RAKOTTYÁSI HÍRMONDÓ
RAKOTTYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLAPJA

A bátkai alapiskola és óvoda az óvodáskorú gyerekek beiratkozását a 2022/2023 tanévre
2022. MÁJUS 2. - 31. között valósítja meg, munkanapokon 10:00 – 11:00 óra között.
A gyermek törvényes képviselője, a hatályban lévő jogszabályok szerint, személyesen
adja be a kérvényt a Bátka 54 címen található óvodába a gyerekorvos által kiadott
igazolással együtt. Szükség lesz még a gyermek keresztlevelére és a törvényes képviselő
személyi igazolványára. További információk a 047 56 97 235 telefonszámon.
MEGHÍVÓ

ELKÉSZÜLT A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
A szennyvíztisztító-állomás építési munkálatai befejeződtek.
H AM A RO S A N

M EG K EZ D I

M Ű KÖ DÉ S ÉT .

A község által kiadott 4/2021-es általános érvényű rendelet
szerint a szennyvízszállítás díja 2 EUR/köbméter + 10 EUR
munkadíj, azaz 5 köbméter szippantása 20 EUR-ba kerül.
A

munkadíjat

egy

nap

csak

egyszer

számítjuk

fel.

A szívatást meg lehet rendelni a községi hivatalban, vagy az

10:00-tól gyülekező és
előkészületek

ADÓFIZETÉS
Hamarosan kézbesítésre kerülnek a 2022. évi adóhatározatok.
a

tisztelt

adófizetőket,

2022. MÁJUS 07.-én
szombaton
a kultúrház előtt tartandó
Anyák napi programjára:

alábbi telefonszámon: 0911 909 189.

Kérjük

Rakottyás község
önkormányzata
szeretettel hív minden
tisztelt lakost

ellenőrizzék

határozataikat.

Ha esetleg változás történt a rendelkezésünkre álló adatokhoz
képest, tudassák azt velünk, javításra idén is lesz lehetőség.

10:00–15:00 gulyásfőzés
15:00 ebéd
16:00 kultúrműsor
18:00 tábortűz

2022. MÁJUS 05.-én, csütörtökön, reggel 9:00 óra körül várjuk a PAPÍRFELVÁSÁRLÓT.
Leadhatók újságok, folyóiratok, nem textilkötésű könyvek, kartonok.
Az összegyűjtötteket össze kell kötni. A kartont és a papírt külön kell kötni.
6 kg papír vagy 8 kg karton = 1 tekercs WC-papír
2 kg papír = 1 csomag papír zsebkendő
10 kg papír = 1 csomag papír törlőkendő
2022. MÁJUS 04.-én, szerdán, reggel 9:00 órára a bátkai alapiskola és óvoda
alkalmazottai a községi hivatalba várják a 3 – 6 éves gyerekek szüleit,
akik szeretnék beíratni a gyereküket.
2022, IV. évfolyam, 2. szám
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