MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA

2 0 1 9.
március

MEGHÍVÓ

MÓDOSULT A HIVATALI

Mindszent Város Önkormányzata
és a Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ
szeretettel meghívja Önt és kedves családját, ismerőseit

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ

AZ 1848
1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
SZABADSÁGHARC
tiszteletére rendezett

VÁROSI ÜNNEPSÉGÉRE

2019. március 13. (szerda)
15.00 Az 1848-49--es
es forradalom és
és szabadságharc tiszteletére rendezett
Népdaléneklési Verseny
Helyszín: Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ
2019. március 14. (csütörtök)
14.00 Játékos
átékos történelmi vetélkedő felső tagozatos gyermekek részére
Helyszín: Keller LLajos
ajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ
2019. március 15. (péntek)
9.00 Koszorúzás
Helyszín: Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ
Ünnepi műsor
Ünnepi beszédet mond
mond: Zsótér Károly polgármester
Közreműködnek
Közreműködnek: - Fuvola: Lucza Eszter
- Alkony Népdalkör
- MÁI Dózsa-telepi
Dózsa telepi Tagintézmény tanulói
2019. március 16. (szombat)
9.00 Ünnepi tekergés (közben környezettudatos túra és bográcsos ebéd
az EFOP-1.5.3
EFOP 1.5.3-16-2017-00025
00025 keretében, info: 30/670
30/670-7580)
Mindenkit
indenkit szeretettel várunk!

MINDENSZENTEK PLÉBÁNIA
HIRDETÉSE
A Püspök Atya 2019. február 21
21-én kelt
döntése értelmében a mindszenti Pl
Plébánia gondoskodik majd Derekegyháza
és Mártély
Má tély lelkipászt
lelkipásztori
ori ellátásáról.
Ezért az esti szentmisék 18.00
18.00--kor kezdődnek egységesen, télen is, nyáron is.
A vasárnapi miserendben
mis rendben egyelőre nem
tervezünk változtatást.
Március 6-án,
6 án, Hamvazószerdán 18.00
18.00kor lesz a templomban a nagyböjt ke
kezdetét jelentő hamvazkodás.
Nagyböjt péntekjein a templomban
keresztutat végzünk 17
17.15-től.

IDÉN IS VÁRJÁK A FELA
FELAJÁNLÁSOKAT
JÁNLÁSOKAT
A Mindszenti ÓvodásoÓvodásokért és Óvodákért
Óvod
Alaapítvány tisztelettel kököszöni az adózóknak az
eddigi 1%-os
1% os felajá
felajánláso
okat,
kat, mellyel
nagyban hozzájárultak az alapítványi
célok folyamatos megvaló
megvalósításához,
tásához, a
mindszenti óvodás gyerm
gyermekek érdekéében.
Tisztelettel köszönjük, ha 2019
2019-ben
ben is
támogatják alapítványunkat!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Mindszenti Óvodásokért és Óvodákért
Alapítvány szerepel a NAV honlapján
megtalálható
megtalá ható Regisztrált ked
kedvezményeezett szervezetek között, tehát továbbra
is tudjuk fogadni
az 1%
1%-os
os felajánlásokat!
Adószámunk: 18464922-1-06
18464922

Mindszenti Polgármesteri Hivatal
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
2019. március 1. napjától:
Hétfő:
8:00 – 18:00
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda:
8:00 – 15:45
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:
8:00 – 12:00
Adócsoport ügyfél
ügyfélfogadási
fogadási rendje
2019. március 1. napjától:
Hétfő:
8:00 – 18:00
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda:
8:00 – 12:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:
8:00 – 12:00

V ÁRJUK A SZÁLLÁSADÓK
JELENTKEZÉSÉT
A Mindszenti Napok 2019
2019-ben
ben XVI.
alkalommal
kerül
m
megrendezésre
egrendezésre
Mindszenten
2019. június 28. és 30. között.
Folyamatosan
olyamatosan várjuk azok jelentkezéjelentkez
sét,
• akik vendéget tudnak fogadni és
nekik szállást adni ezen a 3 napon,
• de azok jelentkezését is, akik már
meglévő kapcsolat, ismeretség révén
leegyeztették, hog
hogyy kik és hányan
szállnak meg nnáluk.
luk.
Kérjük,
érjük, jelentkezzenek Szécsényi JóJ
zsefné Margó
Margónál, az alábbi elérhetőséelérhetős
gek valamelyikén:
6630 Mindszent, Kossuth u. 5.; 30/535
30/53590-78;
78; szecsenyine1@gmail.com.
szecsenyine1@gmail.com
Mindszent Vár
Város
os Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

P ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA
Zsótér Károly polgármester
és Erdősi Norbert projektmenedzser
minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát tart a Mindszenti
Polgármesteri Hivatalban, ahol az éré
deklődő min
mindszenti
dszenti lakosok bővebb
betekintést nyerhetnek a Mindszent
Városban folyamatban lévő, elnyert,
valamint tervezett pályázati fejlesztés
fejlesztéseink részleteibe.
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CSALÁDI ESEMÉNYEK

2019. március

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Az FBH-NP
NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

60 éve kötött házasságot
- 1959. 03. 28.
Balogh János György és Kállai Erzsébet
55 éve kötött házasságot
- 1964. 03. 29.
Farkas Kálmán és Salánki Veronika
45 éve kötött házasságot
- 1974. 03. 02.
Tóth Ernő Ferenc és Vajda Mária
- 1974. 03. 16.
Zsótér István Miklós és Hegedűs Rozália
Gera László és Mucsi Mária
40 éve kötött házasságot
- 1979. 03. 10.
Rácz Árpád és Galambosi Etelka
- 1979. 03. 17.
Pribek Márton András és Bozó Éva Ilona
25 éve kötött házasságot
- 1994. 03. 19.
Szunyi Zoltán
Zoltán és Galambosi Ildikó Erzsébet
Bánfi Tibor és Szűcs Tünde
Huszka Gyula Béla és Szőke Szilvia
Született:
- Fehér Szabolcsnak és Balás Natáliának 2019. 02. 02
02-án
Kornél utónevű gyermeke született,
- Tóth Tamásnak és Rideg Tímeának 2019. 02. 04-én
04
Szo
Szonja
utónevű gyermeke született,
- Szabó Istvánnak és Orosz Nikolettnek 2019. 02. 17
17-én
István Vendel utónevű gyermeke született,
Elhalálozott:
- Nagy Sándor
2018. 12. 04.
Szántó K. J. u. 9.
59 éves volt
- Samu Illés
2019. 01. 09.
0
Mikszáth K. u. 14.
81 éves volt
- Vajda Andrásné Nagy Eszter
2019. 01. 25.
Mikszáth K. u. 15.
99 éves volt
- Sebestyén István
2019. 01. 29.
Horváth Gy. u. 49.
50 éves volt
- Gál Mihály
2019. 02. 02.
Elege u. 10.
91 éves volt
- Nagy Imréné sz: Csabai Gizella
2019. 02. 05.
Bene u. 11.
86 éves volt
- Mihály István
2019. 02. 08.
Szabadság tér 17/A.
80 éves volt.
- Huszka Ferenc
2019. 02. 12.
Szent István u. 44.
63 éves volt

hogy a zöld hulladék elszállítása továbbra is minden hét
keddjén történik.
A házhoz menő szelektív gyűjtési napok pedig a követkekövetk
zők szerint alakulnak márciusban (szerdától péntekig,
attól függően, hogy az adott utcában mely napokon tört
történik a kommunális hulladék elszállítása):
2019. március 6-7-8.
Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hull
hulladékot reggel 6 órára az ingatlan elé kihelyezni szíveske
szíveskedjenek.
Üveg csomagolási hulladék az alábbi helyszíneken talá
található üveggyűjtő konténerben helyezhető el:
− a Dózsa György utcán a Téglás és Iskola utca közötti
szakaszon,
szakaszon
− a Köztársaság téren a volt OTP fiókkal szemben
szemben,
− a Búzavirág – Kiss Ernő utca sarkán.

FOGADÓÓRA
Zsótér Károly polgármester áprilisi fogadóóráját
2019. április 11-jén (hétfőn
n)
16 óra kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal Tanácste
Tanácstermében.
Bagitáné Szécsényi
Szécsényi Mária alpolgármester és Tóth Csaba
alpolgármester áprilisi fogadóóráját
2019. április 15
15-én (hétfőn
n)
16 óra kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal Tanácste
Tanácstermében.

KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK
A Mindszenti Általános Iskola Dózsa
Dózsa-Telepi
Telepi Tagintézménye
HÁLÁSAN KÖSZÖNI
TÁMOGATÓINAK
TÁMOGATÓINAK,
hogy hozzájárultak
a 2019. február 99-én
én megtartott
Jótékonysági
Jótékonysági Bál sikeréhez.
A támogatók névsorát a www.mindszent.hu honlapon
tettük közzé.

Mindszent Város Önkormányzata idén is csatlakozik
a TESZEDD! - SZEMÉTGYŰJTÉSI AKCIÓ hoz
2019. március 22-én
22 én (pénteken).
Csatlakozzon Ön is önkéntes csapatunkhoz!
Gyülekező:: a Kulturális Központ előtt 7.30-8.00
7.30 8.00 ór
óráig.
Koordinátor
Koordinátor:: Csukáné Kőhalmi Eszter oktatási referens (62/527
(62/527-010/313)
010/313)
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AUTÓBUSZ ÉS VASÚTI MENETREND
Honnan
Hová
Járatok indulnak
Autóbusz menetrend
Mindszent,
Hódmezővásárhely, 4.40, 4.45, 5.10, 5.55, 6.24,
6.25, 6.27,
6.33, 6.55, 7.05,
aut. áll.
aut. áll.
7.05, 7.40, 8.10, 8.27, 9.15, 10.00, 10.27, 11.10, 12.27, 12.50, 13.45,
14.10, 14.27, 15.05,
15.11, 15.11, 15.30, 16.20,
16.35, 16.42,
17.15, 17.35, 17.45, 18.37, 19.15, 20.05, 20.55, 23.01
Mindszent,
II. sz. alvízmű

Hódmezővásárhely, 4.37, 5.52,
6.21,
6.30,
6.52, 7.02, 7.37, 8.07, 9.12, 9.57, 11.07,
aut. áll.
12.47, 13.42, 14.07, 15.08, 15.27, 16.17,
16.32, 17.12,
17.32, 17.42, 19.12, 20.02, 20.52, 22.58

Mindszent,
aut. áll.

Szentes, aut. áll.

4.40, 5.08, 5.50,
6.20,
6.20,
6.30, 7.10,
7.14, 8.15,
8.40,
9.14, 10.05, 11.14, 11.30, 12.35, 12.55, 13.14, 14.15,
14.19, 15.10,
15.14,
15.25, 16.30, 17.04,
17.15,
17.20, 18.40, 19.14, 19.55,
21.00, 23.09

Mindszent,
II. sz. alvízmű

Szentes, aut. áll.

4.43, 5.53,
6.23,
6.23,
12.38, 12.58, 14.18, 15.13,
19.58, 21.03, 23.12

Mindszent,
aut. áll.

Csongrád, aut. áll.
(Szentes, Kórház)

4.40,

Mindszent,
aut. áll.

Szeged, aut. áll.

4.37,
6.25, 6.27,
17.45, 18.37

Mindszent,
II. sz. alvízmű

Szeged, aut. áll.

6.30, 13.42, 17.42

6.20,

6.20,

8.40,

6.33, 7.13, 8.18,
8.43, 10.08, 11.33,
15.28, 16.33,
17.18,
17.23, 18.43,

15.25,

16.30,

17.15

6.33, 8.27, 10.27, 12.27, 13.45, 14.27, 16.42,

Vasúti menetrend
Mindszent,
Hódmezővásárhely, 4.44 (naponta közlekedik),
MÁV áll.
MÁV áll.
4.49 (IV. 26 és IX. 1 között naponta),
6.49 (szabad- és munkaszüneti napokon, de nem közlekedik XII.24-én és
XII.31-én),
8.49, 10.49, 12.49, 14.49, 16.49 (naponta közlekednek),
18.49 (munkaszüneti napokon, kivéve 2019.III.15-én és 2019.IV.19-én),
20.49 (munkaszüneti napokon, kivéve 2019.III.15-én és 2019.IV.19-én)
Mindszent,
MÁV. áll

Szentes, MÁV áll.

4.55 (hétfői iskolai előadási napokon),
6.12, 8.12, 10.12, 12.12, 14.12, 16.12, 18.12, 20.12 (naponta
közlekednek)

JELMAGYARÁZAT
= munkaszüneti napok kivételével naponta
= szabad- és munkaszüneti napokon
= tanév tartama alatt munkanapokon

= munkanapokon
= munkaszüneti napokon
= iskolai előadási napokon

A közlekedési szolgáltatók a menetrendeket a menetrendi időszakon belül is módosíthatják!
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MENTŐK: 104
Központi ügyelet:
Egészségház, Csokonai u. 2.
hétfőtől - péntekig: 16:00 - 07:00
hétvégén, ünnepnap: 07:00 - 07:00
Telefonszáma: 70/37-03-104
Az ügyeleti ellátás
CSAK SÜRGŐS esetben vehető igénybe.
Polgárőrség:
Bereczki Lajos 06-30/621-62-38
Tűzoltó parancsnok:
Szokol József 06-30/454-43-65
Tűzoltó parancsnok-helyettes:
Miskolczi László 06-30/859-19-29
Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, Köztársaság tér 16.
06-30/63-63-092
www.facebook.com/mindszentikft
Eb befogó:
Hívható munkanapokon 7:00 – 19:00,
hétvégén 7:00 – 15:00
06-30/894-8145

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107
Kompközlekedés:
A Mindszent és Baks közötti
révátkelőnél a komp március hónapban
várhatóan reggel 6:00 és 17:00 között
üzemel, folyamatos átkelést biztosítva.
Az üzemelési nyitva tartásról az alábbi
elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo
06-30/385-81-11
Szilárd hulladékszállítás:
A kihelyezett ügyfélfogadás keddi
napokon 15 és 16 óra között történik a
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában.
LOMTALANÍTÁS: 80/931-004
HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
6630 Mindszent, Köztársaság tér 16.
(a Rendőrség épülete)
H: 13-17, K: 8-12, Sze: 13-16, Cs: 8-12,
P: 06-62-527-024, cs.segito@gmail.com

2019. március

TŰZOLTÓSÁG: 105
NKM Áram ügyfélszolgálat
(24 órában, hétvégén is) 06-62/565-600
Hálózati és mérési hibabejelentés
06-62/565-881
Mérőállás bejelentés
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06-62/565-780
vagy a 06-80/82-81-80
Mobilról: 06-62/565-780
NKM Földgáz ügyfélszolgálat
(hiba-, mérőállás bejelentés, egyéb)
06-(1/20/30/70)-474-99-99
Alföldvíz Zrt. ügyfélszolgálat
06-80/922-334
Műszaki hibabejelentés
06-80/922-333
Mérőállás bejelentés
06-80/922-334
Kéményseprés:
1818 (Időpontfoglalás menü: 9-es, 1-es,
ismét az 1-es gombok megnyomásával)
Szép Endre: 30/261-40-77
Farkas István: 30/261-55-04

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel várja Önt, családját és barátait

2019. MÁRCIUSI PROGRAMJAIRA
2019. március 10-én (vasárnap) 15 órakor a VI. Mindszenti Alkotó Nők tárlatának megnyitója
A kiállítás megtekinthető az intézmény nyitva tartási idejében, 2019. március 31-ig.
2019. március 13. népdaléneklési verseny
2019. március 16. 9 óra ÖNKÉNTESKEDJ! Ünnepi tekergés, a kerékpárúton szemétszedési akcióval, a Mindszent-Mártély közötti
Kubikos emlék- és kerékpáros pihenőhelyre, ahol bográcsos ebéd vár bennünket.
A program az EFOP-1.5.3-16-2017-00025 „Közösségi szolgáltatások fejlesztése” című program keretében valósul meg.
Előzetes jelentkezés a 30/670-7580-s telefonszámon
2019. március 22. TESZEDD szemétszedési akció Mindszenten.
Részletek: Csukáné Kőhalmi Eszternél a Polgármesteri Hivatalban
2019. március 22. (péntek) 17 órakor: Ismeretlen jótevőink – Az egészséges bélflóra fontossága a tudományos kutatások és a
tapasztalatok tükrében
Tudja, hogy kikkel élünk egy testben? - Tudja, hogy miért nem szenvedtek őseink a civilizációs betegségektől? - Tudja, hogy
külsőnkön kívül a bélrendszerünk is karbantartásra szorul? - Tudja, hogy Szegeden Érték és Minőség Nagydíjas élőflórát is
tartalmazó termékeket állítanak elő?
Mindezekről - és arról, hogyan előzhetünk meg betegségeket, milyen módon segíthetjük szervezetünk védekező képességét hallhatnak, kérdezhetnek a Natural Immune Control System Zrt. képviselőjétől. Képviselő: Bajnócziné Rácz Éva
SZÍNHÁZI AJÁNLÓ
BÉRLETEN KÍVÜLI ELŐADÁS! Különleges színházi élménynek lehetnek részesei azok, akik jegyet váltanak a Körúti Színház:
GELLÉRTHEGYI ÁLMOK című előadására, mely 2019. március 22-én, pénteken 19 órai kezdettel kerül bemutatásra a Mindszenti
Kulturális Központ színpadán.
A nézőszám korlátozott, kérjük, hogy helyfoglalását időben tegye meg, mert az előadás maximális befogadóképessége 60-80 fő.
Szeretettel várjuk Önöket! A jegyek az intézmény nyitvatartási idejében megvásárolhatók.
Részletes program: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526-080, 30/670-7580 és kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre.
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ADÓZÓK FIGYELMÉBE!
Tájékoztatom
ájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy
a 2018. évi talajter
talajterhelési díj
bevallásának és megfizetésének hatá
határideje: 2019. április 1.
Talajterhelési díj azokat terheli, akik
nem kötöttek rá a közcsatornára, kö
környezet terhelésével járó anyagot bocs
bocsátanak a talajba.
tala
A talajterhelési díj bevallása önadózá
önadózással történik,
történik, amely azt jelenti, hogy a
kibocsátónak (a lakosnak) kell megáll
megállapítania és bevallania a díjat az önko
önkormányzat által rendszeresített form
formanyomtatványon a tárgyévet követő év
március
31-éig.
31 éig.
A
min
mindszent.hu/Nyomtatványok/Adóiroda
nyomtatványai menüpontban megt
megtalálható a szükséges nyomtatvány a
„Talajterhelési
Talajterhelési nyomtatvány 2018.
évről (útmutatóval)
(útmutatóval)”” megnevezés alatt.

A díjfizetés alapja az elhasznált víz
mennyisége.
A bevallást a 2018. január 11-től
től 2018.
december 31
31-ig
ig terjedő időszakról
id
ról kell
megtenni.
A talajterhelési díj mértéke települéésünkön – figyelembe véve a telep
településs3
érzékenységi szorzót is – 1800 Ft/m .
A vízmennyiség mérőv
mérővel
el nem rendelkerendelkező kibocsátó esetében 50 liter/fő/nap
átalány vízmennyiség képezi a talajte
talajterrhelési díj alapját.
A bevallást mentesség esetén is be kell
nyújtani!
A díjat Mindszent Város Önkormányz
Önkormányzaatának 57400255
57400255–11141077
11141077 talajterhetalajterhelési díj beszedési száml
számlája
ája javára kell
megfizetni 2019. április 1. napjáig.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a talajterhelési díj bevallásokat az
önkormányzati adóhatóság a szolgált
szolgáltató, azaz az Alföldvíz Zrt. által közölt
adatszolgáltatás al
alapján
apján ellenőrzi,
egyezteti és eltérés esetén határoza
határozatban állapítja meg a különb
különbözetet.
zetet.
Helyi adó rendeleteink, nyomtatvány
nyomtatványaink megtalálhatóak Mindszent Város
honlapján (www.mindszent.hu), illetve
a Polgárrmesteri
mesteri Hivatal földszinti folyofoly
sóján lévő hirdető
hirdetőtáblán.
táblán.
Amennyiben bármilyen kérdése merü
merülne fel a helyi adóztatással kapcsola
kapcsolatban, kérjük, keresse fel adócsoportu
adócsoportunkat:
ügyfélfogadási időben a Polgármesteri
Hivatal 99-es, 11-es,
es, 12-es
12 es szobájában,
illetve telefonon a 62/527
62/527-017
017-es,
62/527--018-as
as és 62/527-028-as
62/5
as teletel
fonszámon.
Dr. Megyeri
egyeri Szilvia

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghí
meghívjuk
vjuk az EFOP-1.5.3-16EFOP
-2017-00025
00025 –
Közösségi szolgáltatások fejlesztése című projekt keretében

ÖNKÉNTESKEDJ! című
szemétszedő gyalogos és kerékpáros körtúrára
körtúrára.
A települést szépítő és a közösségépítő program
a környezettudatos gondolkodásmód kialakítását
kialakítását és fenntartását segíti elő.
2019. március 16 (szombat) 9 óra
8:30
Gyülekező a Mindszenti Kulturális Központ előtt (Szabadság tér 37.)
9:00
Indulás a szemétszedő körútra (Kerékpárút)
12:00
Érkezés „Szegfűhöz”, a Kubikus emlékhely és kerékpáros pihenőhelyre,
pihenőhelyre, ahol bográcsos ebéddel kínáljuk a
résztvevőket.
Aktív közreműködésére számítunk!
Kerékpáros és gyalogos csoport indítását is tervezzük.
Köszönettel: Zsótér
sótér Károly polgármester
Előzetes bejelentkezés: a Mindszenti
indszenti Önkéntes Pont
Pontnál:: 30/670-7580
30/670
és Erdősi Norbert
Norbertnél 30/544-7662
30/544

MÓDOSULT A CIVIL ALAP TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJ
HATÁRIDEJE
Mindszent
ndszent Város Képviselő
Képviselő-testülete
testülete februári rendes
rende ülésén – tekintettel arra, hogy kapcsolódó rendelet
rendelete
e kimondja, hogy a
kérelmeket legkorábban a költségvetési rendelet hatályba lépésén
lépésének
ek napjától
napj
kezdődően
ke dően lehet bbenyújtani
nyújtani – annak érrdekében, hogy elegendő idő álljon ren
rendelkezésre
delkezésre ahhoz, hogy a civil szervezetek megalapozott, minden szükséges ada
adattal,
tal, melme
léklettel rendelkező pályázatokat tudjanak előkészíteni,
előkészíteni
Civil Alap Támogatási
Tám
tási Szabályzatá
Szabályzatát akként
a
módosította,
módosít
, hogy
minden év első benyújtási határideje április 10.,
és ennek megfelelően
me
az Oktatási, Kultur
Kulturális
lis és Sport Bizottság
zottság áprilisi ülésén kerül sor
az első fordulóban
fo dulóban beérkezett kére
kérelmek
mek elbírálására.
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FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE
Mindszent Város Önkormányzata a
korábbiakban már közzétettek szerint
az alábbi díjak odaítélésére várja a jjavaslatokat
2019. március 31. napjáig:
„Mindszent Közéletéér
Közéletéértt Emlékérem”,
amellyel elismerését kívánja kifejezni
azoknak, akik a város lakossága, mint
helyi közösség érdekében hosszabb
időn át, illetve több éven keresztül
végzett aktív, értékteremtő és példaé
példaértékű közéleti tevékenységet végeztek.
Az emlékérem odaít
odaítélésére
élésére javaslatot
tehetnek:
− a polgármester vagy bármelyik
települési képviselő, a Képviselő
Képviselőtestület Bizottsága, helyi civil
szervezet, természetes személyek és
közösségeik.
„Mindszent Város
Tiszteletbeli Polgára” cím,
amely annak a nem Mindszenten élő
természetes személynek adományo
adományozható, aki tevékenységével hozzájárult
a) Mindszent város jó hírnevének
öregbítéséhez, szellemi és kulturális
értékeinek gyarapításához,
b) a város és testvértelepülése(i) jó
kapcsolatának ápolásához,
c) a város és a b) pont alá nem tartozó
egyéb település jó kapcsolatának
ápolásához,
d) a város lakossága érdekeinek
szolgálatához.
A tiszteletbeli polgár cím nem Magy
Magyarország területén élő, illetve nem m
magyar állampolgár természetes személy
részére is adományozható.
Javaslatot tehet:
− bármelyik
bármelyik települési képviselő, a
polgármester, a Képviselő
Képviselő-testület
Bizottsága, a városban működő civil
szervezet, a település lakossága.
„Mindszent Sportjáért” kitüntetés,
amellyel elismerését kívánja kifejezni
azoknak a sportolóknak, akik kimagasló
eredményeket
eredményeket értek el a sport bármely
terüle
etén,
tén, valamint edzőknek, sportv
sportvezetőknek, akik szervezőként, továbbá
azon szponzoroknak (természetes és
jogi személyek, jogi személyis
személyiséggel
éggel nem
rendelkező szervezetek), akik anyagi

támogatóként kiemelkedően támoga
támogattták és
és támogatják a min
mindszenti
szenti sportot,
diáksportot, ezzel öregbítve Mindszent
város jó hírét és követendő példát
állatva a jövő nemzedék szám
számára.
Javaslatot tehetnek:
− az önkormányzat tisztségviselői,
bizottságai, bármely települési
képviselő, a településen m
működő
űködő
civil szervezetek, egyház, intézmény
és magánszemély, valamint az a
nem
mindszenti
székhelyű
intézmény, egyesület, sportkör,
amelyben a javasolt személy
sportol, illetve edzői, sportvezetői
tevékenységét végzi.
„Mindszent Város Ifjúsági Díja”,
amellyel
amellyel elismerését kívánja kifejezni
azoknak a fiataloknak, akik a tanulás, a
sport, a kultúra vagy a közélet terén
kimagasló eredményeket értek el,
öregbítve ezzel Mindszent város jó
hírét és követendő példát állítva a jövő
nemzedék számára.
Javaslatot tehe
tehetnek:
− az önkormányzat tisztségviselői,
bizottságai, bármely települési
képviselő, a településen működő
civil szervezetek, egyház, intézmény
és magánszemély.
„Dr. Barátosi Finta Dezső
kiemelkedő közszolgálatért”
elismerés,
amellyel elismerését kívánja ki
kifejezni
fejezni
azoknak a Mindszent Város Önko
Önkorrmányzata által fenntartott intézm
intézméényeknél, az Ö
Önkormányzat
kormányzat többségi
tulajdonában lévő gazdasági társasá
társasággnál, valamint a közszolgálat területén
más fenntartó által Min
Mindszent várossban működtetett intézményeknél fo
fogglalkoztatott
lalkoztatott köztisztviselőknek, közalköza
kalmazottaknak, egyéb munkavégzésre
irányuló jogviszony keretében foglalfogla
koztatottaknak, akik hosszabb időn
keresztül kiemelkedő munkát végeztek.
Javaslatot tehetnek:
− a polgármester vagy bármelyik
települési képviselő, a KKépviselőtestület Bizottsága, a fentiek szerinti
intézmény vezetője, gazdasági
társaság ügyvezetője, a városban
működő civil szervezet.
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2019. március

A díjazottakra vonatkozó javaslatot –
részletes indokolással 2019. március
31. napjáig lehet benyújtani írásban a
polgárme
rmesteri
teri hivatalhoz.
Az elismerés átadására 2019. június
végén ünnepélyes kke
eretek
retek között kerül
sor.
A díjakkal kapcsolatban felvilágosítás
kérhető a polgármesteri hivatalnál
Csukáné Kőhalmi Eszter oktatási ref
referenstől, tel.: 62/527
62/527-010
010 (313), valaval
mint
a
részletes
felhívás
a
www.mindszent.hu honlapon is elérelé
hető.

ÜLÉSEZETT
MINDSZENT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Mindszent Város Képviselő
Képviselő-testülete
testülete
februári rendes ülésén megemlékezett
a Kommunizmus Áldozatainak Emlé
Emléknapjáról,
áról, m
melyet
lyet követően a napirennapire
dek között beszámoltak
beszámolt a 2018 második félévi tevékenységükről
tevékenység
az alpolalpo
gármestterek, és a gazdaságfejlesztési
lesztési
tanácsnok
nok is, illetve a teljes előző évi
munkáról
ról a bizottságok
zottságok elnökei
kei. A
komp üz
üzemeltetője
tője tartott tájékoztatót
táj koztatót
az előző év tapasztalatairól,
tapasztalatairól azz önkormányzati cég pedig beszámolt a piac
előző évi üz
üzemeltetéséről
meltetéséről, valamint
mint „A
Mindszenti
szenti Idősekért
Idősekért” Közalapítvány
pítvány is
ismertette
mertette tavalyi tevékenységét.
tevéke
.
A közalapítványt még 2006
2006-ban
ban hozta
létre a város képviselő
képviselő-testülete
testülete közfeladat folyamatos eellátá
llátásának
sának biztosítása
céljából, tulajdonképpen a rrászorulók
szorulók
részére
szére az adomány felkutatása és ana
nak szétosztásának koordinál
koordinálása
sa a közkö
alapítvány átvállalt felad
feladata. 2018-ban
2018
is a megszokott akt ivitással, precízsé
recízséggel végezték ezt a – főleg az élelmiszerélelmisze
csomagok átválogatása során – időigényes és gondosságot igénylő tevéken
tevékenységet. Összesen mintegy 1860 fő rész
részesült valamilyen jellegű ad
adományban
mányban
jóvoltukból.
Elfogadták a közterület-felügyelők
közterület felügyelők előző évi bbeszámolóját,
számolóját, valamint
v lamint az idei
évre vonatkozó
natkozó ellenő
ellenőrzési
zési tervét is, az
egész éves, által
általános
nos és a prioritást
élvező
vező időszakos feladata
feladataikat is.
Módosították a Civil Alap Támog
Támogatási
Szabályzatában
zabályzatában a kérelmek éves első
benyújtási hat
határidejét:
ejét: április 10. napjánapj
ra.

