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KÚTFÚRÁS 
 

Községünk képviselőtestülete, figyelembe véve a lakosok 

többségének akaratát, a legutóbbi gyűlésen jóváhagyta az udvari 

kertben tervezett kútfúrást.

ADÓK 
 

Az önkormányzat által kivetett adókról szóló határozatok kézbesítve 

lettek a háztartások postaládáiba. Kérünk minden adóalanyt, hogy 

szíveskedjen határozatait ellenőrizni, amennyiben hibát talál, jelezze 

azt felénk, ha pedig mindent rendben talál, szíveskedjen adóit 

megtéríteni. Erre a célra javasoljuk az egyszerű, gyors és kényelmes 

banki átutalás lehetőségét. Természetesen azoknak, akik a községi 

hivatalban, személyesen szeretnének pénztári befizetést eszközölni, 

munkanapokon kilenc és tizenegy óra között állunk rendelkezésére, 

illetve előzetes megbeszélés alapján akár más időpontban is. 

Kiemelten felhívjuk azok figyelmét, akik esetleg egyéb fontos 

teendőik közepette megfeledkeztek volna előző évi 

kötelezettségeik rendezéséről, hogy függőben lévő tartozásaikat is 

szíveskedjenek rendezni. 

TERVEK 
 

Községünk pályázata sikeres volt a lemaradó régiók számára 

meghirdetett regionális felhíváson belül, ami egy ökologikus 

biológiai szennyvíztisztító telep létrehozása. Jelenleg a közbeszerzés 

és a szerződéskötés közötti feladatok végzésénél tartunk, egy 

szociális vállalkozást kellene létrehoznunk, amihez a képviselőtestület 

jóváhagyása szükséges, hogy a munkálatok során a helyi lakosokat 

tudjuk majd alkalmazni.  

LEIRATKOZÁS HÍRLEVELÜNKRŐL 
Felhívjuk a tisztelt olvasók figyelmét annak lehetőségére, hogy aki a 

jövőben esetleg nem szeretné megkapni kiadványainkat, bátran 

jelezze ezt felénk a községi hivatalban. Lapunk környezetvédelmi és 

gazdaságossági okoknál fogva limitált példányszámban jelenik meg.  

RAKOTTYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLAPJA 

RAKOTTYÁSI HÍRMONDÓ  

NAPI IGE:  
 

„NE FIZESSETEK SENKINEK ROSSZAL A ROSSZÉRT.” (Róma 12:17a) 

MEGHÍVÓ 
Rakottyás község 
önkormányzata 

kulturális 
bizottságának tagjai 

szeretettel 
meghívnak minden 

kedves helyi lakost a 
nosztalgia estre, 

amely  
2019. június 26.-án, 
18:00 órakor veszi 
kezdetét a községi 

hivatal udvarán. 
A múlt felidézésére 

mindenki hozhat 
fényképeket, 

újságcikkeket, 
történeteket a falu 

krónikájának 
gyűjtéséhez.  

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. 

FIGYELMEZTETÉS 
 A nyári időszakban környékünkön elszaporodtak a különféle árusok, csalók, házalók. 

Saját biztonságuk és értékeik megőrzése érdekében kérjük, legyenek éberek, óvatosak és 
kerüljék a gyanús egyénekkel való kapcsolatot és esetleges üzletkötést. 

 

FIGYELEM! 
AZ ELEKTRONIKAI 

HULLADÉK 
MOZGÓ GYŰJTÉSE 
2019. JÚNIUS 25.-ÉN 

VALÓSUL MEG. 


