
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önö-
ket a szociális munka napja alkalmából!

Nem köszöntöttük településünkön még ez
idáig a szociális munka napja alkalmából a
szociális dolgozókat. Ezen a dolgon szeret-
nénk változtatni a mai kis megemlékezéssel.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a mai ne-
héz gazdasági helyzetben ahol egyre több csa-
lád, egyre több rászoruló idõs ember él közöt-
tünk megemlékezzünk a velük foglalkozó, ér-
tük tenni akaró munkatársakról. Köszönetet
mondjunk, hálát adjunk önöknek, hogy olyan
szívvel-lélekkel teszik nap mint nap a bizony
nem egyszerû feladatokat.

Sokszor kell lelket önteni családapába, csa-
ládanyába, idõs, elesett emberekbe egy lel-
ketlen világban úgy, hogy az önök helyzetetek
sem könnyû. Embert próbáló feladat ez, ne-
héz hivatás. Mosolyogni akkor is, amikor sok-
szor sírni szeretnének, hisz tudják, hogy akik
ezt kapják, azoknak sokat számít ez.  

A Dalai Láma, mikor arról kérdezték, hogy
mi az, ami leginkább meglepi az emberiséggel
kapcsolatban, ezt válaszolta: 

„Az ember. Mert feláldozza egészségét,
hogy pénzt keressen. Aztán feláldozza a
pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét.
És mivel olyan izgatott a jövõjével kapcsolat-
ban, hogy elfelejti élvezni a jelent; az ered-
mény az, hogy nem él sem a jelenben, sem
a jövõben; úgy él, mintha soha nem halna
meg, és aztán úgy hal meg, hogy soha nem
is élt igazán.”

Ilyen ma az Ember! És semmitmondó éle-
tét bearanyozhatja, reményteljessé teheti az a
munka és szeretet, mely az Önök szívébõl
árad feléjük. Kérem, szórják tovább ezt a kin-
cset magukból, mely egyszer, hitem szerint,
viszonzásra talál.

Kérem Önöket, hogy továbbra is ezzel a
szeretettel és kitartással tegyék feladataikat.
Ehhez én jó egészséget és kitartást kívánok
mindenkinek.

Végezetül Teréz Anya szavaival zárom gon-
dolataimat, mely azt hiszem, jó útravaló:

„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak ki-
csiket nagy szeretettel”

Köszönöm, hogy meghallgattak.
Kovács Tamás polgármester
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A Szociális Munka Napja
2011. november 17-én ünnepeltük a Szociális Munka Napját.

Az idõsek otthonában köszöntöttük a dolgozókat.

KÁNYÁDI SÁNDOR: 

CSENDES 
POHÁRKÖSZÖNTÕ 
ÚJÉV REGGELÉN
Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.

Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívbõl
ezt kívánom.

Szaporodjon ez az ország
Emberségbe', hitbe', kedvbe',
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.

Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk...
A többit majd apródonként
megcsináljuk.

Végül pedig azt kívánom,
legyen béke.-
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe'!
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A tanácskozó terembõl jelentjük…

I. Pályázattal kapcsolatos döntés:

A képviselõ-testület a 2011. szeptemberi
ülésen döntött arról, hogy a DAOP-3.1.1/B-
11. kódszámú pályázat keretein belül pályá-
zatot kíván benyújtani önkormányzati belte-
rületi utak fejlesztésére. Mivel a pályázat szak-
mai elbírálási szempontjai az ülés idõpontjá-
ban még nem álltak rendelkezésre, a testület
úgy döntött, hogy egy késõbbi ülésen jelöli ki
a fejlesztendõ utakat. A pályázati kiírás szak-
mai szempontjait figyelembe véve a képvise-
lõ-testület a novemberi ülésén úgy döntött,
hogy a pályázat keretében a Nagy utca (Kos-
suth utcától az Eötvös utcáig való szakaszának)
felújítása, valamint a Táncsics és Galamb utca
építése kerüljön benyújtásra.

II. Egyéb döntések:

A képviselõ-testület õsszel kérelemmel for-
dult a Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság vezetõje felé a mélykúti körzeti megbízotti
szolgálat felülvizsgálata tárgyában, melyben
kérte hogy a közterület rendje és a közbizton-
ság fenntartása érdekében a BMRFK nagyobb
idõtartamban biztosítson rendõri jelenlétet te-
lepülésünkön. A megyei rendõrfõkapitányság
válaszlevélében kifejtette, hogy a kmb-s szolgá-
latok a lakosság igényeinek kielégítésére töre-
kedve kerültek végrehajtásra, a település köz-
biztonsági adatai megfelelõnek mondhatók,
ezért nem áll módjukban az állandó kmb-s
szolgálat teljesítésére irányuló kérelem teljesíté-
se. A képviselõ-testület az elmúlt hetekben tör-
tént sajnálatos eseményeket figyelembe véve
úgy döntött, hogy ismételten kérelemmel for-
dul a megyei rendõrfõkapitányhoz, amelyben
kéri a 4 fõ körzeti megbízott biztosítását. 

A képviselõ-testület tudomásul vette az ön-
kormányzat 2011. háromnegyed éves gazdál-
kodásának helyzetérõl szóló tájékoztatót. Ál-
talánosságban elmondható, hogy a realizáló-
dott bevételek és a teljesített kiadások összege
egyensúlyban van. A pénzügyi helyzet stabili-
tásához nagymértékben hozzájárult a Belügy-
miniszter és a Nemzetgazdasági Miniszter el-
sõ félévben biztosított közel 18 millió forintos
támogatása, valamint az elõzõ évi zárszám-
adás elszámolása alapján igényelt normatív tá-
mogatás és a kiadási tételek teljesítésének
mérséklése. 

A képviselõ-testület megtárgyalta az önkor-
mányzat 2012. évi költségvetésének koncepci-
ójáról szóló elõterjesztést. A képviselõ-testület –
a gazdálkodás szinten tartása, az önkormányzat
mûködõképességének megõrzése érdekében –
az alábbi elveket tartja elsõdlegesnek a 2012.
évi költségvetési tervek kimunkálásakor:

a) A személyi juttatások tervezése: A
rendszeres személyi juttatások 2011. decem-
ber 31-i engedélyezett álláshelyei közül a be-
töltött álláshelyek besorolási illetményét a
2011. december 31-én érvényes besorolási il-
letménnyel kell tervezni. A tervezésnél a soros
elõrelépésekhez kapcsolódó besorolási illet-
ményváltozásokat, valamint a kötelezõ legki-
sebb munkabérre (minimálbér) és a garantált
bérminimumra történõ kiegészítéseket figye-
lembe kell venni.

A kötelezõ pótlékokat a jogszabályi elõírá-
sok figyelembe vételével kell megtervezni.

A rehabilitációs hozzájárulás összegének
csökkentése miatt valamennyi intézménynek a
továbbiakban is törekednie kell megváltozott
munkaképességû személyek foglalkoztatására,
a kötelezõ foglalkoztatási szint elérésére.

Megüresedett álláshelyek betöltése csak a
képviselõ-testület döntésével lehet.

A közalkalmazottak jogviszonyát a munkál-
tató csak közös megegyezéssel, vagy a dolgozó
lemondásával szüntetheti meg, az öregségi tel-
jes nyugdíjra való jogosultság esetét kivéve.

b) A munkaadókat terhelõ járulékok elõi-
rányzatát a jogszabályban meghatározott mér-
ték figyelembevételével kell megállapítani.

c) A dologi kiadások tervezése valameny-
nyi intézmény esetében legfeljebb a 2011. évi
eredeti elõirányzat szintjén történhet. Ettõl el-
térni csak különösen indokolt esetben, több-
letfeladat miatt lehet.  

d) Átadott pénzeszközök tervezése: Az
önkormányzat 100%-os tulajdonában álló
ÉPTESZ Kft részére biztosított  önkormányzati
támogatás összegét legfeljebb a 2011. évi ere-
deti költségvetés szintjén kell meghatározni.

A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás
részére a szociális feladatok ellátásához bizto-
sított önkormányzati támogatás összegét leg-
feljebb a 2011. év eredeti költségvetés szint-
jén kell meghatározni.

e) Fejlesztési kiadások: A fejlesztésekhez
a szükséges önerõt biztosítani kell a költségve-
tésben. Az intézmények által saját forrásból

tervezett beruházási kiadásai ne jelentsenek
kötelezõen teljesítendõ feladatokat.

Elsõbbséget élveznek a mûködési kiadás
csökkentését eredményezõ beruházások
megvalósítását szolgáló, megújuló energia
hasznosítására irányuló pályázatok. A II. szá-
mú óvoda épület felújítási munkái lehetõség
szerint pályázat útján kerüljön megvalósításra.

f) A költségvetési szervek a bevételeiket
legalább a 2011. évi teljesített bevételi szinten
tervezzék.

g) Amennyiben a saját bevételek, állami
támogatások, mûködési célra átvett pénzesz-
közök és egyéb bevételek nem biztosítaná-
nak elegendõ fedezetet a kiadási elõirányzat-
okra, úgy a különbözetet hitel felvételével
kell elõteremteni.

A képviselõ-testület elfogadta az Egészség-
ügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság tájékoz-
tatóját a Bursa Hungarica ösztöndíj szociális
alapon történõ juttatásának részleteirõl. A pá-
lyázat keretében 70 hallgatót részesített támo-
gatásban a bizottság.

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy az
önkormányzat alapító tagja kíván lenni a Fel-
sõ-Bácska Vidékfejlesztési Egyesületnek. A
döntés meghozatalára a LEADER programban
való részvétel miatt volt szükség, ugyanis a tér-
ségünkben még rendelkezésre álló LEADER
pályázati források csak akkor hívhatóak le, ha
a Helyi Akciócsoport a továbbiakban egyesü-
leti formában mûködik tovább. 

A képviselõ-testület döntött a „Homokhát-
sági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás Társulási Megállapodásá-
nak módosításáról.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011. november 16. és 2011. de-
cember 15. közötti idõszakban egy alkalommal tartott képviselõ-testületi ülést. Az ülésen
történt fontosabb eseményeket az alábbiak szerint foglaljuk össze.

MÉLYKÚT VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETE SORON KÖVETKEZÕ ÜLÉSÉT
FEBRUÁR 7-ÉN 14 ÓRAKOR TARTJA A VÁROSHÁZA TANÁCSKOZÓ TERMÉBEN.

KÉPVISELÕI FOGADÓNAP
Kovács Tamás polgármester: minden hétfõn
8.00–12.00-ig 
Mikó Lászlóné alpolgármester: minden csü-
törtökön 9.00–12.00-ig, képviselõi szoba
Földes István képviselõ: minden hónap elsõ
péntek: GAMESZ 8.00–11.00-ig
Fuszkó Attila képviselõ: munkaidõben a
Mûvelõdési Házban
Kopcsek Tamás képviselõ: minden hónap
elsõ keddjén 8.00–10.00-ig, képviselõi szoba
Dr. Márai László képviselõ: minden hónap
utolsó szerdáján a lakásán, Bercsényi u. 10.,
8.00–10.00-ig
Novák László képviselõ: minden hónap utol-
só szerda az iskolában 8.00–10.00-ig
Racsmán Richárd képviselõ: minden ked-
den az iskolában 14.30–15.30-ig
Dr. Sztantics Péter képviselõ: munkaidõben
a Búzakalász irodájában
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Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Rákóczi u. 13. szám alatti épületet szolgáltatóház
jelleggel kívánjuk üzemeltetni. A különbözõ ügyek intézése az alábbi idõpontokban lehetséges:

A késõbbiekben még szeretnénk bõvíteni a szolgáltatások körét.

SZOLGÁLTATÓHÁZ

Név Fogadónap Tevékenység
Csõsz Attila hétfõ-csütörtök 8-16, péntek 8-10 falugazdász
Csanyik Zoltán kedd-csütörtök 8-16.30 kamarai tanácsadó
Bozóki Gáborné csütörtök 9-15 Víziközmû Társulat
Piegelné dr Csényi Magdolna csütörtök 9-11 ügyvéd
Telenor kedd 10-16 telefonos szolgáltatás
Piegel János minden páros hét csütörtök, 9-12 fogtechnikus

December 21-én került sor a Tudásdepó
program projektzáró ünnepségére a könyvtár-
ban, melyet Kovács Tamás polgármester úr is
megtisztelt jelenlétével. 

A projektzáró után hangulatos elõkarác-
sonyi ünnepséget tartottunk, melynek ven-
dége, a kiskunhalasi Lyra Együttes volt. Meg-
hitt karácsonyi mûsort, verses-zenés-táncos
összeállítást nyújtottak át ajándékként a je-
lenlévõknek. Tudtuk róluk, hogy koncertjei-
ket nagyon szeretik a kicsinyek, bíztunk hát
abban, hogy a mi gyermekeink is jól érzik
magukat majd velük. Ebben nem is volt hi-
ba: fergetegesre sikerült a koncert, kicsi és

nagy egyaránt jól érezte magát. Errõl tanús-
kodnak az alábbi képek is.

Mélykút Város „Tudásdepó expressz” prog-
ramja az Európai Unió támogatásával és az
Európai Szociális alap társfinanszírozásával va-
lósult meg. Erre pályázat útján nyertünk közel
13 millió forintot.

A projekt fõbb eredményei a következõk:
• Kialakításra került a városi és az iskolai
könyvtár elektronikus katalógusa • Új
weblapot kapott a könyvtár, melyen keresztül
elérhetõ a katalógus, így mindkét intézmény
állományában lehet interneten keresztül ke-

resni • A könyvtári dolgozók idegen nyelvi –
angol – képzésen vettek részt • Bõvült a
könyvtár eszközparkja, illetve grafikai progra-
mok is beszerzésre kerültek

• Olvasáskultúra-fejlesztõ és könyvtárhasz-
nálat népszerûsítõ programok valósultak meg

Ezúton is szeretném megköszönni min-
denkinek a munkát, amellyel hozzájárultak a
projekt sikeres megvalósításához.

Száncsengõ
Zenés karácsonyvárás a Lyra Együttessel

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek: 
2011. november: Bori Petra (anyja neve:
Sztaravits Beáta), 2011 . december: Kõvári
Vivien (anyja neve: Kafcsák Éva)

A projekt a Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap

társfinanszírozásával valósul meg

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu 06 40 638 638
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Sikeresen zárult a mélykúti cigányok integrá-
cióját segítõ program. A TÁMOP-5.1.1-09/7-
2010-0029 számú projekt a mélykúti hátrányos
helyzetû cigánylakosság integrációját tûzte ki cé-
lul, melynek keretén belül 10 fõ szerzett betaní-
tott kõmûves és térburkoló képesítést, majd fél
éven keresztül munkatapasztalatot szerzõ foglal-
koztatásuk zajlott. Munkájukkal egyrészt hozzá-

járultak a mélykúti cigánycsaládok leromlott ál-
lagú lakásainak felújításához, másrészt biztosí-
tották saját családjuk megélhetését. A program
egy éven keresztül zajlott, közel 20 millió forint
közösségi támogatás felhasználásával. A projekt
gazdája a Mélykúti Cigány Érdekképviseleti
Szervezet volt. A programban résztvevõ embe-
rek a megszerzett képesítéssel a jövõben várha-

tóan nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni a
nyílt munkaerõ-piacon.

A projektzáró rendezvény 2011. decem-
ber 21-én került megrendezésre, ahol Mély-
kút város polgármestere köszönetet mondott
a város életében is jelentõs szerepet betöltött
program sikeres megvalósításáért.

Burai Béla MCÉSZ elnök

Programzáró

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Mélykút város hivatalos honlapja a www.melykut.hu,

a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár a címen érhető el.www.konyvtarmelykut.hu

A DÉMÁSZ FONTOSABB
TELEFONSZÁMAI
Általános kék szám (CALL CENTER):
06-40-82-22-82

Hibabejelentés: 06-40-82-20-00
Mérõállás bejelentése: 06-80-82-81-80

A projekt a Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638
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A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Köz-
pont 2010. december 1. napján kezdte meg
mûködését az alábbi szakmák vonatkozásában:
általános belgyógyászat; endokrinológia, anyag-
csere és diabetológia; általános sebészet; általá-
nos traumatológia; általános szülészet-nõgyógy-
ászat; általános csecsemõ- és gyerekgyógyászat;
általános fül-orr gége gyógyászat; általános sze-
mészet; általános bõr- és nemibeteg-ellátás; ál-
talános neurológia; urológia; reumatológia;
pszichiátria; általános kardiológia; általános
röntgendiagnosztika; ultrahang-diagnosztika,
fizioterápia és gyógytorna. 

Az elmúlt egy éves idõszakban az intéz-
mény összesen közel 40 000 esetet látott el.
Az ellátás gördülékeny lebonyolításában 20 fõ
szakorvos és 19 fõ szakképzett munkavállaló
vesz részt.

2011. október 1-jétõl az intézmény szolgál-
tatásai kiegészültek a nappali – kúraszerû infú-
ziós - ellátás szolgáltatással. A szolgáltatás kere-
tében a szakrendelõ szakképzett orvosai és
ápolói ingyenes, kórházi bent fekvést kiváltó,
infúziós terápiás szakirányú szolgáltatást nyúj-
tanak, amely szolgáltatás szakorvosi beutalóval
vehetõ igénybe rövid várakozási idõvel.

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Köz-
pont vezetõinek és munkavállalóinak érdeke
egy betegközpontú, hatásos és hatékony, ma-
gas szakmai színvonalú, korszerû eljárásokon
alapuló, a mindenkori jogszabályi, egészség-
ügyi követelményeknek, hatósági elvárások-
nak megfelelt egészségügyi szolgáltatás nyúj-
tása. Ennek érdekében kialakításra került az

intézményben a TIOP-2.1-2-07/1-2008-
0003 azonosítószámú pályázatban vállalt
ISO/IEC 27001:2005 Informatika, Biztonság-
technika, Az információbiztonság irányítási
rendszerei szabvány mellett az ISO
9001:2008 Minõségirányítási rendszerek, kö-
vetelmények és a Magyar Egészségügyi Ellátá-
si Standardok (MEES) szabvány.

A kialakításra került minõségirányítási rend-
szer intézményünk számára egyik legfonto-
sabb eleme, az Önök, azaz a betegek elége-
dettségének folyamatos nyomon követése. En-
nek megfelelõen 2011. október hónapban

200 fõ részvételével kérdõíves megkérdezésre
került sor intézményünkben, amelynek ered-
ményképpen a megkérdezettek közel 90%-a a
szakrendelések mindegyikét ajánlaná ismerõ-
sei részére. Köszönjük, hogy véleményeikkel
és javaslataikkal eddig is támogatták a betegel-
látás javítását.

Az Önök véleménye továbbra is fontos in-
tézményünk számára, ezért kérjük, hogy bár-
milyen észrevétel, javaslat merül fel Önökben
az ellátással kapcsolatban, juttassák el nekünk.
Továbbra is igyekszünk az ellátás javítása érde-
kében a szükséges intézkedések megtételére.

A betegek elégedettsége mellett intézetünk
számára a legfontosabb érték az Önök egészsé-
gi állapotának javítása és a betegségek megelõ-
zése. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a szûrõ-
vizsgálatok során egyre több eddig fel nem is-
mert betegség diagnosztizálására került sor.
Ezért figyelmükbe ajánljuk beutaló nélkül igény-
be vehetõ szakrendeléseinket (sebészet trauma-
tológia, fül-orr gégészet, bõrgyógyászat, szemé-
szet, nõgyógyászat, urológia, pszichiátria). 

Bármilyen kérdésük, véleményük van az in-
tézetben folyó ellátással kapcsolatban, jelezzék
a 77/502-950, 77/502-951-es telefonszám-
okon, valamint a rendelo@jhrendelo.hu e-
mail címen.

Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ 
EGY ÉVE AZ ÖNÖK EGÉSZSÉGÉNEK SZOLGÁLATÁBAN

FÉNYMÁSOLÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy szolgálta-
tásainkat fénymásolással bõvítettük.

Fenyõ Miksa Könyvtár 

JÁNOSHALMI RENDÕRÕRS
indokolt esetben az alábbi telefonszámon
hívható éjjel-nappal: 

20/539-6499

TÛZOLTÓSÁG ÉS
MEZÕÕRSÉG
elérhetõsége: 70/457-5873, Borsos Balázs 
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1. SZ. FOGORVOSI KÖRZET

Fogorvos: dr. Békássy Bálint fogorvos 
Körzethez tartozó utcák:

Rendelési idõ:
Hétfõ 7.30 – 12.30.
Kedd: 12.30- 18.30
Péntek: 7.00 – 19.00
Rendelõ telefonszáma: 77/460-087

2. SZ. FOGORVOSI KÖRZET

Fogorvos: Dr. Zámbó Tímea fogorvos
Körzethez tartozó utcák:

Rendelési idõ:
Hétfõ: 8.00 – 13.00
Kedd : 14.00 – 19.00
Szerda: 8.00 – 13.00
Csütörtökök: 14.00 – 19.00
Péntek: 8.00 – 12.00 (páros héten)

Rendelõ telefonszáma: 77/ 460-803

Kovács Tamás polgármester

Fogorvosi körzetbesorolások
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a decemberben megjelent szórólapon tévesen
került megjelölésre az I. számú fogorvosi körzet.
Ezúton tájékoztatást adunk a tényleges körzetbesorolásokról.

ÉPTESZ KFT. HIRDETÉSEI
• VÍZMÛ: Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
a Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-tes-
tületének 17/2007.(XI.28.) rendelete alapján
2008. január 1-jétõl a vízszolgáltatásnál beve-
zetésre került az alapdíj, mely független a víz-
fogyasztástól. Az alapdíjat minden vízórával
rendelkezõ ingatlan tulajdonosa köteles
megfizetni. Az alapdíj megfizetése alól kizá-
rólag a lakatlan ingatlan tulajdonosa mente-
sülhet abban az esetben, ha a vízóráját lesze-
relteti. A mérõóra újbóli felszerelése esetén
azonban a vízmérõ, valamint a felszerelés
költségét köteles megtéríteni.
Vízmû telefonszáma: 
06-30/314-6604 (Konkoly István)
06-70/612-5061 (Kothencz János)
06-70/428-2436 (Harcsek Miklós)

Kérjük a lakosságot, hogy ingatlan eseté-
ben a tulajdonos változást minden esetben je-
lentsék be az ÉPTESZ KFT irodájában a vízóra
átírása és a vízszolgáltatói szerzõdés megköté-
se miatt. Felhívjuk a fogyasztók figyelmét a
vízóra aknák tisztántartására és téli idõszak-
ban a vízórák fagy elleni védelmére.
• A TEMETÕK (az ÉPTESZ Kft. üzemeltetésé-
ben: Kálvária, Pesti, Alsó) november 6-ig
6–20 óráig, november 7-tõl 8–16 óráig lesz-
nek nyitva. Temetõgondnok telefonszáma:
06-30/245-5266 (Pásztor Mihály)
• SZIPPANTÁST lehet rendelni a 06-30/252-
5181, 06-20/978-6680 ( Mayer László) tele-
fonszámon, illetve az ÉPTESZ KFT számán:
77/460-089, vagy személyesen az irodában
Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt. A szippan-
tás díja fordulónként bruttó 6 875 Ft.
• KÉMÉNYSEPRÉSI tevékenységet Mélykút
területén a jánoshalmi TÛZKER IMP. BT látja
el, a szolgáltatást a 06-77/402-884 telefonszá-
mon lehet kérni.
• SZEMETESZSÁK: a Felsõ-Bácskai Hulla-
dékgazdálkodási Kft emblémájával ellátott
szemeteszsákot lehet vásárolni az ÉPTESZ
KFT, irodájában Mélykút Rákóczi u. 5. szám
alatt 385 Ft bruttó áron. Ha ebbe a zsákba
gyûjtik a hulladékot, a kuka ürítésekor ezt is
elszállítják külön díj felszámítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

ADY ENDRE utca teljes
Alsómajor tanya utca teljes
Attila utca telje
BEM JÓZSEF utca teljes
BERCSÉNYI utca teljes
BOTOND utca teljes
DAMJANICH utca teljes
DANKÓ PISTA utca teljes
DEÁK FERENC utca teljes
DÓZSA GYÖRGY utca teljes
DÓZSAMAJOR utca teljes
FEKETEMAJOR utca teljes
FELSZABADULÁS utca teljes
HONVÉD utca teljes
HUNYADI JÁNOS utca teljes
JANKA MAJOR TANYA utca teljes
JÓKAI utca teljes
KIS utca teljes
KOSSUTH LAJOS utca teljes
KÖLCSEY FERENC utca teljes
KURIÁKDÛLÕ TANYA utca teljes
LÉNÁRD utca teljes
MADÁCH IMRE utca teljes
MAGYAR utca teljes
MÁJUS 1. utca teljes
MÁTYÁS KIRÁLY utca teljes
MEZÕ IMRE utca teljes
ÖREGMAJOR TANYA utca teljes
ÖREGMAJORI TANYÁK utca teljes
PESTI utca teljes
PETÕFI tér teljes
RIGÓ utca teljes
SALLAI utca teljes
SZABADSÁG tér teljes
SZALMÁZÓDÛLÕ TANYA utca teljes
SZENT LÁSZLÓ utca teljes
TÓTH KÁLMÁN utca teljes
TRAKTOROSOK utca teljes
ÚJ utca teljes
VILÁGOS utca teljes
VÖRÖSMARTY utca teljes
ZÖLDFA utca teljes

ARANY JÁNOS utca teljes
ÁRPÁD utca teljes
BARTÓK BÉLA utca teljes
BÉKE utca teljes
EÖTVÖS utca teljes
FELSÕCSORDAJÁRÁS utca teljes
GALAMB utca teljes
JÁNOSHALMAI út teljes
KANDÓ KÁLMÁN utca teljes
KINIZSI PÁL utca teljes
KISFALUDY utca teljes
KISTEMPLOM utca teljes
MALOM utca teljes
MIKSZÁTH KÁLMÁN utca teljes
MUNKÁCSY MIHÁLY utca teljes
NAGY utca teljes
PACSIRTA utca teljes
RÁKÓCZI FERENC utca teljes
RÓZSA utca teljes
SÁNCDÛLÕ TANYA utca teljes 
SZÉCHENYI ISTVÁN utca teljes
TÁNCSICS IHÁLY utca teljes
TEMPLOM utca teljes
TÓPART utca teljes
VAS utca teljes
VEZÉR utca teljes
ZALKA MÁTÉ utca teljes
ZRÍNYI utca teljes


