő számon lehet: 0630 346-6244

Várok szeretettel mindenkit Csákánydoroszlóban a Telek utcában
mellett a kozmetikában. 06-30-621-2927-es telefonszámon vagyok elérhető.

Edina

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.

Megnyílt a Kis Kertészbolt! Kapható: vetőmag, műtrágya, kerti szerszámok, művirág,
műanyag áru, Agrofólia, növényvédő szerek, vegyi áru, élő és művirágok és még sok más.
Szeretettel várunk Mindenkit!
Nyitva tartás: H-Cs: 8-12,12:30-16, P:12-18, Sz:8-12 óráig. Tel.:442-208
KÉRJÜK AZOKAT A HIRDETİKET, AKINÉL MÁR NEM AKTUÁLIS AZ
ÁLTALA KÖZZÉTETT HIRDETÉS, AZ JELEZZE A POLGÁRMESTERI
HIVATALBAN.
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, Ciklámen eszpresszóban.
A Hírlevél olvasható még a: www.csakanydoroszlo.hu oldalon is.
Ára: 50,- Ft
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