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Minden kedves Olvasónknak
eredményekben gazdag, jó egészségben
megélt boldog új évet kívánunk!
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Önkormányzati hírek
Változott a szociális törvény
2008. január 1-jétől a rendszeres szociális
segélyben nagy változást jelent, hogy azok
az egészségkárosodottak is jogosultak
rendszeres szociális segélyre, akik 50%-ban
egészségkárosodottak,
és
semmiféle
ellátásban nem részesülnek.
A szociális segélyre való jogosultságnál
vagyonnak számít a nyugdíjminimum 30szorosát meghaladó értékű vagyon, ez 2008.
évben
855.000
forint.
A
család
jövedelemszámításánál a közmunkából
származó jövedelemnek csak az 50%-át kell
figyelembe venni. A rendszeres szociális
segély összege maximum 56.190 forint
lehet. A szociális segélyek felülvizsgálatára
február 27-28. napján kerül sor.

Egészségügyi
szolgáltatásra
való
jogosultság:
2008. 01. 01. napjától az jogosult szociális
rászorultsági alapon ingyenes egészségügyi
szolgáltatásra, akinek vagyona nincs, és
családjában az egy főre jutó jövedelem
kevesebb, mint a nyugdíjminimum 120%-a
(34.200,- Ft), egyedülálló esetén 150%-a
(42.750,- Ft.).
Erről a jegyző hatósági bizonyítványt állít
ki, mely 1 évre szól, és jelenti ezt az OEP
felé. Aki ebből a körből kiesik, annak be
kell az APEH-nél jelentkeznie 08T1011-es
adatlapon, és havi 4350,- Ft befizetésével
biztosíthatja saját maga számára az orvosi
ellátást.
Figyelem! Akiknek már márciusban lejár a
jogosultságuk, azoknak a jogosultság
lejárata előtt egy hónappal érdemes beadni
a kérelmüket, hogy a biztosításuk
folyamatos legyen!
Gyermekvédelmi kedvezmény
Sokaknak
június
30-án
lejár
a
gyermekvédelmi
kedvezményre
való
jogosultsága, mert az 1 évre lett
megállapítva, és a kérelmet minden évben
be kell újra adni, a lejárat előtt.
Szociális étkezés
Módosult az önkormányzat rendelete úgy,
hogy a polgármester a jogosultságot
maximum 1 évre állapítja meg. A kérelmet
minden év április 15. napjáig lehet beadni
a körjegyzőségen, és május 1. napjáig
kerül elbírálásra.
Jogvesztő
hatályú
kérelem-beadási
határidők:
lakásfenntartási támogatás: március 31. és
szeptember 30.
közlekedési támogatás: április 30.
gépkocsiszerzési támogatás: április 30.
szociális étkezés: április 15.
Kábel TV díj változás
Február 1-jétől a szociális csomag 600
forintról 640 forintra változik, az
alapcsomag pedig 1350 forintról 1430
forintra nő.

A csomagváltás díja 3840 forint, a ki- és
bekapcsolás díja szüneteltetés esetén 1100
forint. Kérjük, aki készpénz fizetésről banki
utalásra vált, a 453-101-es telefonon jelezze
Rostásné Nellinél!
Ivóvíz díjak
Vásárosdombó területén a Komló-víz Kft.
által a közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvíz díja január 1-től:
közületi díj: 442 Ft/m3+áfa, lakossági díj:
367 Ft/m3+áfa, vagyis maradt a tavalyi ár.
A vízdíj támogatás: 30 Ft/m3+áfa.
Ami új dolog, az a rendelkezésre állási díj:
fogyasztó helyenként havonta 300 Ft+áfa.
Szennyvíz díjak
Vásárosdombó területén a Dombóvár és
környéke Víz- és Csatornamű Kft által
biztosított szennyvízelvezetés, -tisztítás és kezelés szolgáltatásokért a következő díjakat
kell fizetni január 1-től:
A csatornadíj lakossági, intézményi és
nonprofit fogyasztók részére 331,02 Ft/m3,
vállalkozói fogyasztóknak 464,87 Ft/m3 lett.
A vízterhelési díj lakossági, intézményi,
nonprofit és vállalkozói fogyasztók részére:
15,53 Ft/m3. Az árak az áfát tartalmazzák.
Tüdőszűrő
Külön értesítés helyett itt hívjuk fel a
lakosság figyelmét, hogy az idei évben a
tüdőszűrő
lebonyolítására
az
alábbi
időpontokban kerül sor:
február 13., szerda, de. 9-12 óra között
február 14., csütörtök, du. 13-16 óra között
február 15., péntek, de. 9-12 óra között
február 18., hétfő, du. 13-16 óra között
február 19., kedd, de. 9-12 óra között
február 20., szerda, de. 9-12 óra között
február 21., csütörtök, de. 9-12 óra között.
A szűrés minden 40 év feletti lakos részére
ajánlott. A vizsgálat elvégzéséért vizitdíjat
fizetni nem kell. Kérjük, feltétlenül hozza el
TAJ-kártyáját és személyi igazolványát!
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
lehetőség szerint ne az utolsó három napon
jöjjenek a szűrésre, mert az ági, a tarrósi és a
tékesi lakosokat szervezetten ezeken a
napokon szállítjuk be!

Vásárosdombó-Tarrós kerékpárút
Mint
legutóbbi
számunkban
már
beszámoltunk
róla,
Vásárosdombó
önkormányzata 36.774.000 forintot nyert
kerékpárút építésére, a Zrínyi utcától
Margitmajor felé, a tarrósi bekötőútig.
Ez az önkormányzat által tervezett
kerékpárút építés első szakasza.
Jelenleg a kivitelező kiválasztását célzó
közbeszerzés, és az érintett földterületek
megvásárlásának szerződéskötése zajlik.
Az ütemezési terv szerint őszre készül el a
kerékpárút.
A második szakaszban a településünket
Kaposszekcsővel összekötő kerékpárutat
szeretné az önkormányzat megépíteni,
amire szintén pályázatot nyújt be, amint
lesz rá lehetőség.
Településkapu pályázat
Sebességcsökkentő sziget épül a falunkat
átszelő 611-es főút mindkét bevezető
szakaszán, Sásd és Dombóvár felől is, a
településen keresztülszáguldó autósok
lassítására. Erre a célra 14.840.000 forintot
nyert az önkormányzat a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium pályázatán,
amihez 1.650.000 forintot tesz hozzá a falu
önrészként. Baranya megyéből ez volt az
egyetlen nyertes pályázat e témában.
Szabó László polgármester
Falvak farsangja
Január 26-án került megrendezésre a
„Falvak farsangja”, ahol az általános iskola
tanulói színes műsorral léptek fel.
Az előző évekhez hasonlóan itt került sor a
8. osztályosok „fecskeavatására” is.
Nagyon köszönjük mindazoknak, akik a
belépőjegy és a tombolajegy vásárlásával
támogatták a rendezvényt, és azoknak is,
akik külön felajánlásokat is tettek:
Ág, Tarrós, Tékes, Vásárosdombó
képviselő-testületei
Alkonyat Nyugdíjas Klub
Általános Iskola konyha dolgozói
Antal Tibor és Noémi
Benkő László - Mini Market
Bereknyei János és Anita
Bizsu Mánia Dombóvár
Cseh Kálmán és Beáta

Csendes Pihenő Vásárosdombó
Csonka Gáborné
Dr. Cseh Kálmán és Bori
Dr. Kiszler János
Falukör Baráti Társaság
Farkas Árpád és Judit
Fehér Zoltánné
Fejes Bt.
Gondozóotthon Margitmajor dolgozói
Gyimesi Mónika kozmetikus
Kálmán Gábor Kaposszekcső
Kapos COOP Vásárosdombó
Kollerné Kemes Györgyi
Kovács István és Benkő Irén
Kovács Lilla
Kréhling Györgyné
Martinné Lempel Erzsébet
Mesevár Óvoda dolgozói
Nagy István tanár
Niedling Gyula és Lídia
Óbertné Rabb Ivett
Pálinkó Mihály
Pfeiffer János és Eszter
Pozsgai Judit zöldségkereskedő
Sándor Bt.
Schumann Norbert és Eszti
Szabó László és Ilona
Szajki Lajosné
Szenyériné Katona Györgyi
Vágyi Jenő és Marika
Vas János
Vásárosdombóért Egyesület
Vészi Jánosné
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet.
A jótékonysági célú rendezvényen 242 ezer
forint gyűlt össze a gyerekek részére.
Dr. Csehné Zámbó Borbála
Vásárosdombóért Egyesület
és Schumann Norbert igazgató
Vásárosdombóra érkezett a „Hétvégi
Napraforgó” program
A „Hétvégi Napraforgó” folytatásaként
január 19-én mi láttuk vendégül a körzet öt
iskolájából érkező tanulókat és kísérőiket.
A nap elején Schumann Norbert igazgató, és
a képviselő-testület nevében Szajki Lajosné
üdvözölték a vendégeket, majd átfogó képet
adtak az intézményről és Vásárosdombóról.
Célunk az volt, hogy az idelátogatók
ismerkedjenek a környezetünkkel.

Ezután a helyi 8. osztályos tanulók
csoportja egy színdarabot mutatott be.
Ezzel sikerült felfokozni a hangulatot, és
lendületet adni a nap folytatásához.
Szereplők voltak: Bakonyszegi Péter,
Csetneki Miklós, Hódosi Viktória,
Kalányos Katalin, Károlyi Nikolett, Orsós
Helga, Pápai Enikő és Tölgyesi Zoltán.
A kézműves foglalkozáson Martinné
Lempel Erzsébet és kolleganői fogták
össze a csoportokat. A farsang keretében
álarcokat, a közeledő Valentin-napra pedig
virágokat és üdvözlőlapokat készítettek a
gyerekekkel.
Párhuzamosan a többi csoport a délutáni
vetélkedőhöz Háry-rajzot készített, közben
egy-egy tanuló az informatika teremben a
Kodály feladathoz végzett kutatást.
A munka végeztével a tanulóink kívánsága
szerint készített ebédet fogyasztottuk el.
Ebéd után Kovács Lilla igazgató-helyettes
és Tolnai Éva kolléganő - aki a bemutató
szervezője volt – az egyik teremben várták
a vendégeket, akik megtekinthették az
iskolában zajló sokszínű tevékenységhez
kapcsolódó kiállítást.
A programot Kodály vetélkedővel
folytattuk, melyet Elekné Nagy Andrea
kolléganő állított össze. A csoportok,
melyek a délelőtt folyamán véletlenszerűen
alakultak, itt számot adhattak a tudásukról
is. Szigorú zsűri figyelte a gyerekek
munkáját, akiken látszott a megmérettetés
izgalma. Lelkesen dolgoztak.
A munka végeztével következett a táncház.
Schlégli Júlia és Fedeles Máté magyar
táncokat mutatott be. A gyerekek arcát
figyelve úgy éreztem, lenyűgözte őket a
páros tánca. Le sem vették a szemüket
róluk. A bemutató után körtáncba vonták
be a közönséget. Az újonnan tanult
lépéseket mi is megpróbáltuk elsajátítani.
A vetélkedő értékelésekor megtudhatták a
csoportok, ki, milyen teljesítményt
nyújtott, hányadik helyen végzett.
Egy kis ajándékkal is kedveskedtünk
mindenkinek.
Reméljük,
maradandó
élménnyel gazdagodtak a hozzánk
látogatók!
Benkő Irén

Jön a sintér!
A településen elszaporodott kóbor kutyák
befogására
szerződést
kötött
az
önkormányzat egy sintérrel, aki hamarosan
összeszedi
a
közterületen
szabadon
mászkáló, a járókelőket zaklató ebeket.
A befogás után néhány napig még ki lehet
váltani a sintértől az eltűnt házi kedvencet, a
költségek megtérítése mellett.
Az eljárásról bővebben a polgármesteri
hivatalban adnak felvilágosítást.
Fagyilkos(ok) és betörők
Január 26-ára virradó reggelre döbbenetes
látvány fogadta az arra járókat: ismeretlen
tettes(ek) eltört(ek) nyolc fát a temető mellé
ültetett új fasorban.

Felháborító ez az ostoba, aljas károkozás!
Aki ilyen „erős”, hogy így elbánt a
kisfákkal, annak miért nincs ahhoz is ereje,
hogy vállalja „hősies” tettét, és szembenézzen a faluközösséggel? Hol lapul sunyin?
Ugyanazon az éjjelen ezideig szintén
ismeretlen tettesek megpróbáltak betörni a
Zrínyi utca egyik házába is, de a tulajdonos
megzavarta őket, és elmenekültek.
A fatördelést és a betörési kísérletet lehet,
hogy nem ugyanazok követték el.
A rendőrség nyomoz. Kérjük mindazok
segítségét, akik azon az éjjelen bármit láttak,
ami az ügy(ek) felderítésében a nyomozás
segítségére
lehet,
jelentkezzenek
a
polgármesteri hivatalban! Köszönjük!
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