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Önkormányzati Hírek
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én tartotta az év első
képviselő-testületi ülését.
A képviselő-testületi ülés legfontosabb napirendi pontja a 2013. évi költségvetési rendelet
elfogadása volt.
Az önkormányzatok költségvetése ez évben jelentősen átrendeződött. Egyik legfontosabb változás a
2012. évi költségvetéshez képest az új finanszírozási rendszer, a feladatfinanszírozás bevezetése. A
feladatfinanszírozás célja, hogy az önkormányzatok kötelező feladatainak ellátásához szükséges
működési forrás rendelkezésre álljon. Az állam által meghatározott működési kiadási szükséglet,
valamint az önkormányzatok működési bevételi lehetőségeinek figyelembevételével kerül
meghatározásra az önkormányzatok állami támogatása.
Másik jelentős változás a 2012. évi költségvetéshez képest, hogy az önkormányzatoknak a
költségvetési rendeletükben meg kell határozni a kötelező és önként vállalt önkormányzati
feladatok körét. A feladatellátásra jellemző, hogy az önkormányzat elsődleges feladata a kötelező
önkormányzati feladatok ellátása, önként vállalt feladatot kizárólag saját bevételei terhére vállalhat, s
nem mehet a kötelező feladatok rovására.
Az önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is kizárólag törvény állapíthat meg. Jelenleg
kötelező önkormányzati feladat – a teljesség igénye nélkül: az óvodai nevelés, településfejlesztés,
településrendezés, szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások, hulladékgazdálkodás, kulturális
szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári feladatok ellátása, közreműködés a település
közbiztonságának biztosításában.
Az önkormányzat egyes kötelező feladatait társulás formájában látja el, ennek oka a költségtakarékos
gazdálkodás. Társulási formában a gyermekjóléti szolgálatot, valamint a házi segítségnyújtást
működtetjük, Kerekegyháza város gesztorságával.
Ladánybene Község Önkormányzata önként vállalt feladatként az IKSZT működtetését, a
tanyagondnoki szolgálatot, a mezőőri szolgálatot, valamint a civil szervezetek támogatását látja el.
2013. január 1-től a közoktatási feladatok közül az alapfokú oktatást az állam biztosítja, ezért a helyi
általános iskola költségvetését az önkormányzati költségvetés nem tartalmazza.
Az óvodai nevelés továbbra is a helyi önkormányzatok kötelező feladata, amelyet az állami
költségvetés is finanszíroz. Az óvodapedagógusok bér - és járulék költségeit teljes egészében, az
óvodai dajkák bér – és járulék költségeit részben, valamint a dologi kiadásokat ugyancsak részben
finanszírozza a központi költségvetés.
Az óvoda költségvetésében jelenik meg az étkeztetés (konyha) feladatellátás is. Az étkeztetés
ellátását az állami költségvetés ugyancsak részben biztosítja. Az óvoda működési kiadása 2013-ban
43.777 e Ft, amelyhez az önkormányzatnak saját forrásból az óvodai feladatellátásra 2.888 e Ft-ot, az
étkeztetés feladatellátásra 2.693 e Ft-ot kell hozzátenni.
A polgármesteri hivatal költségvetése – igaz teljesen elkülönülve – is megjelenik az önkormányzati
költségvetésben. Az állami költségvetés a polgármesteri hivatal kiadásait elismert hivatali létszám
figyelembevételével határozza meg, amely 4.580 e Ft/fő összeget tesz ki. A polgármesteri hivatal
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állami támogatásának összege 23.592 e Ft. A hivatal kiadásaihoz nyújtott állami támogatás összege
elegendő a hivatal dolgozóinak (beleértve az ügyintézők és a jegyző bérét is) bér- és járulék, valamint
a dologi kiadásaihoz, saját forrásból az önkormányzatnak kiegészítenie nem kell.
Az önkormányzat önként vállalt feladatellátás keretében látja el a mezőőri szolgálat feladatát. A
szolgálat fenntartása 2.197 e Ft-ba kerül, amelyhez az állam 600 e Ft támogatást biztosít, a
fennmaradó 1.597 e Ft-ot az önkormányzatnak saját bevételei terhére kell biztosítania.
Ugyancsak nem kötelező feladatellátás a tanyagondnoki szolgálat, amely 3.620 e Ft kiadással
szerepel az önkormányzati költségvetésben, ebből állami támogatás 1.997 e Ft, önkormányzati saját
forrás 1.623 e Ft.
Az IKSZT-t pályázatban vállalt fenntartási kötelezettséggel működteti az önkormányzat.
Az önkormányzat által kifizetett szociálpolitikai ellátások, rendszeres szociális pénzbeli ellátások 10
%-t, azaz 1.548 e Ft az önkormányzatnak kell biztosítani, a fennmaradó részt az állami költségvetés –
utófinanszírozásként – biztosítja.
Fentiekben többször említést tettem a saját bevételek fogalomról.
Ladánybene Község Önkormányzatának saját bevételei a magánszemélyek kommunális adójából, a
gépjárművek súlyadójának helyben maradó részéből, a helyi iparűzési adó el nem vont részéből, a
pótlékok, bírságok összegéből, valamint az ingatlanok bérleti díjából tevődik össze.
- kommunális adó
1.200 e Ft
- gépjárművek súlyadójának helyben maradó része
6.000 e Ft
- helyi iparűzési adó el nem vont része
10.000 e Ft
- bírságok, pótlékok
1.110 e Ft
A helyi adó bevételek az önkormányzat bevételeinek jelentős részét, az összes bevétel 16 %-át
alkotják. Ez az összeg egyáltalán nem elhanyagolható, sőt elmondható, hogy e bevételek nélkül az
önkormányzat működőképessége jelentős nehézségbe ütközne.
Itt kell említést tennem, hogy az önkormányzati adóhatóság által beszedett gépjárműadó 60 %-át
azaz 9.000 e Ft-ot az állami költségvetés számára át kell utalni. Ugyancsak bevétel csökkenést
eredményez, hogy a helyi iparűzési adó összegéből 4.730 e Ft elvonásra kerül.
A 2012. évi költségvetéshez képest a 2013. évi önkormányzati költségvetés közel 30.000 e Ft-tal
kevesebb, ami az adóbevételek elvonásából és az állami normatívák csökkentéséből tevődik össze.
Az önkormányzati költségvetés elemzése során megállapítható, hogy az önkormányzatoknak a
költségvetésükben sokkal kisebb mozgástér jut, mint az előző években. Kevesebb a szabadon
felhasználható önkormányzati bevétel, így a képviselő-testület kénytelen volt a civil szerzetek
támogatását, valamint az önkormányzati rendezvényekre nyújtott támogatást csökkenteni.
A költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésében foglaltak szerint a jogszabályváltozások és a
költségvetési források csökkentése miatt az önkormányzatok létjogosultsága megkérdőjeleződik,
azonban a jelenlegi információink alapján kijelenthető, hogy községi önkormányzatunk működéséhez
nincs szükségünk hitelfelvételre.
Szádvári Erika
jegyző
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Tisztelt Lakosság!
Helyi adófizetési kötelezettség
Ladánybene Község Önkormányzat közigazgatási területén a magánszemélyeket kétféle
adófizetési kötelezettség terheli: a magánszemélyek kommunális adója és a gépjárműadó. A helyi
vállalkozóknak pedig a gépjárműadó fizetési kötelezettség mellett iparűzési adófizetéssel is hozzá kell
járulniuk a közös költségekhez.
Ezen adókat az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvény szerint az önkormányzati
adóhatósághoz félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-éig
kell megfizetniük az adóalanyoknak. Emellett a vállalkozóknak az iparűzési adó esetében május 31-éig
kell teljesíteniük a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét. Ez
az időpont egybeesik az iparűzési adó bevallásának határidejével.
Az adófizetési kötelezettségekről évente két alkalommal (március 15. és szeptember 15.
előtt) értesítést küldünk az adófizetők felé, amelyen megtalálhatóak az adótételek, valamint az
aktuálisan és a későbbi időponthoz kötött fizetési tételek is. Amennyiben az adóalanyok fizetési
kötelezettségüknek határidőre, valamint az azt követő fizetési felszólítások ellenére sem tesznek
eleget, úgy az adóbehajtás érdekében – a 2., 3., fizetési felszólítást követően - önálló bírósági
végrehajtót keresünk meg. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy amennyiben önálló bírósági
végrehajtóhoz kerül az adó behajtása, úgy már nem csak az önkormányzatnak járó adót kell
megfizetniük, hanem a végrehajtó költségét is, amely 20-30 ezer forint is lehet.
Amennyiben fizetési kötelezettségének határidőre nem tud eleget tenni, úgy 3.000.-Ft illeték
ellenében részletfizetési kérelmet nyújthat be Ladánybene Község Adóhatóságához.
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló 5/2004./VI.01./sz. rendelete alapján adófizetési kötelezettség terheli
azt a magánszemélyt, aki községi önkormányzat illetékességi területén építmény, telek
tulajdonjogával vagy ezen ingatlanok vagyoni értékű jogával rendelkezik. Adókötelezettség terheli
továbbá az a magánszemélyt, aki nem magánszemély tulajdonában álló lakás céljára szolgáló
építmény bérleti jogával rendelkezik. Az adó évi mértéke meghatározott adótárgyanként
(építmény, telek), illetve lakásbérleti jogonként 3.000.-Ft/év.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 6. bekezdése szerint az adó alapja személyszállító
gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban eltüntetett teljesítménye,
kilowattban kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye csak
lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az
eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági
nyilvántartás a személyszállító gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a
személyszállító gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a
személyszállító gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a
személyszállító gépjármű adóalapjának tekinteni.
Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban
feltüntetett saját tömege (önsúlya).
Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya)
növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.
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A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény szerint az adó mértéke az előző bekezdés szerinti
gépjármű gyártási éve és teljesítménye alapján kiszámított összeg.
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított a helyi iparűzési
adóról szóló 6/2004./VI.01./sz. rendelete alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi
területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.
Az adó alanya a vállalkozó. Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett
nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. (Ht. 35. §.).
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, illetőleg
végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a
közvetett szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel. Ideiglenes jelleggel végzett
iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell
megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít (Ht. 39. §.)
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1,5 %-a.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány 2.000.- Ft/ naptári nap.
Továbbá tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
szóló 2012. évi CCIV. törvény 32. § (1) bekezdése alapján a gépjárműadóról szóló törvény szerint
2013. január 1-jétől a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó
megosztott bevétellé vált, 60%-ban állami bevételként, 40%-ban a települési önkormányzat
bevételeként kell elszámolni.
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény szerint az
önkormányzat elvárt bevételét 2013. január 1-jétől az iparűzési tevékenység esetében beszedett adó
összegében is csökkenti. Ladánybene Község Önkormányzat esetében az elvégzett számítások és
beszámítások alapján ezen adónem állami bevételként elszámolt összege 4.735.855.-Ft.
Ladánybene Község Önkormányzat Adóhatósága

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk községünk lakóit, hogy idén a falugyűlésre március 22-én 17 órakor kerül sor.
Helye: Ladánybenei Művelődési Ház
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tisztelettel:
Kardos Attila polgármester

Tisztelt Földtulajdonosok!
2013. február 1-jével kötelező adatszolgáltatást ír elő a földhasználati nyilvántartásban már
bejegyzett földhasználók számára. A magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját és az
állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját (törzsszám)
kell bejelentenie az ingatlanügyi hatóság felé. A rendelkezés a 2012. december 31-ig nyilvántartásban
bejegyzett földhasználókra vonatkozik, akiknek március végéig kell teljesíteni az adatszolgáltatást.
A nyomtatvány az alábbi linkről tölthető le.
http://www.foldhivatal.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=27
vagy személyesen kérhető a Polgármesteri Hivatalból.
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot!
A szelektív hulladék gyűjtés szállítási napjai megváltoztak.
Márciustól minden hónap első hetének hétfői napján fogják a zsákos szelektív hulladékot elszállítani.
Szelektív hulladékgyűjtés
Hónap
Nap
Hétfő
Március
4
Hétfő
Március
30
Hétfő
Május
6
Hétfő
Június
3
Hétfő
Július
1
Hétfő
Augusztus
5
Hétfő
Szeptember
2
Hétfő
Október
7
Hétfő
November
4
Hétfő
December
2
Hétfő

CSIRIBIRI ÓVODA HÍREI
Az új év fontos változást hozott óvodánk életében. A korábbi oktatási társulás megszűnt
Kunadacs községgel. Önálló, új intézményként működünk tovább. Hivatalos nevünk és címünk a
továbbiakban:
Ladánybenei Csiribiri Óvoda, 6045 Ladánybene Rákóczi u. 6.
Ebben az évben ünnepeljük óvodánk fennállásának 45. évfordulóját.
Ez alkalomból kiállítást szervezünk, melyet a tavaszi Ovi Gála műsoron tekinthetnek meg majd a
vendégek 2013. április 13 – án a művelődési házban.
Kérjük, hogy aki tud régi fényképet kölcsönözni nekünk az óvodáról, gyerekekről, dolgozókról,
segítsen a kiállítás anyagának összeállításában. (A képeket lemásoljuk, visszaadjuk.)
Február elején megtartottuk farsangi bálunkat, amelyre sokan eljöttek a rossz idő ellenére is.
A jelmezbe öltözött gyermekeket a színpadon mutattuk be, így mindenki megcsodálhatta
„álruhájukat”. Mindenki kapott egy kis ajándékot. A gyerekek után vidám táncot mutattak be a színes
bohócruhába bújt felnőttek, akiknek szinte végig tapsolt a közönség. Játszóház jelleggel
szórakozhattak kicsik és nagyok, aminek sikerét mi sem bizonyította jobban, mint hogy sokan utolsó
percig maradtak. Igazi családi program volt, vidám délutánt töltöttünk együtt.
Mindenkinek köszönjük, hogy részvételével, munkájával, felajánlásával, tombola
vásárlásával támogatta rendezvényünket.
Vida Lászlóné
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A Ladánybenei Általános Iskola Hírei
Legjelentősebb esemény a közelmúltban a tanév első félévének hivatalos befejezése volt.
Megszülettek a félévi bizonyítványok, mindenki hazavitte az első félévi teljesítményt mutató
értékelést. Sajnos nem lehet mindenki büszke az elért eredményre, hiszen 14 tanulónknak nem
sikerült teljesíteni a követelményeket. Ezúton is szorosabb együttműködésre kérem a szülőket a
sikeres továbbhaladás érdekében. Szerencsére a többség sikeresen veszi az akadályokat, sőt 21 fő
jeles, illetve kitűnő eredményt ért el. Rájuk méltán lehetünk büszkék. A körzeti matematika
versenyen szép eredményt ért el három tanulónk, évfolyamukon mindannyian negyedik helyezést
értek el. Ezúton is gratulálok nekik. A Magyar Kultúra napján egy nagyon jó hangulatú vetélkedőt
szerveztünk, amelyből nem csupán tanulhattunk, de biztos vagyok benne, hogy minden résztvevő jól
érezte magát. Voltunk a gyerekekkel színházban Kecskeméten és Budapesten is. Ezek a kirándulások
remélhetően pozitív hatással vannak gyerekeink értékrendjének alakulására. Nyolcadikosaink túl
vannak a központi írásbeli vizsgán, valamennyien megjelölték, hogy melyik középiskolában
tanulnának szívesen szeptembertől. Március közepére kiderülhet, kit hova vettek fel. Izgatottan
várjuk az eredményeket. Február 9-én tartottuk farsangi bálunkat. Nagyon sok ötletes egyéni jelmezt
láttunk. Nekem azok tetszettek legjobban, amelyekről látszott, hogy jól érzi benne magát a viselője.
Bál végén külön díjaztuk azokat, akik jelmezben maradtak, hiszen ők jelentették a farsangi
hangulatot. Hangulatosak voltak a csoportos jelmezek is. A közönségdíjat a harmadikosok
vándorcirkusza kapta. Köszönöm mindenkinek, aki részvételével, tombolatárggyal, üdítővel,
süteménnyel támogatta rendezvényünket, hiszen a bevételt az SzMK a gyermekeinkre fordítja.

Mátyás Katain
Intézményvezető
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Közösségi Ház Hírei
Főző klub indul a közösségi házban, havonta egy alkalommal minden hónap második péntekjén. Első
alkalom 2013. március 8. (péntek) 16 óra, minden érdeklődőt szeretettel, várok. A klub célja, hogy a
tapasztalt háziasszonyok kicserélhessék egymással a jól bevált receptjeiket, majd helyben közösen
elkészítsék, a fiatalok pedig ismereteket szerezhessenek.
Legyen szó egy egyszerű kártyapartiról, baráti beszélgetésről, társasjátékozásról, filmnézésről, vagy
kisebb rendezvényről, gyűlésről, a közösségi ház kiváló teret biztosít ezek megrendezésére. Aktuális
programjainkról, eseményeinkről a facebookon, az önkormányzat hirdető tábláin, illetve a lentebbi
elérhetőség valamelyikén kaphat tájékoztatást.
TÁMOP -5.5.1. B-11/2-2011-0256 számú, Álmom a család – Tanyagondnokokkal a családokért a
kecskeméti kistérség tanyagondnokos településein-című projektnyitó napja 2013. március 4-én 12:30
órakor lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Elérhetőség: Tel: 0620/938-53-90
Email: ladanybenei.kozossegihaz@gmail.com
Csere-Várkonyi Csilla
IKSZT munkatárs

Meghívó
„Álmom a CSALÁD”
projektnyitó rendezvényre
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete szeretettel meghívja Önt és kedves családját
ladánybenei rendezvénysorozatának megnyitójára.
Helyszín: Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
Időpont: 2013. március 4. hétfő, 12.30 óra
Program:
Köszöntőt mond: Kardos Attila polgármester
A projekt bemutatása: Csörszné Zelenák Katalin
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete
A rendezvény a „Álmom a CSALÁD” projekt keretében megvalósuló informatikai képzés indításával
zárul.
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak,
akik drága jó férjem
LUKÁCS ZOLTÁN
búcsúztatóján részt vettek, akik a kegyelet virágait
helyezték el , nehéz perceinkben segítő kezet nyújtottak és
fájdalmunkban osztoztak.
Isten fizesse meg mindenkinek a jóságát.
A gyászoló család nevében : Lukács Margaréta

Egyházi Hírek
Karitász beszámoló
Vigasztalásra és segítségre szoruló szenvedés mindig lesz. Magányosság is mindig lesz. Olyan anyagi
szükséghelyzetek is mindig adódnak, melyekben a felebaráti szeretet segítségére van szükség. Nincs
olyan igazságos állam, mely fölöslegessé tehetné a szeretet szolgálatát. A szeretetre – a karitászra –
mindig szükség lesz.
(XVI. Benedek pápa)
Napjainkban is egyre nagyobb szükség van a karitatív munkára, a nehéz helyzetben élő családok
megsegítésére.
Ezért is alakult meg 2012. november 15-én a Katolikus Karitász Ladánybenei Csoportja. A csoport lelki
vezetője: Földi Tibor plébános atya. Tagok: Balizs Imréné, Bathó Józsefné, Bánszki Zoltánné, Dicső
Zoltánné, Dobos Tiborné, Fekete Judit, Ferenc Aladárné, Lantos Lászlóné, Lukács Margaréta, Nagy
Balázsné, Pósa Ferencné, Simkóné Jámbor Marianna, Dr. Tóth Béláné, Sztancsné Kulcsár Éva.
A csoport már megalakulása előtt igyekezett a rászorulók segítségére lenni. A hívek körében is mind
többen vállalták, hogy havonta 1 kg tartós élelmiszert adományoznak. Az összegyűlt
élelmiszerkészletből az elmúlt évben több alkalommal osztottunk tartalmas élelmiszer csomagokat és
ruhával is segítettünk.
A Katolikus Karitász Bajai Csoportja ruhát juttatott Ladánybenére, és a lakosságtól is sok ruhát,
könyvet, játékot kaptunk.
Karácsony előtt 30 családnak tudtunk tartós élelmiszerekből álló csomagot összekészíteni.
A Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportja 5 család részére juttatott élelmiszereket.
Az Orgoványi Örömhír Alapítványtól pedig 20 asszony részére kaptunk cipődobozos ajándékot.
Az első karitatív ruhavásárunk is jól sikerült. Sokan találtak magukra, családtagjaikra ruhákat.
Segítségnyújtásunk a tűzifa segélyakcióval folytatódott.
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A Kalocsai Karitász 10 család részére szállíttatott a KEFAG közreműködésével 1-1 köbméter száraz
tűzifát.
Az egyik család e szavakkal köszönte meg a segítséget:
„Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik felajánlották a tüzelőt és azoknak, akik
gondoskodtak a kiszállításáról. Hihetetlen, mekkora segítség volt ez nekünk. Sajnos venni nagyon
nehezen tudunk, mert mind a ketten munkanélküliek vagyunk és négy kiskorú gyermeket nevelünk.
Elég nehéz a megélhetésünk, így sajnos tüzelőre már nem igen jut. Jó abban a tudatban élni, hogy
vannak, akik segítenek a bajban.”
Lehetőségeink szerint ez évben is szeretnénk folytatni a segítést. Hálásan köszönjük a lakosságnak,
civil szervezeteknek a segítő hozzáállást, a jószívű adakozást. Kérjük, segítsék csoportunkat, hogy mi
is segíteni tudjuk azokat a családokat, akik nehéz helyzetben élnek, nélkülöznek. Köszönettel
fogadjuk a helyi élelmiszer bankba havonta 1 kg, vagy 1 db tartós élelmiszer felajánlását. Köszönettel
fogadjuk az otthonokba már feleslegessé vált holmik, játékok, könyvek stb. felajánlását. Méntelek és
Kunbaracs egyházközségeivel jó együttműködést szeretnénk kialakítani a családok kölcsönös segítése
érdekében.
Boldog Kalkuttai Teréz anya gondolatatát szem előtt tartva dolgozunk:
„Nagy dolgokat nem tudunk véghezvinni, csak kis dolgokat nagy szeretettel.”

Ablakszerviz
Étesítem Önöket, hogy az alábbi szolgáltatásokkal
állok rendelkezésükre:
- műanyag és fa (pl. sofa) ablakok, ajtók,
erkélyajtók javítása, karbantartása, szerelése
szigetelése
- nyílászárók beállítása, passzítása, huzat
megszüntetése
- thermo üveg csere
- zárak, vasalatok, stb. javítása, cseréje
- régi típusú ablakok utólagos hőszigetelése

Ingyenes állapot felmérés és árajánlat készítés. Az
elvégzett munkára 1 év garancia!
Részletek: www.ablakoslaci.hu weboldalon.
Tel: 0630/649-1922
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