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„A farsangi időszak volt a maszkajárás ideje is. A masz-
kák olyan legények voltak, akik különböző módon igyekeztek 
magukat felismerhetetlenné tenni. Arcukat bekormozták, 
kifordított ruhát vettek fel…stb. Az utcán megtámadták a 
járókelőket, főként, ha azok fiatal lányok voltak. Sőt utánuk 
menve behatoltak azok házába is. Csiklandozták őket, s más 
módon is tréfát űztek velük, belőlük. Ilyenkor a háziaknak 
illett a maszkákat süteménnyel, borral megkínálni.

Ebben az időszakban mentek farsangolni az asszonyok, 
lányok. Tulajdonképpel hívás nélkül, váratlanul állítottak be 
valamelyik közeli rokonhoz. Ebéd után mentek, vacsora előtt 
jöttek. Mivel hétköznap illetlen dolog lett volna tétlenül ülni, 
ezért vitték magukkal a saját rokkájukat és fontak, vagy kézi-
munkáztak (ez esetben nem kellett cipelni a rokkát). Vasárnap 
dologtiltó nap volt, ekkor csak beszélgettek. Miután bejelen-
tés nélkül érkeztek a farsangolók, ezért különösebb eszem-
iszomra nem került sor. Ha volt valami sütemény, vagy sült 
tészta maradék, akkor megkínálták őket. A férfiak kártyáztak, 
énekelgettek, beszélgettek, és iszogattak.

A farsang utolsó vasárnapjának része volt a sajátos étke-
zés is. Ennek ott volt igazán értelme, ahol utána nagyböjtöt 
tartottak. A fánk (siska) a XIX-XX században valamennyi 
társadalmi rétegnek kiemelt farsangi étele. A hagyományos 

kultúrában disznózsírral sütötték meg. A fánkot egyébként 
máskor is ugyanilyen módon sütöttek, de farsangkor elma-
radhatatlan volt”

Forrás: Dr. Rauzs József, Mélykút Konyhája. Mélykút Köz-
művelődési Közalapítvány: Mélykút, 2011.

https://mult-kor.hu/igy-sutottuk-regen-a-farsangi-fankot-
20150216?print=1

Farsangi népszokások
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Magánszemélyek kommunális adója

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2022. évben kiküldés-
re kerülő adóértesítő mellékleteként csatolásra kerülnek mind 
a 2022. I. féléves, mind a 2022. II. féléves fizetési kötelezett-
séget tartalmazó csekkek. 

Az I. féléves adó pótlékmentes fizetési határideje: 2022. 
március 16. 

A II. féléves adó pótlékmentes fizetési határideje: 2022. 
szeptember 15.

Az adó késedelmes befizetése esetén az esedékesség nap-
jától kezdődően késedelmi pótlékot számítunk fel.

Az éves adó belterületen és Öregmajorban 8.000.- Ft/év, 
külterületen és zártkerten lévő ingatlan (tanya) után 4.000.- 
Ft/év.

Az ingatlan tulajdonjogának változása esetén (adásvétel, 
öröklés) minden esetben az eladónak és a vevőnek is adóbe-
vallási kötelezettsége van, melyet a magánszemélyek kom-
munális adóbevallás nyomtatványon nyújthatnak be.

Gépjármű adó
2021. január 1. napjától gépjárműadó változás követke-

zett be, amelyet az egyes adótörvények módosításáról szóló 
2020. évi CXVIII. törvény vezetett be.

A módosulás kapcsán az adóhatósági feladatokat a belföl-
di gépjárművek utáni gépjármű adó vonatkozásában 2021. 
január 1.-től már az állami adóhatóság (NAV) látja el. 

Amennyiben a 2022. évi adóértesítőben szerepel gépjármű 
adó hátralék, az még a 2021. év előtt kivetett, meg nem fize-
tett adó összegét tartalmazza.

Helyi iparűzési adó
2021. január 1.-től továbbra is a magánszemélynek nem 

minősülő adóalanyok a helyi iparűzési adóbevallásukat az 
állami adóhatóságon keresztül kötelesek benyújtani.

A 2022. február hónapban megküldésre kerülő adóértesítő 
mellékleteként a 2022. I. félévi fizetési kötelezettséget tartal-
mazó csekket csatoljuk. 

Az I. féléves adó pótlékmentes fizetési határideje: 2022. 
március 16.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2022. janu-
ár 01-től hatályos módosítása értelmében:

•  Azon mikro- kis-, és középvállalkozásoknak minősülő adó-
zók, akik erről a tényről szóló nyilatkozatukat 2021. feb-
ruár 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati 
adóhatóság részére nem jelentették be, úgy 2022. február 
25-ig a NAV által rendszeresített NYHIPA22 nyomtatvá-
nyon megtehetik. A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és 
vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- 
és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyom-
tatványon nyújtható be. Az állami adó- és vámhatóság a 
nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot 
tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámha-
tóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati 
adóhatóság számára.

• A 2021. évi helyi iparűzési adó bevallásának határideje: 
2022. május 31., azon adózók számára, akik papír alapon 
teljesítették bevallási kötelezettségüket, a nyomtatvány a 
2022. februárjában megküldött adóértesítő mellékleteként 
megküldésre kerül.

Talajterhelési díj
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 

alapján a talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megálla-
pítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év 
március 31.-éig.

Dr. Szalai Judit
aljegyző

Tájékoztató adóváltoztatásokról

Kérjük, amennyiben 
megteheti támogassa adója 1 %-val 

a Nagycsaládosok 
Mélykúti Egyesületét!

adószám: 
18369449-1-03

Köszönjük!

Mészáros Zénó
Kiemelés
"A 2022. május 31." után az "azon" szóval kezdődő mondat legyen külön mondat.
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Mészáros Zénó
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ez is legyen vastag légyszíves, egyébként a vastag rész nem értelmes

Mészáros Zénó
Kiemelés
31-ig.



3 2022. február      Önkormányzati Tájékoztató   

ORVOSI ELŐADÁS
Dr. Pető Ildikó belgyógyász-háziorvos 
előadása a Csorba-házban.
Időpontja: 2022. március 23. (szerda) 
14 órakor. 
Téma: Mi a koronavírus fertőzés?
A koronavírus járvány okai, megelőzése, 
tünetei, diagnózisa, kezelése, szövőd-
ményei.
Mindenkit szeretettel várunk!

BUDAPESTI KIRÁNDULÁS
Délelőtt a Gellért-hegyi Szikla templom 
megtekintése, majd délután a Budapesti 
Operettszínház művészeinek gálamű-
sora. „Szabadság szerelem” címmel 
gyöngyszemek Huszka Jenő legszebb 
operettjeiből.
Időpont: 2020. április 29. (péntek)
Indulás: 8.00 órakor a Csorba-háztól
Költség tagoknak: 4.500 Ft, Kívülállók-
nak: 5.900 Ft (belépők, útiköltség)
Étkezés: önellátó
Jelentkezéseket április 8-ig várjuk!

MEZŐKÖVESDI KIRÁNDULÁS
Időpont: 2022. június 24-27. (4 nap 3 
éjszaka)
Szállás: Hajnal Hotel *** Mezőkövesd
Ellátás: Svédasztalos reggeli, svédasz-
talos vacsora, esténként hangulatos 
élőzenével, külső-belső gyógyvizes me-
dence, úszómedence, szauna haszná-
lattal.
Költség: 49.900 Ft (szállás, étkezés, 
útiköltség, erdei kisvasút)
Program: az egyesület facebook oldalán 
és hirdető tábláján olvasható.
Jelentkezéseket 50 főig, 20 ezer Ft 
előleg befizetésével március 16-ig 
várjuk!
Buszon helyfoglalás a befizetett 
előleg sorrendjében történik!

HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS
Időpont: 2022. október 9–16-ig (8 nap 
7 éjszaka)
Helyszín: Hőforrás Gyógyszálló ***
Ellátás: félpanziós.
Költség: 56.000 Ft/fő kétágyas szobá-
ban. 
Egyágyas felár: 700 Ft/éjszaka. 
Továbbá idegenforgalmi adó + útikölt-
ség.
Jelentkezéseket 20 ezer Ft előleg 
befizetésével május 31-ig várjuk!

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
Minden szerdán 10 órától tartja foglal-
kozásait egyesületünk Kézműves cso-
portja a Rákóczi u. 13. szám alatt. Sze-
retettel várjuk az érdeklődőket.

GYÓGYFÜRDŐ BÉRLET
A mórahalmi Erzsébet Gyógyfürdőben 
érvényes egyesületi tagkönyv felmu-
tatása mellett – 10 alkalomra szó-
ló kedvezményes fürdőbérlet váltható 
szaunahasználattal 16.000 forintért. 
Felhasználása egyéni odautazással tör-
ténhet.

TÁMOGATÁSOK, SEGÉLYEK
A szükséges feltételek megléte esetén 
az alábbi támogatások, segélyek ügyin-
tézésében tudunk segítséget nyújtani:
-  Lakás-akadálymentesítési támogatás;
-  Közlekedési támogatások; (parkoló 

kártya, gépjármű átalakítási- és szer-
zési támogatás)

-  Fogyatékossági támogatás;
-  Közlekedőképesség minősítése;
-  Méltányossági nyugdíjemelési kérel-

mek;
-  Gyógyszersegély kérelmek;
-  Települési támogatások, segélyek;
-  Kisebb lakossági pályázatok elkészí-

tése;
Bővebb tájékoztatásért keressék fel iro-
dánkat!

MÉLTÁNYOSSÁGI LEHETŐSÉGEK
A kivételes nyugdíj, a kivételes nyug-
díjemelés és az egyszeri segély sza-
bályozása nem változott 2022. január 
1-jétől.
Marad 90 ezer forint a kivételes nyug-
díjemelés megállapíthatóságának jöve-
delmi korlátja.
Az egyszeri segély megállapíthatósá-
gának jövedelmi korlátja egyedülálló 
kérelmező esetén marad 90 ezer forint, 
míg a közeli hozzátartozójával közös 
háztartásban élő kérelmező esetén ma-
rad 80 ezer forint.
A rendkívül indokolt esetben a Magyar 
Államkincstár Központja által adható 
kivételes egyszeri segély megállapít-
hatóságának jövedelmi korlátja szintén 
marad 100 ezer forint.

TAGDÍJAKRÓL
Egyesületünk elnöksége köszönettel 
tartozik mindazon tagtársaknak, akik 

rendszeres tagdíjfizetéssel is segítik 
egyesületünk biztonságos működését, 
szolgáltatásaink folyamatos biztosítá-
sát. 
A 2022. évi egyesületi tagdíj összege: 
2000 Ft/fő. Befizetési lehetőségek: sze-
mélyesen egyesületi irodánkban, banki 
átutalással (Takarékbank 51700083-
11074836), vagy csekkes befizetéssel. 
Befizetési határidő: május 31.

SZJA 1%
Mindenkinek köszönjük, hogy az elmúlt 
években személyi jövedelemadójuk 1%-
át egyesületünknek ajánlották fel.
Továbbra is kérjük adófizető tagtár-
sainkat, családtagjaikat és mindazon 
személyeket, akik szeretnék támogatni 
egyesületünk sokirányú tevékenységét, 
ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 
1%-át közhasznú szervezetünknek. 
Adószámunk: 18343438-1-03 
Köszönjük szépen! 

SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés • sorstársi és tapasztalati 
tanácsadás • klubfoglalkozások • tájé-
koztató előadások • iskolai esélyórák 
tartása • egészségügyi szűrővizsgálatok 
• gyógytorna • gyógyüdültetés • szobai 
kerékpár és gyógyászati segédeszközök 
kölcsönzése, beszerzése • rendezvények, 
kirándulások és kedvezményes szolgál-
tatások szervezése • kisebb lakossági 
pályázatok elkészítése • ingyenes inter-
netes szolgáltatások.

ELÉRHETŐSÉGEINK
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-14 
óráig, szerdán 8-12 és 13-17 óráig
Telefon: +36-77/460-010
Mobil: +36-70/387-0512 
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu
www.facebook.com/mmemelykut
MEOSZ honlap: www.meosz.hu

MME INFÓ                
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója 

Mészáros Zénó
Kiemelés
2022.
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A települési önkormányzatok kötelező feladatai közé tar-
tozik a helyi építésügyi és településképvédelemi szabályzatok 
megalkotása, az építészeti értékvédelem.

Ennek két fő eszköze önkormányzati rendeletek keretében 
került elfogadásra 2017-ben: Mélykút Város Helyi Építési Sza-
bályzata és a Településkép védelméről szóló rendelet.

Utóbbi rendelet mellékletei tartalmazzák a helyi 
építészeti értékvédelemmel érintett épületeket, illetve 
azon – jellemzően központi fekvésű településrészeket, Tópart, 
Petőfi tér, Nagy, Galamb, Hunyadi, Kossuth és Rákóczi utcák 
egyes szakaszai – ahol a felújítási, átalakítási munkákra 
eltérő szabályok vonatkoznak. A településkép védelmé-
ről szóló 19/2017. (XII. 1.) rendelet (továbbiakban: 
TKR.) Mélykút Város Önkormányzat honlapján, a www.
melykut.hu linken teljes terjedelmében elérhető. Fenti 
elérhetőségen a Helyi Építési Szabályzat és mellékletei szintén 
megtalálhatóak, letölthetőek.

Nagyon fontos, hogy a helyi építészeti védelemmel érintett 
épületek felújítása esetén, azt megelőzően az Építtetőknek 
egyeztetési kötelezettsége van, melyet a Polgármesteri Hivatal-
ban kell kezdeményezni. Ezt abban az esetben is le kell folytatni, 
ha az adott építési munka egyébként nem tartozik építésügyi 
hatósági engedélyezési vagy bejelentési eljárások körébe. A 
fent említett kiemelt városközponti településrészeken (TKR. 3. 
melléklete) csak az utcai homlokzat felújításakor szükséges az 
egyeztetés lefolytatása, míg helyi védelemmel érintett épületek-
nél minden esetben.

A TKR-ben előírt fenti egyeztetési kötelezettség fő célja, hogy 
az alapvető értékvédelmi követelmények ne sérüljenek 
egy-egy felújítás során, nem pedig többletszabályok előírása, 
különösen nem az építőanyagárak és kivitelezési költségek jelen 
szintje mellett.  

Bővebb tájékoztatás a fenti rendeletekről a Polgármesteri 
Hivatal Műszaki Irodájában (e-mail cím: muszaki@melykut.hu, 
telefon: 06/77-560-006).

Kovács Tamás 
  polgármester

Az idei év január 1-jén több erdőtulajdonost is érintő fontos 
változás lépett életbe. Azon erdőterületek vonatkozásában, 
amelyeken az erdőgazdálkodási jogosultság 2021. december 
31. előtt kötött szerződésben rögzített, tartós megbízás jogcímén 
alapult, az erdészeti hatóságként eljáró kormányhivatalok 2022. 
január 1-jétől – a törvény erejénél fogva – törölték az erdőgaz-
dálkodási jogosultságot az erdőgazdálkodói nyilvántartásból.

Az erdőtulajdonosok az Erdőtérképen tájékozódhatnak a 
2021. december 31-én lejárt megbízási szerződéssekkel érintett, 
jelenleg rendezetlen erdőgazdálkodói jogviszonyú erdőrészletek-
ről.

Fontos, hogy az erdőtulajdonosok a tulajdonukban álló erdő 
vonatkozásában a tulajdonosi jogcímen alapuló használati jogo-
sultságukat kötelesek az erdészeti hatósághoz nyilvántartásba 
vétel céljából bejelenteni vagy kötelesek az erdő használatba 
adásáról gondoskodni. Ez utóbbi esetben az erdő használatára 
jogosult köteles a használati jog fennállását igazoló okiratok 
benyújtásával, a használati jogosultság keletkezésétől számított 
30 napon belül az erdészeti hatósághoz nyilvántartásba vétel 
céljából bejelentkezni.

A kérelmet a Nemzeti Földügyi Központ honlapján közzétett 
formanyomtatványon kell benyújtani. Az erdőgazdálkodói nyilván-
tartásba vétel iránti eljárásban nem kell igazgatási szolgáltatási 
díjat fizetni.

További információ a kormányhivatalok erdészeti hatóságától 
kérhető.

(kormanyhivatal.hu)

Tisztelt Építkezők, Felújítók!

2021. novemberi születések:
Kovács Flóra   an.: Hodoniczki Bettina
Csépke Renátó  an.: Piroch Zsanett

2021. decemberi születések:
Jónás Denisz   an: Bogdán Mária Erzsébet
Bedekov Áron  an: Galambos Anita Viktória
Csapi Nimród  an.: Fölföldi Szilvia
Rudics Dávid  an: Barcsa Orsolya Mária
Palatinszki Emili Odett  an: Kiss Beatrix

Házasságot kötöttek:
Veizer Mihály és Bergmann Lívia
Barna Zoltán és Varga Gréta

Elhunytak: 
Bognárné Bozóki Ilona   élt: 85 évet 
Kőrösi Kálmán    élt: 80 évet
Mikó János Menyhértné Facskó Margit élt: 93 évet
Dudás László Gábor   élt: 74 évet
Huber Pálné Rác Gizella   élt: 89 évet
Mikó Lénárdné Sztanyik Aranka  élt: 79 évet
Viszmeg Józsefné Szalonnás Margit Gizella élt: 86 évet
Aczél Lajos    élt: 78 évet
Jenovai Zsolt    élt: 39 évet
Bélecki Lajos    élt: 40 évet
Kiss István    élt: 78 évet
Gyetvai Lajos Mihályné Kis Irén  élt: 62 évet
Bényi Sándor Lászlóné Agócs Mária Gizella élt: 67 évet
Keresztes Zsigmondné Kárász Ágnes  élt: 78 évet
Odor Lászlóné Sere Margit  élt: 75 évet
Görhöny Kálmán    élt: 74 évet

Anyakönyvi események

Be kell jelenteni az 
erdőgazdálkodási jogosultságokat
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Hátrányos helyzetűek 90 napos bérköltség támogatá-
sa érhető el annak érdekében, hogy az alábbi célcsopor-
tokba tartozó regisztrált álláskeresők foglalkoztatásá-
hoz nyújtson segítséget:

- tartósan, legalább 6 hónapja regisztrált álláskereső;
-  25-30 év közötti pályakezdő álláskereső, aki a fiatal szak-

képzettek munkatapasztalat-szerzési támogatása feltét-
eleinek nem felel meg; 

-  12 hónapon belül csecsemőgondozási díjban, örökbefoga-
dói díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermek-
gondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási 
díjban, gyermekek otthongondozási díjában részesült, vagy 
a kérelem beadásakor is részesülő álláskereső; 

-  a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethető 
álláskereső, aki legfeljebb 30 napja lépett ki a közfoglal-
koztatásból; 

- 50 év feletti álláskereső. 

A támogatás a bruttó bér és szociális hozzájárulási adója 
összegének 100%, de a támogatás maximális havi összege az 
aktuális minimálbér 150%-a.

90 napos, szakképzettek munkatapasztalat szerzését 
segítő bérköltség támogatás célja pedig, hogy a 30. élet-
évét be nem töltött, utolsó szakképzettségét 2011-ben vagy 
azóta megszerzett álláskeresők munkatapasztalat szerzését 
elősegítse.

A támogatás a bruttó bér és szociális hozzájárulási adója 
összegének 100%, de a támogatás maximális havi összege az 
aktuális garantált bérminimum 200%-a.

Fontos, hogy a támogatott foglalkoztatása és munkaköre a 

2011-ben vagy azóta megszerzett szakképzettségének meg-
felelő legyen.

Továbbá elérhető a vállalkozások munkaerő támo-
gatása is, amelynek célja, hogy a 25 év alatti, vagy legalább 
30 napja regisztrált álláskeresők elhelyezkedését segítse. Ezen 
támogatás igényelhető a foglalkoztatás megkezdéséhez, vagy 
a 90 napos bérköltség támogatások folytatásaként is. Utóbbi 
esetében a támogatott munkabére és munkaideje a 90 napos 
támogatási szerződésben kötöttől alacsonyabb nem lehet.

A támogatás a bruttó bér és szociális hozzájárulási adója 
összegének 50%, de legfeljebb havi 150 000 Ft.

Fenti támogatási lehetőségekről további információ a Já-
noshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 

6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc utca 12. Tel. 77/ 795-
015 

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00-12.00
13.00-16.00

08:00-
12:00

08.00-12.00
13.00-16.00

nincs 08.00-
12.00

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Bolti eladó Általános iskola, szakmunkásképző, szak-

középiskola
Szuper Csemege Kft. Mélykút 260.000,-Ft

Áruszállító Általános iskola, Szakmunkásképző, Szak-
középiskola 
„B” kategóriás jogosítvány

Pethő Zoltán egyéni 
vállalkozó

Jánoshalma és 
környéke

300.000, -Ft

Gumijavító 
és centírozó

Általános iskola, szakiskola, szakmun-
kásképző, gimnázium, szakközépiskola, 
technikum

Kiss László Csaba Ev. Jánoshalma megegyezés szerint

Fenti ajánlatokról további információ a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00-12.00
13.00-16.00

08:00-12:00 08.00-12.00
13.00-16.00

nincs 08.00-12.00

Kérjük a Munkáltatókat, szíveskedjenek bejelenteni állásajánlataikat a Foglalkoztatási Osztály számára.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott 
álláslehetőségek a jánoshalmi járásban:                  

Közzététel: 2022. 01. 25.

Tájékoztató a Foglalkoztatási Osztályon elérhető támogatásokról

Mészáros Zénó
Kiemelés
szerintem nem helyesen van elválasztva a szó

Mészáros Zénó
Kiemelés
100 %-a

Mészáros Zénó
Kiemelés
100%-a

Mészáros Zénó
Kiemelés
50%-a
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Jelentkezés érettségi vizsgára
2022. Tavaszi Vizsgaidőszak
A vizsgázó e-papír szolgáltatással, postai úton tértivevényes külde-

ményben vagy személyesen jelentkezhet érettségi vizsgára a fővárosi 
és megyei kormányhivatalokban, 2022. február 15-ig.

A jelentkezéssel kapcsolatos részletes információk elérhetőek 
az Oktatási Hivatal honlapján, itt találhatók az érettségi vizsga-
tárgyak nyilvános anyagai, a vizsgakövetelmények, a vizsgaleírások és 
a vizsgákra való jelentkezési lap is.

A jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével és az alábbi - választ-
ható - módokon történő megküldésével lehetséges:

I. Amennyiben rendelkezik Ügyfélkapuval, jelentkezését 
az „e-papír” szolgáltatás útján nyújthatja be a kormányhi-
vatalhoz, a https://epapir.gov.hu oldalon keresztül.

Ez esetben a ’kormányhivatali ügyek’ témacsoportot, illetve 
’közoktatási feladatok’ ügytípust kell kiválasztani a legördülő 
menüből. Kérjük, hogy a tárgy rovatban a ’jelentkezés érettségi 
vizsgára’ kifejezést szíveskedjen feltüntetni.

II. Postai úton történő jelentkezés esetén a dokumen-
tumokat kérjük, ajánlott küldeményként a következő 
címre postázza: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, 
Oktatási és Hatósági Osztály 6001 Kecskemét, Pf.:10 
(a jelentkezés postára adásának végső dátuma 2022. 
február 15. 24:00 óra)

A jelentkezés elektronikus és postai úton való beküldé-
séhez a következő dokumentumok szükségesek:

•  Az Oktatási Hivatal honlapján kitöltött, lementett és aláírt jelent-
kezési lap

•  Érettségi bizonyítvány, tanúsítvány(ok) (ha van) olvasható fény-
képe, másolata,

•  Eredeti törzslapkivonat (mindenképpen eredetben postázva, ha 
van),

•  Középiskolai bizonyítvány azon oldalának másolata, amely iga-
zolja a középiskolai tanulmányok befejezését, illetve azt, hogy a 
jelentkező érettségi vizsgát tehet,

•  Esetleges mentességet igazoló dokumentum (szakértői véle-
mény),

• A vizsgadíj befizetését igazoló banki átutalási bizonylat
 
Banki átutaláshoz szükséges adatok:
•  a közlemény rovatba be kell írni egy 20-es számot, majd egy 
szóközt kihagyva a jelentkezési lap tetején található, 15 szám-
jegyből álló egyedi érettségi iktatószámot

• Jogosult neve: Oktatási Hivatal
•  Számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-

00000000.
Figyelem! Csak az átutalás megtörténtét tanúsító dokumen-

tumot áll módunkban elfogadni.

III. Személyesen érettségi vizsgára a Bács-Kiskun Me-
gyei Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztályán tud 
jelentkezni (6000 Kecskemét, Deák tér 3.) munkanapokon: 
hétfőtől csütörtökig, 8-16 óráig, pénteken 8-14 óráig.

Személyes jelentkezésre az érettségi vizsgát szervező közneve-
lési intézményekben is van mód, azonban a tanulói/felnőttképzési 
jogviszonnyal nem rendelkezők jelentkezését az intézmények nem 
kötelesek fogadni.

Személyes jelentkezés esetén kérem, hozza magával a 
következő eredeti dokumentumokat:

•  · Személyazonosságot igazoló okiratok (személyi igazolvány, 
lakcímkártya, honosítási okirat vagy útlevél)

•  · Érettségi bizonyítvány, tanúsítvány(ok), eredeti törzslapkivo-
nat (ha van)

• · Középiskolai bizonyítvány
•  Esetleges mentességet igazoló dokumentum (szakértői véle-

mény)
A vizsgadíj befizetése ebben az esetben történhet csekken, va-

lamint átutalással. Szükség esetén a kormányhivatal sárga csekket 
biztosít, amit a postán tud befizetni. Amennyiben lehetősége van a 
helyszínen mobil applikáción keresztül banki átutalást kezdemé-
nyezni, valamint a bizonylatot e-mail-ben megküldeni, ebben a 
formában is teljesíthető a befizetés.

A vizsgázónak - vizsgatárgyanként - a középszintű érettségi 
vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) 15 %-ának megfelelő (30.000 Ft), az emelt szintű 
érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb mun-
kabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített 
összeget (50.000 Ft) kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára.

A térítésmentes vizsgajelentkezés feltételeiről az Oktatá-
si Hivatal honlapján tájékozódhat.

A koronavírus járványra tekintettel kérjük, hogy az elektronikus, 
illetve a postai úton történő jelentkezést részesítse előnyben. Sze-
mélyes jelentkezés esetén kizárólag a jelentkezők vagy meghatal-
mazottjuk belépését áll módunkban engedélyezni kísérő nélkül.

Tájékoztatjuk a tisztelt jelentkezőket, hogy nagykorú vizsgázó 
nevében szülő/hozzátartozó csak meghatalmazással járhat el a 
jelentkezési eljárásban. Megértésüket köszönjük!

Ügyintézők és elérhetőségeik:
Dr. Szűcs Dominika: tel.: 76/516-888, e-mail: szucs.dominika@
bacs.gov.hu
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: tel.: 76/513-781, e-mail: polyak.
erzsebet@bacs.gov.hu
Somodiné Triesz Orsolya: tel.: 76/513-781, e-mail: triesz.orsolya@
bacs.gov.hu
Az érettségi vizsgához sikeres felkészülést kívánunk!

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Déli Autósiskola
„B” kategóriás online (e-learning) tanfolyamot szeretne 

kezdeni? Ezt otthonról a számítógép előtt ülve is megteheti 
a jogositvany.com–on.

Oktatási helyszín: Bács-Kiskun megye;  Települések: Kiskunhalas
Képzőszerv: DÉLI AUTÓSISKOLA Kft.

A tandíjfizetés történhet átutalással és bankkártyás 
fizetéssel is a

11600006-00000000-85814356 számlaszámra.
Minden információ a weboldalon.

A tananyag az átutalás beérkezése után elérhetővé válik!
Személyes  ügyfélfogadás:  Mélykút, Rákóczi út 5.

Telefon:  +36-30-963-99-63
Üdvözlettel: Huszta István iskolavezető
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Változnak a veszélyhelyzet idején lejáró okmányokkal kapcso-
latos szabályok, januártól nem a veszélyhelyzet megszűnésének 
időpontjához kötik a lejáró hivatalos okmányok érvényességi idejét, 
hanem konkrét dátumot jelölnek meg, 2022. június 30-át.

Egy korábbi szabályozás nem konkrét dátumot jelölt meg, ha-
nem a veszélyhelyzet megszűnésének időpontjától számított 60 
napban határozta meg az okmányok érvényességi idejét, az erről 
szóló kormányrendelet azonban januártól hatályát veszti a Magyar 
Közlönyben kedden megjelent kormányrendelet szerint.

Az Országgyűlés még karácsony előtt döntött a veszélyhelyzet 
meghosszabbításáról és ezzel összefüggésben több szabályozási 
kérdésről. Utóbbiakról a Magyar Közlöny december 17-i számában 
jelent meg a parlament által elfogadott törvény, amely többi között 
rögzíti, hogy akinek 2020. március 11. és 2020. július 3. kö-
zött vagy 2020. november 4. és 2022. május 31. között járt 
vagy jár le a hivatalos okmánya, az 2022. június 30-áig 
érvényes lesz.

A december 17-én elfogadott törvény külön megemlíti a hivatalos 
okmányok között a forgalmi engedélyeket, de a korábbi szabályozások 
alapján ebbe a körbe sorolhatók többi között a diákigazolványok is.

Kimondja a jogszabály azt is: a meghosszabbított érvényes-
ségi idő nem akadálya annak, hogy valaki ezt megelőzően 
intézkedjen okmánya cseréjéről.

(MTI, kormanyhivatal.hu)

A munkaerő-piaci változások hatására egyre több munkavállaló 
kerül abba a helyzetbe, hogy bár szeretne munkát vállalni, de idős 
kora miatt nehezebben talál megfelelő álláslehetőséget. Az állás-
keresési segély azoknak a nyugdíjhoz közel álló álláskeresőknek 
nyújt segítséget az életvitelükhöz, akik tartósan nem tudnak mun-
kaviszonyt létesíteni. 

Nyugdíj előtti álláskeresési segély állapítható meg an-
nak az álláskeresőnek, aki 

-  a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és leg-
alább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, és 

-  az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy 
a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési 
járadék folyósítását az állami foglalkoztatási szerv – kereső te-
vékenység miatt – megszüntette és az álláskereső álláskeresési 
járadékra ismételten nem szerzett jogosultságot, és 

-  az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy az 
előzőekben részletezett megszűnést követően három éven belül 
betölti a megállapításhoz szükséges életkort, és 

-  rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges legalább 20 
év szolgálati idővel, résznyugdíj esetén 15 év szolgálati idővel, 
és 

-  korhatár előtt ellátásban, szolgálati járandóságban, balett-mű-
vészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem 
részesül. 

A nyugdíj előtti álláskeresési segély akkor állapítható meg, ha a 
fent leírt feltételek mindegyike teljesül. 

A feltételként előírt 45 nap álláskeresési járadékban való rész-
vétel több időszakból is összetevődhet. 

A nyugdíj előtti álláskeresési segély mértéke a kérelem 
benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munka-
bér 40 százaléka, 2022-ben bruttó 80.000 Ft. Az egy napra 
járó nyugdíj előtti álláskeresési segély összege a fentiek szerint 
meghatározott segélyalap harmincad része. 

A folyósítás időtartama: 
A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának kezdő napja 

az álláskeresési ellátás iránti kérelem benyújtásának napja. A 
nyugdíj előtti álláskeresési segély addig folyósítható, amíg a jogo-
sult öregségi nyugdíjra, megváltozott munkaképességű személyek 
ellátására nem szerez jogosultságot. 

Az ellátás időtartama alatt, teljes körűen érvényes a betegbiz-
tosítás, és szolgálati időnek számít az öregségi nyugdíj szempont-
jából. 

További információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglal-
koztatási Osztályán kérhető: 

6440 Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12. Tel. 77/795-015 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal

Nyugdíj előtti álláskeresési segély

Június 30-ig érvényesek a 
veszélyhelyzet idején lejáró okmányok

Csak az oltottaknak lesz érvényes 
az oltási igazolványuk

Az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámai 
elleni védekezés érdekében 

2022. február 15-től oltási igazolvánnyá alakul a védettségi 
igazolvány.

A kormányrendelet értelmében:
•  oltatlan személy fertőzésen való átesettség esetén sem lesz 
jogosult az oltási igazolványra, a jelenlegi fertőzésen átesett-
ségre kiadott védettségi igazolványa érvényességét veszíti;

•  az igazolvány a második oltást követő 6 hónapig érvényes, 
ezután az érvényesség a megerősítő harmadik oltás után lesz 
meghosszabbítva

•  ha valaki két oltást követően fertőzött, a fertőzés igazolásától 
számított 6 hónapig érvényes az igazolványa;

•  a megerősítő harmadik oltás felvétele után az igazolvány kor-
látlan időre érvényes;

•  az egydózisú Janssennel oltottak esetében 6 hónapon belül fel 
kell venni a megerősítő második oltást ahhoz, hogy az igazol-
vány érvényes maradjon;

•  18 éven aluliaknál az egydózisú oltóanyag esetén egy, a kétdó-
zisú oltóanyag esetén két oltás elegendő az érvényességhez.
A jelenlegi védettségi igazolványok cseréjére nincs szükség, a 

QR-kód alapján lehet ellenőrizni az okmány érvényességét.
Azon helyszínek üzemeltetői, illetve rendezvények szervezői 

kötelesek ellenőrizni a védettségi igazolványt, amelyek kizárólag 
a védettek számára látogathatóak.

(kormany.hu)

Mészáros Zénó
Kiemelés
Én úgy tudom, hogy ez 2022. május 1-re módosult, de nézzetek azért utána.
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Mészáros Zénó
Kiemelés
nincs nap a dátumnál meghatározva




