Polgármesteri Hírek
2007. március 26.
Március 15-i ünnepély
Az óvodás mazsorettek és az ötödik
osztály adott színvonalas ünnepi műsort
március 15-én a Szent Imre ligetben, a
Falukör és az Iskola közös szervezésében.

A képen Benkő Irén tanárnő ötödikesei
mutatják be műsorukat.
Önkormányzati hírek
Változások a szociális ellátásokban
A következőkben szeretnénk rövid
tájékoztatást adni az önkormányzati
szociális ellátásokról.
Közgyógyellátás:
A
régi
fajta
igazolványokat már nem fogadják el a
gyógyszertárakban (azt sem, amire az van
írva, hogy visszavonásig érvényes).
Mindenkinek új kérelmet kell beadni,
akinek még régi igazolványa van.
Ehhez az orvostól kell hozni igazolást, és
mellékelni kell a kérelemhez I. és II.
csoportú rokkantság esetén a határozatot,
emelt összegű családi pótlék esetén az
erről szóló igazolásokat, akinek ilyen
nincs, a jövedelemigazolásokat.
Minden esetben 1 évre állapítjuk meg a
közgyógyellátásra jogosultságot, tehát a
lejárat előtt min. 1 hónappal újra kell
igényelni. A kérelmek beadása folyamatos.
Mivel a TB-vel közösen történik az

igazolványok kiadása, az egész folyamat
akár két hónapot is igénybe vehet, ezért
előtte ki kell váltani a gyógyszereket.
Január elsejével igen sok törvényi változás
következett be a közgyógyellátásban, melyre
a MEP számítógépes rendszerét a mai napig
nem sikerült átállítani. Ezért azóta
fennakadások vannak a rendszerben, a
januárban általunk megküldött megkeresésre
csak késedelmesen érkeznek a szakhatósági
állásfoglalások. Emiatt kérjük az ellátottak
türelmét!
Gyermekvédelmi kedvezmény: Minden
évben újra kell igényelni a jogosultságot. A
tavalyi határozatok nagy része június
hónapban lejár, ezért május 31-ig új
kérelmeket kell beadni.
A
kérelemhez
csatolni
kell
a
jövedelemigazolásokat, ill. 16. életévét
betöltött
gyermek
iskolalátogatási
igazolványát.
A jogosultságot akkor állapítjuk meg, ha a
családban az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a nyugdíjminimum 120 %-át,
32.556,- Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő
szülő esetében a 130%-át, 35.269,- Ft-ot.
A kérelemhez vagyonnyilatkozatot kell
beadni, melyet kötelesek vagyunk vizsgálni.
Itt az egy főre jutó vagyon összegét
vizsgáljuk, mely egy vagyontárgy esetén
nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 20szorosát (542.600,- Ft), az összes
vagyontárgy esetén pedig a 70-szeresét
(1.899.100,- Ft). Nem minősül vagyonnak
az az ingatlan, amelyben az érintett személy
életvitelszerűen lakik, és a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
Közlekedési támogatás: Beadási határidő:
április 30. (jogvesztő határidő!). A kérelem-

hez csatolni kell a jövedelemigazolásokat,
nyugdíjasok esetében az előző évi
nyugdíjigazolást (zöld írásos papír), és ha
első ízben kéri, akkor az orvos 7 pontos
igazolását.
Közlekedési támogatás annak állapítható
meg, akinek a családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 2,5-szeresét (67.075,- Ft).
Szociális étkezés: Felnőtteknek iskolai
konyháról történő ebéd támogatása, mely
szociálisan
és
egészségügyileg
rászorultaknak nyújtható.
Egy kérelmezőnek egy adag állapítható
meg. A kérelemnyomtatványon a háziorvossal ki kell töltetni az igazolást,
jövedelemigazolást, nyugdíjszelvényt kell
hozzá csatolni.
Beadási határidő: április 15. Az ebéd ára
350,- Ft/adag, melyből az egy főre jutó
jövedelem szerint nyújtható támogatás.
Akinek a családjában az egy főre jutó
jövedelem kevesebb, mint 67.825,- Ft, az
210,- Ft-ot, akinek 67.825,- Ft és 81.390,Ft közötti, az 240,- Ft-ot, akinek 81.390,Ft és 94.955,- Ft közötti, az 270,- Ft-ot
fizet egy adag ebédért.
Rendszeres ellátások:
2007. január 1. napjától a jegyző
hatáskörébe
kerültek
a
rendszeres
ellátások.
Folyamatban
van
ezek
felülvizsgálata, sorban küldjük ki a
határozatokat. Akinek bármi kérdése van, a
körjegyzőségen érdeklődhet.
Rendszeres szociális segély: 2006. július
1. napjától az egész rendszer megváltozott.
Addig egységesen mindenki ugyanazt az
összegű ellátást kapta, azóta viszont
családot kell vizsgálni. Egy családban csak
egy fő kaphat rendszeres szociális segélyt.
A család jövedelmét kell kiegészíteni egy
számított összegre, ezt a kiegészítést kapja
a segélyezett.
2007.01.01. napjától a rendszeres szociális
segély összege nem lehet magasabb, mint a
minimálbér nettó összege (53.915,- Ft). A
felülvizsgálatok
során
a
vagyonnyilatkozatot kötelesek vagyunk vizsgálni.
Itt a család vagyonát vizsgáljuk, mely egy

vagyontárgy esetén nem haladhatja meg a
nyugdíjminimum 20-szorosát (542.600,- Ft),
az összes vagyontárgy esetén pedig a 70szeresét (1.899.100,- Ft). Sokan a magas
értékű személygépkocsi miatt kiestek.
Új dolog, hogy, ha valaki munkaviszonyt
létesít, a szociális segélyének 50%-át három
hónapig, 25%-át további három hónapig
továbbfolyósítjuk, ha minden hónapban
igazolja munkaviszonyának fennállását.
Nem minősül vagyonnak az az ingatlan,
amelyben
az
érintett
személy
életvitelszerűen lakik, és a mozgáskorlátozottságra
tekintettel
fenntartott
gépjármű.
Ápolási díj: Ápolási díj annak jár, aki tartós
beteg vagy fogyatékos gyermeket ápol,
vagy aki súlyosan fogyatékos felnőtt
hozzátartozóját ápolja (tartós felnőtt beteg
ápolása után ápolási díj nem vehető
igénybe). Az ápolt állapotát a háziorvos
igazolja. Az ápolási díj megállapításánál a
család jövedelmét nem kell vizsgálni. Az
ápolási díj továbbra is szolgálati időre
jogosít.
Időskorúak járadéka: Annak állapítható
meg, aki 62 éves elmúlt, és a nyugdíjra nem
szerzett jogosultságot. A megállapításnál az
egy főre jutó jövedelmet vizsgáljuk.
Lakásfenntartási támogatás: Évente két
alkalommal, március és szeptember végéig
lehet beadni a kérelmeket. Akinek a
határozata márciusban lejár, újra kell
igényelnie az ellátást.
Lakásfenntartási
támogatás
annak
állapítható meg, akinek a családjában az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 150%-át (40.695,- Ft). Az
ellátás összegét egy bonyolult képlet alapján
számoljuk, ahol a család létszámát és az egy
főre jutó jövedelmet kell nézni. Az ellátás
összege mindenkinél más.
Egészségügyi szolgáltatás biztosítása:
Szórólapon kiküldtük, kik azok, akiknek
igényelniük kell a polgármestertől hatósági
bizonyítvány kiadását, hogy egészségügyi
szolgáltatásokra jogosultak legyenek. A
hatósági bizonyítvány kiadása során a

családban az egy főre jutó jövedelmet
vizsgáljuk. Akinél ez 27.130,- Ft alatt van,
ingyenesen lesz számára biztosítva
továbbra is az egészségügyi szolgáltatások
igénybevétele. Akinél az egy főre jutó
jövedelem 27.130,- Ft és 53.915,- Ft között
van, havonta a TB felé be kell fizetnie a
családjában az egy főre jutó jövedelem
9%-át, ezáltal válik biztosítottá. Ez nem
érinti a vizitdíjat!
Vizitdíj visszatérítése: Külön lehet a
háziorvosi, és külön a szakorvosi vizitdíjat
(csak a 300,- Ft-osat) visszaigényelni, ha
fajtánként összegyűlik 20-nál több. Mindet
be kell hozni a hivatalba, kérelmet kell
kitölteni hozzá, és a 20 db feletti vizitdíjat
lehet visszaigényelni.
A 2007. évi nyugtákat 2008. február 29-ig
lehet visszaigényelni. Minden év január
elsejétől újra kezdődik ez a rendszer.
Kérelem nyomtatvány minden ellátáshoz
beszerezhető a Körjegyzőségen. A
kérelmek kitöltésében Császár Jánosné
családsegítő segít, fogadóórája minden
héten szerdán 8-12-ig van.
Körjegyzőség
Közmunkák
Az idei évben is folytatódik a közmunka
program a településen. Április elejétől
várható közmunkások foglalkoztatása.
Ha lehetőségeink megengedik, idén is
letakarítjuk legalább egyszer az egész
falut, de ez pályázati támogatás függvénye.
Az alaphelyzet továbbra is az, hogy
minden lakos köteles a háza előtti területet
rendben tartani.
Azok az idős, beteg emberek, akik nem
tudják mással bérben levágatni a füvet,
adhatnak be kérelmet a képviselőtestülethez kaszálásra.
Szabó László polgármester
Iskolai hírek
Versenyek:
Pedagógusaink az idei tanévben is készítik
tanulóinkat helyi, kistérségi, megyei, és
országos tanulmányi- és sportversenyekre.
Eddigi eredményeink:
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei
fordulóján Szabó Helga 7. osztályos tanuló
5. helyezést ért el, és kimagasló pontszáma

alapján továbbjutott a verseny háromnapos
országos
fordulójára
Veszprémbe.
Felkészítő tanára: Ács Józsefné.
A Bendegúz nyelvész verseny iskolai
fordulójáról pontszámaik alapján a megyei
fordulóba jutottak: Balogh Krisztofer 2.
osztályos, Lencz Olívia 3. osztályos, Szabó
Helga 7. osztályos tanulók. Felkészítő
tanárok: Csonka Gáborné, Szajki Lajosné,
Benkő Irén.
Komlón a Gagarin Általános Iskola által
szervezett terem labdarúgó tornán csapatunk
4. helyezett lett.
A csapat tagjai: Antal Dániel 8. o.; Bántó
Gergő 5. o.; Horváth Dávid 5. o.; Horváth
Ervin 8. o.; Károlyi Nikolett 7. o.; Kulcsár
Adrián 5. o.; Lakatos Márk 5. o.; Lakatos
Rudolf 5. o.; Medzai Károly 6. o.; Orsós
Péter 8. o.; Tóth Gergely 8. o. tanulók.
Felkészítő tanárok: Nagy István, Pálinkó
Mihály és Pálinkó Norbert.
HEFOP pályázat:
Intézményünkben 2006. október 1-jén indult
a HEFOP/2005/2.1.8 pályázati program
keretében
a
„Minőségi
oktatási
szolgáltatással a szegregáció csökkentéséért
Vásárosdombón”
című
projekt
megvalósítása.
Az elmúlt öt hónapban e pályázati
támogatásból sikerült a felső tagozat teljes
bútorzatát lecserélnünk, új informatikai
eszközökkel berendeznünk a megújult
számítástechnika tantermünket, képzéshez
szükséges oktató szoftvereket rendelnünk.
Szintén e pályázatnak köszönhetően
pedagógusaink három módszertani képzésen
vehetnek részt, melyek közül kettő már
lezajlott;
valamint
két
kollégánk
informatikai továbbképzésre járt, annak
érdekében, hogy a zeneoktatás területén
megvalósíthassuk
az
informatikai
eszközökkel támogatott képzés bevezetését.
A program megvalósulásával intézményünk
lehetőséget kapott arra, hogy jelentősen
javuljanak a pedagógiai munka feltételei,
elsajátíthassuk és adaptálhassuk a tanulók
képességeinek kibontakoztatásához szükséges korszerű pedagógiai ismereteket,
eljárásokat.
Kovács Lilla igazgató-helyettes

Egyházi hírek
2007. évi húsvéti lelkigyakorlat, virágvasárnap, és a húsvéti szent három nap
március 30. péntek
16.30 órától: Gyónási lehetőség a templomban.
18.00: Keresztút, gitáros zenével. (vendégünk lesz az ifjúsági zenekar Tamásiból)
18.30:
Lelkigyakorlattal
egybekötött
gitáros szentmise. (P. Nemesszeghy Ervin
jezsuita, Püspökszentlászló)
április 1. virágvasárnap
11.00: Szentmise és passiójáték a fiatalok
közreműködésével.
április 5. nagycsütörtök
18.00 óra: esti mise az utolsó vacsora
emlékére
április 6. nagypéntek
17.00 óra: gyónási lehetőség
18.00 óra: keresztút a kálvárián
/a templom mellett/
18.30 óra: az úr szenvedésének ünneplése,
passió
április 7. nagyszombat
9.00 órától 17.30 óráig: a szentsír
látogatásának lehetősége /a templom nyitva
lesz/
20.00 óra:
húsvéti vigília szertartása
/tűzszentelés, a húsvéti gyertya bevitele,
húsvéti örömének, igeliturgia, keresztségi
liturgia, az eucharisztia liturgiája, húsvéti
körmenet, agapé/
április 8. húsvétvasárnap
11.00 óra: ünnepi szentmise
április 9. húsvéthétfő
11.00 óra: ünnepi szentmise
Kutas Attila plébános

Felhívás borversenyre
A vásárosdombói Borbarátok Köre 2007.
április 13-án, pénteken, borversenyt tart. A
bormintákat leadni aznap 12.00 óráig lehet a
Polgármesteri
Hivatalban,
Süveges
Józsefnél. A bírálati díj mintánként 200
forint. A vacsorával egybekötött értékelésre
18.00 órakor kerül sor.
***
Örömmel és büszkén keltem fel ma reggel,
Hogy meglocsoljalak téged sok-sok
szeretettel.
Sok házat bejártam, sok virágot láttam,
De ilyet, mint te vagy, sehol sem találtam.
***
Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak,
Főképp a dolgos szülők jól nevelt
lányának!
Elmondom én gyorsan jövetelem célját:
Megöntözöm most a környék legszebb
lányát.
Kívánok e háznak hát mindenből eleget,
Főképp békességet, egészséget és szeretetet!
***
Itt a húsvét, eljött végre,
A szép lányok örömére.
Mert a lányok szép virágok,
Illatos víz illik rájok.
Kit húsvétkor nem locsolnak,
Hervadt virág lesz már holnap.
Szabad-e locsolni?

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk
minden kedves olvasónknak!

Polgármesteri Hírek
A képen: a szentsír 2005-ben.

2007. március
Fotók és Szerkesztő: Szabóné Lelovics Ilona

