2015. március

Börcsi Hírmondó

Ingatlan, gépjármű és iparűzési adó
Tisztelt börcsi ingatlan és/vagy gépjármű tulajdonos és iparűzési adót
fizető!
Tájékoztatásul közöljük minden adó fizetésre kötelezett adózóval, hogy a
napokban kiküldésre került egy ÉRTESÍTÉS , amely tartalmazza a 2015 évi
adófizetési kötelezettséget, és az eddig felhalmozódott túlfizetést, illetve
hátralékot.
Kérünk mindenkit, amennyiben az értesítésben foglaltakkal nem ért egyet, azt
az ado@borcs.hu e-mail címen, vagy a 553-245 telefonszámon, illetve
személyesen az önkormányzati hivatalban jelezze.
Készséggel állunk mindenki rendelkezésére.
Önkormányzat Börcs

A Teleház (IKSZT) közeljövőben tartandó programjai:
-

-

-

Március 25-én a Teleház nagytermében ismét „ruhabörze” lesz. Előtte,
mint minden alkalommal ez idáig is, szívesen fogadjuk a már feleslegessé
vált gyerek, női, férfi ruhákat, illetve játékokat,
Március 27-én húsvéti készülődés címmel kézműves foglalkozást tartunk
15 órától. Minden korosztályt szívesen látunk!
Április 14-én véradás lesz! Várjuk a segítőkész véradókat!
Minden héten csütörtökön 16 órától Baba-Mama klubot tartunk.
Babatabló: továbbra is várjuk azon újszülött babák fotóit, akiket
szeretnének látni a szülők „Börcs babatablóján” az orvosi rendelő
előtermében. A fotókat a következő e-mail címre várjuk:
ikszt.borcs@gmail.com.
Minden hónap első szerdáján 13,00 - 14,00 óráig „álláskereső klub” várja
az álláskeresőket.
Szerdánként 17,30 órai kezdettel jóga oktatás.

A Tájház és Falumúzem szeretettel meghívja a lakosságot a 2015. március
28-án 13 óra 30 perckor kezdődő szezonnyitó délutánjára. A részletes
programról később adunk tájékoztatást.
Tájház és Falumúzeum Börcs Egyesület

Burgonyaosztás
Börcs Község Önkormányzata és a Rábca Menti Községek Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálata burgonyaosztást tart.
Az osztás helyszíne és időpontja: 2015. március 14. (szombat) 9.00 – 12.00
óráig az önkormányzat parkolójában (Börcs, Erzsébet tér 4.)
A kiosztásra kerülő, jó minőségű, étkezési burgonyát egy mezőgazdasági cég
ajánlotta fel, a megyében több település számára. A település vezetése úgy
gondolta, hogy él a lehetőséggel, így a településen élők alapesetben
háztartásonként 1 db 30 kg-os zsák átvételére kapnak lehetőséget.
A készlet erejéig minden kedves lakost szeretettel várunk!
Önkormányzat Börcs

Köszönet:
Köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik lányom Kiss Henrietta temetésén
részt vettek, bármi módon együttérzésüket fejezték ki, és gyermeke segítéséhez
hozzájárultak.
Kiss Károlyné és családja

