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2. oldal

A szerkesztőség a beküldött kéziratok 
rövidítésének és stilisztikai javításának jogát fenntartja!

6. oldal

8. oldal

Önkormányzati Tájékoztató 
megjelenésének változása

Tisztelt Olvasóink!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az Önkormányzati Tájékoztató 
2021. januárjától 2 havonta jelenik meg.
Következő lapszámunk 2021. októberében várható!
Köszönjük megértésüket!

A szerkesztőség
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EGÉSZSÉG- ÉS SPORTNAP 
Tüdőszűrés – hallásszűrés – gyógyászati 
segédeszköz bemutató
Időpontja: 2021. szeptember 8. (szerda) 
10-16 óráig
Helyszín: Mélykút, Béke Étterem
•  Többek között vércukor, légzéskapacitás, 
vérnyomás, EKG, ultrahangos érdopler, 
testzsír elemzés, véroxigén vizsgálat. Az 
eredmények tájékoztató jellegűek.

•  BEMER terápiás készülék bemutatására 
és ingyenes kipróbálására is lehetőség 
nyílik. 

•  A tüdőszűrést a Máltai Szeretetszolgálat, 
a hallásszűrést az Amplifon Hallásközpont 
munkatársai végzik.

Mindegyik vizsgálat ingyenes, de elő-
zetes regisztrációhoz kötött.
Regisztráció 2021. szeptember 2-ig 
lehetséges a MK Mélykúti Egyesülete irodá-
jában (Mélykút, Petőfi tér 17.) és a BEMER 
kezelőponton (Mélykút, Tópart 55.)

A regisztrált résztvevők között 1 db 
felkaros digitális vérnyomásmérőt 
sorsolunk ki.

A szűrővizsgálatokra mindenkit - nem csak 
egyesületi tagokat - szeretettel várunk!
A sportolni vágyók jelentkezését is szep-
tember 2-ig várjuk.
A részvevőknek szerény vendéglátást 
biztosítunk.
Az egészségnap szervezői: Dr. Méhes 
Zoltán háziorvos és a MK Mélykúti Egye-
sülete

TÁJÉKOZTATÁS
A 2020. évben tervezett pécsi és kecskeméti 
színházi előadásokra befizetett összegeket 
2021. szeptember 2-ig, ügyfélfogadási 
időben visszafizetjük.

KÉRÉS
Egyesületünk tulajdonában lévő kölcsönbe 
adott gyógyászati segédeszközök, szobai 
kerékpárok stb. használóit kérjük augusz-
tus 31-ig jelezzék, hogy szükségük van-e 
még az eszközökre?

PROGRAMOK
Augusztus 26-29. -  Nagyatádi kirándulás
Szeptember 5. - Őszi Kulturális Nap
Szeptember 8. – Egészség- és sportnap

Október 6. –  Racsmán Rita pszichológus 
előadása

Október 10-17. – Hajdúszoboszlói gyógy-
üdülés
November 24. –  „Van még esély” klub 

találkozó
December 12. - Évzáró ünnepség 

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

„Tartalmas és kiegyensúlyozott 
élet idős korban” 

címmel tart előadást a mélykúti 
származású 

RACSMÁN RITA 
a kiskunhalasi Semmelweis 

Kórház pszichológusa 
2021. október 6-án (szerda) 
16 órától a Csorba-házban.

MME INFÓ
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója

EGÉSZSÉG- ÉS SPORTNAP



3 2021. augusztus      Önkormányzati Tájékoztató   

Egy év szünet után, 
az idei évben ismét 
megrendezésre került 
a „Hagyományőrző 
Társastánc Tanfolyam”. 
A COVID-19 miatt 
bizonytalan volt, hogy 

lehet-e tánciskolát tartani 2021-ben. Szerencsére úgy alakult a jár-
ványügyi helyzet, hogy -igaz az utolsó pillanatban- megrendezésre 
kerülhetett június 15. és július 24. között az idei Társastánc tanfo-
lyam. 

Fuszkóné Gáspár Judit tanárnővel történt egyeztetés során arra a 
döntésre jutottunk, hogy kétévente lesz tanfolyam. Így ezentúl, mindig 
a 7. és a 8. évfolyamok kerülnek összevonásra az oktatás alkalmával. 
Ennek köszönhetően, közel 50 gyermek vett részt az idei tanfolyamon. 
A keddi, csütörtöki próbákat követően, hétvégén is szép számmal vol-
tak jelen, akik táncolni, vagy nézelődni szerettek volna. A táncverseny-
re nagyon sok tanuló nevezett. Sajnos több lány nem tudott indulni, 
mert kevesebb volt a fiú tanulók száma.

A helyezést elért versenyzők:
1. helyezettek: 
Jegyugya Zsófia és Kanta Viktor
Bódi Dorina és Nagy Patrik
2. helyezettek:
Kiss Karina és Görhöny Noel
Rudics Réka és Sánta Szabolcs

3. helyezettek:
Bényi Fanni és Maráczi Marcell
Horváth Nádja és Németh Péter
Turza Vivien és Lingurár György
Közönség díjas: Bódi Dorina és Nagy Patrik 
Non-profit Kft. díjazottjai: 
- Kiss Dalma
- Kovácsfalvi Jázmin
- Tumbász Marcell
- Tóth Levente
A vizsgabál, ahol a gyermekek 

bemutathatták szüleiknek, nagy-
szüleiknek, rokonoknak, barátok-
nak, szomszédoknak, hogy mit 
tanultak a hat hét során, jó hangulatban telt. Csinosabbnál csinosabb 
lányok és fiúk, egy emlékezetes estével zárták az idei évi Társastánc 
tanfolyamát.

Hurton Zoltán

Tánciskola 2021.

Sajtóközlemény
Mélykút Város 
Önkormányzat

PROJEKTZÁRÓ 
SAJTÓKÖZLEMÉNY  

TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00001 INKUBÁTOR CSARNOK 
ÉPÍTÉSE MÉLYKÚTON

2021. május 31.
Projekt azonosító: TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00001
Projekt helyszíne: Mélykút külterület 0143/28, 0143/21
A projekt kezdete: 2018. január 1.
A projekt fizikai befejezésének napja: 2021. május 31.
A projekt összköltsége: eredeti támogatási összeg 150 mil-
lió Ft, többletköltség megítélése utáni támogatás összege: 
172,47 millió Ft.

A projekt alapvető célja az volt, hogy iparterületet kívánt fejlesz-
teni a termelő-szolgáltató vállalkozások részére, mint megfelelő 
üzleti környezetet. A projektet megelőzően sem a településen, 
sem pedig a környékén nem volt ipari termeléshez vagy feldolgo-
zási tevékenységhez szükséges infrastruktúrával ellátott szabad, 
megvásárolható vagy bérelhető terület. Az önkormányzat a tele-
pülésfejlesztés vagy gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
ellátása során érzékelte a vállalkozások számára szükséges üzleti 
környezet hiányát.

A projektből történő fejlesztés két irányban valósult meg. 
Mélykút külterület 0143/28 helyrajzi számú önkormányzati ingat-
lanon 548,7 m2 alapterületű 6 méter belmagasságú inkubátor 
csarnok épült. Az inkubátor csarnok alapvetően egy légterű, 
melyben egy irodai és egy szociális blokk, valamint raktárhelyiség 
is kapott helyet. Az irodai és szociális rész bútorozott. Az épület 
alapinfrastruktúrával ellátott. Az ingatlanon belül a parkolás biz-
tosított.
A Mélykút külterület 0143/21 és 0143/28 helyrajzi számon került 
megépítésre az inkubátor csarnok 55-ös főút kapcsolatát biztosító 
szilárd burkolatú út is 1380 m2 területen.

Sajtóközlemény
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DÉLI AUTÓSISKOLA
Amennyiben „B” kategóriás online (e-learning) tanfolyamot 

szeretne kezdeni, ezt otthonról a számítógép előtt ülve is megte-
heti a jogositvany.com –on.

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

A tandíjfizetés átutalással is történhet 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

Még lehet jelentkezni 
az álláslehetőségekre

Mélykúton a HUNENT Zrt. vízi szárnyas feldolgozó üzeme 
munkavállalókat keres. 2021. június 17-én és július 22-én 
Jánoshalmán, az Imre Zoltán Művelődési Központban kap-
tak tájékoztatást a jelenleg is álláskeresőként nyilvántartott 
ügyfelek a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közreműködésével. A 
rendezvényre a járás területéről a jelenleg is álláskeresőként 
nyilvántartott ügyfelek kaptak névre szóló meghívást. 

Az üzem képviseletében Bögre Izabella, a HUNENT Zrt humán-
politikai vezetője tartott a munkavállalási lehetőségekkel kap-
csolatos tájékoztatót.

Bevezetőjében elmondta, hogy a cégcsoport a legkorszerűbb 
rendszerben, vertikális integrációban folytatja tevékenységét, 
a napos baromfi keltetését, nevelését és feldolgozását. Ezáltal 
biztosított a nyomon követhetőség az alapanyagtól a végter-
mékig.

Az előadó részletesen bemutatta a különböző munkafolya-
matokat, az egyes munkaművelet humánerőforrás igényét, 
ismertette azokat a folyamatokat, ahogyan eljut a beérkező 
élő áru konyhakész állapotban a kereskedelembe vagy a hűtő 
tárolóba. Tájékoztatott a munkabérezésről, személyi juttatá-
sokról, kitért a munkarendre, lépcsőzetes munkakezdés szük-
ségszerűségére. Tájékoztatta a jelenlévőket, a nyári diákmunka 
lehetőségről is, amelyre várják a diákok jelentkezését. 

Jelenleg a következő álláshelyekre lehet jelentkezni: 
Mélykút:
- egyszerű ipari foglalkozású (betanított munka)
- húsfeldolgozó 
- targoncavezető
- villanyszerelő
Kiskunhalas:
- egyszerű ipari foglalkozású (betanított munka)
- húsfeldolgozó 
Érdeklődni és jelentkezni az alábbi telefonszámon és e-mail 

címen van lehetőség: tel: 77/499-490  email: allas@hunent.hu

Az országot járó egészségfejlesztési vizsgálóbuszokon 
alapvetően a szervezett népegészségügyi célú szűrővizs-
gálatokat tesszük elérhetővé a szűrőközpontoktól távol eső 
településeken élő lakosság számára az egészség-egyenlőt-
lenség csökkentése érdekében is.

A buszokon
• méhnyakszűrés,
• szájüregi szűrés,
• szív- érrendszeri rizikószűrés érhető el.
Ezek mellett egyéni tanácsadás is történik az alábbi 

területeken:
• melanoma kockázatcsökkentő tanácsadás
• és dermatoszkópos vizsgálat,
• dohányzásról való leszokás támogatása,
• „testösszetétel” vizsgálata,
• vérnyomásmérés,
• reprodukciós egészséget,
• felelősségteljes szexuális magatartást,
• felelősségteljes várandósságot támogató preven-

ciós tájékoztatás,
• drogprevenciós
• és egyéb életmód tanácsadás.
Mivel a szűrővizsgálatoknál rendkívül fontos, hogy a 

vizsgálat után a kiszűrtek ellátása is megtörténjen, ezért a 
vizsgálatokat a kiszűrtek utánkövetését és kezelését is biz-
tosító egészségügyi szolgáltatók végezték. Hangsúlyozzuk, 
hogy a szűrés megelőző (prevenciós) tevékenység; a gyanút 
vetheti fel, ennélfogva nem azonos a kórismézéssel és a 
kezeléssel. A vizsgálóbuszok alapvető használatának célja 
tehát, hogy egyrészt népszerűsítse a népegészségügyi szű-
rővizsgálatokat, másfelől, hogy a kiszűrt lakosok szakszerű 
iránymutatást kapjanak mindazon további lehetőségekről, 
amelyeket már az 
egészségügyi ellátó-
rendszeren belül ve-
hetnek igénybe.

Szűrés időpontja 
Mélykúton:
2021. 09.08. 

(szerda)

„Helybe visszük a 
szűrővizsgálatokat!”
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A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény-
nek az Alkotmánybíróság döntése alapján történő módosítá-
sáról.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2021. július 
1-jétől hatályos 33/B. §-a rendelkezik a rokkantsági nyugdíjrendszer 
2012. évben történt átalakításával érintett, egyes megváltozott mun-
kaképességű személyek kompenzációjáról,  valamint visszamenőleges  
állapotvizsgálatáról.

Kiket érint az új rendelkezés?
Az új szabály azokat a személyeket érinti, akik esetében az alábbi 

feltételek mindegyike teljesül: 
2011. december 31-én  rokkantsági,  baleseti rokkantsági  nyugdíj- 

ban, vagy rendszeres szociális járadékban, vagy átmeneti járadék-
ban részesült, és
a 2011. december 31-ét követő első komplex felülvizsgálatát  

követően rokkantsági ellátásra vált jogosulttá, amely alacso-
nyabb összegű volt, mint az addig folyósított -  rokkantsági 
vagy rehabilitációs - ellátás.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendelkezés nem vonatkozik 
arra, aki

2011. december 31-én rehabilitációs járadékban részesült, vagy 

2012. január 1-jétől életkora miatt öregségi nyugdíjként kapta to- 

vább a korábbi ellátását, vagy
2011. december 31-ét követően vált megváltozott munkaképessé- 

gűvé, vagy
a 2011. december 31-ét követő első komplex felülvizsgálatát köve- 

tően rehabilitációs ellátásra vált jogosulttá.
Az érintett személyi kör tájékoztatása
A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2021. 

december 31-ig az érintetteteket tértivevényes levélben tájé-
koztatja a kompenzáció elfogadásának, illetve az állapotváltozás 
visszamenőleges vizsgálatára irányuló kérelem benyújtásának a 
lehetőségéről és módjáról.

Aki a jogszabályban meghatározott személyi körhöz tartozik, azon-
ban valamilyen okból 2021. december 31-ig nem kap értesítést a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól, közvetlenül fordulhat a lakóhelye sze-
rint illetékes rehabilitációs hatósághoz a kompenzáció elfogadására 
vonatkozó nyilatkozatával, vagy az állapotváltozás visszamenőleges 
vizsgálatára irányuló kérelmével. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
ügyfélszolgálatán, a rehabilitációs hatóságok ügyfélszolgálatain és a 
Magyar Államkincstár honlapján is elérhető lesz a nyilatkozat megté-
teléhez szükséges nyomtatvány, valamint az állapotváltozás vissza-
menőleges vizsgálatára irányuló kérelem.

Az érintett személyek lehetőségei

Az érintett személy az alábbi lehetőségek közül választhat:
1.  500.000 Ft egyösszegű kompenzáció elfogadása

Egyösszegű 500.000 Ft kompenzáció annak az érintett sze-
mélynek jár, aki nyilatkozik arról, hogy az ellátása összegének 
csökkenésével összefüggésben ezen túlmenően további igénye 
nincs.

VAGY
2. Állapotvizsgálat  kérése
      Ha az érintett személy a kompenzáció lehetőségével nem kíván 

élni, kérelmére a rehabilitációs hatóság állapotvizsgálatot 
végez. Az állapotvizsgálat célja annak meghatározása, hogy a 
rokkantsági ellátást megalapozó első komplex felülvizsgálat 
időpontjában a 2012. január 1-jét közvetlenül megelőző fizikai 
állapothoz képest tényleges javulás következett-e be.

Benyújtási  határidők
A kompenzáció elfogadására irányuló nyilatkozat, vagy az állapot-

változás visszamenőleges vizsgálatára irányuló kérelem benyújtá-
sának lehetőségéről tehát a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság 2021. december 31-ig az érintetteket értesíti, melyre 
tekintettel a nyilatkozat vagy a kérelem benyújtásának határideje az 
alábbiak szerint alakul:

Az 500.000 Ft egyösszegű kompenzáció elfogadásáról szóló 
nyilatkozat visszaküldésének határideje:

2022. február 28.
Az állapotváltozás visszamenőleges vizsgálatára irányuló 

kérelem benyújtásának határideje:
2022. június 30.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2021. II. félévi 
magánszemélyek kommunális adójának, valamint az iparűzési 
adónak a befizetési határideje: 2021. szeptember 15. A befize-
téshez szükséges csekkek és az adózási értesítő 2021. augusztu-
sában kerül megküldésre az adófizetők részére.

Felhívom a figyelmüket, hogy az adóértesítő levél tartalmazza a 
fennálló hátralékot is, melynek megfizetéséhez szintén az értesítő 
mellékleteként küldjük meg a befizetéshez szükséges csekket is.

A helyi iparűzési adóbevallás határideje 2021. 05. 31. napja 

volt. Felhívom a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy aki nem tett ele-
get bevallási kötelezettségének, azt kérem, mielőbb pótolja. A 600 
000 Ft-ot el nem érő őstermelőknek a nyilatkozat megtételének 
határideje szintén 2021.05.31. napja volt.

Felhívom továbbá az adózók figyelmét arra, hogy 2021. évtől 
a gépjárműadót nem az önkormányzat részére kell megfizetni, 
hanem a NAV határozat szerinti bankszámla számra.

Dr. Vörös-Börcsök Tímea Jegyző távollétében:
Dr. Szalai Judit aljegyző

ADÓFIZETÉSI TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

Kedves Kutyatulajdonosok!
A védőoltást a saját, a gyerekeink és az unokáink érde-

kében kell beadatni a kutyáknak a féregtelenítő tablettával 
együtt, mert mindkét kórokozó súlyos megbetegedést, halált 
is okozhat emberben. 

A corona vírus járványra tekintettel tájékoztatom Önöket, 
felelős kutyagazdikat, hogy a Mélykút, Kossuth u. 4. szám 
alatti rendelőben a kiírt nyitvatartási időben /H és Cs:15-18, 
K,Sz,P:9-12/ az érvényes járványvédelmi szabályok betar-
tásával eleget tehetnek kötelezettségüknek, beolttathatják 
kedvenceiket.

Dr. Sirkó Éva 
kisállatklinikus szakállatorvos

Folytatjuk az eboltást nyitvatartási időben



6Önkormányzati Tájékoztató       2021. augusztus

Az FBH-NP Nonprofit KFT. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 
2021. évi (2021. májustól 2022. áprilisig) biológiailag lebomló 
hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési 
rendjéről, valamint lom hulladék elszállításának módjáról és a 
kommunális hulladék elszállításáról.

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat 
naptár)
2021. év

máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
csütörtök 

27.
24. 22. 19. 16. 14. 11. 9.

2022. év*
jan. febr. márc. ápr.

csütörtök 
6

3. 3;31. 28.

*2022. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, 
amelyről külön értesítjük Önöket.

A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál 
kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves 
anyagtartalmú hulladék elszállítása történik az FBH-NP Nonprofit 
Kft. által díjmentesen biztosított biológiailag lebomló zsák-
ban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű 
kötegekben összekötve a zsák mellé helyezze ki oly módon, hogy 
a közterületen a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni 
és kézi erővel mozgatható legyen. Amennyiben a biológiailag 
lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha a 
kommunális hulladékkal keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem áll 
módunkban elszállítani. 

2021. 06. 30-ig a zöld hulladék gyűjtési gyakorlat a korábban 
megszokottak szerint történik. 

2021. 07. 01. napjától a begyűjtéssel egyidejűleg munkatár-
saink maximum 4 db (átlátszó, zöld színű emblémás) cserezsá-
kot biztosítanak. 

Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési 
helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv alá-
írása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a 
közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez sze-
mélyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenér-
téke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 289 
Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 
és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra. 

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 4 db ingyenes 
zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű kék szí-
nű megvásárolt FBH-NP Nonprofit Kft. felirattal ellátott 
lebomló zsák helyezhető ki. 

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után 
hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklő-
dők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) 
beszerezhetik. 

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI HULLADÉK 
SZÁLLÍTÁSA (sárga fedeles edény) I 

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga 
fedeles edényből) elszállítása páros heteken, csütörtöki napo-
kon történik. 

A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhe-
lyezhető hulladékok: 

•  Papírhulladék, italos karton (újság, folyóirat, füzet, könyv, 
hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, kiöblített 
italos kartondobozok kupak nélkül. 

•  Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET 
palack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl.: tejfölös, samponos, 
ásványvizes, üdítős flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, 
háztartási fém, italos és konzervdoboz kiöblítve, apróbb fém-
tárgyak) 

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS 

A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan díjmente-
sen tudja igénybe venni az az ingatlantulajdonos, aki minden 
negyedévben megkapja hulladékszállításra vonatkozó számláját, 
valamint hátralékkal nem rendelkezik. Lomtalanítás keretében a 
háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyak, 
eszközök, bútorok, egyéb kisebb méretű tárgyak, anyagok zsákolva 
vagy kötegelve) kerül elszállításra. 

Lomtalanítási igényét a +36-79/524-821 telefonszámon 
tudja jelezni. 

Kommunális hulladék gyűjtés

A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is 
csütörtök, az eddig megszokott módon. Amennyiben háztar-
tásában nagy mennyiségben keletkezett kommunális hulladék, 
úgy többlethulladék elszállítására alkalmas zsákot biz-
tosítunk díj ellenében ügyfélszolgálatunkon vagy ügyfélkap-
csolati pontjaink egyikén.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI HELYEK, ÜGYFÉLKAPCSOLATI PONTOK, 
ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉSI HELYEK, HULLADÉKUDVAR NYITVA 

TARTÁSA, ELÉRHETŐSÉGEK:
Cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
Telefonszám: 06-79/524-821
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

Ügyfélszolgálati és zsák értékesítési helyek

Hétfő Kedd Szerda Csü-
tör-
tök

Pén-
tek

Baja,
Tóth 
Kálmán u. 14/B

08:00 
– 

12:00
12:30 

– 
16:00

08:00 
– 

12:00
12:30 

– 
16:00

08:00 
– 

12:00
12:30

 – 
16:00

07:00 
-

19:00
Zárva

Hódmező-
vásárhely,
Kossuth tér 1.

08:00 
– 

14:00

08:00 
– 

14:00

08:00 
– 

20:00

08:00 
– 

14:00

08:00 
– 

14:00

Kiskunhalas,
Szilády Á. u. 5-7 Zárva

09:00 
– 

19:00
Zárva Zárva Zárva

Mélykút
2021. évi hulladékgyűjtés rendje
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Ügyfélkapcsolati és zsák értékesítési pontok

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Vaskút,
0551/2 hrsz 07:30 – 16:00 07:30 – 16:00 07:30 – 16:00 07:30 – 16:00 7:30 – 13:00

Hulladékudvar

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Baja,
Bokodi út 10028/8 Zárva Zárva Zárva 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 08:00 – 12:00*

*Szombati nyitva tartás 2021. évben
május 15. június 12. július 10. augusztus 7. szeptember 4. október 2. november 27. december 18.

Bácsalmás,
0582/2 hrsz Zárva Zárva Zárva 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 08:00 – 12:00*

*Szombati nyitva tartás 2021. évben

május 22. június 19. július 17. augusztus 14. szeptember 
11. október 9. november 6. december 4.

Jánoshalma,
0120/15 hrsz. Zárva Zárva Zárva 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 08:00 – 12:00*

*Szombati nyitva tartás 2021. évben
május 15. június 12. július 10. augusztus 7. szeptember 4. október 2. november 27. december 18.

Hulladéklerakó

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Vaskút,
0551/2 hrsz 08:00 – 18:00 08:00 – 18:00 08:00 – 18:00 08:00 – 18:00 08:00 – 18:00 08:00 – 16:00

Világszerte milliók életét keseríti meg a parlagfű okozta 
allergia. Magyarországon is egyre többen szenvednek a 
tünetektől, továbbá a mezőgazdaságban gyomnövényként 
közvetlenül is gondot jelent, jelentős terméskiesést is 
okozhat, irtása éppen ezért fontos, és törvény szerint is 
kötelező.

A parlagfű-mentesítési kötelezettség mindenkire és gyakorlatilag 
minden területre vonatkozik, ahol a parlagfű megjelenik, beleértve 
a mezőgazdasági növényekkel hasznosított külterületi szántóföl-
deket, ültetvényeket, belterületi kiskerteket, építési területeket.

A parlagfű elleni védekezés az ingatlan tulajdonosának, illetve 
használójának a kötelezettsége, amely alapján a földhasználó 
köteles az ingatlanon a gyom virágbimbójának kialakulását meg-
akadályozni, majd ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
fenntartani. 2019. évtől már naptári időszaktól függetlenül kell 
megakadályozni a parlagfű virágbimbójának kialakulását. A kor-
mányhivatalok célja a jogkövető magatartás elősegítése, illetve 
a minél hatékonyabb felderítés az állampolgárok védelme érde-
kében.

A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos nem tesz 
eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendeljék 
az ún. közérdekű védekezést. Az idei évtől közérdekű védekezés 
elrendelésére akár a növényállomány megsemmisítése árán is 
sor kerülhet, a kultúrnövény tőszámára tekintet nélkül, a parlagfű 
30%-ot meghaladó mértékű felületi borítottsága esetén, emellett 
növényvédelmi bírság kiszabására is sor kerülhet.

Ennek alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság 

mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15 ezer forinttól 5 
millió forintig terjed. Amennyiben a védekezéssel kapcsolatban fel-
merült költségeket, illetve a növényvédelmi bírságot nem fizetik ki 
határidőn belül, az köztartozásnak minősül, így annak behajtásáról 
az állami adóhatóság gondoskodik.

Belterületen a jegyző, külterületen az illetékes megyei kormány-
hivatal növény- és talajvédelmi hatósága köteles eljárást indítani 
azokkal szemben, akik nem tettek eleget a parlagfű-mentesítési 
kötelezettségüknek.

A helyszíni hatósági ellenőrzéseket külterületen a területileg 
illetékes ingatlanügyi hatóság (megyei kormányhivatal földhivatali 
osztályai) végzi, de egyre gyakrabban érkeznek lakossági bejelen-
tések is parlagfűvel fertőzött területek vonatkozásában, valamint 
a mezőőrök és a növényvédelmi felügyelők is végezhetnek felderí-
téseket a parlagfüves területek azonosítása érdekében.

A parlagfüves területek beazonosítása érdekében az Agrármi-
nisztérium az idei évben is tervez helikopterrel történő légi felde-
rítést Bács-Kiskun Megyében. A hatékony megelőzés céljából a 
hatóság szakemberei drónokat is bevetnek az eljárások során.

Tájékoztató parlagfűvel való fertőzöttség megállapítása ese-
tén, IDE kattintva érhető el.

Amennyiben valaki parlagfűvel szennyezett területeket észlel, 
bejelentését megteheti a parlagfu@bacs.gov.hu e-mail címen, 
vagy használhatja a Parlagfű Bejelentő Rendszert, amely a Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) oldaláról közvetlenül 
elérhető.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Ismét közeleg a parlagfűszezon
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Tisztelt mélykúti lakosok! Mélykút Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli 
és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati 
rendelete jelenleg hatályos szabályozása alapján az alábbi szoci-
ális támogatások igénylésére van lehetőség: 
1. Beiskolázási támogatás 
Ki jogosult a támogatásra? 
•  18 év alatti gyermek szülője, akinek gyermeke 2021. szeptem-

ber 1. napján tanulói jogviszonnyal rendelkezik, vagy  
•  18 – 20 év közötti középfokú iskolában nappali oktatás mun-

karendje szerint tanulmányokat folytató és 2021. augusztus 1. 
napján családi pótlékra jogosult gyermek, 

aki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2021. augusz-
tus 1. napján nem jogosult és a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a 71.250,- Ft-ot.
A támogatás mértéke: 
6.000,- Ft / gyermek (pénzbeli ellátás formájában)
Igénylés módja és határideje: 
A kérelmet a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített for-

manyomtatványon 2021. szeptember 1. - szeptember 30. napja 
között lehet benyújtani.
Benyújtandó mellékletek: 
•  tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolás (amennyiben 

nem tanköteles a gyermek)
•  2021. augusztus 01 – 31. napja közötti jövedelemről szóló 

igazolás (ok)
2. Természetbeni tűzifa támogatás
Ki jogosult a támogatásra? 
a) akinek 2021. szeptember 1. napján
• időskorúak járadékára való jogosultsága áll fenn, vagy
•  egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra való 

jogosultsága áll fenn, vagy
•  normatív (nem alanyi!) közgyógyellátásra való jogosultsága áll 

fenn, vagy
•  nyugdíj előtti álláskeresési segélyre való jogosultsága (NYES) 

áll fenn, vagy
•  megváltozott munkaképességű személyek ellátására való 

jogosultsága áll fenn (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellá-
tás) és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem halad-
ja meg a 85.500,- Ft-ot, vagy

•  öregségi nyugdíjra való jogosultsága áll fenn, és családjában 

az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85.500,- Ft-ot, 
vagy

•  családjában három vagy annál több halmozottan hátrányos 
helyzetű (HHH) gyermeket nevel és

b) lakása fával fűthető és rendelkezik fatüzelésre alkalmas 
fűtőberendezéssel.
A támogatás mértéke: 
10 q tűzifa
Igénylés módja és határideje: 
A kérelmet a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített forma-

nyomtatványon 2021. szeptember 1 - október 15. napja között 
lehet benyújtani.
Benyújtandó mellékletek:
 A meghatározott feltétek fennállását igazoló okiratok.
Megjegyzés:
•  Egy személy csak egyféle jogcímen jogosult a támogatásra.
•  A támogatás családonként csak egy személy részére állapít-

ható meg.
•  A tűzifa kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik, az 

átvételt a jogosult aláírásával, átvételi elismervényen köteles 
igazolni.
3. Szemétszállítási díj támogatás
Ki jogosult a támogatásra?
•  egyfős háztartás esetében, ha az ott lakó 2021. január 1. 

napján a 60. életévét betöltötte és havi jövedelmének összege 
nem haladja meg a 85.500,- Ft-ot, vagy 

•  kétfős háztartás esetében, ha legalább az egyik ott lakó 
személy 2021. január 1. napján a 60. életévét betöltötte és 
az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 
71.250,- Ft-ot.

A támogatás mértéke: 
Egyszeri 5000,- Ft, amit a Polgármesteri Hivatal közvetlenül a 

szolgáltató részére folyósít.
Igénylés módja és határideje: 
A kérelmet a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített forma-

nyomtatványon 2021. november 1 - november 30. napja között 
lehet benyújtani. 

Benyújtandó mellékletek:
• megelőző havi jövedelemigazolás;
•  a kérelmező, vagy a vele közös háztartásban élő személy nevé-

re szóló szemétszállítási közüzemi számla másolata.

Tájékoztató az önkormányzati támogatások igényléséről

2021. május hónapi születések:
Tamási Tara  an.: Szalai Szintia

2021. június hónapi születések:
Bogdán Szonja Róza an.: Balázs Szandra

Házasságot kötöttek:
Balázs Szandra és Bogdán Imre
Szabó Dorina Anna és Apró Bence
Kovács Adrienn és Doszpod Dávid
Horváth Maja Tünde és Tóth Bence
Patarcsics Szilvia és Mikó Norbert
Rafael Dorina és Rostás Patrik

Elhunytak: 
Nagy-Torma Jenő   élt: 68 évet
Kósa Jánosné Renkus Franciska  élt: 75 évet
Vörös István    élt: 67 évet
Pásztor József     élt: 86 évet
Kapocsi Sándorné Király Mária  élt: 83 évet
Illés Istvánné Mikó Borbála  élt: 84 évet
Nagy Istvánné Vágó Mária Terézia élt: 55 évet
Bogdán Kálmán Mártonné 
      Kiss Jolán Juliánna   élt: 89 évet
Romfa László    élt: 52 évet
Földi Mihályné Kovács Erzsébet  élt: 67 évet

Anyakönyvi események
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4. Eseti gyógyszertámogatás 
Ki jogosult a támogatásra? 
• közgyógyellátásra nem jogosult nagykorú személy, 
•  akinek a háziorvos által igazolt havi rendszeres gyógyszerkölt-

sége meghaladja az egy főre jutó jövedelem 15 %-át, és 
•  családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 57.000,- Ft-ot, 

egyedülálló vagy egyedülélő esetén jövedelme a 71.250,- Ft-ot 
nem haladja meg.

A támogatás mértéke: 
Évente négyszer adható, esetenként 8.000,- Ft összegben.
Igénylés módja és határideje: 
A kérelem a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített forma-

nyomtatványon, egész évben benyújtható.
Benyújtandó mellékletek: 
• megelőző havi jövedelemigazolás, és 
•  a háziorvos által kiállított havi rendszeres gyógyszerköltség 

összegéről szóló igazolás.
5. Gyermekgyógyszer támogatás
Ki jogosult a támogatásra? 
• közgyógyellátásra nem jogosult gyermek szülője, 
•  ha a gyermekorvos igazolása alapján a gyermek beteg volt, és 

gyógyszereit a szülő kiváltotta és
•  családjában az egy főre jutó havi jövedelem az 57.000,- Ft-ot 

nem haladja meg.
Támogatás mértéke: 
Évente gyermekenként kétszer adható, esetenként 5.000,- Ft 

összegben.
Igénylés módja és határideje: 
A kérelem a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített forma-

nyomtatványon egész évben benyújtható.
Benyújtandó mellékletek: 
•  megelőző havi jövedelemigazolás
•  a gyermekorvos igazolása arról, hogy a kérelem benyújtását 

megelőző 30 napon belül a gyermeket kezelte.
6.  Temetési segély
Ki jogosult a támogatásra?
• aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott; 
•  (A) kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 

az 57.000,- Ft-ot, egyedül 
élő esetén havi jövedel-
me a 71.250,- Ft-ot nem 
haladja meg.

•  B) a kérelmező háztar-
tásában az egy főre jutó 
havi jövedelem a 57.000,- 
Ft-ot meghaladja, de nem 
haladja meg 71.250,- Ft-
ot, egyedül élő esetén havi 
jövedelme a 71.250,- Ft-ot 
meghaladja, de nem halad-
ja meg 85.500,- Ft-ot.

Támogatás mértéke: 
• (A) esetben 45.000,- Ft
• (B) esetben 30.000,- Ft
Igénylés módja és határide-

je: 
A kérelmet a Polgármeste-

ri Hivatal által rendszeresített 
formanyomtatványon a teme-
tés napját követő 30 napon 
belül lehet benyújtani.

Benyújtandó mellékletek: 
• megelőző havi jövedelemigazolás,
•  a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla 

eredeti példánya és a halotti anyakönyvi kivonat másolata.
Megjegyzés
Az elhunyt eltemettetéséhez temetési segély csak egy alka-

lommal állapítható meg.
7. Lakhatási támogatás
a villanyáram-, a víz-, a gázfogyasztás és a csatornahasználat 

díja könnyítéséhez.
Ki jogosult a támogatásra?
• szociálisan rászoruló háztartás tagja
• feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
Támogatás mértéke:

A támogatás összege Háztartás jövedelme Egyedül élő jövedelme
2.000,- Ft/hó 57.000 – 71.250,- Ft 71.250 – 85.500,- Ft
3.000,- Ft/hó 42.750 – 57.000,- Ft 57.000 – 71.250,- Ft
4.000,- Ft/hó 28.500 – 42.750,- Ft 42.750 – 57.000,- Ft
5.000,- Ft/hó 0 – 28.500,- Ft 0 – 42.750,- Ft

Igénylés módja és határideje: 
A kérelem a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített forma-

nyomtatványon egész évben benyújtható.
Benyújtandó mellékletek: 
• megelőző havi jövedelemigazolás(ok)
• az érintett lakás használati jogcímét igazoló irat másolata, 

és
• azon közüzemi szolgáltató által kiállított, a kérelmező nevére 

szóló legutolsó számla másolata, amely közüzemi szolgáltató-
hoz a kérelmező a támogatás folyósítását kéri,

Megjegyzés: 
•  A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 

egy évre kell megállapítani.
•  A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak álla-

pítható meg.
•  A támogatást a Polgármesteri Hivatal közvetlenül a szolgál-

tató részére folyósítja.
•  A támogatásra jogosult személy köteles házának, kertjének 

rendbentartására.

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Pincér Szakmunkásképző Csincsák Mihályné Ev. Jánoshalma 219.000, -Ft

Festő Szakmunkásképző Mózer és Ótott Kst . Bácsalmás 219.000, -Ft

Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola, Szak-
munkásképző

Borotai Sertéshús Zrt. Borota 219.000, -Ft

Targoncavezető Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 250.000, -Ft

Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 180.000, - Ft

Húsfeldolgozó Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 180.000 – 230.000, -Ft

Mezőgazdasági gépszerelő 
/ Autószerelő

Szakmunkásképző CTM Járműjavító Kst . 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: 2021. 07. 20.



10Önkormányzati Tájékoztató       2021. augusztus

Július 1-jétől már az uniós oltási igazolás is elérhető az EU-n belüli utazásokhoz 

Így néz ki az EU COVID-igazolás 
Magyarország, miután elsőként vezette be a védettségi igazolványt 

és az oltást igazoló applikációt, július elsején bevezeti az uniós védett-
ségi igazolást is. Az angol–magyar kétnyelvű uniós Covid-igazolás digi-
tálisan és papíralapon is elérhető. Azoknak az állampolgároknak, akik 
az Európai Unión belül utazást terveznek, javasoljuk, hogy digitálisan 
töltsék le vagy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, vagyis 
az EESZT Lakossági portáljára belépve nyomtassák ki az uniós Covid-
igazolást. Ez a legegyszerűbb módja az igazolás beszerzésének.

Az uniós Covid-igazolás az egész unióban egységes vizuális megjele-
nésű, kétnyelvű, digitális és papírformátumban is ingyenesen elérhető, 
QR-kóddal van ellátva. Az igazolás nem minősül útiokmánynak és nem 
kerül hivatalból kiállításra és sem megküldésre. Az igazolást az uniós 
tagállamok nemzeti hatáskörben adják ki, érvényessége az összes 
uniós tagországra kiterjed, teljes körű alkalmazása 2021. július 1-jén 
lép életbe. Hazánk július 1-jétől a többi tagállamhoz hasonlóan szabad 
beutazást biztosít az uniós COVID-igazolással érkező külföldieknek.

Töltse le digitálisan! (EESZT mobilapplikáció)
Az igazolást legegyszerűbb elektronikus változatban letölteni. Kérjük, 

az Európai Unión belül utazni szándékozókat, hogy lehetőleg ezt a 
módszert válasszák, így elkerülhetik a személyes ügyintézést.  Az EU 
kompatibilis elektronikus igazolás július 1-jétől a Magyarországon már 
május eleje óta működő mobilapplikáción keresztül is letölthető. Az 
ingyenesen elérhető  mobilalkalmazás neve: EESZT Lakossági (Apple/
App Store), vagy EESZT alkalmazás (Google Play áruház). Az alkal-
mazások angol és magyar nyelven egyaránt használhatóak, az első 
belépéshez ügyfélkapus azonosítás szükséges. A korábban már letöltött 
alkalmazások automatikusan frissülnek a mobiltelefonokon. A QR-kód 
ellenőrző Covid Control alkalmazások szintén elérhetőek mindkét 
alkalmazásáruházban.

 Nyomtassa ki magának otthon! Ugyancsak egyszerű módszer, 
ha az utazó az igazolást saját maga kinyomtatja. Az igazolást TAJ azo-
nosítóval rendelkezők az EESZT Lakossági Portálján keresztül ügyfélka-
pus hozzáférésükkel bejelentkezve is letölthetik és kinyomtathatják.

Kormányablakokban és a háziorvosnál is beszerezhető Emel-
lett az igazolást papíralapon a kormányablakokban, valamint a házi-
orvosoknál lehet díjmentesen igényelni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 
kormányablakokban akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet ügyet 
intézni. Az igazolvány kiállítása a kérelem után azonnal megtörténik. A 
kormányablakoknál az uniós digitális COVID oltási, teszt- és felgyógy-
ulási igazolás igénylésre van lehetőség, melyek az igénylést követően 
PDF formátumban letölthetők és nyomtathatók. A papíron kiállított 
igazolványok pecsét és aláírás nélküli érvényesek, mivel hitelességüket 
a rajtuk lévő QR-kód biztosítja.

Mindenképpen tájékozódjon a célország beutazási szabálya-
iról! Abban az esetben, ha valakinek nincsen utazási szándéka uniós 
országba, akkor egyáltalán nem szükséges beszereznie a fent említett 
igazolást. Az utazni vágyóknak azt javasoljuk, hogy az igazolás elle-
nére az utazás előtt mindenképpen a tájékozódjanak a célország által 
megszabott aktuális beutazási feltételekről. A tagállamok ugyanis saját 
hatáskörben speciális beutazási szabályokat határozhatnak meg és 
nemzeti hatáskörben döntik el azt is, hogy mely vakcinát fogadják el. A 
célországban érvényben lévő esetleges speciális beutazási szabályok-
ról a www.konzuliszolgalat.kormany.hu honlapon megtalálnak minden 
információt.

Ki jogosult EU Covid igazolásra? Az Európai Unió által megsza-
bott szabályok alapján, az uniós Covid-igazolás három különféle módon 
igazolja a védettséget. Az igazolás annak állítható ki,

1. aki megkapta az oltást – oltási igazolás Legalább egy alka-
lommal beoltották, és az első oltástól számított egy év még nem telt 
el. Az oltási igazolvány érvényessége 1 év. Figyelem! A fogadó ország 
határozza meg, hogy mely vakcinákat fogadja el az oltás igazolására. 
Minden beoltott személy kaphat oltási bizonyítványt, függetlenül attól, 
hogy melyik koronavírus-oltást kapta, de a tagállamok határozzák meg, 
hogy mely vakcinákat fogadják el. Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy 
az oltások esetében az EU Covid-igazoláson (mind az alkalmazásban, 
mind a letölthető, kinyomtatható változatban) az oltóanyag hivatalos 
neve és a gyártója szerepel, amely nem azonos a hétköznapi életben 
használt vakcina megnevezésekkel! A tagállamok saját hatáskörben 
határozzák meg azt is, hogy a védetté minősítéshez, hány oltás szük-
séges és az oltás után hány napnak kell eltelnie és az oltottság alapján 
meddig igazolják a védettséget.

2. aki igazoltan átesett a fertőzésen – felgyógyulási igazolás 
Az EU által megszabott feltételek szerint ez azt jelenti, hogy az utolsó 
pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló PCR-tesztje 
vagy az uniósrendelet szerint elfogadható pozitív antigén gyorsteszttől 
számított 15  nap eltelt, és 180 nap még nem telt el. Az ilyen típusú iga-
zolvány maximális érvényessége 180 nap, de a tagállamok ettől rövi-
debb időpontot is megállapíthatnak. Az igazolványt ebben az esetben 
legkorábban 11 nappal azután kell kiállítani, amikor az adott személyen 
első alkalommal végeztek pozitív eredményű antigén gyorstesztet vagy 
negatív PCR-tesztet.)

Fontos megjegyezni, hogy gyógyultsági igazolványok kiállítása a 
Magyarországon kiállításra került védettségi igazolványoktól eltér. 
Így nem minden esetben lesz elegendő az átesettség ténye az uniós 
gyógyultsági igazolványoknál, mert ez utóbbi esetben a betegségen 
való átesettséget csak pozitív PCR-teszttel lehet igazolni.

3. aki negatív koronavírus teszttel rendelkezik – teszt igazo-
lás Figyelem! A fogadó országok saját maguk határozhatják meg, hogy 
milyen érvényességű tesztre van szükség az adott országba történő 
belépéshez, ez lehet 24, 48, 72 órás stb. Magyarországra történő belé-
péshez 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt szükséges.
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QR kóddal hitelesítve Mind a digitális, mind a nyomtatott válto-
zaton szerepel egy QR-kód az alapvető információkkal és egy digitális 
bélyegzővel, amely az igazolvány hitelességét szavatolja, így a papíron 
kiállított igazolások pecsét és aláírás nélküli érvényesek. Az okmányon 
lévő QR-kódot speciális, mobiltelefonra telepíthető leolvasó szoftverrel 
lehet leolvasni. A speciális leolvasó szoftver magyar verzióját termé-
szetesen a jelenleg is ingyenesen elérhető EESZT Covid Control App 
EU-kompatibilis verziója biztosítja. Az ügyfélpanaszok elkerülése érde-
kében célszerű a nyomtatás után minden esetben leellenőrizni, hogy a 
kapott QR-kód a megfelelő adatokat tartalmazza-e. Az oltásellenőrző 
alkalmazás mind Android, mind iOS platformra „EESZT COVID Control” 
néven érhető el. Az ellenőrzésre mind az ügyintéző mind az ügyfél által 
sor kerülhet.

Aki nem utazik, nem kell ilyet beszereznie A Magyarországon 
belüli szolgáltatások igénybevételéhez továbbra is elegendő a magyar 
védettségi igazolvány vagy a mobilalkalmazásról bemutatott oltás 
igazolás. Az uniós COVID-igazolás bevezetésével egyidejűleg a magyar 
védettségi igazolvány (plasztikkártya) QR-leolvasója is mutatja a máso-
dik oltás dátumát július 1-jétől.

Ügyintézés alkalmával felmerülő problémák kezelése Az ügy-
intézések, illetve az EESZT Ágazati Portál használata során felmerülő 
kérdések esetén az EESZT Kontakt Center kollégái a helpdesk.eeszt@
okfo.gov.hu e-mail címen és a +36 (1) 920-1050 telefonszámon nyúj-
tanak segítséget.

(koronavirus.gov.hu)

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási 
Hivatal elérhetőségeiről és ügyfélfogadásáról

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási 
Hivatal

Elérhetőségek:
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.

Telefon: 06-77/795-270
E-mail cím: janoshalma@bacs.gov.hu

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 800-1200 és 1300-1600

kedd: 800-1200

szerda: 800-1200 és 1300-1600

péntek: 800-1200

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási 
Hivatal

Hatósági és Gyámügyi Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.

E-mail cím: hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu
Szociális ügyintézés:

Telefon: 06-77/795-288, 06-77/795-284, 06/77-795-271
E-mail cím: hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Gyámügyi ügyintézés:
Telefon: 06-77/795-276

06-77/795-081, 06-77/795-082, 06-77/795-272
E-mail cím: hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.

Telefon: 06-77/795-015 E-mail cím:
foglalkoztatas.janoshalma@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási 
Hivatal Kormányablak Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.

Telefon: 06-77/795-217, 06-77/795-290, 06-77/795-291, 
06-77/795-294

E-mail cím: kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 700-1700

kedd: 800-1200

szerda: 800-1600

csütörtök: 800-1800

péntek: 800-1200

NAV ügyfélfogadás a kormányablakban:
hétfő: 800-1200 és 1300-1530

csütörtök: 800-1200 és 1300-1700

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örök-
ségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1.

Telefon: 06-77/795-274 Ügyfélfogadási idő: hétfő: 800-1130 és 
1300-1600

kedd, szerda, csütörtök: az ügyintézővel telefonon előzetesen 
egyeztetett időpontban

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hivatalos internetes oldala 
a www.bkmkh.hu címen érhető el.

A honlapon megtalálhatók a Jánoshalmi Járási Hivatal legfrissebb, 
információi, állásajánlatok, nyomtatványok, kérelmek és az intézhető 
ügyekről szóló tájékoztatók is.

Tájékoztató
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