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9. oldal

Mélykút Községért Díj 2005 – SZEDERINDA NÉPZENEI EGYESÜLET

„30 éves fennállása alkalmából, a népdalkultúra megőrzése, ápolá-
sa és továbbadása területén kifejtett munkájának elismeréseként.”

A citera régebben szinte minden házban előfordult, különösebb 
képzettség nélkül bármelyik parasztember el tudta készíteni. A citera 
a parasztok, cselédek, napszámosok, egyszóval a szegény emberek 
hangszere volt. Ha valaki mégsem vállalkozott az elkészítésére, akkor 
az ácsok, asztalosok, bognárok, vagyis a fával foglakozók közül bárki 

megcsinálta. A hivatalos zenetörténet ugyan hazánkban 
csak a XIX. századot ismeri el a citera megjelenéseként, 
de az írott források hiánya nem jelentheti azt, hogy jóval 
előbb ne használták volna. A hangszer a magyarság 
körében általánosan elterjedt, leginkább az Alföldön és 
Erdélyben alkalmazták. 

A hangszer nem túl bonyolult, ezért viszonylag köny-
nyen elsajátítható a citerálás tudománya. A 2. világháború 
előtt a hangszer a falusi mulatságok kísérő eszköze volt, 
táncoltak rá, ennél többet akkoriban senki nem kívánt. 
Az, hogy csupán hallgassák, koncerteket adjanak vele, az 
elképzelhetetlen volt. Az sem volt szokás, hogy többen, 
gyakorlatilag zenekarként muzsikáljanak. Egy citerás 
bőven elég volt a mulatságban. Az sem számított, ha a 
játéktudása nem volt magas szintű, a lényeg a ritmus, 
nem a melódia volt. A citerát verni, nem pedig pengetni 
kellett, hogy a terem távoli részén is hallják. A számok 

nagyon sokfélék voltak: tangó, keringő, csárdás stb. Igen: keringő is! 
Csak a mai korban elvárás a citerásoktól, hogy kizárólag népdalokat 
játsszanak, ez régebben nem így volt.

A 2. világháború után a citera egy időre eltűnt a mulatságokból. 
Nem is voltak már olyan bálok, ahol szükség lett volna rá. Aztán feltűnt 
a színpadokon. Már nem táncoltak rá, hanem hallgatták. Már nem egy 
játékos pengetett, hanem többen egyidejűleg. El is nevezték magukat 
zenekarnak. Igen ám, de attól, hogy többen játsszák ugyanazt, az még 
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nem zenekar. Ehhez szükség volt különféle hangzású citerákra, a sok 
hangszert össze kellett hangolni, sokat kellett próbálni. Ez már nem 
ment könnyen, s ilyen szinten bizony már nehéz a citerán játszani. Új 
hangszerekre volt szükség. A hangszergyártók körében a citera sokáig 
lenézett zeneszerszámnak számított. Egy citerával miért kellene külö-
nösebben vesződni?  Egy hegedű, egy zongora az bezzeg megérdemli 
a hosszas munkát, türelmet, kitartást. A citeráért nem is lehet sokat 
kérni. Egy jól sikerült hegedű vagyont ér, elég csupán a Stradivari által 
készített hangszerekre utalnom. A jellemző elvárás a műsorszámokat 
illetően az, hogy a citerások hamisítatlan népzenét játsszanak. Ko-
molyzene citerához nem illik. Pedig gyönyörűen szólaltathatók meg 
rajta a klasszikus zeneszerzők művei is. Ehhez azonban a művekhez 
méltó készítésű hangszer és komoly játéktudás szükséges. Ezáltal 
a citera elfoglalhatja méltó helyét a hangversenydobogón és kiváló 
művelőit joggal nevezhetjük művésznek. Egyes – talán túlzó – vélemé-
nyek szerint a magyar citera fényes jövő előtt áll és nagy nemzetközi 
karriert fog befutni. Egyelőre ennek még nem látni előjelét, de bízzunk 
a jövőben.

Sári Bélával, a Szederinda citerazenekar alapító tagjával, jelenlegi 
vezetőjével beszélgetek a kezdetekről:

- Mélykúton a Lenin tsz-nek volt előbb népdalköre, ahol négy-öt 
citerás is pengetett. A következő évben nézeteltérések miatt kivált 
belőle néhány tag és az Alkotmány tsz-nél szerveztek hasonló művé-
szeti csoportot. Nem is kis létszámút, mivel mintegy harmincan lettek. 
Énekesek és citerások. A citerás alapító tagok rajtam kívül (akikre 
emlékszem): Bircsák Mihály, Király András, Kókai István, Szabó Ignác. 
Nem is voltunk sokkal többen. A megnevezésünk ekkor „Alkotmány tsz 
citerazenekara” volt.

- A citerások csak kísérték az énekkart, vagy önállóan is játszot-
tak?

- Kezdetben csak az énekkart kísértük, de pár 
hónap múlva rájöttünk, hogy egyénileg is, ének-
kar nélkül is tudunk játszani. Rövid idő elteltével 
egy tánccsoport is szerveződött, és azoknak is 
játszottunk. Ez a csoport nem sokáig létezett, 
hamar megszűnt.

- Hol volt a bázis, a székhely?
- Előbb a ktsz KISZ-háza (a Kossuth-utcán, 

a mai bizományi bolt helyén), később az Alkot-
mány tsz KISZ-háza (a Templom utca, Ady utca 
sarkán). 

- Ki vezette a zenekart?
- Külön citerazenekar vezető nem volt. Az 

énekkart és a zenekart együtt irányította Töröky 
Matyi bácsi, mondhatnám úgyis: Töröky tanár 
úr. Nagyon keményen fogta az embereket, agilis 
úriember volt. Zongorán lejátszotta a műveket, a 
tagok hallásból tanultak. Külön szakmai vezető 
később lett, a Szederindás korban. 

- Az Alkotmány tsz milyen támogatást tudott nyújtani?
- Citerákat vett, a fellépésekre biztosította busszal az eljutást, ott 

biztosította az ellátást (étkezés, szállás)
 -Milyen emlékezetes fellépése volt az együttesnek?
- Szolnokon voltunk egy háromnapos országos versenyen, amelyet 

megnyertünk. Jártuk a várost, az utcasarkokon zenéltünk. A gálamű-
soron, melyet a tiszaligeti sportcsarnokban tartottak, Töröky Matyi 
bácsi vezényelt közel négyezer embert. Hatalmas élmény volt, nem 
is lehet szóban kifejezni. Utána Matyi bácsi meghalt, Muity Sándor 
tsz-elnököt leváltották. Mindez negatívan érintette mind az énekkart, 
mind a citerazenekart. 

- Hogy vészelték át a nehéz időszakot?
- A zenekart átmenetileg Fenyvesi Jánosné irányította. Később, az 

1970-es végén felkértük a jánoshalmi Karsai Pétert (a későbbi ország-
gyűlési képviselőt) segítőnek, aki elvállalta a feladatot. Sőt: tamburán 
játszott is az együttesünkben. Édesapja, Karsai Ferenc zenetanár 
sok-sok népdalt gyűjtött össze, melyek közül nem egyet játszottunk 
is. Ekkoriban is csak négyen-öten voltunk citerások. A fiatalok nem 
tolongtak belépni hozzánk. Nem volt sikk citerásnak lenni. Később lett 
felkapott a népzene, a citera. Ma viszont a számítógép jelenti a nagy 
konkurenciát. 

- A rendszerváltozás érintette-e a zenélést?
- Igen, mégpedig negatívan. Felbomlott az Alkotmány tsz, meg-

szűnt az intézményes támogatás. Emiatt az énekkar befejezte további 
tevékenységét. A zenekar kb. egy évig csak a saját szórakozására 
játszott. Néha elmentünk nyugdíjas klubokba, szociális otthonokba 
játszani. Akkoriban Bircsák Mihály, Dubecz István, Kafka Ferenc, Vö-
rös István és jómagam alkotta az együttest. Aztán lassan bővült a 
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létszám. Átmenetileg a községháza udvarán lévő tűzoltószertár lett 
a bázis, mivel önkéntes tűzoltó voltam és így tudtam helyet szerezni 
a társaimnak. Tehát azt mondhatnám, hogy 1975-1994-ig tartott a 
citerazenekar első periódusa, majd megújulva 1994-től napjainkig tart 
a második periódus.

- Mondható, hogy elindultak a lejtőn felfelé?
- Igen. Megismerkedtünk a mezőtúri citerazenekarral, amely jóval 

előttünk járt. Elindultunk több versenyen, a TV-ben is szerepeltünk. 
Tabajdi Csaba országgyűlési képviselő révén szerepeltünk a „Magyar-
ország 2000” konferencia keretében Budapesten, a Szépművészeti 
Múzeumban. A képviselő úr nagyon szereti a népzenét, többször hallott 
minket játszani, sőt eljött a próbánkra is. Pesten mintegy egyórás mű-
sort kellett adnunk. Fizikailag is, szellemileg is nagyon fárasztó volt, de 
nagy sikert arattunk. A végén odajött hozzánk gratulálni Göncz Árpád, 
akkori köztársasági elnök is. 

 -Lendített a siker valamelyest a továbbiakon?
- Ez a fellépés anyagilag is lendített a zenekaron, mert ebből a fel-

lépési díjból vásároltunk néhány citerát. Továbbá eljutottunk Erdélybe, 
egy tánctáborba, ahol felléphettünk. Nagy figyelemmel kísérték a játé-
kunkat, mivel ott a citerát nem ismerik, ott inkább a hegedű, ütőgordon 
az ismert. Közben Aranypáva díjasok lettünk. Többször felléptünk a 
magyar-szerb határ túlsó oldalán is (Bajmok, Bácskapalánka, Moravica, 
Palics).

- A mostani fényképek alapján nyilvánvaló, hogy jelentősen bővült 
a zenekar.

-Jelenleg tizennégyen vagyunk: Balázs József, Balázs Józsefné 
(mindketten Tataházáról), Balázs Tiborné, Börcsökné Kiss Erzsébet, 
Farkas Imre, Kósa Dániel, Kovács István, Lakatos András, Matúz Gábor, 
Paska Ferenc, Sári Balázs, Sári Béla, Szalonnás István, Vörös István. A 
mostani bázis a könyvtár. 

- A zenekart most már jó ideje Ön vezeti.
- Rendelkezem a szükséges végzettséggel. A tiszteletdíjamat mindig 

felajánlottam az együttes javára, így tudtuk a citerákat évente fel-
húroztatni. Hetente egyszer, de fellépések előtt többször is próbá-
lunk. Csak hogy minél többen vagyunk, annál nehezebb összehozni 
a gárdát. A végszóra mindenki ott van. 

- Mostanában énekkart már nem kísérnek?
- Volt róla szó, hogy az asszonykórust kísérjük, de technikai 

nehézségek miatt erre nem került sor. Nem tudjuk összehangolni 
a próbákat. Mi csak késő este érünk rá, ők viszont közbiztonságunk 
miatt kora délután próbálnak. Egyébként is annyira megszoktuk 
már, hogy nem kísérünk népdalkört. Így önállóbbnak is érezzük 
magunkat. 

- A jelenlegi anyagi hátteret mi, vagy ki adja?
- A mélykúti önkormányzattól kapunk némi támogatást. Pályá-

zatokon indulunk. Az itt elnyert pénznek köszönhetően citerával 
jól el vagyunk látva, hangosító berendezést tudtunk venni, fellépő 
ruhákra is futotta az összeg. A fellépésekre sokszor a saját autó-
inkkal megyünk, a költségeket sem számoljuk el. Miután 2004-ben 
egyesület lettünk (Szederinda népzenei egyesület), a tagdíjakból 

és szponzori felajánlásokból tudjuk fenntartani a zenekart. Ez azt 
jelenti, hogy van a szűkebb kör: a citerazenekar, és van a tágabb kör: a 
támogató, pártoló tagok. Kb. 120 taggal indultunk, a létszám mostanra 
visszaesett 70 körülire. Évente van közgyűlés, melyen beszámolunk az 
eltelt év munkájáról, illetve megtervezzük az előttünk álló évet. Ezek az 
alkalmak közös zenéléssel, főzőcskével társulva összetartó erejűek is.

- Milyen gyakran lépnek fel?
- Nyár végétől tavaszig sokat szerepelünk, főleg a népzenei találko-

zókon, falunapokon, környékbeli nyugdíjas klubokban, betegotthonok-
ban. Emlékezetes történet a kiskunhalasi betegotthonból. Volt egy néni, 
akiről azt mondták, hogy annyira beteg, hogy már papot is hívtak hozzá 
az éjszaka. Egy aulában játszottunk, meghallotta a citerahangot és ad-
dig veszekedett az ápolóival, hogy ki kellett ide tolni és még énekelt is. 

Mélykút, 1996. november 30. András napján
Mikó Menyhért (csak szellemi támogató)

Részlet Dr. Rauzs József: 
Mélykút Községért Díj című könyvéből

MISSZIÓS KERESZT 
MÉLYKÚTON

Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a 
Kárpát-medencét bejáró Missziós Keresz-
tet Mélykúton is fogadhatjuk. 
Időpont: 2019. július 22-25 között. 
Részletes program később a templomi hir-
detőfalon olvasható.
Bővebb információ a következő honlapon:

https://www.iec2020.hu/hu/misszios-keresztrol

MIKÓ MENYHÉRT:
SZEDERINDA

Szűk húsz éve, nem is régen,
A mélykúti mezőségen
Feri bácsi ballag, döcög,
Kezében egy tejes köcsög.

Amint lépdel, akad lába
Huncut szeder indájába.
Hadonászik kézzel-lábbal
Csak nem bír a gaz indával

Földre fonja a kis embert,
S kilöki az aludt tejet.
Ám a köcsög egyben maradt
Pörge ajkán duda fakadt.

Feri bácsi lecsókolta,
S a falunkban közre dobta:
Citerások és dudások!
A nép zenéje szól hozzátok!

Hallotta ezt Béla, Pista,
Másik Pista, meg a Miska;
Citerájuk felhangolták:
SZEDERINDÁT megalkották.

És azóta szól a nóta,
Sok szép siker, kemény próba,
Renkus Pista adott szállást,
A község meg támogatást.

Köszöni a falu népe;
Hogy őrködtek zenéjére.
Kívánunk még sok húsz évet,
Terjesszétek a jót, szépet!

Kísérjen a nép vastapsa;
Margit néni, Jóska, Pista!
Becsüljétek nemzet hangját!
Őseink szent hagyományát!
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A sportszervezet városunk legnagyobb múlttal rendelkező egye-
sülete. Többször átalakult, de a működése folyamatos volt az idők 
során.

A Sportegyesület 1950-ben alakult, elsősorban a labdarúgást ked-
velő és a sportolni vágyó lakosság kezdeményezésére. 

Az egyesület célja: településünkön a sport és egyéb kulturális ren-
dezvények szervezése. Ezen kívül egyesületünk fő tevékenységének 
tekinti a labdarúgó bajnokságokban szereplő felnőtt, ifjúsági, serdülő 
és a gyermek labdarúgó csapatok edzéseinek folyamatos biztosítását 
és a korosztályos csapatok versenyeztetését. A fő tevékenységünk 
mellett segítjük településünkön a tömegsport biztosítását a meglévő 
létesítményekben. 

Minden érdeklődőt, labdarúgást szerető és sportolni vágyót várunk 
egyesületünkbe és a rendezvényeinkre. Nagy segítség a programok, 
rendezvények szervezésében a baráti körként működő, és a hagyomá-
nyokat ápoló „senior” labdarúgó csapat.

A támogatóknak köszönhető, hogy az egyesületnek lehetősége 
nyílt az elmúlt időszakban a hátrányos helyzetű fiatalok, beleértve a 
kisebbségi és rossz anyagi helyzetű családok gyermekeinek ingyenes 
sportolási lehetőségének rendszeres biztosítására.

Az egyesület vezetése sokoldalú kapcsolatokat alakított ki a vá-
rosban és a megyében működő más egyesületekkel, hatóságokkal. 
Rendszeresen részt veszünk és képviseljük városunkat a környékbeli, 
megyei sportrendezvényeken is.

Az egyesület szakmai munkájának fő elve, iránya, hogy már kis-
gyermekkorban megszerettessük a sportolást, a labdarúgást, illetve, 
hogy a gyermekek a fejlődés korai időszakában megszerezzék a 
fizikai, technikai alapokat, melyeket minél jobban elsajátítva a gyerek, 
serdülő, ifjúsági, és felnőtt korosztály játékosaként erősítsék a Mélykúti 
Sportegyesületet.

Szöllősi Ferenc
SE elnök

A Mélykúti Sportegyesület életében az elmúlt év is bővelkedett 
eseményekben. Az elért eredmények ismeretében kijelenthetjük, hogy 
a 2018 - 2019 bajnoki év az elmúlt idők legsikeresebb éve volt az 
egyesület életében. Csapataink a korábbi években is értek el kiváló 
eredményeket, de megállapítható, hogy az évek óta tartó folyamatos 
következetes építkezés meghozta a várt eredményt. A sportegyesü-
let négy csapatot indított a különböző korosztályos bajnokságokban. 
Hosszú ideig mind a négy csapatunknak reális esélye volt dobogós 
helyezés elérésére. A bajnokságok befejezésekor az U16 és az U19 
csapatunk első, az U14 csapatunk második és a felnőtt csapatunk pe-
dig ötödik helyezést ért el. A magam, és az egyesület vezetése nevében 

is gratulálok minden játékosnak, edzőnek az 
elért eredményekhez.

A magam, és az egyesület vezetése nevé-
ben is köszönöm mindenkinek a támogatást, 
a folyamatosan, áldozatosan végzett munkát. 
Bízom benne, hogy csapataink a következő 
években is hasonló sikereket érnek el, és sok 
örömet okoznak majd városunk lakosainak.

Mindenki legyen büszke az elért eredmé-
nyekre, hiszen ez közös munka eredménye!

Szöllősi Ferenc 
SE elnök

Bemutatkozik a Mélykúti Sportegyesület

Gyermekeink bearanyozták a 2019. évet

Az aranyérmes U16 csapat. Szakvezető: Szabó Kornél

Az aranyérmes U19 csapat. Szakvezető: Bényi József

A felnőtt csapat. Szakvezető: Bényi József

Az ezüstérmes U14 csapat: Szakvezető: Sztánkó Árpád
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A Képviselő-testület a 2019. május 16. napja és a 2019. június 28. 
napja közötti időszakban két alkalommal ülésezett, egy alkalommal 
soros ülés, egy alkalommal pedig rendkívüli ülés keretében.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdése értelmében a helyi közügyek, valamint a 
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormány-
zati feladatok közé tartozik különösen a közreműködés a település 
közbiztonságának biztosításában. Ez a közreműködés a Rendőrséggel, 
mint rendvédelmi szervvel történő együttműködést jelenti, abban az 
esetben is, ha a települési önkormányzat a helyi közbiztonságról, va-
gyonának, más értékének védelméről kényszerítő eszköz alkalmazá-
sára törvény alapján jogosult szervezet létrehozásával gondoskodik. A 
rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján 
a Bács-Kiskun Megyei Rendőr főkapitányság Kiskunhalasi Rendőr-
kapitányság Jánoshalmi Rendőrőrse az idei évben is benyújtotta az 
előző évi tevékenységéről szóló beszámolóját a képviselő-testületnek, 
amelyből az alábbiakat emelnénk ki: 

•  A 2018. évben is folytatódott az „Illegális Migrációval kapcsolatos 
fokozott közterületi jelenlét” elnevezésű minden településen meg-
jelenő rendőri jelenlét folyamatos biztosítása érdekében beveze-
tett rendőri feladatok végrehajtásáról szóló akció sorozat. 

•  A tavalyi évben is rendszeresen végeztek sebességellenőrzést 
a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság és a Kiskunhalasi 
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatár-
sai a településen, amely intézkedések eredménye, hogy évről évre 
kevesebb a lakott területen belül a gyorshajtók száma. 

•  A „Közbiztonság és közrend további megerősítését célzó, a pre-
venciót előtérbe helyező” intézkedési terv keretein belül fokozott 
figyelmet fordítottak a felügyelet nélkül hagyott külterületi ingat-
lanokra, és a belterületi lopások és egyéb tulajdon elleni bűncse-
lekmények megelőzésére, elkövetőinek eredményes felderítésére.

•  Az önkormányzattal, iskolával együttműködve a körzeti megbí-
zottak – a diákokkal közösen – részt vesznek az iskola előtti for-
galomirányításban, illetőleg a városközpont gyalogosforgalmának 
segítésében a csúcsforgalmi időszakokban.

•  A város általános iskolájának életében részt vesz 1 fő körzeti 
megbízott az ún. iskolarendőr programmal. Ennek során folya-
matos kapcsolat, működőképes jelzőrendszer alakult ki, mellyel 
biztosítható a bűn-, és baleset megelőzés eredményessége. Ezen 
túlmenően a körzeti megbízottak által az iskolai ifjúságvédelmi 
koordinátorokkal szorosan együttműködve folyamatos jelleggel 
feltérképezésre kerülnek a fiatalok deviáns csoportjai is.

A jogszabályban foglalt kötelezettségének eleget téve a képviselő-
testület elfogadta az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést, amelyből 
az alábbi főbb adatokat említenénk meg:

•  Az igénybe vehető ellátások közül változatlan formában fenn-
maradt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, amelyet 
továbbra is a jegyzőnél benyújtott igénylés alapján kérhetnek 
a Mélykúton állandó bejelentett lakcímmel, vagy Mélykúton 
tartózkodási hellyel rendelkező családok. A jogosultság megálla-
pításánál a jövedelmi viszonyok mellett vizsgálni kell a vagyoni 
helyzetet is. A 2018. évben 251 gyermek részére állapított meg a 
jegyző rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt.

• A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel összefüggésben 
kell kiemelni a hátrányos helyzet, valamint a halmozottan hát-
rányos helyzet megállapítására vonatkozó rendelkezéseket, mely 

szerint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapí-
tására a jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság elbírálásával egyidejűleg – külön döntésben, rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező 
időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek 
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét. A 2018. de-
cember 31-ei állapot szerint városunkban a hátrányos helyzetűek 
száma 137 fő volt. 
• A Képviselő-testület a 2018. évben is biztosította szociális rende-
letében a gyermekek gyógyszertámogatását, mint települési 
támogatási formát, amelynek megállapítására évi két alkalommal 
van lehetőség. A 2018. évben 11 szülő összesen 13 alkalommal 
részesült támogatásban. 
•  A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élet-
helyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartós létfenntar-
tási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési tá-
mogatást nyújt. Rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen: ha 
a kérelmező a gyermek iskoláztatásával vagy óvodai nevelésével 
kapcsolatos eseti kiadást önerőből nem tudja kiegyenlíti, a váran-
dós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elő-
készítése, ha a kérelmező gyermekét átmeneti nevelésbe vették, 
a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása vagy 
a gyermek családba való visszakerülése érdekében.

•  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak 
támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos 
helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az 
ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén 
lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben teljes idejű 
(nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. A Humánpolitikai 
Bizottság átruházott hatáskörben 11 fő részére állapított meg 
támogatást (10 fő részére „A” típusú és 1 fő részére „B” típusú 
pályázat alapján) összesen 1.000.000, - Ft összegben.

•  Településünkön mind az óvodában, mind az általános iskolában 
megoldott a gyermekek étkeztetése. Továbbra is fennmaradt 
az ingyenes és a kedvezményes étkezés köre. A szünidei étkez-
tetésre a 2018. évben 2.040.284, -Ft összeget költött az önkor-
mányzat, amit az állami támogatás 100%-ban lefedett.

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások keretében biztosítja a településen a gyermekjóléti szol-
gáltatást, melyet Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja 
Család és Gyermekjóléti Szolgálata látja el. „Együtt, Egymásért – 
komplex program a gyermekszegénység ellen” című pályázat megva-
lósítása keretében kezdte meg a működését városunkban a Bendegúz 
Biztos Kezdet Gyerekház, amely 2015. október 01. napjától a Gondo-
zási Központ keretein belül működik. A Központ célja a hátrányokkal 
küzdő, elsősorban hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató 
szolgáltatás biztosítása.

Szintén a rendes ülésen került sor a 2018. évi adóigazgatási fel-
adat ellátásáról, a 2018. évi adó bevételek alakulásáról szóló beszá-
moló elfogadására. Az önkormányzás lényegi eleme a helyi közügyek 
intézése, a helyi közhatalom gyakorlása, melyek fontos forrása a helyi 
adók rendszere. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján a helyi önkormányzatoknak 
a kötelező feladataik ellátásán túl lehetőségük van arra, hogy önként 

A tanácskozó teremből jelentjük…
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vállalják a helyi közügyek önálló megoldását, amelyek finanszírozása 
a saját bevételek (elsősorban helyi adók) terhére lehetséges. Az önkor-
mányzat feladatellátását a saját bevételek, a költségvetési és egyéb 
támogatások, valamint az átengedett központi adók biztosítják. A helyi 
adókból származó bevételek az önkormányzat saját bevételét növelik, 
abból állami elvonás nincs. Az önkormányzati adóhatóság által besze-
dett központi adók eltérő mértékben illetik meg az önkormányzatot.

A 2018. évi összesített adózási bevételek:
Magán-

személyek 
kommuná-
lis adója

Helyi 
iparűzé-
si adó

Gépjár-
műadó

Pót-
lék

Bír-
ság

Talaj-
ter-

helési 
díj

Idegen 
bevé-
telek

Bevé-
tel eFt 19 447 158 

000 34 133 284 36 5 575 356

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdetett Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A támo-
gatás célja a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe 
és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő 
ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, 
valamint a közös önkormányzati hivatal székhelyének fejlesztése, fel-
újítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá 
a rendszeres testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek meg-
teremtése, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi 
közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása. 

A Képviselő-testület döntött a pályázat benyújtásáról, amelynek 
tervezett tartalma az alábbiak szerint alakult:

a) védőnői épületrészre vonatkozó fűtéskorszerűsítés, amely 
tartalmazza a jelenlegi konvektoros fűtés cseréjét központi fűtésre,

b) Mélykút, Nagy utca 4. szám alatti orvosi rendelő és védőnői 
épületre vonatkozó napelemes rendszer telepítése,

c) eszközbeszerzés.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 
értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás 
körében gondoskodik a háziorvosi ellátásról. Dr. Rauzs József, Mélykút 
város II. számú háziorvosi körzet háziorvosa még a 2014. évben nyug-
állományba vonult, az azóta eltelt időszakban a háziorvosi feladatellá-
tást e körzetre vonatkozóan az önkormányzat helyettesítés útján tudta 
/ tudja ellátni. Mint ismert, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
pályázati felhívást tett közzé a tartósan betöltetlen háziorvosi és 
fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására, 
melynek célja a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi körzeteket 
betöltő háziorvosok letelepedésének támogatása, ezáltal az ott élő 
lakosság folyamatos háziorvosi ellátásának biztosítása az alapellátás 
(háziorvosi ellátás) magasabb színvonalon és minőségen történő 
végzése. Dr. Méhes Zoltán helyettesítő háziorvos arról tájékoztatta 
a képviselő-testületet, hogy a pályázaton nyertes pályázati minősí-
tést kapott. Minderre tekintettel a Képviselő-testület feladat ellátási 
előszerződés megkötésével kinyilvánította azon szándékát, hogy 2. 
számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése érdekében a dr. Méhes 
Zoltán orvos személyes közreműködésével működő MÉHES-MED Bt. 
egészségügyi szolgáltatóval határozatlan időre, de legalább 6 évre 
feladat-ellátási előszerződést köt. A Képviselő-testület ezzel egyide-
jűleg felhatalmazta továbbá a polgármestert arra, hogy a mélykúti 
2. számú felnőtt háziorvosi praxisra a kiadott praxisengedély alapján 
a praxis tekintetében a felnőtt háziorvosi feladatok területi ellátási 
kötelezettséggel történő végzésére a feladat-ellátási szerződést az 
előszerződés alapján – az abban foglalt tartalommal - megkösse.

A 2013-20l8-as évekhez hasonlóan a Pénzügyminisztérium ko-
ordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/
megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró 
járási (fővárosi kerületi) hivatalok megvalósításával ,,Nyári diákmunka 
2019," elnevezéssel munkaerő-piaci program indul. 

A központi program keretében az önkormányzatok és önkor-
mányzati fenntartású intézmények legfeljebb 2 hónap időtartamra, 
2019. július 01. és 2019. augusztus 31. közötti időszakra támogatást 
igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy, 
hallgatói jogviszonnyal rendelkező (és azt igazolni tudó) diákok fog-
lalkoztatásához. Az előzetes adatok alapján 2019. július és augusztus 
hónapban 10 – 10 fő foglalkoztatására nyílik lehetősége az önkor-
mányzatnak.

Felhívás védjegy igénylésre
Mélykút Város Önkormányzat a megújuló piac keretében sze-

retné kiemelten megkülönböztetni a helyi termékeket áruló helyi 
lakosokat.

Ennek érdekében pályázatot írtunk ki Védjegyünk megtalálá-
sára. Nagy örömünkre sokan éltek a lehetőséggel, a beérkezett 
pályaművek értékelése zajlik.

A nyertes pályázatból készült megkülönböztető plakett lenne a 
védjegye településünk termékeinek. 

Kérjük azon lakosokat, akik élnének a Védjegy használatának 
lehetőségével 2019. szeptember 30-ig adják le regisztrációjukat 
az Polgármesteri Hivatal 3.számú irodájában.

A Regisztrációhoz szükséges adatok: 
Név, lakcím, helyi termék megneve-
zése.

2019.május havi születések:

Patai Dominik (anyja neve: Tamás Klaudia)
Horváth Csaba (anyja neve: Horváth Teréz)
Bartalis Kristóf (anyja neve: Szász Karola)
Illés Hanna (anyja neve: Farkas Fanni)

Házasságot kötöttek:

Gyovai Regina és Peták László

Elhunytak:

Figura István Jánosné Zakupszki Erzsébet élt: 59 évet
Kovács Imréné Szücs Anna  élt: 87 évet
Szabó Károlyné Jenőfi Magdolna  élt: 93 évet
Bakacsi Istvánné Dudás Magdolna Etelka élt: 68 évet
Mikó Balázs Ferencné Sztarovits Vilma élt: 88 évet

Anyakönyvi események
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Felhívom a mélykúti polgárok, a politikai, gazdasági, érdekképvi-
seleti és szakmai szervezetek, egyesületek, munkahelyi kollektívák, 
települési képviselők, önkormányzati bizottságok figyelmét, hogy 
javaslatot tehetnek kitüntető címek adományozására. 

„Mélykút Város Díszpolgára” cím adományozható annak a 
magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően 
jelentős munkájával, vagy egész életművével a helyi társadalmi-gaz-
dasági életben olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult 
a település jó hírnevének megőrzéséhez és öregbítéséhez, továbbá 
példamutató emberi magatartása miatt egyébként is köztiszteletben 
áll. A kitüntető díj posztumusz is adományozható. 

„Mélykút Városért Díj” cím adományozható azoknak, akik Mély-
kút fejlesztése, hírnevének emelése érdekében 

•  a társadalmi, gazdasági életben, településfejlesztésben, az ipari, 
mezőgazdasági, kereskedelmi, műszaki, közigazgatási és egyéb 
területeken példamutató, kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, 

•  elméleti vagy gyakorlati munkájuk révén kiemelkedő módon hoz-
zájárultak Mélykúton a korszerű és eredményes oktatás-nevelés 
megvalósításához, 

•  a kulturális élet, a művészetek, az irodalom területén kimagasló 
színvonalú tevékenységet végeztek, 

•  tartósan kiemelkedő gyógyító- megelőző, szociális tevékenységet 
fejtettek ki, az egészségügyi és szociális ellátás helyi célkitűzése-
inek eredményes megvalósításához hozzájárultak, 

•  az ifjúságpolitikai feladatok végrehajtásában, a testnevelés és 
sportmozgalom szervezésében, fejlesztésében és feltételei meg-
teremtésében kiemelkedő sporteredményeket értek el. 

Kitüntető díj adományozható átfogó életmű elismeréseként is. A 
kitüntető díj egyénnek és közösségnek, továbbá posztumusz is ado-
mányozható. A javaslatokat 2019. év augusztus 1. napjáig írásban 
kérjük benyújtani a Polgármesteri Hivatal Titkárságán. A javaslatnak 
tartalmaznia kell a javasolt személy munkásságának, tevékenységé-
nek részletes ismertetését. 

Kovács Tamás polgármester

1-2. évfolyam:

Felső sor: Klem Sára 1.b, Kovács Ábel 1.b, Kovács Áron 1.b, Ba-
kos Nimród 2.a, Balogh Roland 2.a, Bogdán Zsófia 2.a, Kakuk Petra 
2.a, Ledenyák Dominik 2.a, Szabó Nimród 2.a

Alsó sor: Besír Bálint 1.a, Anka Noel 1.a, Balázs Csaba Rómeó 
1.a, Balázs Norina 1.a, Szilágyi Kornél 1.a, Bori Petra Beáta 1.b, 
Gömöri Gréta 1.b, Horváth Flórián 1.b, Jámbor András 1.b, Tóth 
Kamill 2.a

3-4. évfolyam:

Felső sor: Molnár Zsófia 3.a, Dezső-Kovács Edmond 4.a, Dora 
Máté 4.b, Kovács Anna 4.b, Kovács Eszter 4.b, Nagyváradi Dorka 
4.b

Alsó sor: Kovács Réka 3.b, Gömöri Csenge 3.b, Magyar Emese 
3.b, Kőrösi Roberta 3.b, Maczkó Ábel 3.b, Szakos Csongor 3.b

A képről hiányzik: Bogdán Martin 4.b
Gratulálunk!

(A képeket köszönjük Dora Tibornak!)
Szent Tamás Katolikus Általános Iskola vezetősége

Felhívás kitüntető címek adományozása tárgyában

A 2018/2019-es tanév kitűnő tanulói 
a Szent Tamás Katolikus Általános Iskolában

Felső tagozat: 

Felső sor: Torma Tamara 8.b, Erki Liliána Lara 7.b, Kovács 
Ádám 7.b, Kovács Nóra 7.b, Maczkó Rebeka 7.b, Maráczi Marcell 
7.b, Mikó Zsófia 7.b

Alsó sor: Mikó Milán 5.a, Rudics Réka 5.a, Bényi Fanni 5.b, 
Kanta Viktor 5.b, Klem Máté 5.b, Nagy Patrik 5.b, Kiss Dalma 
6.b

A képről hiányzik: Csíkos Mónika 8.a
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Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Gabonasiló-kezelő Általános iskola Felsőbácskai Malomipari Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Villanymotor Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Vagyonőr, testőr Szakmunkásképző Halas-Pajzs Kft. Jánoshalma 215.000,-Ft
Áruterítő gépkocsivezető Általános isk., szakmunk. Maus Ker. és Szolg. Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Fafeldolgozó gép kezelője és gyártósor 
mellett dolgozó

Általános iskola KEFAG ZRT. ÖKOPAL Raklap-
üzem

Jánoshalma megegyezés szerint

Víz- és gázvezeték szerelő Szakmunkásképző, szakközép Masters Union Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 164.800 – 220.800,-Ft

Baromfifeldolgozó Általános iskola, szakmunk. Hunent Zrt. Mélykút 189.000 - 

Targoncavezető Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 196.000 – 220.800,-Ft

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
6440 Jánoshalma, Arany János utca 13. 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

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

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott álláslehetőségek a 
jánoshalmi járásban:                  Közzététel: 2019. 06. 25.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal megkezdte a 2019. évi 
határszemle ellenőrzéseket, illetve rövidesen megkezdi a parlag-
fűvel fertőzött területek felderítését.

Az ellenőrzés Bács-Kiskun megye erdő nélküli termőterületének 15%-
án, helyszíni eljárás keretében történik. az alábbi településeken: Bajai Járási 
Hivatal (Baja, Hercegszántó), Bácsalmási Járási Hivatal (Mélykút, Kunbaja), 
Kalocsai Járási Hivatal (Dunapataj, Újsolt, Újtelek, Fajsz), Kecskeméti Já-
rási Hivatal (Kerekegyháza, Tiszakécske, Tiszaug), Kiskőrösi Járási Hivatal 
(Bócsa, Csengőd, Páhi), Kiskunfélegyházi Járási Hivatal (Pálmonostora, 
Gátér), Kiskunhalasi Járási Hivatal (Csólyospálos, Jászszentlászló, Szank), 
Kunszentmiklósi Járási Hivatal (Kunszentmiklós).

A földhasználó kötelessége, hogy a termőföldet a művelési ágának 
megfelelő termeléssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül – a 
talajvédelmi előírások betartása mellett – a gyomnövények megtelepe-
dését és terjedését megakadályozza, valamint a parlagfű fertőzöttség 
visszaszorítása is. Akiknek a területén parlagfű található, gondoskodniuk 
kell a gyommentesítésről.

A Parlagfű Bejelentő Rendszer július 1-jétől egészen a szezon végéig 
üzemel, amelyen interneten keresztül bárki megteheti az általa észlelt 
parlagfüves terület bejelentését.

Agrártámogatást igénylők részére hangsúlyozandó, hogy a támogatás 
szempontjából ökológiai jelentőségű szántó és gyepterületek akkor támo-
gathatók, ha mezőgazdasági termelés hiányában sem áll fenn a terület 
nagymértékű, súlyos lágyszárú, illetve maradandó fás szárú gyomosodása. 
A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását 
vonja maga után. Hivatalunk célja nem a bírság kiszabása, hanem a jog-
szabályokban foglaltak betartatása, az önkéntes jogkövető magatartás 
kialakítása, ezért kérjük, a mezőgazdasági termelést folytató ügyfeleket, 
hogy időben gondoskodjanak kötelezettségeik teljesítéséről!

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Folyik az idei határszemle 
Bács-Kiskun Megyében

Nem kell cserélni a vásárlók 
könyvét az üzletekben

Az új uniós adatvédelmi előírások miatt módosulnak a vásár-
lók könyvével kapcsolatos szabályok, azonban ez a gyakorlatban 
mindössze annyit jelent, hogy a fogyasztók a jövőben már nem 
láthatják egymás bejegyzéseit és adatait. A kereskedőknek nem 
kell új vásárlók könyvét beszerezniük.

A vásárlók könyvét továbbra is jól láthatóan és könnyen 
hozzáférhetően kell elhelyezni az üzletekben, abba az üzlet 
működésével, az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel 
kapcsolatos panaszok és javaslatok jegyezhetők be. A vevőket e 
joguk gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos. A 
vállalkozó változatlanul 30 napon belül köteles megválaszolni a 
vásárlók könyvébe írt panaszt.

Az Európai Unió adatvédelemi reformja, az ún. GDPR miatt 
2019. április 26-tól annyiban módosulnak a kapcsolódó előírá-
sok, hogy a panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt a vásárlói 
beírást követően haladéktalanul el kell távolítani azért, hogy a 
korábbi bejegyzéseket és a bejegyzők adatait más fogyasztók 
ne láthassák. A kereskedőnek ezeket az oldalakat elzártan kell 
megőriznie, és szükség esetén a hatóságnak kell megmutatnia. 
A téves közlésekkel ellentétben tehát nincs olyan előírás, amely 
szerint a kereskedőknek ki kellene cserélniük az eddig használt 
vásárlók könyvét, ha az előzőekben részletezett rendelkezések-
nek megfelelően járnak el.

A fogyasztóvédelmi ellenőrzési tapasztalatok alapján a vá-
sárlók könyvével kapcsolatos leggyakoribb problémák közé 
tartozik, hogy az üzletben nincs látható helyen, sokszor a fo-
gyasztók bejegyzéseit nem válaszolják meg az előírt határidőn 
belül, de az is előfordul, hogy a vásárlók könyve nincs jegyző 
által hitelesítve.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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Július 1-én indult a kormány újabb családtámogatási programja. 
Az alábbiakban összefoglaljuk a jövő héttől életbe lépő programmal 
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Babaváró támogatás, csok, 
jelzáloghitel-elengedés, autóvásárlási támogatás.

A Családvédelmi Akciótervben meghirdetett támogatások közül a 
következők indulnak, illetve bővülnek 2019. július 1-jétől:

- babaváró támogatás
- jelzáloghitel-elengedés
- nagycsaládosok autóvásárlási támogatása
- családi otthonteremtési kedvezmény (csok) kibővítése

Babaváró támogatás
A babaváró támogatást (2019. július 1-től 2022. december 31-

ig) fiatal házaspárok igényelhetik a bankfiókokban. A támogatás 
mértéke maximum 10 millió Ft kamatmentes, szabad felhaszná-
lású kölcsönt jelent, amelynek törlesztő részlete legfeljebb havi 50 
ezer Ft. Amennyiben a családba 5 éven belül legalább 1 gyermek 
születik, 3 évig felfüggesztik a törlesztő részlet fizetését. Ha a má-
sodik gyermek is megszületik, újabb 3 évre szünetel a törlesztés, 
és a tartozás 30%-át elengedik. Ha megérkezik a harmadik gyer-
mek is, akkor pedig a teljes fennmaradó tartozást elengedik. Ha az 
egyik házastársnak (az előző házasságából) már van gyermeke, 
akkor az igénylés feltétele, hogy a másik házastársnak ez az első 
házassága legyen.

Abban az esetben, ha a hitelintézet „nem megfelelőség” miatt 
elutasítja az igénylést, a kérelmezők a lakóhelyük (tartózkodási 
helyük) szerinti kormányhivatal megyeszékhely járási hivatalához 
fordulhatnak. A "jogorvoslati" kérelem személyesen bármelyik kor-
mányablakban, valamint – ügyfélkapu azonosítóval – elektronikus 
úton (e-papíron) vagy postai úton is benyújtható. A járási hivatal 
a kérelem alapján megállapítja, hogy az igénylő megfelel-e a 
jogosultsági feltételeknek, illetve jogosult-e gyermekvállalási tá-
mogatásra. (A hitelképességgel kapcsolatos döntést azonban nem 
bírálhatja felül.)

Családi otthonteremtési kedvezmény (csok)
Az új lakás építésére, vásárlására vagy használt lakás vásár-

lására, bővítésére és korszerűsítésére igényelhető családi otthon-
teremtési kedvezmény (csok) is több család számára lesz elérhető 
július 1-től. A csokhoz kapcsolódó hitelek ugyanis jelentősen ked-
vezőbb feltételekkel igényelhetőek. Többek között a 2 gyermekre 
10 millió, 3 gyermektől 15 millió forint összegű kedvezményes 
(legfeljebb 3%-os ügyleti kamattal terhelt) hitelt már nemcsak új, 
hanem használt lakás vásárlására is fel lehet venni. A tartósan 
beteg vagy súlyosan fogyatékos hozzátartozót gondozó, és emiatt 
ápolási díjban részesülők mellett, mostantól a gyermekek otthon-
gondozási díjára (GYOD) jogosult szülők is igénybe vehetik - a fél 
éves / kétéves biztosítási jogviszony igazolása nélkül - a CSOK-ot.

A hitelintézet elutasító döntése ellen a csok esetében is lehet 
– a fentiek szerint – a kormányhivatal kijelölt járási hivatalához 
(személyesen a kormányablakokban is) kérelmet benyújtani a jogo-
sultsági feltételek megállapítása iránt.

Jelzáloghitel-elengedés
A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-

tartozásainak csökkentéséről szóló kormányrendelet módosításá-
val jelentősen nő az igénybe vehető állami támogatás mértéke. 
Eddig a harmadik és további gyermekek után 1 millió forintot 

vállalt át az állam a nagycsaládosok jelzálog-hiteléből. Július 
1-jétől már a második gyermek után igényelhető az 1 millió, a 
harmadik gyermek után pedig 4 millió, további gyermekek után 
újabb 1-1 millió forint összegű jóváírás a lakáscélú jelzáloghi-
tel csökkentésére (amennyiben a gyermek 2019. július 1-jén 
vagy azt követően születik).

A jelzáloghitel-tartozás csökkentésére irányuló kérelmeket a 
lakás fekvése szerinti megyeszékhelyen működő járási hiva-
talok lakástámogatási ügyfélszolgálatain, valamint bármelyik 
kormányablakban lehet személyesen benyújtani.

Autóvásárlási támogatás
A 2,5 millió forint összegű támogatást (ennek mértéke 

legfeljebb a bruttó vételár fele lehet) nagycsaládosok igényel-
hetik 7 személyes új autó vásárlásához vagy lízingeléséhez. A 
támogatás postai úton a Magyar Államkincstár Központ Család-
támogatási Főosztályának címzett (1081 Budapest Fiumei út 
19/a.) kérelemmel, vagy elektronikus úton igényelhető. A kére-
lem formanyomtatvány és mellékletei, illetve a főbb tudnivalók 
megtalálhatóak a – támogatással kapcsolatos feladatokat el-
látó – Magyar Államkincstár honlapján. Fontos, hogy a kérelmet 
személyesen a kormányablakokban is be lehet nyújtani.

További információkat találhat: 
http://bkmkh.hu/tartalom/hirek/napokon_belul_indul_a_

csaladvedelmi_akcioterv

Családvédelmi akcióterv
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Az Ifjúsági Garancia Rendszer célja
Az Ifjúsági Garancia Rendszerben és a keretében megvalósuló 

Ifjúsági Garancia munkaerő-piaci programban a résztvevők, azaz a 25 
év alatti fiatalok, többféle támogatási eszköz felhasználásával segít-
ségnyújtásban részesülnek, annak érdekében, hogy a munkaerőpiac 
aktív résztvevői váljanak.

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok szá-
mára, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, a foglalkoztatási 
szolgálat meghatározott időn (első körbe 6 hónapon, további prog-
ramlépcsőkben már 4 hónapon) belül valamilyen konkrét lehetőséget 
ajánljon fel az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy 
a tanulásra. 

A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt 
töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, 
illetve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci 
helyzetük javításához. A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban 
azzal érhető el, ha visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új lehetőséget 
kapnak a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés megszerzésére. 
A szakképzett fiatalok esetében a munkatapasztalat megszerzésére, 
illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés segítésére szükséges 
helyezni a hangsúlyt.

A szándék az, hogy munkaerő-piaci program által nyújtottak se-
gítségével javuljon a fiatal munkaerő-piaci helyzete, s mihamarabb 
megvalósulhasson a támogatás nélküli munkaerő-piaci integrációja.

Az Ifjúsági Garancia Rendszer célcsoportja
A 25 év alatti (15-24 év közötti) sem nem tanuló, sem nem dolgozó 

fiatalok.
E célcsoportba tehát mindazon fiatalok beletartoznak, akik a fenti 

jellemzőkkel bírnak, akkor is, ha álláskeresőként vagy egyéb módon 
nyilvántartottak az állami foglalkoztatási szervnél, illetve akkor is, ha 
annak nyilvántartásában semmilyen módon nem szerepelnek még. 

A célcsoportot hármas bontással kezeli a program:
-  kevesebb mint 6 hónapja munkanélküli 25 év alatti (15-24 kö-

zötti) fiatalok, 
-  legalább hat hónapja munkanélküli 25 év alatti (15-24 közötti) 

fiatalok, 
- 25 év alatti (15-24 év közötti) inaktív fiatalok. 
Az Ifjúsági Garancia Rendszer támogatási eszköze
- Foglalkoztatási támogatások: 

bérköltség-támogatás: a munkabér és a ténylegesen átutalás- �
ra kerülő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100 százalékos 
támogatása, legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak 
szociális hozzájárulási adója erejéig. A támogatás 90 napra, to-
vábbá 6+3, illetve 10+5 hónapra állapítható meg célcsoporttól 
függően.
bértámogatás: a támogatás mértéke bruttó munkabér és járulé- �
ka legfeljebb 70 %-nak megfelelő összeghatárig állapítható meg 
legfeljebb 8 hónap lehet, 4 hónapos továbbfoglalkoztatási köte-
lezettség mellett.
utazási támogatás: a programban résztvevő, és az őt foglalkoz- �
tató munkaadó részére, a támogatott foglalkoztatás teljes időtar-
tama (bértámogatás, bérköltség támogatás) alatt megtéríthető a 
munkába járással kapcsolatos helyközi utazási költség. Az utazási 
költségek támogatásának mértéke a felmerülő utazási költségek 
100%-a..

A támogatások iránt érdeklődni lehet a járási hivatal fog-
lalkoztatási osztályán: 

6440 Jánoshalma, Arany János u. 13.

Pályakezdők foglalkoztatásának támogatási 
lehetősége a GINOP-5.2.1. projekt 

Fontos információk leendő hallgatóknak
A főiskolai és egyetemi beiratkozáshoz szükséges a Nem-

zeti Egységes Kártyarendszer (NEK) által kiadott adatlap, 
amely minden kormányablakban igényelhető.

A kormányablakban az ügyintézéshez személyes megjelenésre, 
érvényes személyazonosító okmányra, és lakcímkártyára van szük-
ség. Az adatlap igénylése költségmentes. 

Az iratok ellenőrzésre kerülnek a személyi adat- és lakcímnyil-
vántartás alapján, majd az igénylő egy NEK adatlapot kap az ügyin-
tézőtől, melyen az adatok, a fénykép és az aláírás is szerepel. 

A NEK adatlap része a 16 karakterből álló NEK azonosító, mely 
a diákigazolvány igénylési folyamatában kap szerepet, ezért ennek 
megőrzésére az igénylőnek fokozottan ügyelnie kell.

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Figyelem! – Veszélyes szer az interneten
Súlyos egészségügyi kockázatot jelent a Magyarországon is 

elérhető, interneten forgalmazott, MMS (Miracle Mineral Solution, 
Miracle Mineral Supplement) néven ismert csepp. A készítményt 
súlyos megbetegedésekre (HIV, autizmus, rák stb.) javasolják, az 
országos tisztifőorvos azonban azt ajánlja, hogy egészségük vé-
delme érdekében tartózkodjanak a használatától!  A WHO 2010 
után másodszor is figyelmeztetést adott ki az internetes felületeken 
forgalmazott MMS elnevezésű szerrel kapcsolatban. A termék maga 
nátrium-klorit (NaClO2) 28%-os oldat, amelyet általában aktiváló 
folyadékkal – legtöbb esetben citromsavval, de sósavval, lime- vagy 
citromlével, illetve ecettel – együtt is forgalmaznak. A terméket áru-
sítók állítása szerint az MMS és az aktiváló folyadék együttesen klór-
dioxidot (ClO2) alkot, amelynek számos, tudományosan nem igazolt 
gyógyító hatást tulajdonítanak. A weboldalak leginkább szájon át 
történő alkalmazást javasolnak különféle módokon, de van, ahol 
beöntést, fülön vagy bőrön keresztül történő használatot írnak elő.

Súlyos tüneteket okozhat
Az MMS cseppek fogyasztása torokfájást, hányást, tartós há-

nyást, hasmenést, hasi görcsöt, dehidratációt, súlyosabb esetben 
methemoglobinémiát, hemolízist és veseelégtelenséget okozhat.

A termék használata fokozott egészségügyi, forgalomba 
hozatala pedig közegészségügyi veszélyt hordoz.

Egy MMS2 névre hallgató termék árusításáról is tudomása van 
a WHO-nak, ezek kalcium-hipoklorit port tartalmazó kapszulák. 
A WHO-nak egyelőre nincs információja MMS2-vel kapcsolatos 
megbetegedésekről. A WHO legalább 18 ország esetében tud káros 
hatásokról (köztük súlyos, illetve halálos kimenetelűről is) a szer fel-
használásával kapcsolatosan. Hazánk egyelőre nincs ezen országok 
között, de a szer Magyarországon is elérhető.

Az országos tisztifőorvos azt ajánlja, hogy egészségük 
védelme érdekében, tartózkodjanak ezen ártalmas szer 
használatától!

(kormanyhivatal.hu)
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A pályázat célja 
Új munkahelyek létrehozását és meglévő munkahelyek megtar-

tását eredményező beruházások támogatása, területi különbségek 
csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése, 
foglalkoztatás bővítése a munkaerő piaci szempontból hátrányos hely-
zetű személyek foglalkoztatásának elősegítése által. 

Mire pályázhatnak a vállalkozások? 
Új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelé-

sek beszerzésére,  ingatlan vásárlása,  tárgyi eszközökhöz, épületek-
hez kapcsolódó bérleti díjakra, lízing költségekre, új épület / épületrész 
építésére, illetve a felépítésével kapcsolatos építési költségekre, 
immateriális javak közül: találmány, szabadalom, licenc és know-how 
beszerzésére. 

Mekkora támogatás igényelhető? 
Nem regisztrált álláskereső személy esetén új munkahelyenként 

1,7 millió Ft támogatás igényelhető, Jánoshalmi Járás kedvezménye-
zett járás, új munkahelyenként további 400 ezer Ft. 

Ezeken felül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni: 
a) amennyiben nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső 

foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 700 ezer 
Ft vagy 

b) amennyiben nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskere-
ső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást meg-
előző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében 
volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 1,5 millió Ft vagy 

c) amennyiben a hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját 
háztartásában nevelő nő foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új 
munkahelyenként 1,5 millió Ft. 

A támogatás mértéke, intenzitása és formája 
a) A regionális beruházási támogatás mértéke legfeljebb 120 millió 

Ft, ami a kedvezményezett járásokban és településeken megvalósuló 
beruházásoknál legfeljebb 240 millió Ft-ra emelkedhet. A megyében 
a regionális beruházási támogatás mértéke - más állami támoga-
tásokkal együtt - nem haladhatja meg az elszámolható beruházási 
költségeknek 70%-át a mikro-, és kisvállalkozások esetén, 60%-át a 
középvállalkozások esetén. 

b) Csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímen odaítélt 
támogatás támogatástartalma – a folyó pénzügyi évben és az azt 
megelőző két pénzügyi év során - nem haladhatja meg a 200 ezer 
eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100 ezer eurónak megfelelő 
forintösszeget. 

Kik nyújthatnak be pályázatot? 
Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-, 

kis- és középvállalkozások, akik vállalják, hogy: 
− A beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő teljes munka-

időben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, 
− Létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára, az 

éves átlagos statisztikai állományi létszámra külön-külön és együtt-
véve legalább 2 éves foglalkoztatási kötelezettséget vállal, 

− A beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 
eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől 
(az üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig folyamatosan az 
eredeti célnak megfelelően fenntartja és működteti, 

− A beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem 
rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési összköltségének leg-
alább 25 %-át saját forrásból biztosítja, amelybe az államháztartás 
alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be, 

− Legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak 
minősül, 

−  A hatósági szerződés megkötésétől anyagi biztosítékot ajánl fel 
(valamennyi bankszámlára felhatalmazó levél és pénzügyi intézmény 
által vállalt garancia és/vagy nem lakás céljára szolgáló ingatlan 
jelzálog). 

A pályázat benyújtásával, határidejével, egyéb tudniva-
lókkal kapcsolatosan tájékoztató fórum kerül megrendezésre 
2019. július 24. (szerda) 13:30-kor a Jánoshalma, Molnár Jó-
zsef u. 3. sz. alatt.

A mikro-, kis- és középvállalkozások részére munkahelyteremtő beruházási 
pályázatot hirdet a Pénzügyminisztérium 

Meghívó
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezésében 

megrendezésre kerülő Munkahelyteremtés 2019 című tájé-
koztató fórumra.

A fórum  időpontja: 2019. július 24. (szerda) 
  13:00 óra,
helyszíne:  Jánoshalma, Molnár János u. 3.
Program:
13.00 – 13.30 Regisztráció
13.30 – 13.35 Megnyitó
  Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 
  járási hivatalvezető
13.35 – 14.15 Tájékoztató a NFA-2019-KKV kódjelű 
  mikro-, kis- és középvállalkozások 
  munkahelyteremtő beruházásainak 
  támogatására vonatkozó pályázati felhívásról
Előadók: a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztály munkatársai. 

Foltvarrós tábor Mélykúton
Foltvarrós tábort szervezek idén is augusztus 5-9-ig a Műve-

lődési Házban.
Aki szeretne 5 délutánt szorgos munkával, jó hangulatban 

eltölteni, személyesen jelentkezhet nálam a Tópart 8. szám alatt,  
illetve keddenként a varrószakkörön a Művelődési Házban este 6 
óra után, ahol bővebb információkat kaphat. 

Szeretettel várok mindenkit: Tokodi Gyuláné
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