
 

Részletek
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526
7580 és 

A
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
tásának és ártalmatla
Az ingatlanhasználók 
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas
Az emblé
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű
ció: 30/63

 

 
 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 

 

Részletek
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526
7580 és 

Ü

A
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
tásának és ártalmatla
Az ingatlanhasználók 
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas
Az emblé
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű
ció: 30/63

 

 
 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 

Részletek
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526
7580 és 

Ü

A 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
tásának és ártalmatla
Az ingatlanhasználók 
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas
Az emblé
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű
ció: 30/63

 
Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 

Részletek
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526
7580 és 

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÜDÜLŐTULAJDONOSOKRA V

 strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
tásának és ártalmatla
Az ingatlanhasználók 
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas
Az emblé
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű
ció: 30/63

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájéko

Részletek
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526
7580 és 

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÜLŐTULAJDONOSOKRA V

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
tásának és ártalmatla
Az ingatlanhasználók 
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas
Az emblé
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű
ció: 30/63

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájéko

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
minden é
ő

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
„
kiadvány gy
toz
tet Beke Mari művésze
vének folyt

Részletek
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526
7580 és 

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÜLŐTULAJDONOSOKRA V

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
tásának és ártalmatla
Az ingatlanhasználók 
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas
Az emblé
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű
ció: 30/63

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájéko

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
minden é
ős

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
„Bonis Bona 
kiadvány gy
toz
tet Beke Mari művésze
vének folyt

Részletek
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526
7580 és 

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÜLŐTULAJDONOSOKRA V

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
tásának és ártalmatla
Az ingatlanhasználók 
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas
Az emblé
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű
ció: 30/63

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájéko

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
minden é

skortól Le

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
Bonis Bona 

kiadvány gy
toz
tet Beke Mari művésze
vének folyt

Részletek
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526
7580 és 

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÜLŐTULAJDONOSOKRA V

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
tásának és ártalmatla
Az ingatlanhasználók 
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas
Az emblé
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű
ció: 30/63

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájéko

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
minden é

kortól Le

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
Bonis Bona 

kiadvány gy
tozá
tet Beke Mari művésze
vének folyt

Részletek
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526
7580 és kellermindszent@gmail.com

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÜLŐTULAJDONOSOKRA V

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
tásának és ártalmatla
Az ingatlanhasználók 
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas
Az emblé
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű
ció: 30/63

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájéko

színjáték tanszakos n

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
minden é

kortól Le

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
Bonis Bona 

kiadvány gy
ását, rengeteg, otthon is elkészíth

tet Beke Mari művésze
vének folyt

Részletek: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÜLŐTULAJDONOSOKRA V

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
tásának és ártalmatla
Az ingatlanhasználók 
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas
Az emblémás zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű
ció: 30/63-

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájéko

színjáték tanszakos n

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
minden é

kortól Le

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
Bonis Bona 

kiadvány gy
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

tet Beke Mari művésze
vének folyt

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÜLŐTULAJDONOSOKRA V

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
tásának és ártalmatla
Az ingatlanhasználók 
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

-63

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

színjáték tanszakos n

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
minden é

kortól Le

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
Bonis Bona 

kiadvány gy
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

tet Beke Mari művésze
vének folyt

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÜLŐTULAJDONOSOKRA V

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
tásának és ártalmatla
Az ingatlanhasználók 
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

63

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
színjáték tanszakos n

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
minden é

kortól Le

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
Bonis Bona 

kiadvány gy
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

tet Beke Mari művésze
vének folyt

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÜLŐTULAJDONOSOKRA V

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
tásának és ártalmatla
Az ingatlanhasználók 
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

63-

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

A 

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
színjáték tanszakos n

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
minden ér

kortól Le

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
Bonis Bona 

kiadvány gy
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

tet Beke Mari művésze
vének folyt

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÜLŐTULAJDONOSOKRA V

A
15/2014. (V. 13.) önko

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
tásának és ártalmatla
Az ingatlanhasználók 
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

-092)

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

A 

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
színjáték tanszakos n

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
rdeklődőt 

kortól Le

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
Bonis Bona 

kiadvány gy
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

tet Beke Mari művésze
vének folyt

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÜLŐTULAJDONOSOKRA V

A 
15/2014. (V. 13.) önko

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
tásának és ártalmatla
Az ingatlanhasználók 
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

092)

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

A Keller Lajos Vár

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
színjáték tanszakos n

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

a Dózsa

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
deklődőt 

kortól Leo

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
Bonis Bona 

kiadvány gye
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

tet Beke Mari művésze
vének folyta

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÜLŐTULAJDONOSOKRA V

 helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
15/2014. (V. 13.) önko

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
tásának és ártalmatla
Az ingatlanhasználók 
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

092)

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Vár

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
színjáték tanszakos n

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

a Dózsa

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
deklődőt 
onardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
Bonis Bona 

erekek szám
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

tet Beke Mari művésze
atása.

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÜLŐTULAJDONOSOKRA V

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
15/2014. (V. 13.) önko

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
tásának és ártalmatla
Az ingatlanhasználók 
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

092)

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Vár

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
színjáték tanszakos n

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

a Dózsa

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
deklődőt 

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
Bonis Bona - 

rekek szám
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

tet Beke Mari művésze
tása.

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÜLŐTULAJDONOSOKRA V

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
15/2014. (V. 13.) önko

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
tásának és ártalmatla
Az ingatlanhasználók 
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

092) 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Vár
sz

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
színjáték tanszakos n

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

a Dózsa

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
deklődőt 

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
 A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

rekek szám
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

tet Beke Mari művésze
tása.

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÜLŐTULAJDONOSOKRA V

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
15/2014. (V. 13.) önko

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
tásának és ártalmatla
Az ingatlanhasználók 
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

 

 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Vár
sze

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
színjáték tanszakos n

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

a Dózsa

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
deklődőt 

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

rekek szám
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

tet Beke Mari művésze
tása.

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÜLŐTULAJDONOSOKRA V

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
15/2014. (V. 13.) önko

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
tásának és ártalmatlanításának a költségét.
Az ingatlanhasználók 
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Vár
e

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
színjáték tanszakos n

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

a Dózsa

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
deklődőt 

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

rekek szám
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

tet Beke Mari művésze
tása. 

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÜLŐTULAJDONOSOKRA V

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
15/2014. (V. 13.) önko

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

nításának a költségét.
Az ingatlanhasználók részére minden 
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Vár
eretettel várja Önt, cs

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 

PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
színjáték tanszakos n

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

a Dózsa
A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
deklődőt 

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

rekek szám
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

tet Beke Mari művésze
 

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÜLŐTULAJDONOSOKRA V

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
15/2014. (V. 13.) önko

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

nításának a költségét.
részére minden 

sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Vár
retettel várja Önt, cs

2019.

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 

PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
színjáték tanszakos n

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

a Dózsa-telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 
A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
deklődőt 

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

rekek szám
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

tet Beke Mari művésze

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÜLŐTULAJDONOSOKRA V

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
15/2014. (V. 13.) önko

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

nításának a költségét.
részére minden 

sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Vár
retettel várja Önt, cs

2019.

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
színjáték tanszakos n

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 
A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
deklődőt június 14

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

rekek szám
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

tet Beke Mari művésze

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÜLŐTULAJDONOSOKRA V

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
15/2014. (V. 13.) önko

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

nításának a költségét.
részére minden 

sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Vár
retettel várja Önt, cs

2019.

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
színjáték tanszakos n

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 
A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
június 14

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

rekek szám
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

tet Beke Mari művésze

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÜLŐTULAJDONOSOKRA V

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
15/2014. (V. 13.) önko

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

nításának a költségét.
részére minden 

sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Vár
retettel várja Önt, cs

2019.

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

2019. június 10.

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
színjáték tanszakos n

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 
A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
június 14

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

rekek szám
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

tet Beke Mari művésze

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÜLŐTULAJDONOSOKRA V

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
15/2014. (V. 13.) önko

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

nításának a költségét.
részére minden 

sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Vár
retettel várja Önt, cs

2019.

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
a Mindszenten működő 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

2019. június 10.

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
színjáték tanszakos n

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 
A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
június 14

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

rekek szám
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

tet Beke Mari művészetpedagógus 

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÜLŐTULAJDONOSOKRA V

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
15/2014. (V. 13.) önko

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

nításának a költségét.
részére minden 

sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Vár
retettel várja Önt, cs

2019.

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
a Mindszenten működő 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

2019. június 10.

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
színjáték tanszakos n

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 
A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
június 14

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

rekek számá
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

pedagógus 

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÜLŐTULAJDONOSOKRA VONATKOZÓ 

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
15/2014. (V. 13.) önko

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

nításának a költségét.
részére minden 

sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Vár
retettel várja Önt, cs

2019. 

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
a Mindszenten működő 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

2019. június 10.

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
színjáték tanszakos nö

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

A rettegő fogorvos 
Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 
A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
június 14

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ára is érthetően mutatja be a művészet vá
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

pedagógus 

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ONATKOZÓ 

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
15/2014. (V. 13.) önko

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

nításának a költségét.
részére minden 

sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ
retettel várja Önt, cs

 JÚNIUSI

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
a Mindszenten működő 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

2019. június 10.

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
övendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 
Világgá megyek

A rettegő fogorvos 
Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 
A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
június 14

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

pedagógus 

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ONATKOZÓ 

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
15/2014. (V. 13.) önko

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

nításának a költségét.
részére minden 

sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
retettel várja Önt, cs

JÚNIUSI

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
a Mindszenten működő 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

2019. június 10.

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 
Világgá megyek

A rettegő fogorvos 
Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 
A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
június 14

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

pedagógus 

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ONATKOZÓ 

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
15/2014. (V. 13.) önko

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

nításának a költségét.
részére minden 

sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
retettel várja Önt, cs

JÚNIUSI

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
a Mindszenten működő 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

2019. június 10.

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 
Világgá megyek

A rettegő fogorvos 
Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 
A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
június 14-

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

pedagógus 

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ONATKOZÓ 

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
15/2014. (V. 13.) önko

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

nításának a költségét.
részére minden 

sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
retettel várja Önt, cs

JÚNIUSI

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
a Mindszenten működő 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

2019. június 10.

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

Program
16 órától 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 
Világgá megyek

A rettegő fogorvos 
Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

17 órától 
telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 

A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
-én, pénteken 17 órára

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

pedagógus 

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ONATKOZÓ 

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
15/2014. (V. 13.) önkor

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

nításának a költségét.
részére minden 

sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
retettel várja Önt, cs

JÚNIUSI

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
a Mindszenten működő 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

2019. június 10.

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

Program
16 órától 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 
Világgá megyek

A rettegő fogorvos 
Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

17 órától 
telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 

A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
én, pénteken 17 órára

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

pedagógus 

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

kellermindszent@gmail.com 
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ONATKOZÓ 

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
rmányzati rendelet

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni.
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

nításának a költségét.
részére minden 

sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
retettel várja Önt, cs

JÚNIUSI

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
a Mindszenten működő 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

2019. június 10.

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

Program
16 órától 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 
Világgá megyek

A rettegő fogorvos 
Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

17 órától 
telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 

A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
én, pénteken 17 órára

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

pedagógus 

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

 
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ONATKOZÓ 

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
mányzati rendelet

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 
szükség szerint köteles igénybe venni. 
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

nításának a költségét.
részére minden megvásárolt kommunális hulladék gyűjt

sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató jármű

M

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
retettel várja Önt, cs

JÚNIUSI

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
a Mindszenten működő 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

2019. június 10.

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

Program
16 órától 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 
Világgá megyek

A rettegő fogorvos 
Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

17 órától 
telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 

A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
én, pénteken 17 órára

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

pedagógus 

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ONATKOZÓ 

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
mányzati rendelet

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

 
A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

nításának a költségét.
megvásárolt kommunális hulladék gyűjt

sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató járműve által megközelíthető helyre.

M

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
retettel várja Önt, cs

JÚNIUSI PROGRAMJAIRA
 

 
 

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
a Mindszenten működő 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

2019. június 10.
 

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

Program
16 órától 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 
Világgá megyek

A rettegő fogorvos 
Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

17 órától 
telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 

A KÉT LOTTI című zenés színdarab
 

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
én, pénteken 17 órára

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

pedagógus 

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre
 

ONATKOZÓ 

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
mányzati rendelet

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
nításának a költségét.

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
össze és szállítja a Közszolgáltató járműve által megközelíthető helyre.

M

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
retettel várja Önt, cs

PROGRAMJAIRA
 

 
 

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
a Mindszenten működő 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

2019. június 10.
 

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

Program
16 órától 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 
Világgá megyek

A rettegő fogorvos 
Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

17 órától 
telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 

A KÉT LOTTI című zenés színdarab
 

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
én, pénteken 17 órára

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
sát, rengeteg, otthon is elkészíth

pedagógus 77 magyar népi játék című kön

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre
 

ONATKOZÓ HUL

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
mányzati rendelet

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
nításának a költségét.

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 

ve által megközelíthető helyre.

MINDSZENT 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
retettel várja Önt, cs

PROGRAMJAIRA

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
a Mindszenten működő 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

2019. június 10.

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

Program
16 órától 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 
Világgá megyek

A rettegő fogorvos 
Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

17 órától 
telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 

A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
én, pénteken 17 órára

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
sát, rengeteg, otthon is elkészíthe

77 magyar népi játék című kön

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

HUL

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
mányzati rendelet

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
nításának a költségét. 

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 

ve által megközelíthető helyre.

INDSZENT 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
retettel várja Önt, csa

PROGRAMJAIRA

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
a Mindszenten működő 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

2019. június 10., hétfő

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

Program
16 órától 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 
Világgá megyek

A rettegő fogorvos 
Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

17 órától 
telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 

A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
én, pénteken 17 órára

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
ető alkotással illusztrálva. A k

77 magyar népi játék című kön

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

HUL

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
mányzati rendelet

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
 

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 

ve által megközelíthető helyre.

INDSZENT 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
aládját és barátait 

PROGRAMJAIRA

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
a Mindszenten működő 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

, hétfő

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

Program: 
16 órától 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 
Világgá megyek

A rettegő fogorvos 
Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

17 órától 
telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 

A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
én, pénteken 17 órára

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
tő alkotással illusztrálva. A k

77 magyar népi játék című kön

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

HUL

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
mányzati rendelet

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingat
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll
 

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 
zöldhulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas 

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 
köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 

ve által megközelíthető helyre.

INDSZENT 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
ládját és barátait 

PROGRAMJAIRA

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
a Mindszenten működő 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

, hétfő

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

  
16 órától  

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 
Világgá megyek

A rettegő fogorvos 
Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

17 órától  
telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 

A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
én, pénteken 17 órára

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
tő alkotással illusztrálva. A k

77 magyar népi játék című kön

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

HULLA

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
mányzati rendelet

strandi üdülőterületi ingatlanokon az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

 emblémás zsákot.
más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 

ve által megközelíthető helyre.

INDSZENT 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
ládját és barátait 

PROGRAMJAIRA

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
a Mindszenten működő 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

, hétfő

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

 
 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 
Világgá megyek

A rettegő fogorvos 
Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

 
telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 

A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
én, pénteken 17 órára

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari,
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
tő alkotással illusztrálva. A k

77 magyar népi játék című kön

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

LA

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
mányzati rendelet

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

emblémás zsákot.
más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig.
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 

ve által megközelíthető helyre.

INDSZENT 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
ládját és barátait 

PROGRAMJAIRA

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
a Mindszenten működő 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

, hétfő

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 
Világgá megyek 

A rettegő fogorvos 
Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 
A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
én, pénteken 17 órára

nardóig c. könyvének bemutatójára

Hatodik könyvét jelenteti meg Beke Mari, 
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
tő alkotással illusztrálva. A k

77 magyar népi játék című kön

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

LADÉKSZÁLLÍTÁSI 

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
mányzati rendelet

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

emblémás zsákot.
más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

köteles kihelyezni hétfőnként, reggel 6.00 óráig. 
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 

ve által megközelíthető helyre.

INDSZENT 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
ládját és barátait 

PROGRAMJAIRA

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
a Mindszenten működő 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

, hétfő

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 
 

A rettegő fogorvos 
Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 
A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
én, pénteken 17 órára

nardóig c. könyvének bemutatójára

 a Koszta József Múzeum, 
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
tő alkotással illusztrálva. A k

77 magyar népi játék című kön

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÉKSZÁLLÍTÁSI 

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
mányzati rendelet

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

emblémás zsákot.
más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

 
Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 

ve által megközelíthető helyre.

INDSZENT 

L

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
ládját és barátait 

PROGRAMJAIRA

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
a Mindszenten működő 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

, hétfőre

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

A rettegő fogorvos  
Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 
A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
én, pénteken 17 órára

nardóig c. könyvének bemutatójára

a Koszta József Múzeum, 
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
tő alkotással illusztrálva. A k

77 magyar népi játék című kön

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÉKSZÁLLÍTÁSI 

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
mányzati rendelet

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

emblémás zsákot.
más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
ve által megközelíthető helyre.

INDSZENT 

L

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
ládját és barátait 

PROGRAMJAIRA

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
a Mindszenten működő 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

re

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

 
Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 
A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
én, pénteken 17 órára

nardóig c. könyvének bemutatójára

a Koszta József Múzeum, 
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
tő alkotással illusztrálva. A k

77 magyar népi játék című kön

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÉKSZÁLLÍTÁSI 

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
mányzati rendelet

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

emblémás zsákot.
más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
ve által megközelíthető helyre.

INDSZENT 

LAKOSSÁGI 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
ládját és barátait 

PROGRAMJAIRA

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
a Mindszenten működő  

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

re, 

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 
A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
én, pénteken 17 órára

nardóig c. könyvének bemutatójára

a Koszta József Múzeum, 
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
tő alkotással illusztrálva. A k

77 magyar népi játék című kön

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÉKSZÁLLÍTÁSI 

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
mányzati rendelet

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

emblémás zsákot.
más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
ve által megközelíthető helyre.

INDSZENT 

AKOSSÁGI 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
ládját és barátait 

PROGRAMJAIRA

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 
 

gyermekszínjátszó csoportok
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

 

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 
A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
én, pénteken 17 órára

nardóig c. könyvének bemutatójára.
a Koszta József Múzeum, 

A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 
ra is érthetően mutatja be a művészet vá

tő alkotással illusztrálva. A k
77 magyar népi játék című kön

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÉKSZÁLLÍTÁSI 

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
mányzati rendelet

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

emblémás zsákot.
más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
ve által megközelíthető helyre.

INDSZENT 

AKOSSÁGI 

 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
ládját és barátait 

PROGRAMJAIRA

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 

gyermekszínjátszó csoportok 
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

 

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 
A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
én, pénteken 17 órára

. 
a Koszta József Múzeum, 

A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 
ra is érthetően mutatja be a művészet vá

tő alkotással illusztrálva. A k
77 magyar népi játék című kön

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÉKSZÁLLÍTÁSI 

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
mányzati rendelet 

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

emblémás zsákot.
más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
ve által megközelíthető helyre.

INDSZENT 

AKOSSÁGI 

 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
ládját és barátait 

PROGRAMJAIRA 

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 

  
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 
A KÉT LOTTI című zenés színdarab

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
én, pénteken 17 órára

 
a Koszta József Múzeum, 

A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 
ra is érthetően mutatja be a művészet vá

tő alkotással illusztrálva. A k
77 magyar népi játék című kön

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÉKSZÁLLÍTÁSI 

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
 módosítása

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

emblémás zsákot.
más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
ve által megközelíthető helyre.

INDSZENT 

AKOSSÁGI 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
ládját és barátait 

 

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 

 
PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 
A KÉT LOTTI című zenés színdarab. 

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
én, pénteken 17 órára

a Koszta József Múzeum, 
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
tő alkotással illusztrálva. A k

77 magyar népi játék című kön

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÉKSZÁLLÍTÁSI 

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
módosítása

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

emblémás zsákot.
más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
ve által megközelíthető helyre.

INDSZENT 

AKOSSÁGI 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
ládját és barátait 

 

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 

PÜNKÖSDI SZÍNHÁZI ELŐADÁSÁRA 

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 
.  

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
én, pénteken 17 órára 

a Koszta József Múzeum, 
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
tő alkotással illusztrálva. A k

77 magyar népi játék című kön

: plakátokon és az intézményi facebook felületen. 
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÉKSZÁLLÍTÁSI 

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
módosítása

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

emblémás zsákot.
más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
ve által megközelíthető helyre.

INDSZENT V

AKOSSÁGI 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
ládját és barátait 

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 

 

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 
 

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
 Beke Mari: Az 

a Koszta József Múzeum, 
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
tő alkotással illusztrálva. A k

77 magyar népi játék című kön

 
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÉKSZÁLLÍTÁSI 

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
módosítása

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

emblémás zsákot.
más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
ve által megközelíthető helyre.

V

AKOSSÁGI 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
ládját és barátait 

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

Hófehérke és a hét törpe kicsit másként 

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
Beke Mari: Az 

a Koszta József Múzeum, 
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
tő alkotással illusztrálva. A k

77 magyar népi játék című kön

Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÉKSZÁLLÍTÁSI 

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
módosítása

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

emblémás zsákot.
más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
ve által megközelíthető helyre.

VÁROS 

AKOSSÁGI 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
ládját és barátait  

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

Hófehérke és a hét törpe kicsit másként  

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
Beke Mari: Az 

a Koszta József Múzeum, 
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
tő alkotással illusztrálva. A k

77 magyar népi játék című kön

Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÉKSZÁLLÍTÁSI 

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
módosítása

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

emblémás zsákot.
más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
ve által megközelíthető helyre.

ÁROS 

AKOSSÁGI 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ
 

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait 

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

 

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
Beke Mari: Az 

a Koszta József Múzeum, 
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
tő alkotással illusztrálva. A k

77 magyar népi játék című kön

Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÉKSZÁLLÍTÁSI 

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
módosítása

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

emblémás zsákot.
más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
ve által megközelíthető helyre.

ÁROS 

AKOSSÁGI 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait  

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora: 

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
Beke Mari: Az 

a Koszta József Múzeum, 
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
tő alkotással illusztrálva. A k

77 magyar népi játék című kön

Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

DÉKSZÁLLÍTÁSI RENDELKEZÉSEK

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
módosítása

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

emblémás zsákot. 
más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
ve által megközelíthető helyre.

ÁROS 

AKOSSÁGI 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ

 

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

telepi Tagintézmény tanulóinak műsora:  

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
Beke Mari: Az 

a Koszta József Múzeum, 
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
tő alkotással illusztrálva. A k

77 magyar népi játék című kön

Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

RENDELKEZÉSEK

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
módosítása

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

 
más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 
ve által megközelíthető helyre.

ÁROS 

AKOSSÁGI 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

osi Könyvtár és Kulturális Központ 

 

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

 

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
Beke Mari: Az 

a Koszta József Múzeum, 
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
tő alkotással illusztrálva. A k

77 magyar népi játék című kön

Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526-

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

RENDELKEZÉSEK

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
módosítása

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

Az emblémás zsákokat a Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. ár
ve által megközelíthető helyre.

ÁROS 

AKOSSÁGI 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

  

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
Beke Mari: Az 

a Koszta József Múzeum, 
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
tő alkotással illusztrálva. A k

77 magyar népi játék című kön

-080, 30/670

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

RENDELKEZÉSEK

helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló  
módosítása 

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

ár
ve által megközelíthető helyre.

ÁROS 

AKOSSÁGI T

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

 

mely egyben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola  
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora: 

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
Beke Mari: Az 

a Koszta József Múzeum, 
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
tő alkotással illusztrálva. A k

77 magyar népi játék című kön

080, 30/670

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

RENDELKEZÉSEK

 
 

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

áru
ve által megközelíthető helyre.

ÁROS 

T

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

 
vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

a Mindszenti Általános Iskola Székhely tanulóinak műsora:  

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
Beke Mari: Az 

a Koszta József Múzeum, 
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
tő alkotással illusztrálva. A k

77 magyar népi játék című kön

080, 30/670

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

RENDELKEZÉSEK

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

usítja, 
ve által megközelíthető helyre.

ÁROS Ö

T

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása. 

 

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
Beke Mari: Az 

a Koszta József Múzeum, 
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
tő alkotással illusztrálva. A k

77 magyar népi játék című kön

080, 30/670

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

RENDELKEZÉSEK

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

sítja, 
ve által megközelíthető helyre. 

Ö

TÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

vendékeinek tanévzáró vizsgaelőadása.  

 

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
Beke Mari: Az 

a Koszta József Múzeum, 
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vá
tő alkotással illusztrálva. A k

77 magyar népi játék című kön

080, 30/670

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

RENDELKEZÉSEK

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

sítja, 
 (Inform

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

 

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
Beke Mari: Az 

a Koszta József Múzeum, 
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

ra is érthetően mutatja be a művészet vál-
tő alkotással illusztrálva. A kö-

77 magyar népi játék című köny-

080, 30/670

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

RENDELKEZÉSEK

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

sítja, 
(Inform

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
Beke Mari: Az 

a Koszta József Múzeum, 
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

l-
ö-
y-

080, 30/670

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

RENDELKEZÉSEK

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

sítja, 
(Inform

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel vár 
Beke Mari: Az 

a Koszta József Múzeum, 
A nemzet tehetségeiért" díjas múzeumpedagógusa. A 

080, 30/670

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

RENDELKEZÉSEK

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

sítja, gyűjti 
(Inform

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

080, 30/670

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

RENDELKEZÉSEK

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

gyűjti 
(Inform

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

080, 30/670

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre. 

RENDELKEZÉSEK

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjt
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

gyűjti 
(Inform

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

080, 30/670

 

RENDELKEZÉSEK

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszáll

megvásárolt kommunális hulladék gyűjté-
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

gyűjti 
(Informá-

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

080, 30/670-

 

RENDELKEZÉSEK 

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

A megvásárolt, azonosító jellel ellátott zsák magában foglalja a hulladék elszállí-

é-
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

gyűjti 
á-

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

-

 

lanhasználó a Közszolgáltató által 
értékesített emblémás zsákos (110 literes) hulladékszállítási közszolgáltatást 

í-

é-
sére alkalmas zsák mellé a Közszolgáltató térítésmentesen biztosít egy darab, a 

más zsákokba gyűjtött hulladékot az üdülőtulajdonos az ingatlana elé 

gyűjti 
á-

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
ztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a www.mindszent.hu

 

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

 

A Mindszenti Napokra (2019. június 28
30) érkező vendégtelepülések is ezt t
szik, majd itt, a r
hatalmas hegyet képezünk, amit barát
inkkal közösen el is fogyasztunk!
A perec bármilyen recept alapján készü
het, lehet kerek, hagyományos és nyom
formás is!
Várjuk a perec felajánlásokat, melyhez 
előzetes regisz
telefonszám és vállalt darabszám me
adásával, az alábbi elérhetőségek egyikén 
vagy a lenti szelvény kitöltésével és a 
Mindszenti Kulturális Központba történő 
leadásával:
 

e
Tel: 06/30
A sütemények elkészítésének határideje
június 27. (cs
Kérjük szépen a receptet is mellétenni.
 
Perecsütő neve:

__________________________________

Vállalt darabszám: 

__________________________________

Lakcím: 

__________________________________

__________________________________

Tel:

__________________________________
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Mindszenti rekord felállításának!

Süssük meg a település lakosságlétsz

A Mindszenti Napokra (2019. június 28
30) érkező vendégtelepülések is ezt t
szik, majd itt, a r
hatalmas hegyet képezünk, amit barát
inkkal közösen el is fogyasztunk!
A perec bármilyen recept alapján készü
het, lehet kerek, hagyományos és nyom
formás is!
Várjuk a perec felajánlásokat, melyhez 
előzetes regisz
telefonszám és vállalt darabszám me
adásával, az alábbi elérhetőségek egyikén 
vagy a lenti szelvény kitöltésével és a 
Mindszenti Kulturális Központba történő 
leadásával:

mail: 
Tel: 06/30
A sütemények elkészítésének határideje
június 27. (cs
Kérjük szépen a receptet is mellétenni.

Perecsütő neve:

__________________________________

Vállalt darabszám: 

__________________________________

Lakcím: 

__________________________________

__________________________________

 

__________________________________

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

Lányok, asszonyok, nagymamák!

„S
… Azt

Legyünk mind részesei egy nagyszerű
Mindszenti rekord felállításának!

Süssük meg a település lakosságlétsz
mának megfelelő mennyiségű,

A Mindszenti Napokra (2019. június 28
30) érkező vendégtelepülések is ezt t
szik, majd itt, a r
hatalmas hegyet képezünk, amit barát
inkkal közösen el is fogyasztunk!
A perec bármilyen recept alapján készü
het, lehet kerek, hagyományos és nyom
formás is!
Várjuk a perec felajánlásokat, melyhez 
előzetes regisz
telefonszám és vállalt darabszám me
adásával, az alábbi elérhetőségek egyikén 
vagy a lenti szelvény kitöltésével és a 
Mindszenti Kulturális Központba történő 
leadásával:

mail: 
Tel: 06/30
A sütemények elkészítésének határideje
június 27. (cs
Kérjük szépen a receptet is mellétenni.

Perecsütő neve:

__________________________________

Vállalt darabszám: 

__________________________________

Lakcím: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

Lányok, asszonyok, nagymamák!

„SÜSSÜNK

… Azt

Legyünk mind részesei egy nagyszerű
Mindszenti rekord felállításának!

Süssük meg a település lakosságlétsz
mának megfelelő mennyiségű,

A Mindszenti Napokra (2019. június 28
30) érkező vendégtelepülések is ezt t
szik, majd itt, a r
hatalmas hegyet képezünk, amit barát
inkkal közösen el is fogyasztunk!
A perec bármilyen recept alapján készü
het, lehet kerek, hagyományos és nyom
formás is!
Várjuk a perec felajánlásokat, melyhez 
előzetes regisz
telefonszám és vállalt darabszám me
adásával, az alábbi elérhetőségek egyikén 
vagy a lenti szelvény kitöltésével és a 
Mindszenti Kulturális Központba történő 
leadásával:

mail: baratfule.min
Tel: 06/30
A sütemények elkészítésének határideje
június 27. (cs
Kérjük szépen a receptet is mellétenni.

Perecsütő neve:

__________________________________

Vállalt darabszám: 

__________________________________

Lakcím: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

Lányok, asszonyok, nagymamák!

ÜSSÜNK

… Azt

Legyünk mind részesei egy nagyszerű
Mindszenti rekord felállításának!

Süssük meg a település lakosságlétsz
mának megfelelő mennyiségű,

azaz 6741 darab perecet!
A Mindszenti Napokra (2019. június 28
30) érkező vendégtelepülések is ezt t
szik, majd itt, a r
hatalmas hegyet képezünk, amit barát
inkkal közösen el is fogyasztunk!
A perec bármilyen recept alapján készü
het, lehet kerek, hagyományos és nyom
formás is!
Várjuk a perec felajánlásokat, melyhez 
előzetes regisz
telefonszám és vállalt darabszám me
adásával, az alábbi elérhetőségek egyikén 
vagy a lenti szelvény kitöltésével és a 
Mindszenti Kulturális Központba történő 
leadásával:

mail: baratfule.min
Tel: 06/30
A sütemények elkészítésének határideje
június 27. (cs
Kérjük szépen a receptet is mellétenni.

Perecsütő neve:

__________________________________

Vállalt darabszám: 

__________________________________

Lakcím: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

Lányok, asszonyok, nagymamák!

ÜSSÜNK

… Azt

Legyünk mind részesei egy nagyszerű
Mindszenti rekord felállításának!

Süssük meg a település lakosságlétsz
mának megfelelő mennyiségű,

azaz 6741 darab perecet!
A Mindszenti Napokra (2019. június 28
30) érkező vendégtelepülések is ezt t
szik, majd itt, a r
hatalmas hegyet képezünk, amit barát
inkkal közösen el is fogyasztunk!
A perec bármilyen recept alapján készü
het, lehet kerek, hagyományos és nyom
formás is!
Várjuk a perec felajánlásokat, melyhez 
előzetes regisz
telefonszám és vállalt darabszám me
adásával, az alábbi elérhetőségek egyikén 
vagy a lenti szelvény kitöltésével és a 
Mindszenti Kulturális Központba történő 
leadásával:

baratfule.min
Tel: 06/30
A sütemények elkészítésének határideje
június 27. (cs
Kérjük szépen a receptet is mellétenni.

Perecsütő neve:

__________________________________

Vállalt darabszám: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

Lányok, asszonyok, nagymamák!

ÜSSÜNK

… Azt is megmondom, hogy mit!”

Legyünk mind részesei egy nagyszerű
Mindszenti rekord felállításának!

Süssük meg a település lakosságlétsz
mának megfelelő mennyiségű,

azaz 6741 darab perecet!
A Mindszenti Napokra (2019. június 28
30) érkező vendégtelepülések is ezt t
szik, majd itt, a r
hatalmas hegyet képezünk, amit barát
inkkal közösen el is fogyasztunk!
A perec bármilyen recept alapján készü
het, lehet kerek, hagyományos és nyom
formás is! 
Várjuk a perec felajánlásokat, melyhez 
előzetes regisz
telefonszám és vállalt darabszám me
adásával, az alábbi elérhetőségek egyikén 
vagy a lenti szelvény kitöltésével és a 
Mindszenti Kulturális Központba történő 
leadásával:

baratfule.min
Tel: 06/30-
A sütemények elkészítésének határideje
június 27. (cs
Kérjük szépen a receptet is mellétenni.

Perecsütő neve:

__________________________________

Vállalt darabszám: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

NKORMÁNYZATÁNAK

 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

Lányok, asszonyok, nagymamák!

ÜSSÜNK

is megmondom, hogy mit!”

Legyünk mind részesei egy nagyszerű
Mindszenti rekord felállításának!

Süssük meg a település lakosságlétsz
mának megfelelő mennyiségű,

azaz 6741 darab perecet!
A Mindszenti Napokra (2019. június 28
30) érkező vendégtelepülések is ezt t
szik, majd itt, a r
hatalmas hegyet képezünk, amit barát
inkkal közösen el is fogyasztunk!
A perec bármilyen recept alapján készü
het, lehet kerek, hagyományos és nyom

 
Várjuk a perec felajánlásokat, melyhez 
előzetes regisz
telefonszám és vállalt darabszám me
adásával, az alábbi elérhetőségek egyikén 
vagy a lenti szelvény kitöltésével és a 
Mindszenti Kulturális Központba történő 
leadásával: 

baratfule.min
-255

A sütemények elkészítésének határideje
június 27. (cs
Kérjük szépen a receptet is mellétenni.

Perecsütő neve:

__________________________________

Vállalt darabszám: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

NKORMÁNYZATÁNAK

 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

Lányok, asszonyok, nagymamák!

ÜSSÜNK

is megmondom, hogy mit!”

Legyünk mind részesei egy nagyszerű
Mindszenti rekord felállításának!

Süssük meg a település lakosságlétsz
mának megfelelő mennyiségű,

azaz 6741 darab perecet!
A Mindszenti Napokra (2019. június 28
30) érkező vendégtelepülések is ezt t
szik, majd itt, a r
hatalmas hegyet képezünk, amit barát
inkkal közösen el is fogyasztunk!
A perec bármilyen recept alapján készü
het, lehet kerek, hagyományos és nyom

Várjuk a perec felajánlásokat, melyhez 
előzetes regisz
telefonszám és vállalt darabszám me
adásával, az alábbi elérhetőségek egyikén 
vagy a lenti szelvény kitöltésével és a 
Mindszenti Kulturális Központba történő 

 

baratfule.min
255

A sütemények elkészítésének határideje
június 27. (cs
Kérjük szépen a receptet is mellétenni.

Perecsütő neve:

__________________________________

Vállalt darabszám: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

NKORMÁNYZATÁNAK

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

Lányok, asszonyok, nagymamák!

ÜSSÜNK

is megmondom, hogy mit!”

Legyünk mind részesei egy nagyszerű
Mindszenti rekord felállításának!

Süssük meg a település lakosságlétsz
mának megfelelő mennyiségű,

azaz 6741 darab perecet!
A Mindszenti Napokra (2019. június 28
30) érkező vendégtelepülések is ezt t
szik, majd itt, a r
hatalmas hegyet képezünk, amit barát
inkkal közösen el is fogyasztunk!
A perec bármilyen recept alapján készü
het, lehet kerek, hagyományos és nyom

Várjuk a perec felajánlásokat, melyhez 
előzetes regisz
telefonszám és vállalt darabszám me
adásával, az alábbi elérhetőségek egyikén 
vagy a lenti szelvény kitöltésével és a 
Mindszenti Kulturális Központba történő 

baratfule.min
255

A sütemények elkészítésének határideje
június 27. (csü
Kérjük szépen a receptet is mellétenni.

Perecsütő neve:

__________________________________

Vállalt darabszám: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

NKORMÁNYZATÁNAK

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

Lányok, asszonyok, nagymamák!

ÜSSÜNK,
is megmondom, hogy mit!”

PERECET!

Legyünk mind részesei egy nagyszerű
Mindszenti rekord felállításának!

Süssük meg a település lakosságlétsz
mának megfelelő mennyiségű,

azaz 6741 darab perecet!
A Mindszenti Napokra (2019. június 28
30) érkező vendégtelepülések is ezt t
szik, majd itt, a r
hatalmas hegyet képezünk, amit barát
inkkal közösen el is fogyasztunk!
A perec bármilyen recept alapján készü
het, lehet kerek, hagyományos és nyom

Várjuk a perec felajánlásokat, melyhez 
előzetes regiszt
telefonszám és vállalt darabszám me
adásával, az alábbi elérhetőségek egyikén 
vagy a lenti szelvény kitöltésével és a 
Mindszenti Kulturális Központba történő 

baratfule.min
255-

A sütemények elkészítésének határideje
ütörtök). 

Kérjük szépen a receptet is mellétenni.

Perecsütő neve:

__________________________________

Vállalt darabszám: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

NKORMÁNYZATÁNAK

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

Lányok, asszonyok, nagymamák!

 SÜSSÜNK VALAMIT

is megmondom, hogy mit!”

PERECET!

Legyünk mind részesei egy nagyszerű
Mindszenti rekord felállításának!

Süssük meg a település lakosságlétsz
mának megfelelő mennyiségű,

azaz 6741 darab perecet!
A Mindszenti Napokra (2019. június 28
30) érkező vendégtelepülések is ezt t
szik, majd itt, a rendezvény ker
hatalmas hegyet képezünk, amit barát
inkkal közösen el is fogyasztunk!
A perec bármilyen recept alapján készü
het, lehet kerek, hagyományos és nyom

Várjuk a perec felajánlásokat, melyhez 
tráció szükséges né

telefonszám és vállalt darabszám me
adásával, az alábbi elérhetőségek egyikén 
vagy a lenti szelvény kitöltésével és a 
Mindszenti Kulturális Központba történő 

baratfule.min
75

A sütemények elkészítésének határideje
törtök). 

Kérjük szépen a receptet is mellétenni.

Perecsütő neve: 

__________________________________

Vállalt darabszám: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

NKORMÁNYZATÁNAK

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

Lányok, asszonyok, nagymamák!

SÜSSÜNK VALAMIT

is megmondom, hogy mit!”

PERECET!

Legyünk mind részesei egy nagyszerű
Mindszenti rekord felállításának!

Süssük meg a település lakosságlétsz
mának megfelelő mennyiségű,

azaz 6741 darab perecet!
A Mindszenti Napokra (2019. június 28
30) érkező vendégtelepülések is ezt t

endezvény ker
hatalmas hegyet képezünk, amit barát
inkkal közösen el is fogyasztunk!
A perec bármilyen recept alapján készü
het, lehet kerek, hagyományos és nyom

Várjuk a perec felajánlásokat, melyhez 
ráció szükséges né

telefonszám és vállalt darabszám me
adásával, az alábbi elérhetőségek egyikén 
vagy a lenti szelvény kitöltésével és a 
Mindszenti Kulturális Központba történő 

baratfule.min
75

A sütemények elkészítésének határideje
törtök). 

Kérjük szépen a receptet is mellétenni.

 

__________________________________

Vállalt darabszám: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

NKORMÁNYZATÁNAK

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

Lányok, asszonyok, nagymamák!

SÜSSÜNK VALAMIT

is megmondom, hogy mit!”

PERECET!

Legyünk mind részesei egy nagyszerű
Mindszenti rekord felállításának!

Süssük meg a település lakosságlétsz
mának megfelelő mennyiségű,

azaz 6741 darab perecet!
A Mindszenti Napokra (2019. június 28
30) érkező vendégtelepülések is ezt t

endezvény ker
hatalmas hegyet képezünk, amit barát
inkkal közösen el is fogyasztunk!
A perec bármilyen recept alapján készü
het, lehet kerek, hagyományos és nyom

Várjuk a perec felajánlásokat, melyhez 
ráció szükséges né

telefonszám és vállalt darabszám me
adásával, az alábbi elérhetőségek egyikén 
vagy a lenti szelvény kitöltésével és a 
Mindszenti Kulturális Központba történő 

baratfule.min
75-83

A sütemények elkészítésének határideje
törtök). 

Kérjük szépen a receptet is mellétenni.

__________________________________

Vállalt darabszám: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

NKORMÁNYZATÁNAK

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

Lányok, asszonyok, nagymamák!

SÜSSÜNK VALAMIT

is megmondom, hogy mit!”

PERECET!

Legyünk mind részesei egy nagyszerű
Mindszenti rekord felállításának!

Süssük meg a település lakosságlétsz
mának megfelelő mennyiségű,

azaz 6741 darab perecet!
A Mindszenti Napokra (2019. június 28
30) érkező vendégtelepülések is ezt t

endezvény ker
hatalmas hegyet képezünk, amit barát
inkkal közösen el is fogyasztunk!
A perec bármilyen recept alapján készü
het, lehet kerek, hagyományos és nyom

Várjuk a perec felajánlásokat, melyhez 
ráció szükséges né

telefonszám és vállalt darabszám me
adásával, az alábbi elérhetőségek egyikén 
vagy a lenti szelvény kitöltésével és a 
Mindszenti Kulturális Központba történő 

baratfule.min
83

A sütemények elkészítésének határideje
törtök). 

Kérjük szépen a receptet is mellétenni.

__________________________________

Vállalt darabszám:  

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

NKORMÁNYZATÁNAK

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

Lányok, asszonyok, nagymamák!

SÜSSÜNK VALAMIT

is megmondom, hogy mit!”

PERECET!

Legyünk mind részesei egy nagyszerű
Mindszenti rekord felállításának!

Süssük meg a település lakosságlétsz
mának megfelelő mennyiségű,

azaz 6741 darab perecet!
A Mindszenti Napokra (2019. június 28
30) érkező vendégtelepülések is ezt t

endezvény ker
hatalmas hegyet képezünk, amit barát
inkkal közösen el is fogyasztunk!
A perec bármilyen recept alapján készü
het, lehet kerek, hagyományos és nyom

Várjuk a perec felajánlásokat, melyhez 
ráció szükséges né

telefonszám és vállalt darabszám me
adásával, az alábbi elérhetőségek egyikén 
vagy a lenti szelvény kitöltésével és a 
Mindszenti Kulturális Központba történő 

baratfule.min
83

A sütemények elkészítésének határideje
törtök). 

Kérjük szépen a receptet is mellétenni.

__________________________________

 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

NKORMÁNYZATÁNAK 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

Lányok, asszonyok, nagymamák!

SÜSSÜNK VALAMIT

is megmondom, hogy mit!”

PERECET!

 

 

 

 

 

 
Legyünk mind részesei egy nagyszerű

Mindszenti rekord felállításának!

Süssük meg a település lakosságlétsz
mának megfelelő mennyiségű,

azaz 6741 darab perecet!
A Mindszenti Napokra (2019. június 28
30) érkező vendégtelepülések is ezt t

endezvény ker
hatalmas hegyet képezünk, amit barát
inkkal közösen el is fogyasztunk!
A perec bármilyen recept alapján készü
het, lehet kerek, hagyományos és nyom

Várjuk a perec felajánlásokat, melyhez 
ráció szükséges né

telefonszám és vállalt darabszám me
adásával, az alábbi elérhetőségek egyikén 
vagy a lenti szelvény kitöltésével és a 
Mindszenti Kulturális Központba történő 

baratfule.mindszent@gmail.com
83 

A sütemények elkészítésének határideje
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Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 
 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 
06
www.facebook.com/mindszentikft
 

Eb befogó
Hívható munkanapokon 
hétvégén 
06
 

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
talban,
lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
a Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint te
zati fejlesztéseink részleteibe.
 

 

 

 

Központi ügyelet
Egészségház
hétfőtől 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 
Telefonszáma: 70/37

CSAK 
 

Polgárőrség
Bereczki Lajos 
 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 
 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 
06
www.facebook.com/mindszentikft
 

Eb befogó
Hívható munkanapokon 
hétvégén 
06
 

minden hónap első hétfőjén 15 órától

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
talban,
lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
a Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint te
zati fejlesztéseink részleteibe.
 

A 

 

Központi ügyelet
Egészségház
hétfőtől 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37

CSAK 

Polgárőrség
Bereczki Lajos 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 
06
www.facebook.com/mindszentikft

Eb befogó
Hívható munkanapokon 
hétvégén 
06

és Erdősi

minden hónap első hétfőjén 15 órától

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
talban,
lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
a Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint te
zati fejlesztéseink részleteibe.

A 

Központi ügyelet
Egészségház
hétfőtől 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37

CSAK 

Polgárőrség
Bereczki Lajos 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 
06-30/63
www.facebook.com/mindszentikft

Eb befogó
Hívható munkanapokon 
hétvégén 
06-30/894

és Erdősi

minden hónap első hétfőjén 15 órától

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
talban,
lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
a Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint te
zati fejlesztéseink részleteibe.

A Mindszenti Veteránjármű Egyesület 

TÁMOGATÓIK

Központi ügyelet
Egészségház
hétfőtől 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37

CSAK 

Polgárőrség
Bereczki Lajos 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 

30/63
www.facebook.com/mindszentikft

Eb befogó
Hívható munkanapokon 
hétvégén 

30/894

és Erdősi

minden hónap első hétfőjén 15 órától

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
talban,
lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
a Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint te
zati fejlesztéseink részleteibe.

K

Mindszenti Veteránjármű Egyesület 

TÁMOGATÓIK

a 2019. 

a 

Központi ügyelet
Egészségház
hétfőtől 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37

CSAK 

Polgárőrség
Bereczki Lajos 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 

30/63
www.facebook.com/mindszentikft

Eb befogó
Hívható munkanapokon 
hétvégén 

30/894

és Erdősi

minden hónap első hétfőjén 15 órától

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
talban,
lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
a Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint te
zati fejlesztéseink részleteibe.

KÖSZÖNET A

Mindszenti Veteránjármű Egyesület 

TÁMOGATÓIK

a 2019. 

VETERÁN JÁR

a 

Központi ügyelet
Egészségház
hétfőtől 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37

CSAK SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

Polgárőrség
Bereczki Lajos 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 

30/63
www.facebook.com/mindszentikft

Eb befogó
Hívható munkanapokon 
hétvégén 

30/894

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi

minden hónap első hétfőjén 15 órától

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
talban, 
lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
a Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint te
zati fejlesztéseink részleteibe.

ÖSZÖNET A

Mindszenti Veteránjármű Egyesület 

TÁMOGATÓIK

a 2019. 

VETERÁN JÁR

a www.mindszent.hu

Központi ügyelet
Egészségház
hétfőtől 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

Polgárőrség
Bereczki Lajos 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 

30/63
www.facebook.com/mindszentikft

Eb befogó
Hívható munkanapokon 
hétvégén 

30/894

P

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi

minden hónap első hétfőjén 15 órától

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
a Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint te
zati fejlesztéseink részleteibe.

ÖSZÖNET A

Mindszenti Veteránjármű Egyesület 

TÁMOGATÓIK

a 2019. 
XI. MAGYAROK NAPJA ÉS

VETERÁN JÁR

www.mindszent.hu

 
Központi ügyelet
Egészségház
hétfőtől -
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

Polgárőrség
Bereczki Lajos 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 

30/63
www.facebook.com/mindszentikft

Eb befogó
Hívható munkanapokon 
hétvégén 

30/894

PÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
 ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
a Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint te
zati fejlesztéseink részleteibe.

ÖSZÖNET A

Mindszenti Veteránjármű Egyesület 

TÁMOGATÓIK

a 2019. 
XI. MAGYAROK NAPJA ÉS

VETERÁN JÁR

A támogatók névsorát 
www.mindszent.hu

 
Központi ügyelet
Egészségház

- péntekig: 16:00 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

Polgárőrség
Bereczki Lajos 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 

30/63-63
www.facebook.com/mindszentikft

Eb befogó:
Hívható munkanapokon 
hétvégén 8

30/894

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
a Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint te
zati fejlesztéseink részleteibe.

ÖSZÖNET A

Mindszenti Veteránjármű Egyesület 

HÁLÁSAN KÖSZÖNIK
TÁMOGATÓIK

a 2019. 
XI. MAGYAROK NAPJA ÉS

VETERÁN JÁR

A támogatók névsorát 
www.mindszent.hu

Központi ügyelet
Egészségház

péntekig: 16:00 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37
Az ügyeleti ellátás

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

Polgárőrség
Bereczki Lajos 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 

63
www.facebook.com/mindszentikft

: 
Hívható munkanapokon 

8:00 
30/894-8145

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
a Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint te
zati fejlesztéseink részleteibe.

ÖSZÖNET A

Mindszenti Veteránjármű Egyesület 

HÁLÁSAN KÖSZÖNIK
TÁMOGATÓIK

hogy hozzájárultak 
a 2019. 

XI. MAGYAROK NAPJA ÉS
VETERÁN JÁR

A támogatók névsorát 
www.mindszent.hu

MENTŐK: 104

Központi ügyelet
Egészségház, 

péntekig: 16:00 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37
Az ügyeleti ellátás

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

Polgárőrség: 
Bereczki Lajos 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 

63-
www.facebook.com/mindszentikft

 
Hívható munkanapokon 

:00 
8145

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
a Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint te
zati fejlesztéseink részleteibe.

ÖSZÖNET A

Mindszenti Veteránjármű Egyesület 

HÁLÁSAN KÖSZÖNIK
TÁMOGATÓIK

hogy hozzájárultak 
a 2019. június 1

XI. MAGYAROK NAPJA ÉS
VETERÁN JÁR

A támogatók névsorát 
www.mindszent.hu

MENTŐK: 104

Központi ügyelet
, Csokonai u. 2.

péntekig: 16:00 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37
Az ügyeleti ellátás

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

:  
Bereczki Lajos 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 

-092
www.facebook.com/mindszentikft

Hívható munkanapokon 
:00 
8145

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
a Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint te
zati fejlesztéseink részleteibe.

ÖSZÖNET A

Mindszenti Veteránjármű Egyesület 
és a Szervezők

HÁLÁSAN KÖSZÖNIK
TÁMOGATÓIK

hogy hozzájárultak 
június 1

XI. MAGYAROK NAPJA ÉS
VETERÁN JÁR

A támogatók névsorát 
www.mindszent.hu

tettük

MENTŐK: 104

Központi ügyelet
Csokonai u. 2.

péntekig: 16:00 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37
Az ügyeleti ellátás

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

 
Bereczki Lajos 06

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 06
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 

092
www.facebook.com/mindszentikft

Hívható munkanapokon 
:00 –
8145

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
a Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint te
zati fejlesztéseink részleteibe.

ÖSZÖNET A

Mindszenti Veteránjármű Egyesület 
és a Szervezők

HÁLÁSAN KÖSZÖNIK
TÁMOGATÓIK

hogy hozzájárultak 
június 1

XI. MAGYAROK NAPJA ÉS
VETERÁN JÁR

sikeréhez.
A támogatók névsorát 

www.mindszent.hu
tettük

MENTŐK: 104

Központi ügyelet
Csokonai u. 2.

péntekig: 16:00 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37
Az ügyeleti ellátás

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

06

Tűzoltó parancsnok: 
06

Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 

092
www.facebook.com/mindszentikft

Hívható munkanapokon 
–

8145

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
a Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint te
zati fejlesztéseink részleteibe.

ÖSZÖNET A

Mindszenti Veteránjármű Egyesület 
és a Szervezők

HÁLÁSAN KÖSZÖNIK
TÁMOGATÓIK

hogy hozzájárultak 
június 1

XI. MAGYAROK NAPJA ÉS
VETERÁN JÁR

sikeréhez.
A támogatók névsorát 

www.mindszent.hu
tettük

MENTŐK: 104

Központi ügyelet
Csokonai u. 2.

péntekig: 16:00 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37
Az ügyeleti ellátás

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

06

Tűzoltó parancsnok: 
06-30/454

Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 06

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 

092 
www.facebook.com/mindszentikft

Hívható munkanapokon 
– 1

8145 

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
a Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint te
zati fejlesztéseink részleteibe.

ÖSZÖNET A 

Mindszenti Veteránjármű Egyesület 
és a Szervezők

HÁLÁSAN KÖSZÖNIK
TÁMOGATÓIKNAK, 

hogy hozzájárultak 
június 1

XI. MAGYAROK NAPJA ÉS
VETERÁN JÁR

sikeréhez.
A támogatók névsorát 

www.mindszent.hu
tettük

MENTŐK: 104

Központi ügyelet: 
Csokonai u. 2.

péntekig: 16:00 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37
Az ügyeleti ellátás

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

06-30/621

Tűzoltó parancsnok: 
30/454

Tűzoltó parancsnok
06

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, Szabadság

 
www.facebook.com/mindszentikft

Hívható munkanapokon 
11
 

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
a Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint te
zati fejlesztéseink részleteibe.

ÖSZÖNET A T

Mindszenti Veteránjármű Egyesület 
és a Szervezők

HÁLÁSAN KÖSZÖNIK
TÁMOGATÓIKNAK, 

hogy hozzájárultak 
június 1

XI. MAGYAROK NAPJA ÉS
VETERÁN JÁR

sikeréhez.
A támogatók névsorát 

www.mindszent.hu
tettük

MENTŐK: 104

 
Csokonai u. 2.

péntekig: 16:00 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37
Az ügyeleti ellátás

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

30/621

Tűzoltó parancsnok: 
30/454

Tűzoltó parancsnok
06-

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
Szabadság
 

www.facebook.com/mindszentikft

Hívható munkanapokon 
1:00

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
a Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint te
zati fejlesztéseink részleteibe.

TÁMOGATÓKNAK

Mindszenti Veteránjármű Egyesület 
és a Szervezők

HÁLÁSAN KÖSZÖNIK
NAK, 

hogy hozzájárultak 
június 1

XI. MAGYAROK NAPJA ÉS
VETERÁN JÁRMŰ TALÁLK

sikeréhez.
A támogatók névsorát 

www.mindszent.hu
tettük

 
 
 

MENTŐK: 104

Csokonai u. 2.
péntekig: 16:00 

hétvégén, ünnepnap: 07:00 
elefonszáma: 70/37

Az ügyeleti ellátás
SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

30/621

Tűzoltó parancsnok: 
30/454

Tűzoltó parancsnok-
-30/859

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
Szabadság

www.facebook.com/mindszentikft

Hívható munkanapokon 
:00

 

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA
 

Zsótér Károly polgármester 
Norbert projektmenedzser

 

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

 

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
a Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint te
zati fejlesztéseink részleteibe.

ÁMOGATÓKNAK
 

Mindszenti Veteránjármű Egyesület 
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Pályázati Fogadóórát

 

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
a Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint te
zati fejlesztéseink részleteibe.
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Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
a Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint te
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Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
a Mindszent Városban folyamatban 
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Pályázati Fogadóórát
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fizikoterápiás készülék

a XVI. Mindszenti Napok keretében

 

 
Mindszenti 

Gyere el
miközben megmentesz 3 életet!

ÖZÉRDEKŰ 

NKORMÁNYZATÁNAK

Kompközlekedés
Mindszent és Baks között

a komp 
hatóan 

 
üzemelési nyitva tartásról 

indulásról 
dhet:

www.facebook.com/revatkelo
30/385

Szilárd hulladékszállítás
kihelyezett ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában
LOMTALANÍTÁS

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
(a Rendőr

17, 

527

ÖSZÖNET A 

Mindszent Város Önkormányzata ez
on köszön

Mindszenti Horgász Egyesület
és támogatóik ál

terápiás készülék

a XVI. Mindszenti Napok keretében

201

Mindszenti 
tézményének 

Gyere el 
miközben megmentesz 3 életet!

ÖZÉRDEKŰ 

NKORMÁNYZATÁNAK

Kompközlekedés
Mindszent és Baks között

a komp 
hatóan 

 
üzemelési nyitva tartásról 

indulásról 
het:

www.facebook.com/revatkelo
30/385

Szilárd hulladékszállítás
kihelyezett ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában
LOMTALANÍTÁS

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
(a Rendőrség épülete)

17, K

527-

ÖSZÖNET A 

Mindszent Város Önkormányzata ez
on köszön

Mindszenti Horgász Egyesület
és támogatóik ál

terápiás készülék

a XVI. Mindszenti Napok keretében

201

Mindszenti 
tézményének 

 és frissítsd fel tested és lelked
miközben megmentesz 3 életet!

ÖZÉRDEKŰ 

NKORMÁNYZATÁNAK

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Kompközlekedés
Mindszent és Baks között

a komp 
hatóan a magas vízállás miatt nem

üzemelési nyitva tartásról 
indulásról 

het:
www.facebook.com/revatkelo

30/385-81

Szilárd hulladékszállítás
kihelyezett ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában
LOMTALANÍTÁS

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
ség épülete)
K

-024, 

ÖSZÖNET A 

Mindszent Város Önkormányzata ez
on köszöni

Mindszenti Horgász Egyesület
és támogatóik ál

terápiás készülék

R
a XVI. Mindszenti Napok keretében

201

Mindszenti 
tézményének 

és frissítsd fel tested és lelked
miközben megmentesz 3 életet!

ÖZÉRDEKŰ 

NKORMÁNYZATÁNAK

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Kompközlekedés
Mindszent és Baks között

a komp június
a magas vízállás miatt nem

üzemelési nyitva tartásról 
indulásról az alábbi elérhetőség

het:
www.facebook.com/revatkelo

81

Szilárd hulladékszállítás
kihelyezett ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában
LOMTALANÍTÁS

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
ség épülete)
K: 

024, 

ÖSZÖNET A 

Mindszent Város Önkormányzata ez
i  

Mindszenti Horgász Egyesület
és támogatóik ál

terápiás készülék

R
a XVI. Mindszenti Napok keretében

2019

Mindszenti Á
tézményének 

és frissítsd fel tested és lelked
miközben megmentesz 3 életet!

ÖZÉRDEKŰ 

NKORMÁNYZATÁNAK

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Kompközlekedés
Mindszent és Baks között

június
a magas vízállás miatt nem

üzemelési nyitva tartásról 
az alábbi elérhetőség

het: 
www.facebook.com/revatkelo

81

Szilárd hulladékszállítás
kihelyezett ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában
LOMTALANÍTÁS

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
ség épülete)

: 8

024, 

ÖSZÖNET A 

Mindszent Város Önkormányzata ez
 

Mindszenti Horgász Egyesület
és támogatóik ál

terápiás készülék

RETRO

a XVI. Mindszenti Napok keretében

9. 

Általános Iskola
tézményének 

és frissítsd fel tested és lelked
miközben megmentesz 3 életet!

ÖZÉRDEKŰ 

NKORMÁNYZATÁNAK

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Kompközlekedés
Mindszent és Baks között

június
a magas vízállás miatt nem

üzemelési nyitva tartásról 
az alábbi elérhetőség

 
www.facebook.com/revatkelo

81-11

Szilárd hulladékszállítás
kihelyezett ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában
LOMTALANÍTÁS

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
ség épülete)

8-

024, 

ÖSZÖNET A 

Mindszent Város Önkormányzata ez

Mindszenti Horgász Egyesület
és támogatóik ál

terápiás készülék

ETRO

a XVI. Mindszenti Napok keretében

. június 28
14.00

ltalános Iskola
tézményének 

és frissítsd fel tested és lelked
miközben megmentesz 3 életet!

ÖZÉRDEKŰ 

NKORMÁNYZATÁNAK

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Kompközlekedés
Mindszent és Baks között

június
a magas vízállás miatt nem

üzemelési nyitva tartásról 
az alábbi elérhetőség

www.facebook.com/revatkelo
11

Szilárd hulladékszállítás
kihelyezett ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában
LOMTALANÍTÁS: 

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
ség épülete)

-12

024, cs.segito@gmail.com

ÖSZÖNET A 

Mindszent Város Önkormányzata ez

Mindszenti Horgász Egyesület
és támogatóik ál

terápiás készülék

ETRO

a XVI. Mindszenti Napok keretében

június 28
14.00

ltalános Iskola
tézményének 

és frissítsd fel tested és lelked
miközben megmentesz 3 életet!

ÖZÉRDEKŰ 

NKORMÁNYZATÁNAK

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Kompközlekedés
Mindszent és Baks között

június
a magas vízállás miatt nem

üzemelési nyitva tartásról 
az alábbi elérhetőség

www.facebook.com/revatkelo
11 

Szilárd hulladékszállítás
kihelyezett ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

: 80/931

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
ség épülete)

12

cs.segito@gmail.com

ÖSZÖNET A 

Mindszent Város Önkormányzata ez

Mindszenti Horgász Egyesület
és támogatóik ál

terápiás készülék

ETRO

a XVI. Mindszenti Napok keretében

június 28
14.00

ltalános Iskola
tézményének 

és frissítsd fel tested és lelked
miközben megmentesz 3 életet!

ÖZÉRDEKŰ 

NKORMÁNYZATÁNAK

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Kompközlekedés: 
Mindszent és Baks között

június 
a magas vízállás miatt nem

üzemelési nyitva tartásról 
az alábbi elérhetőség

www.facebook.com/revatkelo
 

Szilárd hulladékszállítás
kihelyezett ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

80/931

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
ség épülete)

12, 

cs.segito@gmail.com

ÖSZÖNET A T
Mindszent Város Önkormányzata ez

Mindszenti Horgász Egyesület
és támogatóik ál

terápiás készülék

ETRO-
a XVI. Mindszenti Napok keretében

június 28
14.00

ltalános Iskola
tézményének 

és frissítsd fel tested és lelked
miközben megmentesz 3 életet!

ÖZÉRDEKŰ T

NKORMÁNYZATÁNAK

2

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

 
Mindszent és Baks között

 hónap
a magas vízállás miatt nem

üzemelési nyitva tartásról 
az alábbi elérhetőség

www.facebook.com/revatkelo
 

Szilárd hulladékszállítás
kihelyezett ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

80/931

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
ség épülete)

, Sze:

cs.segito@gmail.com

TÁMOGATÓKNAK

Mindszent Város Önkormányzata ez

Mindszenti Horgász Egyesület
és támogatóik ál

terápiás készülék

-V
a XVI. Mindszenti Napok keretében

június 28
14.00

ltalános Iskola
tézményének 

és frissítsd fel tested és lelked
miközben megmentesz 3 életet!

TELEFONSZÁMOK

NKORMÁNYZATÁNAK

2

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

 

 
Mindszent és Baks között

hónap
a magas vízállás miatt nem

üzemelési nyitva tartásról 
az alábbi elérhetőség

www.facebook.com/revatkelo

Szilárd hulladékszállítás
kihelyezett ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

80/931

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
ség épülete)

Sze:

cs.segito@gmail.com

ÁMOGATÓKNAK

Mindszent Város Önkormányzata ez

Mindszenti Horgász Egyesület
és támogatóik által megvásárolt

terápiás készülék

V
a XVI. Mindszenti Napok keretében

 

június 28
14.00-18.00

 

ltalános Iskola
tézményének 

 

és frissítsd fel tested és lelked
miközben megmentesz 3 életet!

ELEFONSZÁMOK

NKORMÁNYZATÁNAK

2 

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

 

Mindszent és Baks között
hónap

a magas vízállás miatt nem

üzemelési nyitva tartásról 
az alábbi elérhetőség

www.facebook.com/revatkelo

Szilárd hulladékszállítás
kihelyezett ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

80/931

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
ség épülete)

Sze:

cs.segito@gmail.com

ÁMOGATÓKNAK

Mindszent Város Önkormányzata ez

Mindszenti Horgász Egyesület
tal megvásárolt

terápiás készülék

VÉRADÁS

a XVI. Mindszenti Napok keretében
 

június 28
18.00

 

ltalános Iskola
tézményének 

 

és frissítsd fel tested és lelked
miközben megmentesz 3 életet!

ELEFONSZÁMOK

NKORMÁNYZATÁNAK

 

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Mindszent és Baks között
hónap

a magas vízállás miatt nem

üzemelési nyitva tartásról 
az alábbi elérhetőség

www.facebook.com/revatkelo

Szilárd hulladékszállítás
kihelyezett ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

80/931

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
ség épülete) 

Sze:

cs.segito@gmail.com

ÁMOGATÓKNAK

Mindszent Város Önkormányzata ez

Mindszenti Horgász Egyesület
tal megvásárolt

terápiás készülék

ÉRADÁS

a XVI. Mindszenti Napok keretében

június 28
18.00

ltalános Iskola
tézményének 

és frissítsd fel tested és lelked
miközben megmentesz 3 életet!

ELEFONSZÁMOK

NKORMÁNYZATÁNAK

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Mindszent és Baks között
hónap

a magas vízállás miatt nem

üzemelési nyitva tartásról 
az alábbi elérhetőség

www.facebook.com/revatkelo

Szilárd hulladékszállítás
kihelyezett ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

80/931

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
 

Sze: 13

cs.segito@gmail.com

ÁMOGATÓKNAK

Mindszent Város Önkormányzata ez

Mindszenti Horgász Egyesület
tal megvásárolt

terápiás készülék

ÉRADÁS

a XVI. Mindszenti Napok keretében

június 28. 
18.00

ltalános Iskola
tézményének épül

és frissítsd fel tested és lelked
miközben megmentesz 3 életet!

ELEFONSZÁMOK

NKORMÁNYZATÁNAK

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Mindszent és Baks között
hónap

a magas vízállás miatt nem

üzemelési nyitva tartásról 
az alábbi elérhetőség

www.facebook.com/revatkelo

Szilárd hulladékszállítás: 
kihelyezett ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

80/931-004

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 

13

cs.segito@gmail.com

ÁMOGATÓKNAK

Mindszent Város Önkormányzata ez

Mindszenti Horgász Egyesület
tal megvásárolt

terápiás készülék 

ÉRADÁS

a XVI. Mindszenti Napok keretében

. péntek
18.00

ltalános Iskola
épül

és frissítsd fel tested és lelked
miközben megmentesz 3 életet!

ELEFONSZÁMOK

NKORMÁNYZATÁNAK 

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Mindszent és Baks között
hónap első részében

a magas vízállás miatt nem

üzemelési nyitva tartásról 
az alábbi elérhetőség

www.facebook.com/revatkelo

 
kihelyezett ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

004

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 

13-

cs.segito@gmail.com

ÁMOGATÓKNAK

Mindszent Város Önkormányzata ez

Mindszenti Horgász Egyesület
tal megvásárolt

 felajánl

ÉRADÁS

a XVI. Mindszenti Napok keretében

péntek
18.00 

ltalános Iskola
épül

és frissítsd fel tested és lelked
miközben megmentesz 3 életet!

ELEFONSZÁMOK

 L

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Mindszent és Baks között
első részében

a magas vízállás miatt nem

üzemelési nyitva tartásról 
az alábbi elérhetőség

www.facebook.com/revatkelo

 
kihelyezett ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

004

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 

13-16

cs.segito@gmail.com

ÁMOGATÓKNAK

Mindszent Város Önkormányzata ez

Mindszenti Horgász Egyesület
tal megvásárolt

felajánl

ÉRADÁS

a XVI. Mindszenti Napok keretében

péntek
 

ltalános Iskola
épül

és frissítsd fel tested és lelked
miközben megmentesz 3 életet!

ELEFONSZÁMOK

LAKOSSÁGI 

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Mindszent és Baks közötti
első részében

a magas vízállás miatt nem

üzemelési nyitva tartásról 
az alábbi elérhetőség

www.facebook.com/revatkelo

kihelyezett ügyfélfogadás
15 és 16 óra között

Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában
004

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 

16

cs.segito@gmail.com

ÁMOGATÓKNAK

Mindszent Város Önkormányzata ez

Mindszenti Horgász Egyesület
tal megvásárolt

felajánl

ÉRADÁS

a XVI. Mindszenti Napok keretében

péntek
 

ltalános Iskola Székhelyi
épüle

és frissítsd fel tested és lelked
miközben megmentesz 3 életet!

ELEFONSZÁMOK

AKOSSÁGI 

SEGÉLYHÍVÓ: 112 
RENDŐRSÉG: 107 

i 
első részében

a magas vízállás miatt nem

üzemelési nyitva tartásról és az újr
az alábbi elérhetőség

www.facebook.com/revatkelo

kihelyezett ügyfélfogadás 
15 és 16 óra között 

Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában
004 

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 

16, 

cs.segito@gmail.com

ÁMOGATÓKNAK

Mindszent Város Önkormányzata ez

Mindszenti Horgász Egyesület
tal megvásárolt

felajánl

ÉRADÁS 
a XVI. Mindszenti Napok keretében

péntek

Székhelyi
ete

és frissítsd fel tested és lelked
miközben megmentesz 3 életet!

ELEFONSZÁMOK

AKOSSÁGI 

 
 

 révátkel
első részében

a magas vízállás miatt nem

és az újr
az alábbi elérhetőség

www.facebook.com/revatkelo 

 keddi n
 történik 

Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában
 

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 

, 

cs.segito@gmail.com

ÁMOGATÓKNAK

Mindszent Város Önkormányzata ez

Mindszenti Horgász Egyesület
tal megvásárolt

felajánl

 
a XVI. Mindszenti Napok keretében

péntek

Székhelyi
te

és frissítsd fel tested és lelked
miközben megmentesz 3 életet!

ELEFONSZÁMOK

AKOSSÁGI 

 

révátkel
első részében

a magas vízállás miatt nem

és az újr
az alábbi elérhetőség

  

keddi n
történik 

Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 

, Cs:

cs.segito@gmail.com

ÁMOGATÓKNAK
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NKM Áram
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés
06
Mérőállás bejelentés
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06
vagy a 06
Mobilról: 06
 

NKM Földgáz
(hiba
06
 

Alföldvíz Zrt.
06
Műszaki hibabejelentés
06
Mérőállás bejelentés
06
 

Kéményseprés
1818 (
ismét az 1
Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

 

A 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik.
 

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást e
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ismét az 1
Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261
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37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik.
 

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást e
 

ÁJÉKOZTATÓJA

 
 

NKM Áram
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés
06
Mérőállás bejelentés
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06
vagy a 06
Mobilról: 06

NKM Földgáz
(hiba
06

Alföldvíz Zrt.
06
Műszaki hibabejelentés
06
Mérőállás bejelentés
06

Kéményseprés
1818 (
ismét az 1
Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

A 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást e
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NKM Áram
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés
06-62/565
Mérőállás bejelentés
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06
vagy a 06
Mobilról: 06

NKM Földgáz
(hiba
06-(1/20/30/70)

Alföldvíz Zrt.
06-80/922
Műszaki hibabejelentés
06-80/922
Mérőállás bejelentés
06-80/922

Kéményseprés
1818 (
ismét az 1
Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

E

A 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást e

A Mindszenti Városgazda Np Kft.

ÁJÉKOZTATÓJA

NKM Áram
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

62/565
Mérőállás bejelentés
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06
vagy a 06
Mobilról: 06

NKM Földgáz
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Műszaki hibabejelentés
80/922

Mérőállás bejelentés
80/922

Kéményseprés
1818 (
ismét az 1
Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

ELÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást e

A Mindszenti Városgazda Np Kft.

Megrendelés: +36
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1818 (
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Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást e

A Mindszenti Városgazda Np Kft.

Megrendelés: +36
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Szép Endre: 30/261
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LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást e

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

Megrendelés: +36

ÁJÉKOZTATÓJA
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Időpontfoglalás menü

ismét az 1
Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást e

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

Megrendelés: +36
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ismét az 1
Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást e

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
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LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást e

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

Megrendelés: +36
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-es gombok
Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

Megrendelés: +36

ÁJÉKOZTATÓJA  

TŰZOLTÓSÁG: 105
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LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 

lvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

Megrendelés: +36

 

TŰZOLTÓSÁG: 105

ügyfélszolgálat
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

881
Mérőállás bejelentés
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06

80/82
-62/565

NKM Földgáz 
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

(1/20/30/70)

Alföldvíz Zrt. ügyfélszolgálat
34 

Műszaki hibabejelentés
333

Mérőállás bejelentés
334

Kéményseprés
Időpontfoglalás menü

es gombok
Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 

lvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m

Megrendelés: +36

 

TŰZOLTÓSÁG: 105

ügyfélszolgálat
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

881
Mérőállás bejelentés
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06

80/82
62/565

 ügyfélszolgálat
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

(1/20/30/70)

ügyfélszolgálat
34 

Műszaki hibabejelentés
333

Mérőállás bejelentés
334

Kéményseprés
Időpontfoglalás menü

es gombok
Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is. 
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 

lvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m

Megrendelés: +36

 

TŰZOLTÓSÁG: 105

ügyfélszolgálat
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

881  
Mérőállás bejelentés
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06

80/82
62/565

ügyfélszolgálat
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

(1/20/30/70)

ügyfélszolgálat
34  

Műszaki hibabejelentés
333 

Mérőállás bejelentés
334 

Kéményseprés: 
Időpontfoglalás menü

es gombok
Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról

 
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 

lvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m

Megrendelés: +36

 

TŰZOLTÓSÁG: 105

ügyfélszolgálat
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

 
Mérőállás bejelentés
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06

80/82-81
62/565

ügyfélszolgálat
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

(1/20/30/70)-

ügyfélszolgálat
 

Műszaki hibabejelentés
 

Mérőállás bejelentés
 

  
Időpontfoglalás menü

es gombok
Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról, ideértve a növényz

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 

lvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m

Megrendelés: +36

 

TŰZOLTÓSÁG: 105

ügyfélszolgálat
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

Mérőállás bejelentés
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06

81
62/565

ügyfélszolgálat
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

-474

ügyfélszolgálat

Műszaki hibabejelentés

Mérőállás bejelentés

 
Időpontfoglalás menü

es gombok
Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényz

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 

lvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m

Megrendelés: +36

 

TŰZOLTÓSÁG: 105

ügyfélszolgálat
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

Mérőállás bejelentés
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06

81-
62/565

ügyfélszolgálat
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

474

ügyfélszolgálat

Műszaki hibabejelentés

Mérőállás bejelentés

Időpontfoglalás menü
es gombok

Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényz

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 

lvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m

Megrendelés: +36

 

 

TŰZOLTÓSÁG: 105

ügyfélszolgálat
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

Mérőállás bejelentés
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06

-80
62/565-

ügyfélszolgálat
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

474

ügyfélszolgálat

Műszaki hibabejelentés

Mérőállás bejelentés

Időpontfoglalás menü
es gombok

Szép Endre: 30/261-40
Farkas István: 30/261

 

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében az ingatlanok tula
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényz

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 

lvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m
 

Megrendelés: +36
 

 

 

TŰZOLTÓSÁG: 105

ügyfélszolgálat
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

Mérőállás bejelentés 
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06

80
-780

ügyfélszolgálat
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

474-99

ügyfélszolgálat

Műszaki hibabejelentés

Mérőállás bejelentés 

Időpontfoglalás menü
es gombok

40
Farkas István: 30/261-

 

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re

az ingatlanok tula
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényz

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 

lvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m
 

Megrendelés: +36
 

 

TŰZOLTÓSÁG: 105

ügyfélszolgálat
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

 
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06

80 
780

ügyfélszolgálat
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

99

ügyfélszolgálat

Műszaki hibabejelentés

 

Időpontfoglalás menü
es gombok megnyomásával)

40-
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LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re

az ingatlanok tula
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényz

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 

lvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m

Megrendelés: +36-30/636
 

 

TŰZOLTÓSÁG: 105

ügyfélszolgálat
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

 
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06

 
780

ügyfélszolgálat
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

99

ügyfélszolgálat

Műszaki hibabejelentés

 

Időpontfoglalás menü
megnyomásával)
-77

55

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re

az ingatlanok tula
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényz

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 

lvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m

30/636
 

2019.  

TŰZOLTÓSÁG: 105

ügyfélszolgálat
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06

780 

ügyfélszolgálat
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

99-99

ügyfélszolgálat

Műszaki hibabejelentés 

Időpontfoglalás menü
megnyomásával)

77
55-

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re

az ingatlanok tula
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényz

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 

lvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m

30/636
 

2019. 

TŰZOLTÓSÁG: 105

ügyfélszolgálat
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06

 

ügyfélszolgálat
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

99

ügyfélszolgálat

 

Időpontfoglalás menü
megnyomásával)

77 
-04

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re

az ingatlanok tula
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényz

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik. 

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 

lvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m

30/636
 

2019. 

TŰZOLTÓSÁG: 105

ügyfélszolgálat 
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06

ügyfélszolgálat
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

99

ügyfélszolgálat

Időpontfoglalás menü
megnyomásával)

 
04

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re

az ingatlanok tula
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényz

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 

 

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 

lvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m2 

30/636
 

2019. 

TŰZOLTÓSÁG: 105 

 
(24 órában, hétvégén is) 06-62/565
Hálózati és mérési hibabejelentés

www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06-62/565

ügyfélszolgálat
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

99 

ügyfélszolgálat

Időpontfoglalás menü: 
megnyomásával)

 
04 

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁSI SZEZON

közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re

az ingatlanok tula
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényz

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 

lvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

 

30/636

2019. 

 

 
62/565

Hálózati és mérési hibabejelentés

www.nkmaram.hu/meroallas 
62/565

ügyfélszolgálat 
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

 

ügyfélszolgálat 

: 
megnyomásával)

 

I SZEZON

közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
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A parlagfű mára oly mértékben elte
jedt az országban, hogy 
okozott allergia népbetegséggé vált, s a 
lakosság mintegy negyedének okoz 
visszatérő problémát augusztustól o
tóberig. Mindez megelőzhető az alle
giát kiváltó tényező megszüntetésével, 
a parlagfű következetes irtásával.
 

Az élelmiszerláncr
gyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
értelmében a földhasználó köteles az 
ingatlanán a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntart
ni. Aki e
eleget, belterületen a jegyző, külterül
ten a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 
közérdekű védekezést rendel el (mel
nek a költségeit a földhasználó köteles 
megtéríteni), továbbá növényvédelmi 
bírságot szab ki.
 

A fentiekre tekint
lakosságot, a cégek, intézmények v
zetőit, hogy a tulajdonukban vagy 
használatukban lévő ingatlanokon a 
parlagfű kaszálását, vagy más módon 
történő irtását haladéktalanul (még a 
növény virágzása előtt) végezzék el, és 
ezt az állapoto
fenn. 
 

Amennyiben parlagfűvel szennyezett 
területeket észlelnek, ezzel kapcsolatos 
bejelentéseiket belterületre vonatk
zóan megtehetik személyesen a Po
gármesteri Hivatalban, illetve a 62/527
010
natko
helyi Járási Hivatal Földhivatali Oszt
lyánál (62/681
tehető a bárki által használható 
fű Bejelentő Rendszer
mely a Nemzeti Élelmiszerlánc
biztonsági Hivatal oldaláról, a 
https://pbr.nebih.gov.hu
lenül elérhető. 
 

A rendszer működéséről a Nébih ho
lapján található részletes információ 
(https://portal.nebih.gov.hu/
/parlagfu
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FELHÍVÁS PARLAGFŰ

A parlagfű mára oly mértékben elte
jedt az országban, hogy 
okozott allergia népbetegséggé vált, s a 
lakosság mintegy negyedének okoz 
visszatérő problémát augusztustól o
tóberig. Mindez megelőzhető az alle
giát kiváltó tényező megszüntetésével, 
a parlagfű következetes irtásával.

Az élelmiszerláncr
gyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
értelmében a földhasználó köteles az 
ingatlanán a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntart
ni. Aki e
eleget, belterületen a jegyző, külterül
ten a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 
közérdekű védekezést rendel el (mel
nek a költségeit a földhasználó köteles 
megtéríteni), továbbá növényvédelmi 
bírságot szab ki.

A fentiekre tekint
lakosságot, a cégek, intézmények v
zetőit, hogy a tulajdonukban vagy 
használatukban lévő ingatlanokon a 
parlagfű kaszálását, vagy más módon 
történő irtását haladéktalanul (még a 
növény virágzása előtt) végezzék el, és 
ezt az állapoto
fenn. 

Amennyiben parlagfűvel szennyezett 
területeket észlelnek, ezzel kapcsolatos 
bejelentéseiket belterületre vonatk
zóan megtehetik személyesen a Po
gármesteri Hivatalban, illetve a 62/527
010
natko
helyi Járási Hivatal Földhivatali Oszt
lyánál (62/681
tehető a bárki által használható 
fű Bejelentő Rendszer
mely a Nemzeti Élelmiszerlánc
biztonsági Hivatal oldaláról, a 
https://pbr.nebih.gov.hu
lenül elérhető. 

A rendszer működéséről a Nébih ho
lapján található részletes információ 
(https://portal.nebih.gov.hu/
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ELHÍVÁS PARLAGFŰ

A parlagfű mára oly mértékben elte
jedt az országban, hogy 
okozott allergia népbetegséggé vált, s a 
lakosság mintegy negyedének okoz 
visszatérő problémát augusztustól o
tóberig. Mindez megelőzhető az alle
giát kiváltó tényező megszüntetésével, 
a parlagfű következetes irtásával.
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gyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
értelmében a földhasználó köteles az 
ingatlanán a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntart
ni. Aki e
eleget, belterületen a jegyző, külterül
ten a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 
közérdekű védekezést rendel el (mel
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megtéríteni), továbbá növényvédelmi 
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növény virágzása előtt) végezzék el, és 
ezt az állapoto
fenn. 
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gármesteri Hivatalban, illetve a 62/527
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növény virágzása előtt) végezzék el, és 
ezt az állapoto
fenn. 

Amennyiben parlagfűvel szennyezett 
területeket észlelnek, ezzel kapcsolatos 
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A fentiekre tekint
lakosságot, a cégek, intézmények v
zetőit, hogy a tulajdonukban vagy 
használatukban lévő ingatlanokon a 
parlagfű kaszálását, vagy más módon 
történő irtását haladéktalanul (még a 
növény virágzása előtt) végezzék el, és 

t folyamatosan tartsák 

Amennyiben parlagfűvel szennyezett 
területeket észlelnek, ezzel kapcsolatos 
bejelentéseiket belterületre vonatk
zóan megtehetik személyesen a Po
gármesteri Hivatalban, illetve a 62/527

es telefonszámon, külterület v
zásában pedig a Hódmezővásá

helyi Járási Hivatal Földhivatali Oszt
050). A bejelentés me

tehető a bárki által használható 
fű Bejelentő Rendszer
mely a Nemzeti Élelmiszerlánc
biztonsági Hivatal oldaláról, a 
https://pbr.nebih.gov.hu

 

A rendszer működéséről a Nébih ho
lapján található részletes információ 
(https://portal.nebih.gov.hu/

bejelento

Dr. Megyeri Szilvia

ELHÍVÁS PARLAGFŰ

A parlagfű mára oly mértékben elte
jedt az országban, hogy 
okozott allergia népbetegséggé vált, s a 
lakosság mintegy negyedének okoz 
visszatérő problémát augusztustól o
tóberig. Mindez megelőzhető az alle
giát kiváltó tényező megszüntetésével, 
a parlagfű következetes irtásával.

Az élelmiszerláncr
gyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
értelmében a földhasználó köteles az 
ingatlanán a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntart

kötelezettségének nem tesz 
eleget, belterületen a jegyző, külterül
ten a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 
közérdekű védekezést rendel el (mel
nek a költségeit a földhasználó köteles 
megtéríteni), továbbá növényvédelmi 

 

A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt 
lakosságot, a cégek, intézmények v
zetőit, hogy a tulajdonukban vagy 
használatukban lévő ingatlanokon a 
parlagfű kaszálását, vagy más módon 
történő irtását haladéktalanul (még a 
növény virágzása előtt) végezzék el, és 

t folyamatosan tartsák 

Amennyiben parlagfűvel szennyezett 
területeket észlelnek, ezzel kapcsolatos 
bejelentéseiket belterületre vonatk
zóan megtehetik személyesen a Po
gármesteri Hivatalban, illetve a 62/527

es telefonszámon, külterület v
zásában pedig a Hódmezővásá

helyi Járási Hivatal Földhivatali Oszt
050). A bejelentés me

tehető a bárki által használható 
fű Bejelentő Rendszer
mely a Nemzeti Élelmiszerlánc
biztonsági Hivatal oldaláról, a 
https://pbr.nebih.gov.hu

A rendszer működéséről a Nébih ho
lapján található részletes információ 
(https://portal.nebih.gov.hu/

bejelento

. Megyeri Szilvia

ELHÍVÁS PARLAGFŰ

A parlagfű mára oly mértékben elte
jedt az országban, hogy 
okozott allergia népbetegséggé vált, s a 
lakosság mintegy negyedének okoz 
visszatérő problémát augusztustól o
tóberig. Mindez megelőzhető az alle
giát kiváltó tényező megszüntetésével, 
a parlagfű következetes irtásával.

Az élelmiszerláncról és hatósági fel
gyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
értelmében a földhasználó köteles az 
ingatlanán a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntart

kötelezettségének nem tesz 
eleget, belterületen a jegyző, külterül
ten a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 
közérdekű védekezést rendel el (mel
nek a költségeit a földhasználó köteles 
megtéríteni), továbbá növényvédelmi 

ettel kérem a tisztelt 
lakosságot, a cégek, intézmények v
zetőit, hogy a tulajdonukban vagy 
használatukban lévő ingatlanokon a 
parlagfű kaszálását, vagy más módon 
történő irtását haladéktalanul (még a 
növény virágzása előtt) végezzék el, és 

t folyamatosan tartsák 

Amennyiben parlagfűvel szennyezett 
területeket észlelnek, ezzel kapcsolatos 
bejelentéseiket belterületre vonatk
zóan megtehetik személyesen a Po
gármesteri Hivatalban, illetve a 62/527

es telefonszámon, külterület v
zásában pedig a Hódmezővásá

helyi Járási Hivatal Földhivatali Oszt
050). A bejelentés me

tehető a bárki által használható 
fű Bejelentő Rendszer
mely a Nemzeti Élelmiszerlánc
biztonsági Hivatal oldaláról, a 
https://pbr.nebih.gov.hu

A rendszer működéséről a Nébih ho
lapján található részletes információ 
(https://portal.nebih.gov.hu/

bejelento

. Megyeri Szilvia

ELHÍVÁS PARLAGFŰ

A parlagfű mára oly mértékben elte
jedt az országban, hogy 
okozott allergia népbetegséggé vált, s a 
lakosság mintegy negyedének okoz 
visszatérő problémát augusztustól o
tóberig. Mindez megelőzhető az alle
giát kiváltó tényező megszüntetésével, 
a parlagfű következetes irtásával.

ól és hatósági fel
gyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
értelmében a földhasználó köteles az 
ingatlanán a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntart

kötelezettségének nem tesz 
eleget, belterületen a jegyző, külterül
ten a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 
közérdekű védekezést rendel el (mel
nek a költségeit a földhasználó köteles 
megtéríteni), továbbá növényvédelmi 

ettel kérem a tisztelt 
lakosságot, a cégek, intézmények v
zetőit, hogy a tulajdonukban vagy 
használatukban lévő ingatlanokon a 
parlagfű kaszálását, vagy más módon 
történő irtását haladéktalanul (még a 
növény virágzása előtt) végezzék el, és 

t folyamatosan tartsák 

Amennyiben parlagfűvel szennyezett 
területeket észlelnek, ezzel kapcsolatos 
bejelentéseiket belterületre vonatk
zóan megtehetik személyesen a Po
gármesteri Hivatalban, illetve a 62/527

es telefonszámon, külterület v
zásában pedig a Hódmezővásá

helyi Járási Hivatal Földhivatali Oszt
050). A bejelentés me

tehető a bárki által használható 
fű Bejelentő Rendszer
mely a Nemzeti Élelmiszerlánc
biztonsági Hivatal oldaláról, a 
https://pbr.nebih.gov.hu

A rendszer működéséről a Nébih ho
lapján található részletes információ 
(https://portal.nebih.gov.hu/

bejelento-rendszer).

. Megyeri Szilvia

ELHÍVÁS PARLAGFŰ

A parlagfű mára oly mértékben elte
jedt az országban, hogy 
okozott allergia népbetegséggé vált, s a 
lakosság mintegy negyedének okoz 
visszatérő problémát augusztustól o
tóberig. Mindez megelőzhető az alle
giát kiváltó tényező megszüntetésével, 
a parlagfű következetes irtásával.

ól és hatósági fel
gyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
értelmében a földhasználó köteles az 
ingatlanán a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntart

kötelezettségének nem tesz 
eleget, belterületen a jegyző, külterül
ten a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 
közérdekű védekezést rendel el (mel
nek a költségeit a földhasználó köteles 
megtéríteni), továbbá növényvédelmi 

ettel kérem a tisztelt 
lakosságot, a cégek, intézmények v
zetőit, hogy a tulajdonukban vagy 
használatukban lévő ingatlanokon a 
parlagfű kaszálását, vagy más módon 
történő irtását haladéktalanul (még a 
növény virágzása előtt) végezzék el, és 

t folyamatosan tartsák 

Amennyiben parlagfűvel szennyezett 
területeket észlelnek, ezzel kapcsolatos 
bejelentéseiket belterületre vonatk
zóan megtehetik személyesen a Po
gármesteri Hivatalban, illetve a 62/527

es telefonszámon, külterület v
zásában pedig a Hódmezővásá

helyi Járási Hivatal Földhivatali Oszt
050). A bejelentés me

tehető a bárki által használható 
fű Bejelentő Rendszer
mely a Nemzeti Élelmiszerlánc
biztonsági Hivatal oldaláról, a 
https://pbr.nebih.gov.hu

A rendszer működéséről a Nébih ho
lapján található részletes információ 
(https://portal.nebih.gov.hu/

rendszer).

. Megyeri Szilvia

ELHÍVÁS PARLAGFŰ-

A parlagfű mára oly mértékben elte
jedt az országban, hogy 
okozott allergia népbetegséggé vált, s a 
lakosság mintegy negyedének okoz 
visszatérő problémát augusztustól o
tóberig. Mindez megelőzhető az alle
giát kiváltó tényező megszüntetésével, 
a parlagfű következetes irtásával.

ól és hatósági fel
gyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
értelmében a földhasználó köteles az 
ingatlanán a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntart

kötelezettségének nem tesz 
eleget, belterületen a jegyző, külterül
ten a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 
közérdekű védekezést rendel el (mel
nek a költségeit a földhasználó köteles 
megtéríteni), továbbá növényvédelmi 

ettel kérem a tisztelt 
lakosságot, a cégek, intézmények v
zetőit, hogy a tulajdonukban vagy 
használatukban lévő ingatlanokon a 
parlagfű kaszálását, vagy más módon 
történő irtását haladéktalanul (még a 
növény virágzása előtt) végezzék el, és 

t folyamatosan tartsák 

Amennyiben parlagfűvel szennyezett 
területeket észlelnek, ezzel kapcsolatos 
bejelentéseiket belterületre vonatk
zóan megtehetik személyesen a Po
gármesteri Hivatalban, illetve a 62/527

es telefonszámon, külterület v
zásában pedig a Hódmezővásá

helyi Járási Hivatal Földhivatali Oszt
050). A bejelentés me

tehető a bárki által használható 
fű Bejelentő Rendszer
mely a Nemzeti Élelmiszerlánc
biztonsági Hivatal oldaláról, a 
https://pbr.nebih.gov.hu

A rendszer működéséről a Nébih ho
lapján található részletes információ 
(https://portal.nebih.gov.hu/

rendszer).

. Megyeri Szilvia

-MENTESÍTÉSRE

A parlagfű mára oly mértékben elte
jedt az országban, hogy 
okozott allergia népbetegséggé vált, s a 
lakosság mintegy negyedének okoz 
visszatérő problémát augusztustól o
tóberig. Mindez megelőzhető az alle
giát kiváltó tényező megszüntetésével, 
a parlagfű következetes irtásával.

ól és hatósági fel
gyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
értelmében a földhasználó köteles az 
ingatlanán a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntart

kötelezettségének nem tesz 
eleget, belterületen a jegyző, külterül
ten a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 
közérdekű védekezést rendel el (mel
nek a költségeit a földhasználó köteles 
megtéríteni), továbbá növényvédelmi 

ettel kérem a tisztelt 
lakosságot, a cégek, intézmények v
zetőit, hogy a tulajdonukban vagy 
használatukban lévő ingatlanokon a 
parlagfű kaszálását, vagy más módon 
történő irtását haladéktalanul (még a 
növény virágzása előtt) végezzék el, és 

t folyamatosan tartsák 

Amennyiben parlagfűvel szennyezett 
területeket észlelnek, ezzel kapcsolatos 
bejelentéseiket belterületre vonatk
zóan megtehetik személyesen a Po
gármesteri Hivatalban, illetve a 62/527

es telefonszámon, külterület v
zásában pedig a Hódmezővásá

helyi Járási Hivatal Földhivatali Oszt
050). A bejelentés me

tehető a bárki által használható 
fű Bejelentő Rendszeren keresztül is, 
mely a Nemzeti Élelmiszerlánc
biztonsági Hivatal oldaláról, a 
https://pbr.nebih.gov.hu

A rendszer működéséről a Nébih ho
lapján található részletes információ 
(https://portal.nebih.gov.hu/

rendszer).

. Megyeri Szilvia

MENTESÍTÉSRE

A parlagfű mára oly mértékben elte
jedt az országban, hogy a pollenje által 
okozott allergia népbetegséggé vált, s a 
lakosság mintegy negyedének okoz 
visszatérő problémát augusztustól o
tóberig. Mindez megelőzhető az alle
giát kiváltó tényező megszüntetésével, 
a parlagfű következetes irtásával.

ól és hatósági fel
gyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
értelmében a földhasználó köteles az 
ingatlanán a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntart

kötelezettségének nem tesz 
eleget, belterületen a jegyző, külterül
ten a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 
közérdekű védekezést rendel el (mel
nek a költségeit a földhasználó köteles 
megtéríteni), továbbá növényvédelmi 

ettel kérem a tisztelt 
lakosságot, a cégek, intézmények v
zetőit, hogy a tulajdonukban vagy 
használatukban lévő ingatlanokon a 
parlagfű kaszálását, vagy más módon 
történő irtását haladéktalanul (még a 
növény virágzása előtt) végezzék el, és 

t folyamatosan tartsák 

Amennyiben parlagfűvel szennyezett 
területeket észlelnek, ezzel kapcsolatos 
bejelentéseiket belterületre vonatk
zóan megtehetik személyesen a Po
gármesteri Hivatalban, illetve a 62/527

es telefonszámon, külterület v
zásában pedig a Hódmezővásá

helyi Járási Hivatal Földhivatali Oszt
050). A bejelentés me

tehető a bárki által használható 
en keresztül is, 

mely a Nemzeti Élelmiszerlánc
biztonsági Hivatal oldaláról, a 
https://pbr.nebih.gov.hu 

A rendszer működéséről a Nébih ho
lapján található részletes információ 
(https://portal.nebih.gov.hu/

rendszer).

. Megyeri Szilvia

M

MENTESÍTÉSRE

A parlagfű mára oly mértékben elte
a pollenje által 

okozott allergia népbetegséggé vált, s a 
lakosság mintegy negyedének okoz 
visszatérő problémát augusztustól o
tóberig. Mindez megelőzhető az alle
giát kiváltó tényező megszüntetésével, 
a parlagfű következetes irtásával.

ól és hatósági fel
gyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
értelmében a földhasználó köteles az 
ingatlanán a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntart

kötelezettségének nem tesz 
eleget, belterületen a jegyző, külterül
ten a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 
közérdekű védekezést rendel el (mel
nek a költségeit a földhasználó köteles 
megtéríteni), továbbá növényvédelmi 

ettel kérem a tisztelt 
lakosságot, a cégek, intézmények v
zetőit, hogy a tulajdonukban vagy 
használatukban lévő ingatlanokon a 
parlagfű kaszálását, vagy más módon 
történő irtását haladéktalanul (még a 
növény virágzása előtt) végezzék el, és 

t folyamatosan tartsák 

Amennyiben parlagfűvel szennyezett 
területeket észlelnek, ezzel kapcsolatos 
bejelentéseiket belterületre vonatk
zóan megtehetik személyesen a Po
gármesteri Hivatalban, illetve a 62/527

es telefonszámon, külterület v
zásában pedig a Hódmezővásá

helyi Járási Hivatal Földhivatali Oszt
050). A bejelentés me

tehető a bárki által használható 
en keresztül is, 

mely a Nemzeti Élelmiszerlánc
biztonsági Hivatal oldaláról, a 

 címen közve

A rendszer működéséről a Nébih ho
lapján található részletes információ 
(https://portal.nebih.gov.hu/

rendszer).

. Megyeri Szilvia

M

MENTESÍTÉSRE

A parlagfű mára oly mértékben elte
a pollenje által 

okozott allergia népbetegséggé vált, s a 
lakosság mintegy negyedének okoz 
visszatérő problémát augusztustól o
tóberig. Mindez megelőzhető az alle
giát kiváltó tényező megszüntetésével, 
a parlagfű következetes irtásával.

ól és hatósági fel
gyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
értelmében a földhasználó köteles az 
ingatlanán a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntart

kötelezettségének nem tesz 
eleget, belterületen a jegyző, külterül
ten a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 
közérdekű védekezést rendel el (mel
nek a költségeit a földhasználó köteles 
megtéríteni), továbbá növényvédelmi 

ettel kérem a tisztelt 
lakosságot, a cégek, intézmények v
zetőit, hogy a tulajdonukban vagy 
használatukban lévő ingatlanokon a 
parlagfű kaszálását, vagy más módon 
történő irtását haladéktalanul (még a 
növény virágzása előtt) végezzék el, és 

t folyamatosan tartsák 

Amennyiben parlagfűvel szennyezett 
területeket észlelnek, ezzel kapcsolatos 
bejelentéseiket belterületre vonatk
zóan megtehetik személyesen a Po
gármesteri Hivatalban, illetve a 62/527

es telefonszámon, külterület v
zásában pedig a Hódmezővásá

helyi Járási Hivatal Földhivatali Oszt
050). A bejelentés me

tehető a bárki által használható 
en keresztül is, 

mely a Nemzeti Élelmiszerlánc
biztonsági Hivatal oldaláról, a 

címen közve

A rendszer működéséről a Nébih ho
lapján található részletes információ 
(https://portal.nebih.gov.hu/

rendszer).

. Megyeri Szilvia

MINDSZENT 

MENTESÍTÉSRE

A parlagfű mára oly mértékben elte
a pollenje által 

okozott allergia népbetegséggé vált, s a 
lakosság mintegy negyedének okoz 
visszatérő problémát augusztustól o
tóberig. Mindez megelőzhető az alle
giát kiváltó tényező megszüntetésével, 
a parlagfű következetes irtásával.

ól és hatósági fel
gyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
értelmében a földhasználó köteles az 
ingatlanán a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntart

kötelezettségének nem tesz 
eleget, belterületen a jegyző, külterül
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megtéríteni), továbbá növényvédelmi 

ettel kérem a tisztelt 
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zásában pedig a Hódmezővásá

helyi Járási Hivatal Földhivatali Oszt
050). A bejelentés me

tehető a bárki által használható 
en keresztül is, 

mely a Nemzeti Élelmiszerlánc
biztonsági Hivatal oldaláról, a 
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lapján található részletes információ 
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A rendszer működéséről a Nébih ho
lapján található részletes információ 
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Ebben az évben is szeretnénk köszönteni a 
kösd vasárnapján
Szeretettel hívjuk és várjuk a jubiláns párokat, akik ebben az esztendőben ünne
lik az 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51, 52, stb. … éves házassági évfordul
jukat. A jubiláló házaspárok megáld
9.00
Azok jelentkezését 
lomban kötöttek házasságot, vagy itt kötöttek házasságot, de már nem laknak
Mindszenten.
Akik szeretnének ezen az ünnepségen részt venni, azokat kérjük, hogy jelentke
zenek 

 

Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt az 
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Családi Napra.
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Mindszent: Kossuth Lajos utca
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Mindszenten.
Akik szeretnének ezen az ünnepségen részt venni, azokat kérjük, hogy jelentke
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Azok jelentkezését 
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Mindszenten.
Akik szeretnének ezen az ünnepségen részt venni, azokat kérjük, hogy jelentke
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Mindszent: Kossuth Lajos utca

10:00 Megnyitó
A Mindszenti Szakács” babgulyás főzőverseny

10:30 „Mindszenti Virtus Kupa” csapat vetélkedő
 

Közben: Eredményhirdetés, díjak átadása
A progr

Mindenkinek jó és tartalmas sz

A Mindenszentek Plébánia szeretettel meghívja

án, vasárnap az 

n a 

ÖNKÉNTES

2019. június 28

XVI. Mindszenti Napo

Arra bíztatunk, hogy 

szent Város Önkormányzata és a Mindszenti Nap

kért Egyesület legnagyobb rendezvényén. 

Ajánlatunkból: kiállítás

ő, kézműves műhely, arcfestés, "kalauz", dekoros, stb. Részletek a b

lentkezés után. Kérlek, hogy, ha akár egy fél napot is örömmel rászánnál az 

idődből, akkor jelezd a 30/670

Várunk, várjuk szeretettel és izgalmas feladatokkal. Elő

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁZASOK KÖSZÖNTÉSE

Ebben az évben is szeretnénk köszönteni a 
kösd vasárnapján
Szeretettel hívjuk és várjuk a jubiláns párokat, akik ebben az esztendőben ünne
lik az 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51, 52, stb. … éves házassági évfordul
jukat. A jubiláló házaspárok megáld

kezdődő szentmise keretében kerül sor a Templomban. 
Azok jelentkezését 
lomban kötöttek házasságot, vagy itt kötöttek házasságot, de már nem laknak
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Akik szeretnének ezen az ünnepségen részt venni, azokat kérjük, hogy jelentke
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Mindenszentek Plébánia szervezésében
Családi Napra. 
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Akik szeretnének ezen az ünnepségen részt venni, azokat kérjük, hogy jelentke

únius 8

Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt az 
Mindenszentek Plébánia szervezésében
Családi Napra. 

CSALÁDI 

2019. június 10. hétfő 10:00 
Helyszín: Mindens
Mindszent: Kossuth Lajos utca

10:00 Megnyitó
A Mindszenti Szakács” babgulyás főzőverseny

10:30 „Mindszenti Virtus Kupa” csapat vetélkedő

Közben: Eredményhirdetés, díjak átadása
A progr

Mindenkinek jó és tartalmas sz

A Mindenszentek Plébánia szeretettel meghívja

án, vasárnap az 

9.00

KERESTETIK!

2019. június 28

XVI. Mindszenti Napo

Arra bíztatunk, hogy 

szent Város Önkormányzata és a Mindszenti Nap

kért Egyesület legnagyobb rendezvényén. 

Ajánlatunkból: kiállítás

ő, kézműves műhely, arcfestés, "kalauz", dekoros, stb. Részletek a b

lentkezés után. Kérlek, hogy, ha akár egy fél napot is örömmel rászánnál az 

idődből, akkor jelezd a 30/670

Várunk, várjuk szeretettel és izgalmas feladatokkal. Elő

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁZASOK KÖSZÖNTÉSE

Ebben az évben is szeretnénk köszönteni a 
kösd vasárnapján
Szeretettel hívjuk és várjuk a jubiláns párokat, akik ebben az esztendőben ünne
lik az 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51, 52, stb. … éves házassági évfordul
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kösd vasárnapján
Szeretettel hívjuk és várjuk a jubiláns párokat, akik ebben az esztendőben ünne
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Várunk, várjuk szeretettel és izgalmas feladatokkal. Elő

NKORMÁNYZATÁNAK
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ÁZASOK KÖSZÖNTÉSE

Ebben az évben is szeretnénk köszönteni a 
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Szeretettel hívjuk és várjuk a jubiláns párokat, akik ebben az esztendőben ünne
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jukat. A jubiláló házaspárok megáld
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Mindenszentek Plébánia szervezésében
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Ajánlatunkból: kiállítás

ő, kézműves műhely, arcfestés, "kalauz", dekoros, stb. Részletek a b

lentkezés után. Kérlek, hogy, ha akár egy fél napot is örömmel rászánnál az 
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Várunk, várjuk szeretettel és izgalmas feladatokkal. Elő

NKORMÁNYZATÁNAK
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lentkezés után. Kérlek, hogy, ha akár egy fél napot is örömmel rászánnál az 
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Szeretettel hívjuk és várjuk a jubiláns párokat, akik ebben az esztendőben ünne
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Mindenkinek jó és tartalmas sz
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kor kezdődő szentmisére és az azt követő körmenetre és ü

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
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Várunk, várjuk szeretettel és izgalmas feladatokkal. Elő

NKORMÁNYZATÁNAK

 
M

ÁZASOK KÖSZÖNTÉSE

Ebben az évben is szeretnénk köszönteni a 

Szeretettel hívjuk és várjuk a jubiláns párokat, akik ebben az esztendőben ünne
lik az 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51, 52, stb. … éves házassági évfordul
jukat. A jubiláló házaspárok megáld

kezdődő szentmise keretében kerül sor a Templomban. 
várjuk, akik itt laknak Mindszenten, de nem ebben a tem

lomban kötöttek házasságot, vagy itt kötöttek házasságot, de már nem laknak

Akik szeretnének ezen az ünnepségen részt venni, azokat kérjük, hogy jelentke
ig!

És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se f

Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt az 
Mindenszentek Plébánia szervezésében
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Mindszent: Kossuth Lajos utca

A Mindszenti Szakács” babgulyás főzőverseny
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Közben: Eredményhirdetés, díjak átadása
am ideje alatt: kézműves ház, élő zene, jótékonysági vásár
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először megrendezésre kerülő Pünkösdi 

zentek katolikus templom kertje és parkolója
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lentkezés után. Kérlek, hogy, ha akár egy fél napot is örömmel rászánnál az 

re is köszönjük!

 

IRDETÉSE 

jubiláló házaspárokat 

Szeretettel hívjuk és várjuk a jubiláns párokat, akik ebben az esztendőben ünne
lik az 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51, 52, stb. … éves házassági évfordul

én Pünkösd vasárnapján,
kezdődő szentmise keretében kerül sor a Templomban. 

várjuk, akik itt laknak Mindszenten, de nem ebben a tem
lomban kötöttek házasságot, vagy itt kötöttek házasságot, de már nem laknak

Akik szeretnének ezen az ünnepségen részt venni, azokat kérjük, hogy jelentke

 

Élő Hit Műhelye Alapítvány és a 
először megrendezésre kerülő Pünkösdi 

zentek katolikus templom kertje és parkolója 

am ideje alatt: kézműves ház, élő zene, jótékonysági vásár
órakozást kívánnak a szervezők

önt és kedves családját 2019. 
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jubiláló házaspárokat 

Szeretettel hívjuk és várjuk a jubiláns párokat, akik ebben az esztendőben ünne
lik az 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51, 52, stb. … éves házassági évfordul

én Pünkösd vasárnapján,
kezdődő szentmise keretében kerül sor a Templomban. 

várjuk, akik itt laknak Mindszenten, de nem ebben a tem
lomban kötöttek házasságot, vagy itt kötöttek házasságot, de már nem laknak
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Szeretettel hívjuk és várjuk a jubiláns párokat, akik ebben az esztendőben ünne
lik az 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51, 52, stb. … éves házassági évfordul
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2019.  
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lik az 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51, 52, stb. … éves házassági évfordul

én Pünkösd vasárnapján,
 

várjuk, akik itt laknak Mindszenten, de nem ebben a tem
lomban kötöttek házasságot, vagy itt kötöttek házasságot, de már nem laknak
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re is köszönjük!

2019. 
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Szeretettel hívjuk és várjuk a jubiláns párokat, akik ebben az esztendőben ünne
lik az 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51, 52, stb. … éves házassági évfordul

én Pünkösd vasárnapján,

várjuk, akik itt laknak Mindszenten, de nem ebben a tem
lomban kötöttek házasságot, vagy itt kötöttek házasságot, de már nem laknak
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várjuk, akik itt laknak Mindszenten, de nem ebben a tem
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először megrendezésre kerülő Pünkösdi 

am ideje alatt: kézműves ház, élő zene, jótékonysági vásár
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Szeretettel hívjuk és várjuk a jubiláns párokat, akik ebben az esztendőben ünne
lik az 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51, 52, stb. … éves házassági évfordul

én Pünkösd vasárnapján,

várjuk, akik itt laknak Mindszenten, de nem ebben a tem
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Akik szeretnének ezen az ünnepségen részt venni, azokat kérjük, hogy jelentke
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először megrendezésre kerülő Pünkösdi 
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én Pünkösd vasárnapján,

várjuk, akik itt laknak Mindszenten, de nem ebben a tem
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feladatok, éjszakai kalandtúra állomáshel

ő, kézműves műhely, arcfestés, "kalauz", dekoros, stb. Részletek a b

lentkezés után. Kérlek, hogy, ha akár egy fél napot is örömmel rászánnál az 
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én Pünkösd vasárnapján,
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én Pünkösd vasárnapján,

várjuk, akik itt laknak Mindszenten, de nem ebben a tem
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Akik szeretnének ezen az ünnepségen részt venni, azokat kérjük, hogy jelentke
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várjuk, akik itt laknak Mindszenten, de nem ebben a tem
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Házasságot kötött: 
-
  
  
-
  
  
 
55 éve kötött házasságot
-
   
45 éve kötött házasságot 
-
 
-
  
-
  
  
40 éve kötött házasságot
-
  
  
  
-
  
35 éve kötött házas
-
  
-
  
30 éve kötött házasságot
-
  
-
  
-
  
 

A Képviselő
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 
hálózatra, 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 
ingatlan
A rendeletet 
feltételekről, az eljárás m
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
től, vagy telefonon a 62/527
 

Házasságot kötött: 
- 2019. 05. 18. 
  Pap Viktor és Mészáros Ilona
  Menyhárt Imre és Kórik Viktória
- 2019. 05. 25. 
  Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda
  Mihály Roland és Vlocskó Noémi
 
55 éve kötött házasságot
- 1964. 06. 20.
   Hevesi László és Bába Mária 
45 éve kötött házasságot 
- 1974. 06. 08.
 Elekes József és Németh Eszter
- 1974. 06. 13.
  Kurucsai Mihály és Czirok Piroska
- 1974. 06. 22. 
  Lázár János és Kispál Margit
  Kovács
40 éve kötött házasságot
- 1979. 06. 09. 
  Koncsek Bálint és Pálinkó Piroska
  Gémes István és Csatlós Mária
  Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter
- 1979. 06. 16. 
  Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna
35 éve kötött házas
- 1984. 06. 02.
  Szabó István és Darázs Mária
- 1984. 06. 16. 
  Gyémánt Ferenc és Székesi Mária 
30 éve kötött házasságot
- 1989. 06. 03.
  Petrács János Géza és Huszka Anna
- 1989. 06. 10. 
  Cseh János és Molnár Etelka Mária
- 1989. 06. 17.
  Na
 

A Képviselő
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 
hálózatra, 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 
ingatlan
A rendeletet 
feltételekről, az eljárás m
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
től, vagy telefonon a 62/527
 

Házasságot kötött: 
2019. 05. 18. 
Pap Viktor és Mészáros Ilona
Menyhárt Imre és Kórik Viktória
2019. 05. 25. 
Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda
Mihály Roland és Vlocskó Noémi

55 éve kötött házasságot
1964. 06. 20.
Hevesi László és Bába Mária 

45 éve kötött házasságot 
1974. 06. 08.
Elekes József és Németh Eszter
1974. 06. 13.
Kurucsai Mihály és Czirok Piroska
1974. 06. 22. 
Lázár János és Kispál Margit
Kovács

40 éve kötött házasságot
1979. 06. 09. 
Koncsek Bálint és Pálinkó Piroska
Gémes István és Csatlós Mária
Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter
1979. 06. 16. 
Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna

35 éve kötött házas
1984. 06. 02.
Szabó István és Darázs Mária
1984. 06. 16. 
Gyémánt Ferenc és Székesi Mária 

30 éve kötött házasságot
1989. 06. 03.
Petrács János Géza és Huszka Anna
1989. 06. 10. 
Cseh János és Molnár Etelka Mária
1989. 06. 17.
Na

A Képviselő
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 
hálózatra, 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 
ingatlan
A rendeletet 
feltételekről, az eljárás m
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
től, vagy telefonon a 62/527

Házasságot kötött: 
2019. 05. 18. 
Pap Viktor és Mészáros Ilona
Menyhárt Imre és Kórik Viktória
2019. 05. 25. 
Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda
Mihály Roland és Vlocskó Noémi

55 éve kötött házasságot
1964. 06. 20.
Hevesi László és Bába Mária 

45 éve kötött házasságot 
1974. 06. 08.
Elekes József és Németh Eszter
1974. 06. 13.
Kurucsai Mihály és Czirok Piroska
1974. 06. 22. 
Lázár János és Kispál Margit
Kovács

40 éve kötött házasságot
1979. 06. 09. 
Koncsek Bálint és Pálinkó Piroska
Gémes István és Csatlós Mária
Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter
1979. 06. 16. 
Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna

35 éve kötött házas
1984. 06. 02.
Szabó István és Darázs Mária
1984. 06. 16. 
Gyémánt Ferenc és Székesi Mária 

30 éve kötött házasságot
1989. 06. 03.
Petrács János Géza és Huszka Anna
1989. 06. 10. 
Cseh János és Molnár Etelka Mária
1989. 06. 17.
Nagy András és Molnár Aranka 

ISMÉT LEHETŐSÉG VAN A

A Képviselő
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 
hálózatra, 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 
ingatlan
A rendeletet 
feltételekről, az eljárás m
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
től, vagy telefonon a 62/527

Házasságot kötött: 
2019. 05. 18. 
Pap Viktor és Mészáros Ilona
Menyhárt Imre és Kórik Viktória
2019. 05. 25. 
Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda
Mihály Roland és Vlocskó Noémi

55 éve kötött házasságot
1964. 06. 20.
Hevesi László és Bába Mária 

45 éve kötött házasságot 
1974. 06. 08.
Elekes József és Németh Eszter
1974. 06. 13.
Kurucsai Mihály és Czirok Piroska
1974. 06. 22. 
Lázár János és Kispál Margit
Kovács

40 éve kötött házasságot
1979. 06. 09. 
Koncsek Bálint és Pálinkó Piroska
Gémes István és Csatlós Mária
Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter
1979. 06. 16. 
Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna

35 éve kötött házas
1984. 06. 02.
Szabó István és Darázs Mária
1984. 06. 16. 
Gyémánt Ferenc és Székesi Mária 

30 éve kötött házasságot
1989. 06. 03.
Petrács János Géza és Huszka Anna
1989. 06. 10. 
Cseh János és Molnár Etelka Mária
1989. 06. 17.

gy András és Molnár Aranka 

SMÉT LEHETŐSÉG VAN A

A Képviselő
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 
hálózatra, 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 
ingatlan
A rendeletet 
feltételekről, az eljárás m
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
től, vagy telefonon a 62/527

Házasságot kötött: 
2019. 05. 18. 
Pap Viktor és Mészáros Ilona
Menyhárt Imre és Kórik Viktória
2019. 05. 25. 
Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda
Mihály Roland és Vlocskó Noémi

55 éve kötött házasságot
1964. 06. 20.
Hevesi László és Bába Mária 

45 éve kötött házasságot 
1974. 06. 08.
Elekes József és Németh Eszter
1974. 06. 13.
Kurucsai Mihály és Czirok Piroska
1974. 06. 22. 
Lázár János és Kispál Margit
Kovács

40 éve kötött házasságot
1979. 06. 09. 
Koncsek Bálint és Pálinkó Piroska
Gémes István és Csatlós Mária
Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter
1979. 06. 16. 
Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna

35 éve kötött házas
1984. 06. 02.
Szabó István és Darázs Mária
1984. 06. 16. 
Gyémánt Ferenc és Székesi Mária 

30 éve kötött házasságot
1989. 06. 03.
Petrács János Géza és Huszka Anna
1989. 06. 10. 
Cseh János és Molnár Etelka Mária
1989. 06. 17.

gy András és Molnár Aranka 

SMÉT LEHETŐSÉG VAN A

A Képviselő
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 
hálózatra, 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 
ingatlan
A rendeletet 
feltételekről, az eljárás m
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
től, vagy telefonon a 62/527

Házasságot kötött: 
2019. 05. 18. 
Pap Viktor és Mészáros Ilona
Menyhárt Imre és Kórik Viktória
2019. 05. 25. 
Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda
Mihály Roland és Vlocskó Noémi

55 éve kötött házasságot
1964. 06. 20.
Hevesi László és Bába Mária 

45 éve kötött házasságot 
1974. 06. 08.
Elekes József és Németh Eszter
1974. 06. 13.
Kurucsai Mihály és Czirok Piroska
1974. 06. 22. 
Lázár János és Kispál Margit
Kovács

40 éve kötött házasságot
1979. 06. 09. 
Koncsek Bálint és Pálinkó Piroska
Gémes István és Csatlós Mária
Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter
1979. 06. 16. 
Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna

35 éve kötött házas
1984. 06. 02.
Szabó István és Darázs Mária
1984. 06. 16. 
Gyémánt Ferenc és Székesi Mária 

30 éve kötött házasságot
1989. 06. 03.
Petrács János Géza és Huszka Anna
1989. 06. 10. 
Cseh János és Molnár Etelka Mária
1989. 06. 17.

gy András és Molnár Aranka 

SMÉT LEHETŐSÉG VAN A

A Képviselő
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 
hálózatra, 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 
ingatlan
A rendeletet 
feltételekről, az eljárás m
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
től, vagy telefonon a 62/527

Házasságot kötött: 
2019. 05. 18. 
Pap Viktor és Mészáros Ilona
Menyhárt Imre és Kórik Viktória
2019. 05. 25. 
Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda
Mihály Roland és Vlocskó Noémi

55 éve kötött házasságot
1964. 06. 20.
Hevesi László és Bába Mária 

45 éve kötött házasságot 
1974. 06. 08.
Elekes József és Németh Eszter
1974. 06. 13.
Kurucsai Mihály és Czirok Piroska
1974. 06. 22. 
Lázár János és Kispál Margit
Kovács 

40 éve kötött házasságot
1979. 06. 09. 
Koncsek Bálint és Pálinkó Piroska
Gémes István és Csatlós Mária
Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter
1979. 06. 16. 
Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna

35 éve kötött házas
1984. 06. 02.
Szabó István és Darázs Mária
1984. 06. 16. 
Gyémánt Ferenc és Székesi Mária 

30 éve kötött házasságot
1989. 06. 03.
Petrács János Géza és Huszka Anna
1989. 06. 10. 
Cseh János és Molnár Etelka Mária
1989. 06. 17.

gy András és Molnár Aranka 

SMÉT LEHETŐSÉG VAN A

A Képviselő
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 
hálózatra, 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 
ingatlan-
A rendeletet 
feltételekről, az eljárás m
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
től, vagy telefonon a 62/527

Házasságot kötött: 
2019. 05. 18. 
Pap Viktor és Mészáros Ilona
Menyhárt Imre és Kórik Viktória
2019. 05. 25. 
Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda
Mihály Roland és Vlocskó Noémi

55 éve kötött házasságot
1964. 06. 20.
Hevesi László és Bába Mária 

45 éve kötött házasságot 
1974. 06. 08.
Elekes József és Németh Eszter
1974. 06. 13.
Kurucsai Mihály és Czirok Piroska
1974. 06. 22. 
Lázár János és Kispál Margit

 László és Lantos Margit
40 éve kötött házasságot

1979. 06. 09. 
Koncsek Bálint és Pálinkó Piroska
Gémes István és Csatlós Mária
Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter
1979. 06. 16. 
Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna

35 éve kötött házas
1984. 06. 02.
Szabó István és Darázs Mária
1984. 06. 16. 
Gyémánt Ferenc és Székesi Mária 

30 éve kötött házasságot
1989. 06. 03.
Petrács János Géza és Huszka Anna
1989. 06. 10. 
Cseh János és Molnár Etelka Mária
1989. 06. 17.

gy András és Molnár Aranka 

SMÉT LEHETŐSÉG VAN A

A Képviselő
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 
hálózatra, 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

-tulajdonosoknak. 
A rendeletet 
feltételekről, az eljárás m
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
től, vagy telefonon a 62/527

Házasságot kötött: 
2019. 05. 18. 
Pap Viktor és Mészáros Ilona
Menyhárt Imre és Kórik Viktória
2019. 05. 25. 
Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda
Mihály Roland és Vlocskó Noémi

55 éve kötött házasságot
1964. 06. 20.
Hevesi László és Bába Mária 

45 éve kötött házasságot 
1974. 06. 08.
Elekes József és Németh Eszter
1974. 06. 13.
Kurucsai Mihály és Czirok Piroska
1974. 06. 22. 
Lázár János és Kispál Margit

László és Lantos Margit
40 éve kötött házasságot

1979. 06. 09. 
Koncsek Bálint és Pálinkó Piroska
Gémes István és Csatlós Mária
Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter
1979. 06. 16. 
Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna

35 éve kötött házas
1984. 06. 02.
Szabó István és Darázs Mária
1984. 06. 16. 
Gyémánt Ferenc és Székesi Mária 

30 éve kötött házasságot
1989. 06. 03.
Petrács János Géza és Huszka Anna
1989. 06. 10. 
Cseh János és Molnár Etelka Mária
1989. 06. 17.

gy András és Molnár Aranka 

SMÉT LEHETŐSÉG VAN A

A Képviselő
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 
hálózatra, 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

tulajdonosoknak. 
A rendeletet 
feltételekről, az eljárás m
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
től, vagy telefonon a 62/527

Házasságot kötött: 
2019. 05. 18. 
Pap Viktor és Mészáros Ilona
Menyhárt Imre és Kórik Viktória
2019. 05. 25. 
Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda
Mihály Roland és Vlocskó Noémi

55 éve kötött házasságot
1964. 06. 20.
Hevesi László és Bába Mária 

45 éve kötött házasságot 
1974. 06. 08.
Elekes József és Németh Eszter
1974. 06. 13.
Kurucsai Mihály és Czirok Piroska
1974. 06. 22. 
Lázár János és Kispál Margit

László és Lantos Margit
40 éve kötött házasságot

1979. 06. 09. 
Koncsek Bálint és Pálinkó Piroska
Gémes István és Csatlós Mária
Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter
1979. 06. 16. 
Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna

35 éve kötött házas
1984. 06. 02.
Szabó István és Darázs Mária
1984. 06. 16. 
Gyémánt Ferenc és Székesi Mária 

30 éve kötött házasságot
1989. 06. 03.
Petrács János Géza és Huszka Anna
1989. 06. 10. 
Cseh János és Molnár Etelka Mária
1989. 06. 17.

gy András és Molnár Aranka 

SMÉT LEHETŐSÉG VAN A

A Képviselő-
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 
hálózatra, ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

tulajdonosoknak. 
A rendeletet 
feltételekről, az eljárás m
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
től, vagy telefonon a 62/527

Házasságot kötött: 
2019. 05. 18. 
Pap Viktor és Mészáros Ilona
Menyhárt Imre és Kórik Viktória
2019. 05. 25. 
Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda
Mihály Roland és Vlocskó Noémi

55 éve kötött házasságot
1964. 06. 20.
Hevesi László és Bába Mária 

45 éve kötött házasságot 
1974. 06. 08.
Elekes József és Németh Eszter
1974. 06. 13.
Kurucsai Mihály és Czirok Piroska
1974. 06. 22. 
Lázár János és Kispál Margit

László és Lantos Margit
40 éve kötött házasságot

1979. 06. 09. 
Koncsek Bálint és Pálinkó Piroska
Gémes István és Csatlós Mária
Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter
1979. 06. 16. 
Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna

35 éve kötött házas
1984. 06. 02.
Szabó István és Darázs Mária
1984. 06. 16. 
Gyémánt Ferenc és Székesi Mária 

30 éve kötött házasságot
1989. 06. 03.
Petrács János Géza és Huszka Anna
1989. 06. 10. 
Cseh János és Molnár Etelka Mária
1989. 06. 17.

gy András és Molnár Aranka 

SMÉT LEHETŐSÉG VAN A

-testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

tulajdonosoknak. 
A rendeletet 
feltételekről, az eljárás m
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
től, vagy telefonon a 62/527

Házasságot kötött: 
2019. 05. 18. 
Pap Viktor és Mészáros Ilona
Menyhárt Imre és Kórik Viktória
2019. 05. 25. 
Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda
Mihály Roland és Vlocskó Noémi

55 éve kötött házasságot
1964. 06. 20.
Hevesi László és Bába Mária 

45 éve kötött házasságot 
1974. 06. 08.
Elekes József és Németh Eszter
1974. 06. 13.
Kurucsai Mihály és Czirok Piroska
1974. 06. 22. 
Lázár János és Kispál Margit

László és Lantos Margit
40 éve kötött házasságot

1979. 06. 09. 
Koncsek Bálint és Pálinkó Piroska
Gémes István és Csatlós Mária
Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter
1979. 06. 16. 
Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna

35 éve kötött házas
1984. 06. 02.
Szabó István és Darázs Mária
1984. 06. 16. 
Gyémánt Ferenc és Székesi Mária 

30 éve kötött házasságot
1989. 06. 03.
Petrács János Géza és Huszka Anna
1989. 06. 10. 
Cseh János és Molnár Etelka Mária
1989. 06. 17.

gy András és Molnár Aranka 

SMÉT LEHETŐSÉG VAN A

LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

tulajdonosoknak. 
A rendeletet a 
feltételekről, az eljárás m
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
től, vagy telefonon a 62/527

Házasságot kötött: 
2019. 05. 18.  
Pap Viktor és Mészáros Ilona
Menyhárt Imre és Kórik Viktória
2019. 05. 25.  
Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda
Mihály Roland és Vlocskó Noémi

55 éve kötött házasságot
1964. 06. 20. 
Hevesi László és Bába Mária 

45 éve kötött házasságot 
1974. 06. 08. 
Elekes József és Németh Eszter
1974. 06. 13. 
Kurucsai Mihály és Czirok Piroska
1974. 06. 22.  
Lázár János és Kispál Margit

László és Lantos Margit
40 éve kötött házasságot

1979. 06. 09.  
Koncsek Bálint és Pálinkó Piroska
Gémes István és Csatlós Mária
Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter
1979. 06. 16.  
Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna

35 éve kötött házas
1984. 06. 02. 
Szabó István és Darázs Mária
1984. 06. 16.  
Gyémánt Ferenc és Székesi Mária 

30 éve kötött házasságot
1989. 06. 03. 
Petrács János Géza és Huszka Anna
1989. 06. 10.  
Cseh János és Molnár Etelka Mária
1989. 06. 17. 

gy András és Molnár Aranka 

SMÉT LEHETŐSÉG VAN A

LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

tulajdonosoknak. 
a 

feltételekről, az eljárás m
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
től, vagy telefonon a 62/527

Házasságot kötött: 
 

Pap Viktor és Mészáros Ilona
Menyhárt Imre és Kórik Viktória

 
Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda
Mihály Roland és Vlocskó Noémi

55 éve kötött házasságot
 

Hevesi László és Bába Mária 
45 éve kötött házasságot 

 
Elekes József és Németh Eszter

 
Kurucsai Mihály és Czirok Piroska

 
Lázár János és Kispál Margit

László és Lantos Margit
40 éve kötött házasságot

 
Koncsek Bálint és Pálinkó Piroska
Gémes István és Csatlós Mária
Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter

 
Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna

35 éve kötött házas
 

Szabó István és Darázs Mária
 

Gyémánt Ferenc és Székesi Mária 
30 éve kötött házasságot

 
Petrács János Géza és Huszka Anna

 
Cseh János és Molnár Etelka Mária

 
gy András és Molnár Aranka 

SMÉT LEHETŐSÉG VAN A

LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

tulajdonosoknak. 
a www.mindszent.hu

feltételekről, az eljárás m
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
től, vagy telefonon a 62/527

Házasságot kötött: 

Pap Viktor és Mészáros Ilona
Menyhárt Imre és Kórik Viktória

Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda
Mihály Roland és Vlocskó Noémi

55 éve kötött házasságot

Hevesi László és Bába Mária 
45 éve kötött házasságot 

Elekes József és Németh Eszter

Kurucsai Mihály és Czirok Piroska

Lázár János és Kispál Margit
László és Lantos Margit

40 éve kötött házasságot

Koncsek Bálint és Pálinkó Piroska
Gémes István és Csatlós Mária
Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter

Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna
35 éve kötött házas

Szabó István és Darázs Mária

Gyémánt Ferenc és Székesi Mária 
30 éve kötött házasságot

Petrács János Géza és Huszka Anna

Cseh János és Molnár Etelka Mária

gy András és Molnár Aranka 

SMÉT LEHETŐSÉG VAN A

LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

tulajdonosoknak. 
www.mindszent.hu

feltételekről, az eljárás m
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
től, vagy telefonon a 62/527

Házasságot kötött: 

Pap Viktor és Mészáros Ilona
Menyhárt Imre és Kórik Viktória

Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda
Mihály Roland és Vlocskó Noémi

55 éve kötött házasságot

Hevesi László és Bába Mária 
45 éve kötött házasságot 

Elekes József és Németh Eszter

Kurucsai Mihály és Czirok Piroska

Lázár János és Kispál Margit
László és Lantos Margit

40 éve kötött házasságot

Koncsek Bálint és Pálinkó Piroska
Gémes István és Csatlós Mária
Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter

Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna
35 éve kötött házas

Szabó István és Darázs Mária

Gyémánt Ferenc és Székesi Mária 
30 éve kötött házasságot

Petrács János Géza és Huszka Anna

Cseh János és Molnár Etelka Mária

gy András és Molnár Aranka 

SMÉT LEHETŐSÉG VAN A

LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

tulajdonosoknak. 
www.mindszent.hu

feltételekről, az eljárás m
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
től, vagy telefonon a 62/527

 

 

 

 

Házasságot kötött:  

Pap Viktor és Mészáros Ilona
Menyhárt Imre és Kórik Viktória

Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda
Mihály Roland és Vlocskó Noémi

55 éve kötött házasságot

Hevesi László és Bába Mária 
45 éve kötött házasságot 

Elekes József és Németh Eszter

Kurucsai Mihály és Czirok Piroska

Lázár János és Kispál Margit
László és Lantos Margit

40 éve kötött házasságot

Koncsek Bálint és Pálinkó Piroska
Gémes István és Csatlós Mária
Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter

Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna
35 éve kötött házas

Szabó István és Darázs Mária

Gyémánt Ferenc és Székesi Mária 
30 éve kötött házasságot

Petrács János Géza és Huszka Anna

Cseh János és Molnár Etelka Mária

gy András és Molnár Aranka 

SMÉT LEHETŐSÉG VAN A

LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

tulajdonosoknak. 
www.mindszent.hu

feltételekről, az eljárás m
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
től, vagy telefonon a 62/527

 

 

 

 

 

Pap Viktor és Mészáros Ilona
Menyhárt Imre és Kórik Viktória

Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda
Mihály Roland és Vlocskó Noémi

55 éve kötött házasságot

Hevesi László és Bába Mária 
45 éve kötött házasságot 

Elekes József és Németh Eszter

Kurucsai Mihály és Czirok Piroska

Lázár János és Kispál Margit
László és Lantos Margit

40 éve kötött házasságot

Koncsek Bálint és Pálinkó Piroska
Gémes István és Csatlós Mária
Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter

Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna
35 éve kötött házasságot

Szabó István és Darázs Mária

Gyémánt Ferenc és Székesi Mária 
30 éve kötött házasságot

Petrács János Géza és Huszka Anna

Cseh János és Molnár Etelka Mária

gy András és Molnár Aranka 

SMÉT LEHETŐSÉG VAN A

LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

tulajdonosoknak. 
www.mindszent.hu

feltételekről, az eljárás m
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
től, vagy telefonon a 62/527

 

Pap Viktor és Mészáros Ilona
Menyhárt Imre és Kórik Viktória

Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda
Mihály Roland és Vlocskó Noémi

55 éve kötött házasságot

Hevesi László és Bába Mária 
45 éve kötött házasságot 

Elekes József és Németh Eszter

Kurucsai Mihály és Czirok Piroska

Lázár János és Kispál Margit
László és Lantos Margit

40 éve kötött házasságot

Koncsek Bálint és Pálinkó Piroska
Gémes István és Csatlós Mária
Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter

Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna
ságot

Szabó István és Darázs Mária

Gyémánt Ferenc és Székesi Mária 
30 éve kötött házasságot

Petrács János Géza és Huszka Anna

Cseh János és Molnár Etelka Mária

gy András és Molnár Aranka 

SMÉT LEHETŐSÉG VAN A

LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

tulajdonosoknak. 
www.mindszent.hu

feltételekről, az eljárás m
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
től, vagy telefonon a 62/527

Pap Viktor és Mészáros Ilona
Menyhárt Imre és Kórik Viktória

Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda
Mihály Roland és Vlocskó Noémi

55 éve kötött házasságot

Hevesi László és Bába Mária 
45 éve kötött házasságot 

Elekes József és Németh Eszter

Kurucsai Mihály és Czirok Piroska

Lázár János és Kispál Margit
László és Lantos Margit

40 éve kötött házasságot

Koncsek Bálint és Pálinkó Piroska
Gémes István és Csatlós Mária
Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter

Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna
ságot

Szabó István és Darázs Mária

Gyémánt Ferenc és Székesi Mária 
30 éve kötött házasságot

Petrács János Géza és Huszka Anna

Cseh János és Molnár Etelka Mária

gy András és Molnár Aranka 

SMÉT LEHETŐSÉG VAN A

LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

tulajdonosoknak. 
www.mindszent.hu

feltételekről, az eljárás m
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
től, vagy telefonon a 62/527

Pap Viktor és Mészáros Ilona
Menyhárt Imre és Kórik Viktória

Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda
Mihály Roland és Vlocskó Noémi

55 éve kötött házasságot

Hevesi László és Bába Mária 
45 éve kötött házasságot 

Elekes József és Németh Eszter

Kurucsai Mihály és Czirok Piroska

Lázár János és Kispál Margit
László és Lantos Margit

40 éve kötött házasságot

Koncsek Bálint és Pálinkó Piroska
Gémes István és Csatlós Mária
Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter

Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna
ságot

Szabó István és Darázs Mária

Gyémánt Ferenc és Székesi Mária 
30 éve kötött házasságot

Petrács János Géza és Huszka Anna

Cseh János és Molnár Etelka Mária

gy András és Molnár Aranka 

SMÉT LEHETŐSÉG VAN A

LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

tulajdonosoknak. 
www.mindszent.hu

feltételekről, az eljárás m
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
től, vagy telefonon a 62/527

M

Pap Viktor és Mészáros Ilona
Menyhárt Imre és Kórik Viktória

Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda
Mihály Roland és Vlocskó Noémi

55 éve kötött házasságot 

Hevesi László és Bába Mária 
45 éve kötött házasságot 

Elekes József és Németh Eszter

Kurucsai Mihály és Czirok Piroska

Lázár János és Kispál Margit
László és Lantos Margit

40 éve kötött házasságot 

Koncsek Bálint és Pálinkó Piroska
Gémes István és Csatlós Mária
Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter

Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna
ságot 

Szabó István és Darázs Mária

Gyémánt Ferenc és Székesi Mária 
30 éve kötött házasságot 

Petrács János Géza és Huszka Anna

Cseh János és Molnár Etelka Mária

gy András és Molnár Aranka 

SMÉT LEHETŐSÉG VAN A

LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

tulajdonosoknak. 
www.mindszent.hu

feltételekről, az eljárás m
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
től, vagy telefonon a 62/527
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Pap Viktor és Mészáros Ilona
Menyhárt Imre és Kórik Viktória

Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda
Mihály Roland és Vlocskó Noémi

 

Hevesi László és Bába Mária 
45 éve kötött házasságot  

Elekes József és Németh Eszter

Kurucsai Mihály és Czirok Piroska

Lázár János és Kispál Margit
László és Lantos Margit

 

Koncsek Bálint és Pálinkó Piroska
Gémes István és Csatlós Mária
Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter

Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna
 

Szabó István és Darázs Mária

Gyémánt Ferenc és Székesi Mária 
 

Petrács János Géza és Huszka Anna

Cseh János és Molnár Etelka Mária

gy András és Molnár Aranka 

SMÉT LEHETŐSÉG VAN A

LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

tulajdonosoknak.  
www.mindszent.hu

feltételekről, az eljárás m
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
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SMÉT LEHETŐSÉG VAN A

LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 
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SMÉT LEHETŐSÉG VAN A 

LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 
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feltételekről, az eljárás menetéről tájékoztatást kérhet 
személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
től, vagy telefonon a 62/527-
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 HÁZI SZENNYVÍZBEKÖTÉ

LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

www.mindszent.hu
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
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HÁZI SZENNYVÍZBEKÖTÉ

LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

www.mindszent.hu
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
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László és Lantos Margit 

Koncsek Bálint és Pálinkó Piroska
Gémes István és Csatlós Mária 
Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter

Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna
 

 

Gyémánt Ferenc és Székesi Mária 

Petrács János Géza és Huszka Anna

Cseh János és Molnár Etelka Mária

gy András és Molnár Aranka 

HÁZI SZENNYVÍZBEKÖTÉ

LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

www.mindszent.hu
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
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HÁZI SZENNYVÍZBEKÖTÉ

LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

www.mindszent.hu
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
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Cseh János és Molnár Etelka Mária

 

HÁZI SZENNYVÍZBEKÖTÉ

LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

www.mindszent.hu
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
-os számon.
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Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda
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HÁZI SZENNYVÍZBEKÖTÉ

LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

www.mindszent.hu 
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
os számon.
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HÁZI SZENNYVÍZBEKÖTÉ

LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

 oldalon
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
os számon.
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Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda

Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter

Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna

 

 

HÁZI SZENNYVÍZBEKÖTÉ

LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkorm
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

oldalon
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
os számon.
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Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda

Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter

Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna

HÁZI SZENNYVÍZBEKÖTÉ

LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
sáról szóló 10/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletét. A 
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

oldalon
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
os számon.
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Szente Szilárd és Mihály Anita Amanda 

Juhász Károly és Hevesi Julianna Eszter 

Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna

HÁZI SZENNYVÍZBEKÖTÉ

TÁSÁRA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat

ányzati rendeletét. A 
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

oldalon
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
os számon.

ÁROS 

 

 

Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna

HÁZI SZENNYVÍZBEKÖTÉ

TÁSÁRA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat

ányzati rendeletét. A 
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

oldalon
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
os számon.

ÁROS 

Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna

HÁZI SZENNYVÍZBEKÖTÉ

TÁSÁRA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat

ányzati rendeletét. A 
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

oldalon
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
os számon.

ÁROS 

Bakacsi Ferenc János és Török Mária Anna 

HÁZI SZENNYVÍZBEKÖTÉ

TÁSÁRA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat

ányzati rendeletét. A 
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

oldalon
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
os számon.

ÁROS 

 

HÁZI SZENNYVÍZBEKÖTÉ

TÁSÁRA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat

ányzati rendeletét. A 
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

oldalon érheti el, de a 
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
os számon. 

ÁROS Ö

HÁZI SZENNYVÍZBEKÖTÉ

TÁSÁRA

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat

ányzati rendeletét. A 
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

érheti el, de a 
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
 

Ö

HÁZI SZENNYVÍZBEKÖTÉ

TÁSÁRA 
testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 

házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
ányzati rendeletét. A 

rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

érheti el, de a 
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj
 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HÁZI SZENNYVÍZBEKÖTÉ

 
testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 

házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat
ányzati rendeletét. A 

rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

érheti el, de a 
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj

NKORMÁNYZATÁNAK

HÁZI SZENNYVÍZBEKÖTÉ

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat

ányzati rendeletét. A 
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

érheti el, de a 
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj

NKORMÁNYZATÁNAK

HÁZI SZENNYVÍZBEKÖTÉ

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat

ányzati rendeletét. A 
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

érheti el, de a 
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj

NKORMÁNYZATÁNAK

HÁZI SZENNYVÍZBEKÖTÉ

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat

ányzati rendeletét. A 
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

érheti el, de a 
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj

NKORMÁNYZATÁNAK

HÁZI SZENNYVÍZBEKÖTÉ

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat

ányzati rendeletét. A 
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

érheti el, de a 
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj

C

NKORMÁNYZATÁNAK

HÁZI SZENNYVÍZBEKÖTÉSEK 

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat

ányzati rendeletét. A 
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

érheti el, de a 
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj

C

NKORMÁNYZATÁNAK

SEK 

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat

ányzati rendeletét. A 
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

érheti el, de a 
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj

CSALÁDI 

NKORMÁNYZATÁNAK

SEK 

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat

ányzati rendeletét. A 
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ame
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

érheti el, de a 
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj

SALÁDI 

NKORMÁNYZATÁNAK

SEK  

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogat

ányzati rendeletét. A 
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megf
lelő magánszemélyek ismét támogatást kaphatnak, ameny-
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinch
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

érheti el, de a 
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőj

SALÁDI 

NKORMÁNYZATÁNAK

 

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
házi szennyvízbekötések létesítési költségeinek támogatá-

ányzati rendeletét. A 
rendelet értelmében az abban foglalt feltételeknek megfe-

ny-
nyiben ingatlanukat rákötik a szennyvízcsatorna gerinchá-
lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 

ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 
sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

érheti el, de a 
enetéről tájékoztatást kérhet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjé-

SALÁDI 

NKORMÁNYZATÁNAK

 

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
á-

ányzati rendeletét. A 
e-

ny-
á-

lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 
ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 

sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

érheti el, de a 
enetéről tájékoztatást kérhet 

é-

SALÁDI 

NKORMÁNYZATÁNAK

testület az áprilisi rendes ülésén megalkotta a 
á-

ányzati rendeletét. A 
e-

ny-
á-

lózatra. A rendelet célja, hogy minél többen kössenek rá a 
ezzel is védve környezetünket, és nem utolsó 

sorban az, hogy ne talajterhelési díjat kelljen fizetniük az 

érheti el, de a 
enetéről tájékoztatást kérhet 

é-
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ESEMÉNYEK

NKORMÁNYZATÁNAK

 

SEMÉNYEK

25 éve kötött házasságot
-
  
-
  
-
  
 
Született:
-

-

 
Elhalálozott:
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  

hogy a 
jén
 

A 
szerint alakulnak 
hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 
hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
reggel 6 órára

NKORMÁNYZATÁNAK

SEMÉNYEK

25 éve kötött házasságot
- 1994. 06. 04. 
  Szűcs Béla és Tóth Szilvia
- 1994. 06. 18.
  Tóth Tibor és Hevesi Erika  
- 1994.
  Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna
 
Született:
- Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13

utónevű gyermeke született, 
- 

utónevű gyermeke született
 
Elhalálozott:
- Los
  Horváth Gy. u. 113. 
- Bálint Edit
  Szent László u. 50.  
- Zsótér Sándor
  Bene u. 55.
- Gyapjas Jánosné sz
  Szabadság u. 2.
- Hegedűs Istvánné 
  Szőlő u. 16.  
- Szécsi Mihály 
  Jókai u. 26. 
- Marton Ferencné sz
  Bem u. 1. 
- Rostás Sándor 
  Kinizsi u. 68. 
- Farkas István 
  Damjanich u. 3/A
- Kósa Lajos
  Vörösmarty u. 10. 
- Gyapjas Kálmán
  Kun u. 15.  
- Lőrincz Balázs Sándor
  Bereczki J. u. 7. 

hogy a 
jén
 

A 
szerint alakulnak 
hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 
hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
reggel 6 órára

NKORMÁNYZATÁNAK

SEMÉNYEK

25 éve kötött házasságot
1994. 06. 04. 
Szűcs Béla és Tóth Szilvia
1994. 06. 18.
Tóth Tibor és Hevesi Erika  
1994.
Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Született:
Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 

 Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született

Elhalálozott:
Los
Horváth Gy. u. 113. 
Bálint Edit
Szent László u. 50.  
Zsótér Sándor
Bene u. 55.
Gyapjas Jánosné sz
Szabadság u. 2.
Hegedűs Istvánné 
Szőlő u. 16.  
Szécsi Mihály 
Jókai u. 26. 
Marton Ferencné sz
Bem u. 1. 
Rostás Sándor 
Kinizsi u. 68. 
Farkas István 
Damjanich u. 3/A
Kósa Lajos
Vörösmarty u. 10. 
Gyapjas Kálmán
Kun u. 15.  
Lőrincz Balázs Sándor
Bereczki J. u. 7. 

hogy a 
jén

A házhoz menő
szerint alakulnak 
hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 
hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
reggel 6 órára

NKORMÁNYZATÁNAK 

SEMÉNYEK

25 éve kötött házasságot
1994. 06. 04. 
Szűcs Béla és Tóth Szilvia
1994. 06. 18.
Tóth Tibor és Hevesi Erika  
1994.
Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Született:
Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született

Elhalálozott:
Los
Horváth Gy. u. 113. 
Bálint Edit
Szent László u. 50.  
Zsótér Sándor
Bene u. 55.
Gyapjas Jánosné sz
Szabadság u. 2.
Hegedűs Istvánné 
Szőlő u. 16.  
Szécsi Mihály 
Jókai u. 26. 
Marton Ferencné sz
Bem u. 1. 
Rostás Sándor 
Kinizsi u. 68. 
Farkas István 
Damjanich u. 3/A
Kósa Lajos
Vörösmarty u. 10. 
Gyapjas Kálmán
Kun u. 15.  
Lőrincz Balázs Sándor
Bereczki J. u. 7. 

hogy a 
jén történik.

házhoz menő
szerint alakulnak 
hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 
hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
reggel 6 órára

 L

SEMÉNYEK

25 éve kötött házasságot
1994. 06. 04. 
Szűcs Béla és Tóth Szilvia
1994. 06. 18.
Tóth Tibor és Hevesi Erika  
1994.
Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Született:
Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született

Elhalálozott:
Losonczi István
Horváth Gy. u. 113. 
Bálint Edit
Szent László u. 50.  
Zsótér Sándor
Bene u. 55.
Gyapjas Jánosné sz
Szabadság u. 2.
Hegedűs Istvánné 
Szőlő u. 16.  
Szécsi Mihály 
Jókai u. 26. 
Marton Ferencné sz
Bem u. 1. 
Rostás Sándor 
Kinizsi u. 68. 
Farkas István 
Damjanich u. 3/A
Kósa Lajos
Vörösmarty u. 10. 
Gyapjas Kálmán
Kun u. 15.  
Lőrincz Balázs Sándor
Bereczki J. u. 7. 

hogy a 
történik.

házhoz menő
szerint alakulnak 
hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 
hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
reggel 6 órára

LAKOSSÁGI 

SEMÉNYEK

25 éve kötött házasságot
1994. 06. 04. 
Szűcs Béla és Tóth Szilvia
1994. 06. 18.
Tóth Tibor és Hevesi Erika  
1994.
Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Született:
Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született

Elhalálozott:
onczi István

Horváth Gy. u. 113. 
Bálint Edit
Szent László u. 50.  
Zsótér Sándor
Bene u. 55.
Gyapjas Jánosné sz
Szabadság u. 2.
Hegedűs Istvánné 
Szőlő u. 16.  
Szécsi Mihály 
Jókai u. 26. 
Marton Ferencné sz
Bem u. 1. 
Rostás Sándor 
Kinizsi u. 68. 
Farkas István 
Damjanich u. 3/A
Kósa Lajos
Vörösmarty u. 10. 
Gyapjas Kálmán
Kun u. 15.  
Lőrincz Balázs Sándor
Bereczki J. u. 7. 

hogy a 
történik.

házhoz menő
szerint alakulnak 
hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 
hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
reggel 6 órára

AKOSSÁGI 

SEMÉNYEK

25 éve kötött házasságot
1994. 06. 04. 
Szűcs Béla és Tóth Szilvia
1994. 06. 18.
Tóth Tibor és Hevesi Erika  
1994. 
Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Született:
Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született

Elhalálozott:
onczi István

Horváth Gy. u. 113. 
Bálint Edit
Szent László u. 50.  
Zsótér Sándor
Bene u. 55.
Gyapjas Jánosné sz
Szabadság u. 2.
Hegedűs Istvánné 
Szőlő u. 16.  
Szécsi Mihály 
Jókai u. 26. 
Marton Ferencné sz
Bem u. 1. 
Rostás Sándor 
Kinizsi u. 68. 
Farkas István 
Damjanich u. 3/A
Kósa Lajos
Vörösmarty u. 10. 
Gyapjas Kálmán
Kun u. 15.  
Lőrincz Balázs Sándor
Bereczki J. u. 7. 

hogy a 
történik.

házhoz menő
szerint alakulnak 
hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 
hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
reggel 6 órára

AKOSSÁGI 

SEMÉNYEK

25 éve kötött házasságot
1994. 06. 04. 
Szűcs Béla és Tóth Szilvia
1994. 06. 18.
Tóth Tibor és Hevesi Erika  

 06. 25. 
Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Született:
Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született

Elhalálozott:
onczi István

Horváth Gy. u. 113. 
Bálint Edit
Szent László u. 50.  
Zsótér Sándor
Bene u. 55.
Gyapjas Jánosné sz
Szabadság u. 2.
Hegedűs Istvánné 
Szőlő u. 16.  
Szécsi Mihály 
Jókai u. 26. 
Marton Ferencné sz
Bem u. 1. 
Rostás Sándor 
Kinizsi u. 68. 
Farkas István 
Damjanich u. 3/A
Kósa Lajos
Vörösmarty u. 10. 
Gyapjas Kálmán
Kun u. 15.  
Lőrincz Balázs Sándor
Bereczki J. u. 7. 

hogy a zöld hulladék elszállítása 
történik.

házhoz menő
szerint alakulnak 
hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 
hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
reggel 6 órára

AKOSSÁGI 

SEMÉNYEK

25 éve kötött házasságot
1994. 06. 04. 
Szűcs Béla és Tóth Szilvia
1994. 06. 18.
Tóth Tibor és Hevesi Erika  

06. 25. 
Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Született:
Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született

Elhalálozott:
onczi István

Horváth Gy. u. 113. 
Bálint Edit
Szent László u. 50.  
Zsótér Sándor
Bene u. 55.
Gyapjas Jánosné sz
Szabadság u. 2.
Hegedűs Istvánné 
Szőlő u. 16.  
Szécsi Mihály 
Jókai u. 26. 
Marton Ferencné sz
Bem u. 1. 
Rostás Sándor 
Kinizsi u. 68. 
Farkas István 
Damjanich u. 3/A
Kósa Lajos
Vörösmarty u. 10. 
Gyapjas Kálmán
Kun u. 15.  
Lőrincz Balázs Sándor
Bereczki J. u. 7. 

zöld hulladék elszállítása 
történik.

házhoz menő
szerint alakulnak 
hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 
hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
reggel 6 órára

AKOSSÁGI 

SEMÉNYEK 

25 éve kötött házasságot
1994. 06. 04. 
Szűcs Béla és Tóth Szilvia
1994. 06. 18.
Tóth Tibor és Hevesi Erika  

06. 25. 
Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Született: 
Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született

Elhalálozott:
onczi István

Horváth Gy. u. 113. 
Bálint Edit
Szent László u. 50.  
Zsótér Sándor
Bene u. 55.
Gyapjas Jánosné sz
Szabadság u. 2.
Hegedűs Istvánné 
Szőlő u. 16.  
Szécsi Mihály 
Jókai u. 26. 
Marton Ferencné sz
Bem u. 1. 
Rostás Sándor 
Kinizsi u. 68. 
Farkas István 
Damjanich u. 3/A
Kósa Lajos
Vörösmarty u. 10. 
Gyapjas Kálmán
Kun u. 15.  
Lőrincz Balázs Sándor
Bereczki J. u. 7. 

zöld hulladék elszállítása 
történik.

házhoz menő
szerint alakulnak 
hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 
hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
reggel 6 órára

AKOSSÁGI 

 

25 éve kötött házasságot
1994. 06. 04. 
Szűcs Béla és Tóth Szilvia
1994. 06. 18.
Tóth Tibor és Hevesi Erika  

06. 25. 
Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

 
Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született

Elhalálozott:
onczi István

Horváth Gy. u. 113. 
Bálint Edit 
Szent László u. 50.  
Zsótér Sándor
Bene u. 55.
Gyapjas Jánosné sz
Szabadság u. 2.
Hegedűs Istvánné 
Szőlő u. 16.  
Szécsi Mihály 
Jókai u. 26. 
Marton Ferencné sz
Bem u. 1.  
Rostás Sándor 
Kinizsi u. 68. 
Farkas István 
Damjanich u. 3/A
Kósa Lajos 
Vörösmarty u. 10. 
Gyapjas Kálmán
Kun u. 15.  
Lőrincz Balázs Sándor
Bereczki J. u. 7. 

zöld hulladék elszállítása 
történik.

házhoz menő
szerint alakulnak 
hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 
hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
reggel 6 órára

AKOSSÁGI 

25 éve kötött házasságot
1994. 06. 04. 
Szűcs Béla és Tóth Szilvia
1994. 06. 18.
Tóth Tibor és Hevesi Erika  

06. 25. 
Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született

Elhalálozott: 
onczi István

Horváth Gy. u. 113. 
 

Szent László u. 50.  
Zsótér Sándor
Bene u. 55. 
Gyapjas Jánosné sz
Szabadság u. 2.
Hegedűs Istvánné 
Szőlő u. 16.  
Szécsi Mihály 
Jókai u. 26.  
Marton Ferencné sz

 
Rostás Sándor 
Kinizsi u. 68. 
Farkas István 
Damjanich u. 3/A

 
Vörösmarty u. 10. 
Gyapjas Kálmán
Kun u. 15.   
Lőrincz Balázs Sándor
Bereczki J. u. 7. 

zöld hulladék elszállítása 
történik. 

házhoz menő
szerint alakulnak 
hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 
hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
reggel 6 órára

AKOSSÁGI 

25 éve kötött házasságot
1994. 06. 04. 
Szűcs Béla és Tóth Szilvia
1994. 06. 18.
Tóth Tibor és Hevesi Erika  

06. 25. 
Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született

 
onczi István

Horváth Gy. u. 113. 

Szent László u. 50.  
Zsótér Sándor

 
Gyapjas Jánosné sz
Szabadság u. 2.
Hegedűs Istvánné 
Szőlő u. 16.   
Szécsi Mihály 

 
Marton Ferencné sz

Rostás Sándor 
Kinizsi u. 68.  
Farkas István 
Damjanich u. 3/A

Vörösmarty u. 10. 
Gyapjas Kálmán

 
Lőrincz Balázs Sándor
Bereczki J. u. 7. 

H

zöld hulladék elszállítása 
 

házhoz menő
szerint alakulnak 
hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 
hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
reggel 6 órára 

AKOSSÁGI 

25 éve kötött házasságot
1994. 06. 04.  
Szűcs Béla és Tóth Szilvia
1994. 06. 18. 
Tóth Tibor és Hevesi Erika  

06. 25.  
Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született

onczi István
Horváth Gy. u. 113. 

Szent László u. 50.  
Zsótér Sándor 

Gyapjas Jánosné sz
Szabadság u. 2.
Hegedűs Istvánné 

 
Szécsi Mihály  

Marton Ferencné sz

Rostás Sándor 
 

Farkas István  
Damjanich u. 3/A

Vörösmarty u. 10. 
Gyapjas Kálmán

Lőrincz Balázs Sándor
Bereczki J. u. 7. 

H

zöld hulladék elszállítása 

házhoz menő
szerint alakulnak 
hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 
hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
 az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

AKOSSÁGI T

25 éve kötött házasságot
 

Szűcs Béla és Tóth Szilvia
 

Tóth Tibor és Hevesi Erika  
 

Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született

onczi István 
Horváth Gy. u. 113. 

Szent László u. 50.  
 

Gyapjas Jánosné sz
Szabadság u. 2. 
Hegedűs Istvánné 

 

Marton Ferencné sz

Rostás Sándor  

 
Damjanich u. 3/A

Vörösmarty u. 10. 
Gyapjas Kálmán

Lőrincz Balázs Sándor
Bereczki J. u. 7. 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

házhoz menő
szerint alakulnak 
hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 
hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

T

25 éve kötött házasságot

Szűcs Béla és Tóth Szilvia

Tóth Tibor és Hevesi Erika  

Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született

 
Horváth Gy. u. 113. 

Szent László u. 50.  
 

Gyapjas Jánosné sz
 

Hegedűs Istvánné 

 

Marton Ferencné sz

 

Damjanich u. 3/A

Vörösmarty u. 10. 
Gyapjas Kálmán 

Lőrincz Balázs Sándor
Bereczki J. u. 7.  

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

házhoz menő 
szerint alakulnak márciusban
hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 
hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

TÁJÉKOZTATÓJA

25 éve kötött házasságot

Szűcs Béla és Tóth Szilvia

Tóth Tibor és Hevesi Erika  

Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született

 
Horváth Gy. u. 113. 

Szent László u. 50.  

Gyapjas Jánosné sz
 

Hegedűs Istvánné 

Marton Ferencné sz

Damjanich u. 3/A 

Vörösmarty u. 10. 
 

Lőrincz Balázs Sándor
 

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

 szelektív gyűjtési napok
márciusban

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 
hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA

25 éve kötött házasságot

Szűcs Béla és Tóth Szilvia

Tóth Tibor és Hevesi Erika  

Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született

Horváth Gy. u. 113. 

Szent László u. 50.  

Gyapjas Jánosné sz

Hegedűs Istvánné s

Marton Ferencné sz

 

Vörösmarty u. 10.  

Lőrincz Balázs Sándor

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

Az FBH
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

szelektív gyűjtési napok
márciusban

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 
hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA

 

 

25 éve kötött házasságot

Szűcs Béla és Tóth Szilvia

Tóth Tibor és Hevesi Erika  

Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született

Horváth Gy. u. 113. 

Szent László u. 50.   

Gyapjas Jánosné sz.: Molnár Anna

sz

Marton Ferencné sz

 

Lőrincz Balázs Sándor

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

Az FBH
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

szelektív gyűjtési napok
márciusban

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 
hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA

 

 

25 éve kötött házasságot

Szűcs Béla és Tóth Szilvia

Tóth Tibor és Hevesi Erika  

Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született

Horváth Gy. u. 113.  

 

.: Molnár Anna

z.

Marton Ferencné sz.: Gyovai Terézia Piroska

Lőrincz Balázs Sándor

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

Az FBH
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

szelektív gyűjtési napok
márciusban

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 
hulladék elszállítása):  

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA

 

 

25 éve kötött házasságot

Szűcs Béla és Tóth Szilvia

Tóth Tibor és Hevesi Erika  

Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született

 

.: Molnár Anna

.: Domonkos Rozália

: Gyovai Terézia Piroska

Lőrincz Balázs Sándor 

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

Az FBH
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

szelektív gyűjtési napok
márciusban

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 
 
2019. 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA

25 éve kötött házasságot

Szűcs Béla és Tóth Szilvia

Tóth Tibor és Hevesi Erika  

Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született

.: Molnár Anna

: Domonkos Rozália

: Gyovai Terézia Piroska

 

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

Az FBH
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

szelektív gyűjtési napok
márciusban

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

2019. 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA

25 éve kötött házasságot 

Szűcs Béla és Tóth Szilvia

Tóth Tibor és Hevesi Erika  

Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született

.: Molnár Anna

: Domonkos Rozália

: Gyovai Terézia Piroska

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

Az FBH
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

szelektív gyűjtési napok
márciusban

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

2019. 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA

 

Szűcs Béla és Tóth Szilvia 

Tóth Tibor és Hevesi Erika  

Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született

.: Molnár Anna

: Domonkos Rozália

: Gyovai Terézia Piroska

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

Az FBH
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

szelektív gyűjtési napok
márciusban

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

2019. 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA

 

 

Tóth Tibor és Hevesi Erika  

Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született

.: Molnár Anna

: Domonkos Rozália

: Gyovai Terézia Piroska

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

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

zöld hulladék elszállítása 

szelektív gyűjtési napok
márciusban

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

2019. 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA

Tóth Tibor és Hevesi Erika   

Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született

.: Molnár Anna

: Domonkos Rozália

: Gyovai Terézia Piroska

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

szelektív gyűjtési napok
márciusban

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

2019. 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA

 

 

Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született, 
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
utónevű gyermeke született.

.: Molnár Anna

: Domonkos Rozália

: Gyovai Terézia Piroska

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

szelektív gyűjtési napok
márciusban (szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

2019. június 5

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA

 

Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
utónevű gyermeke született,  
Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17

. 

.: Molnár Anna

: Domonkos Rozália

: Gyovai Terézia Piroska

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

szelektív gyűjtési napok
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

június 5

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA

 

Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
 

Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17
 

.: Molnár Anna

: Domonkos Rozália

: Gyovai Terézia Piroska

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 
 

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

 

zöld hulladék elszállítása 

szelektív gyűjtési napok
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

június 5
 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA  

Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13
 

Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17

.: Molnár Anna

: Domonkos Rozália

: Gyovai Terézia Piroska

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 
 

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

 

zöld hulladék elszállítása 

szelektív gyűjtési napok
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

június 5
 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

 

Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13

Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17

.: Molnár Anna

: Domonkos Rozália

: Gyovai Terézia Piroska

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása továbbra is 

szelektív gyűjtési napok
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

június 5

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

 

Nagy Csaba Attila és Kis Zsuzsanna 

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13

Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17

.: Molnár Anna 

: Domonkos Rozália

: Gyovai Terézia Piroska

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

továbbra is 

szelektív gyűjtési napok
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

június 5

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

 

 

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13

Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17

 

: Domonkos Rozália

: Gyovai Terézia Piroska

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI T

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

továbbra is 

szelektív gyűjtési napok
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

június 5

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

 

 

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13

Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17

: Domonkos Rozália

: Gyovai Terézia Piroska

TÁJÉKOZTATÓ

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

továbbra is 

szelektív gyűjtési napok
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

június 5-6

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

 

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13

Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17

: Domonkos Rozália

: Gyovai Terézia Piroska

ÁJÉKOZTATÓ

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

továbbra is 

szelektív gyűjtési napok
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

6-

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

 

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13

Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17

: Domonkos Rozália

: Gyovai Terézia Piroska

ÁJÉKOZTATÓ

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

továbbra is 

szelektív gyűjtési napok
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

-7

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13

Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17

: Domonkos Rozália

: Gyovai Terézia Piroska

ÁJÉKOZTATÓ

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

továbbra is 

szelektív gyűjtési napok
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

7.

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektí
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13

Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17

: Domonkos Rozália 

: Gyovai Terézia Piroska

ÁJÉKOZTATÓ

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

továbbra is 

szelektív gyűjtési napok
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

. 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hulladékot 
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13

Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17

 

: Gyovai Terézia Piroska

ÁJÉKOZTATÓ

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

továbbra is 

szelektív gyűjtési napok 
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

 

v és a zöld hulladékot 
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

 

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13

Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17

: Gyovai Terézia Piroska

ÁJÉKOZTATÓ

NP Nonprofit Kft. 
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

továbbra is 

 pedig a következők 
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

v és a zöld hulladékot 
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

2019.  

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13

Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17

: Gyovai Terézia Piroska 

ÁJÉKOZTATÓ

 
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

továbbra is minden hét ked

pedig a következők 
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

v és a zöld hulladékot 
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

2019. 

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13

Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17

 

ÁJÉKOZTATÓ

 
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

továbbra is minden hét ked

pedig a következők 
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

v és a zöld hulladékot 
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

2019. 

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13

Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17

ÁJÉKOZTATÓ

tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

minden hét ked

pedig a következők 
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

v és a zöld hulladékot 
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

2019. 

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13

Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17

ÁJÉKOZTATÓ

tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

minden hét ked

pedig a következők 
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

v és a zöld hulladékot 
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

2019. 

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13

Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17

2019. 04. 11 
78 éves volt
2019. 04. 18. 
68 éves volt 
2019. 04. 23. 
85 éves volt 
2019. 04. 2
89 éves volt
2019. 04. 25. 
81 éves volt 
2019. 04. 26. 
82 éves volt 
2019. 04. 28.
97 éves volt
2019. 04. 30. 
30 éves volt 
2019. 05. 01. 
64 éves volt 
2019. 05. 01.
71 éves volt 
2019. 05. 03. 
69 éves volt
2019. 05. 06. 
68 éves volt 

ÁJÉKOZTATÓ

 

minden hét ked

pedig a következők 
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

v és a zöld hulladékot 
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

2019. 

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13

Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17

2019. 04. 11 
78 éves volt
2019. 04. 18. 
68 éves volt 
2019. 04. 23. 
85 éves volt 
2019. 04. 2
89 éves volt
2019. 04. 25. 
81 éves volt 
2019. 04. 26. 
82 éves volt 
2019. 04. 28.
97 éves volt
2019. 04. 30. 
30 éves volt 
2019. 05. 01. 
64 éves volt 
2019. 05. 01.
71 éves volt 
2019. 05. 03. 
69 éves volt
2019. 05. 06. 
68 éves volt 

 ÁJÉKOZTATÓ

minden hét ked

pedig a következők 
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

v és a zöld hulladékot 
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

2019. június

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13

Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17

2019. 04. 11 
78 éves volt
2019. 04. 18. 
68 éves volt 
2019. 04. 23. 
85 éves volt 
2019. 04. 2
89 éves volt
2019. 04. 25. 
81 éves volt 
2019. 04. 26. 
82 éves volt 
2019. 04. 28.
97 éves volt
2019. 04. 30. 
30 éves volt 
2019. 05. 01. 
64 éves volt 
2019. 05. 01.
71 éves volt 
2019. 05. 03. 
69 éves volt
2019. 05. 06. 
68 éves volt 

 

minden hét ked

pedig a következők 
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

v és a zöld hulladékot 
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

június

Farkas Zoltánnak és Tisza Orsolyának 2019. 05. 13-án Nimród 

Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17

2019. 04. 11 
78 éves volt
2019. 04. 18. 
68 éves volt 
2019. 04. 23. 
85 éves volt 
2019. 04. 2
89 éves volt
2019. 04. 25. 
81 éves volt 
2019. 04. 26. 
82 éves volt 
2019. 04. 28.
97 éves volt
2019. 04. 30. 
30 éves volt 
2019. 05. 01. 
64 éves volt 
2019. 05. 01.
71 éves volt 
2019. 05. 03. 
69 éves volt
2019. 05. 06. 
68 éves volt 

minden hét ked

pedig a következők 
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

v és a zöld hulladékot 
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

június

án Nimród 

Szabó Ferencnek és Major Diánának 2019. 05. 17-én Dorka 

2019. 04. 11 
78 éves volt
2019. 04. 18. 
68 éves volt 
2019. 04. 23. 
85 éves volt 
2019. 04. 2
89 éves volt
2019. 04. 25. 
81 éves volt 
2019. 04. 26. 
82 éves volt 
2019. 04. 28.
97 éves volt
2019. 04. 30. 
30 éves volt 
2019. 05. 01. 
64 éves volt 
2019. 05. 01.
71 éves volt 
2019. 05. 03. 
69 éves volt
2019. 05. 06. 
68 éves volt 

minden hét ked

pedig a következők 
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

v és a zöld hulladékot 
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

június

án Nimród 

én Dorka 

2019. 04. 11 
78 éves volt
2019. 04. 18. 
68 éves volt 
2019. 04. 23. 
85 éves volt 
2019. 04. 2
89 éves volt
2019. 04. 25. 
81 éves volt 
2019. 04. 26. 
82 éves volt 
2019. 04. 28.
97 éves volt
2019. 04. 30. 
30 éves volt 
2019. 05. 01. 
64 éves volt 
2019. 05. 01.
71 éves volt 
2019. 05. 03. 
69 éves volt
2019. 05. 06. 
68 éves volt 

minden hét ked

pedig a következők 
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

v és a zöld hulladékot 
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek. 

június

án Nimród 

én Dorka 

2019. 04. 11 
78 éves volt
2019. 04. 18. 
68 éves volt 
2019. 04. 23. 
85 éves volt 
2019. 04. 2
89 éves volt
2019. 04. 25. 
81 éves volt 
2019. 04. 26. 
82 éves volt 
2019. 04. 28.
97 éves volt
2019. 04. 30. 
30 éves volt 
2019. 05. 01. 
64 éves volt 
2019. 05. 01.
71 éves volt 
2019. 05. 03. 
69 éves volt
2019. 05. 06. 
68 éves volt 

minden hét ked

pedig a következők 
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

v és a zöld hulladékot 
 

június

án Nimród 

én Dorka 

2019. 04. 11 
78 éves volt
2019. 04. 18. 
68 éves volt 
2019. 04. 23. 
85 éves volt 
2019. 04. 2
89 éves volt
2019. 04. 25. 
81 éves volt 
2019. 04. 26. 
82 éves volt 
2019. 04. 28.
97 éves volt
2019. 04. 30. 
30 éves volt 
2019. 05. 01. 
64 éves volt 
2019. 05. 01.
71 éves volt 
2019. 05. 03. 
69 éves volt
2019. 05. 06. 
68 éves volt 

minden hét ked

pedig a következők 
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

v és a zöld hulladékot 

június

án Nimród 

én Dorka 

2019. 04. 11 
78 éves volt
2019. 04. 18. 
68 éves volt 
2019. 04. 23. 
85 éves volt 
2019. 04. 2
89 éves volt
2019. 04. 25. 
81 éves volt 
2019. 04. 26. 
82 éves volt 
2019. 04. 28.
97 éves volt
2019. 04. 30. 
30 éves volt 
2019. 05. 01. 
64 éves volt 
2019. 05. 01.
71 éves volt 
2019. 05. 03. 
69 éves volt
2019. 05. 06. 
68 éves volt 

minden hét ked

pedig a következők 
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

v és a zöld hulladékot 

június 

án Nimród 

én Dorka 

2019. 04. 11 
78 éves volt
2019. 04. 18. 
68 éves volt 
2019. 04. 23. 
85 éves volt 
2019. 04. 24.
89 éves volt
2019. 04. 25. 
81 éves volt 
2019. 04. 26. 
82 éves volt 
2019. 04. 28.
97 éves volt
2019. 04. 30. 
30 éves volt 
2019. 05. 01. 
64 éves volt 
2019. 05. 01.
71 éves volt 
2019. 05. 03. 
69 éves volt
2019. 05. 06. 
68 éves volt 

minden hét ked

pedig a következők 
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

v és a zöld hulladékot 

 

án Nimród 

én Dorka 

2019. 04. 11 
78 éves volt 
2019. 04. 18. 
68 éves volt 
2019. 04. 23. 
85 éves volt 

4.
89 éves volt 
2019. 04. 25. 
81 éves volt 
2019. 04. 26. 
82 éves volt 
2019. 04. 28.
97 éves volt 
2019. 04. 30. 
30 éves volt 
2019. 05. 01. 
64 éves volt 
2019. 05. 01.
71 éves volt 
2019. 05. 03. 
69 éves volt 
2019. 05. 06. 
68 éves volt 

minden hét ked

pedig a következők 
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

v és a zöld hulladékot 

án Nimród 

én Dorka 

2019. 04. 11  
 

2019. 04. 18.  
68 éves volt  
2019. 04. 23.  
85 éves volt  

4. 
 

2019. 04. 25.  
81 éves volt  
2019. 04. 26.  
82 éves volt  
2019. 04. 28. 

 
2019. 04. 30.  
30 éves volt  
2019. 05. 01.  
64 éves volt  
2019. 05. 01. 
71 éves volt  
2019. 05. 03.  

 
2019. 05. 06.  
68 éves volt  

minden hét kedd-

pedig a következők 
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

v és a zöld hulladékot 

án Nimród 

én Dorka 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

d-

pedig a következők 
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

v és a zöld hulladékot 

 

án Nimród 

én Dorka 

 

 

 

 

 

 

 

 

d-

pedig a következők 
(szerdától péntekig, attól függően, 

hogy az adott utcában mely napokon történik a kommunális 

v és a zöld hulladékot 

 


