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Anyakönyvi hírek a 2008. évből
Születtek:
Antal Bálint
Balogh Kevin Sándor
Buzás Szimonetta
Dömse Jenő Dominik
Fábián Alex Márk
Hódosi László
Horváth József
Horváth Melissza Magdolna
Horváth Rikárdó
Horváth Tünde
Krehling Izabella
Máté Csanád Benedek
Nagy Mercédesz
Nagy Roland
Orsós Dorottya
Orsós Szelina Tímea
Pápai Dániel János
Pintér Péter
Sárközi Kármen Júlia
Szalai Patrik Noel
Sztojka Roland
Meghaltak: (Mm=Margitmajor)
Ács Györgyné (Mm)
Antal János
Füzesi Jenőné
Gász Józsefné
Gerhát Gáspárné (Mm)
Hodosi Pál (Mm)
Horváth Béláné (Mm)
Horváth József
Illés József
Kiss Margit (Mm)
Kovács Ferencné (Mm)
Krähling Jánosné
Lajos Jánosné (Mm)
Lakatos György
Lukácsi Rajmund
Morvai János (Mm)
Pál József (Mm)
Péter Ferencné (Mm)

Pupos József
Samu Lászlóné (Mm)
Schäffer Ádám
Schäffer Imréné
Schmidt Jánosné (Mm)
Tolnai János
Zsidó Béláné (Mm)
Házasságot kötöttek:
Babai Nikoletta Judit és Veres Imre
Cseh Katalin és Szebényi Balázs
Farkas Melinda és Kárpáti Tibor
Keszthelyi Sarolta és Horváth Róbert
Köbli Ildikó és Márkus Tibor
Schumann Zita és Kizman József
Urvald Judit és Czétényi Sándor Zoltán
Zolnai Szilvia és Antal Ernő
(összeállította: Köbli Ferencné)
Baleset
Kedden reggel a szakadó hóesésben egy
Dombóvár felől érkező hölgy elvesztette
személygépkocsija felett az uralmát, és a
villanyoszlopnak ütközve az árokban állt
meg Vásárosdombón. Szerencsére a
sofőrnek haja szála sem görbült, az autóban
azonban többszázezer forint kár keletkezett.

A képen: A vezető az autómentőre vár.
Az önkormányzat kéri az autósokat, havas
úton használjanak téli gumit, és ismételten
felszólította a Magyar Közút Kht-t, hogy

tegyen eleget azoknak a módosításoknak,
melyeket az önkormányzat kért a
forgalomlassító
sziget
kiépítésével
kapcsolatban, többek között a sziget
láthatóbbá tételét, és a villanyoszlopok
távolabb helyezését az országút szélétől.
A szociális törvény változása miatt az
önkormányzatot több, a lakosságot is
érintő kötelezettség terheli:
„Út
a
munkához”
program
végrehajtása, a segélyezés megváltozása
2009. január 1-től.
A 2008. december 31-én rendszeres
szociális
segélyben
részesülők
új
elnevezése: aktív korúak ellátása.
A
jogosultság
megállapításánál
a
jövedelmi
és
vagyoni
feltételek
megegyeznek a 2008. évivel. Az aktív
korúak ellátására való jogosultságba
tartozók közül:
A./ Rendszeres szociális segélyre
jogosultak:
- az egészségkárosodottak (67%, 50%
egészségkárosodottak, akik rokkantsági
nyugdíjra nem jogosultak ),
- 55 év felettiek, és
- a 14 év alatti gyermeket nevelők közül
azok, akiknek a családjában senki nem kap
GYEST, GYED-et stb., illetve az iskola a
napközbeni elhelyezését a gyermeknek
nem tudja biztosítani.
Összege: 25.650 és 57.815 forint között, a
család jövedelmi viszonyaitól függően.
A támogatás feltétele az együttműködés a
munkaügyi központtal és a családsegítő
szolgálattal.
B./ Közfoglalkoztatásban résztvevők:
Akik nem tartoznak a rendszeres szociális
segélyre jogosultak közé, az önkormányzat
által szervezett közmunkán kötelesek részt
venni (a 35 év alattiak, akiknek nincs meg
a 8 általánosuk, a munkaügyi központ általi
képzésen vesznek részt).
A közmunka évente minimum 90
munkanap. A közmunkát az önkormányzat
szervezi. Aki a közmunkát nem vállalja,
kiesik a rendszerből és ellátás nélkül
marad.
C./ Rendelkezésre állási támogatásban
részesülők:
Akik közfoglalkoztatásban kötelesek részt
venni, de az önkormányzat nekik nem

felróható okból nem tud részükre közmunkát
adni, rendelkezésre állási támogatást
kapnak. Összege: a jelenleg rendszerben
lévőknek 2009. évben a jelenlegi rendszeres
szociális segélyük összege, az újonnan
belépőknek a nyugdíjminimum, 28.500
forint.
A
támogatás
feltétele
az
együttműködés és a közmunka elvállalása.
Lakásfenntartási támogatás
2009.01.01. napjától változott az 1 m2-re
elismert lakásköltség, így januártól az eddigi
összeg függvényében 100-500 forinttal nőtt
a kiutalt lakásfenntartási támogatás összege.
Erről az ügyfelek nem kaptak külön
határozatot. Sokaknak március 31. napján
lejár a lakásfenntartási támogatásuk - mely
mindig 1 évre kerül megállapításra -, ők
március hónapban tudják kérelmüket beadni,
hogy ellátásuk folyamatos legyen.
A szemétszállításról még egyszer
Továbbra is hétfőnként jön a kukásautó. Ha
nincs ettől eltérő szerződés, akkor a
lakosságnak házhelyenként 1 db kuka
ürítésére van lehetősége. Ha valaki mégis
több kukát tesz ki, a szállítók jóindulatán
múlik, elviszik-e mind. A szemétszállítás
nem önkéntesen vállalt feladat, azt mind a
lakosság, mind az önkormányzat részére
kormányrendelet írja elő.
A lakosság, több évnyi önkormányzati
támogatás után, az idei évtől fizeti először a
szolgáltatás valós árát.
Rendelet
Az önkormányzat 2009.01.14. napján
megtartott ülésén elfogadta az üzletek
éjszakai nyitvatartásáról szóló 1/2009(I.16.)
számú rendeletét. A rendelet megtekinthető
a körjegyzőségen.
Jónás István körjegyző
Korabeli fotókat keresünk
Egy verseskötet megjelentetéséhez keres
korabeli fotókat Leideckerné Csépányi
Katalin újságíró. A Leideckerek egykor a
Kossuth utcában laktak Vásárosdombón.
Kérjük, ha a Leidecker család tagjairól bárki
őriz fényképet, rövid időre adja kölcsön a
polgármesteri hivatalnak! Köszönjük!
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