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7. oldal

10. oldal

A farsangi időszak vízkereszttől (jan. 
6.) a húsvétot megelőző negyvennapos 
nagyböjt kezdetéig, hamvazószerdáig 
tart. A tavaszvárás ősi örömünnepe.

A magyar farsangi szokások a kö-
zépkorban honosodtak meg, a királyi udvarban az olasz és francia, 
míg falun a német hatás érvényesült.

Jellemzői a farsangi jelmezes felvonulások, táncmulatságok. A 
nagy evésekkel, ivásokkal a természetet is hasonló bőségre kíván-
ták késztetni.

A farsang jellegzetes étele a fánk, amelynek mágikus erőt tu-
lajdonítottak.

A legtöbb népszokás farsang utolsó három napjához (farsang-
vasárnap, farsanghétfő és húshagyókedd) fűződik. Ezt a három 
napot farsang farkának is nevezik.

A farsangi báloknak elsősorban a párválasztásban volt szere-
pük, a lányok bokrétát adtak az általuk választott fiúknak, amit 
azok a kalapjuk mellé tűztek és úgy mentek a bálba. Szokás volt a 
lányok, asszonyok, sőt a gyermekek külön farsangolása is.

A legtöbb házasságkötés és lakodalom farsang idejére esett, 
amelyik lány farsangig nem ment férjhez azt tréfás versikékkel 
kicsúfolták. Ilyen csúfolódó szokás a tuskóhúzás, az álesküvő, a 
kongózás, szűzgulyahajtás.

A farsangi időszak nem múlhat el jelmezes, álarcos alakosko-
dás nélkül. A legkedveltebb maszkos alakok: a koldus, a cigány, a 

betyár, a menyasszony, a vőlegény és a különféle állatfigurák: 
medve, ló, kecske, gólya stb. A kifestett, jelmezbe öltözött és 
fejére maszkot húzó, éneklő, táncoló és tréfálkozó menetet ze-
nészek kísérik. A sokaság végül elégeti a telet jelképező koporsót 
vagy a rongyból, szalmából készült kiszebábot. Magyarországon 
a leglátványosabb és legismertebb farsangi esemény a mohácsi 
busójárás.

A legenda szerint a Mohács-szigeti mocsárvilágba menekült 
őslakos sokácok megelégelve a rabigát, ijesztő álarcokba öltöz-
ve, maguk készítette zajkeltő eszközökkel, az éj leple alatt csó-
nakokkal átkelve a Dunán, kizavarták a törököket Mohácsról.

A busó öltözet ma is olyan, mint régen: szőrével kifordított 
rövid bunda, szalmával kitömött gatya, színes, gyapjúból kötött 
cifra harisnya, a lábakon bocskor. A bundát az övvel vagy mar-
hakötéllel fogják össze a derekukon, erre akasztják a marhako-
lompot. Kezükben az elmaradhatatlan kereplőt vagy a soktollú, 
fából összeállított buzogányt tartják. A leglényegesebb azonban, 
ami a busót busóvá teszi: a fűzfából faragott, hagyományosan 
állatvérrel festett birkabőrcsuklyás álarc.

A legtöbb országban vannak hagyományai a farsangi mulat-
ságoknak.

Az egyik leghíresebb a Velencei karnevál, ahol misztikus 
maszkokat öltenek az emberek.

A riói karnevál egy hatalmas díszes felvonulás feldíszített ko-
csikkal, melyeken a szambaiskolák képviselői ropják a táncot. 

Farsang
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A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot 
érintő hatásának érdekében szükséges egyes intézkedésekről 
szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendeletében (továbbiakban: Kor-
mányrendelet) foglaltak alapján - többek között - a következőket 
rendelte el:

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról  
szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti 
vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal 
felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támo-
gatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: 
KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá mi-
nősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy 
mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a to-
vábbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi 
iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben 
végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati ren-
deletben megállapított adómérték több, mint 1 szá-
zalék.
A meghatározott adatok alapján a mikro-, kis- és középvál- 
lalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott 
előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott 
és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti 
adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát 
kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.
A mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfe- 
lelés megállapítása:
beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben 
kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és 
elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a 
becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok;
beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. év-
ben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai, a 2021. 
évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült ár-
bevétel- és létszámadatok alapján.
A Kormányrendelet értelmében a Htv. 52. §.ának 26. 
pontja alapján az őstermelők is jogosultak az adó 
1%-ra történő csökkentésére. 
Minden adózó 2021. február 25-ig a székhelye, te- 
lephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára 
nyilatkozik arról, hogy mikro-, kis- és középvállalko-
zásnak minősül, továbbá ha azt az adózás rendjéről szóló 
2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja sze-
rint nem tette meg - bejelenti a telephelyének címét. A nyi-
latkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon 
keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vám-
hatóság által rendszeresített elektronikus nyomtat-
ványon nyújtható be. Az állami adó- és vámhatóság a 
nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatko-
zatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és 
vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti ön-
kormányzati adóhatóság számára.

2021. január 1.-től a magánszemélynek nem minősülő 
adóalanyok a helyi iparűzési adóbevallásukat az állami 
adóhatóságon keresztül kötelesen benyújtani. Az adózó a 
helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideért-

ve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbí-
tést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét (továb-
biakban együtt: adóbevallás) kizárólag az állami adóhatósághoz 
elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített 
elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság hatáskörébe 
tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó ren-
delkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti. Az egyéni 
vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó a helyi 
iparűzési adóról szóló bevallását papíralapon, az önkormányzati 
adóhatósághoz is teljesítheti.

Dr. Vörös-Börcsök Tímea
jegyző

Tájékoztató a helyi iparűzési adót érintő változásokról

2020. novemberi születések:
Balogh Hanna  an.: Balogh Alexandra
Horváth Máté  an.: Marancsik Ibolya
Dudás Vencel  an.: Báder Anett

2020. decemberi születések:
Vass Hannaróza Rebeka       an.: Láng Mária

Házasságot kötöttek:
Kiss Nelli és Ledenyák Roland
Balogh Alexandra és Lakatos János

Elhunytak: 
Dora Mihályné Kiss Jolán  élt: 62 évet
Kiss Gábor István   élt: 62 évet
Snyehola Andrásné Gocol Anna  élt: 92 évet
Mikóné Tokodi Ágnes   élt: 56 évet
Horváth Györgyné Hasenauer Mária élt: 84 évet
Figura Mihály    élt: 78 évet
Pásztor Józsefné Kovács Katalin élt: 85 évet

Anyakönyvi események

Déli Autósiskola
A Déli Autósiskola Mélykúton a Rákóczi út 5. szám alatti 

irodában várja régi és leendő tanulóit.
Téli B kategóriás akció: E-learning tanfolyam 90 óra, 365 nap 

elérhetőséggel + elsősegély = 35 000 Ft.

Ügyfélfogadás: szerdán 17:00 - 18:00 óráig és szombaton 
13:00 - 14:00 óráig, illetve 

telefonon előre egyeztetett időpontban.
Érdeklődni: Huszta István iskolavezetőnél (06/30-963-99-63)
VSM: elmélet: 100%, gyakorlat: 72%    ÁKÓ: - KK: 199 960Ft

.Weboldalak:
- www.deliautosiskola.hu; - jogositvany.com
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Tagsági adatok (2020. december 31-i 
állapot szerint.)
Aktív tag 705 fő, ebből teljes jogú tag 590 
fő, pártoló tag 111 fő, tiszteletbeli tag 4 
fő
Tagdíjat befizette 601 fő
Tagdíjfizetési arány 85 %
Belépett 51 fő
Elhunyt 24 fő

Szervezeti élet
-  Csoportgyűlések, Küldöttközgyűlés, Elnök-

ségi ülések, FB ülés 5 alkalommal volt.
-  A MEOSZ küldöttközgyűlésein, elnökségi 

ülésein, JB ülésein vettünk részt.
-  Egyesületünk elnöksége, FB tagok, ön-

kéntesek 16 fővel, tanulmányúton voltak 
Békéscsabán.

-  A „Van még esély klub”- nak és az Ifjúsági 
csoportnak 2 alkalommal volt összejö-
vetele.

Szakmai és pályázati programok
-  2020. évben a MEOSZ-tól, a NEA-tól, a 

Béres Alapítványtól, az NFSZK-tól, SZJA 
1%, magánszemélyektől és vállalkozá-
soktól kaptunk támogatást, adományt.

-  Továbbra is az EU-s pályázataink segítsé-
gével tudjuk támogatni rendezvényeinket, 
kirándulásainkat, képzéseinket, szakmai 
programjainkat, működésünket, foglal-
koztatásunkat, klubjaink működését, in-
formatikai és más eszközeink cseréjét, 
működtetését, új eszközök beszerzését. 
Ez a projekt a Szent Tamás Katolikus 
Általános Iskolával közösen valósul meg. 
Projekt vége: 2021. május 2.

-  Egészségügyi szűrővizsgálatot, tüdőszű-
réssel 1 alkalommal tartottunk Dr. Méhes 
Zoltán háziorvos támogatásával, 140 fő 
részvételével.

-  A JEFI közreműködésével gyógytorna 
alkalmanként 20 fő részvételével.

-  Élelmiszerbank keretein belül decem-
berben tartós élelmiszergyűjtés volt a 
kiskunhalasi ALDI áruházban 868 kg élel-
miszer, kiosztása karácsony előtt megtör-
tént 180 személy részére.

Támogatások, lakossági pályázatok 
ügyintézése
-  Sikeres Erzsébet üdülési pályázatokat 

júniusban hónapban 25 személy részére 
1 millió Ft értékben adtunk be.

- Fogyatékossági támogatás, közlekedési
 támogatás, Lakás-akadálymentesítési tá-

mogatás, nyugdíjemelési és egyéb kérel-
mek ügyintézése folyamatosan történik.
Mindezen támogatások, lakossági pályá-
zatok beadásának segítése, koordinálása, 
tagjainknak és a kívülálló személyeknek 
2020. évben közel 30 millió forint megta-
karítást és/vagy bevételt eredményezett és 
közel 300 személy sorsát érinti.
Tisztasági csomagokat osztottunk május 
hóban 486 fő részére 5170 Ft/csomag 
értékben az EFOP135 pályázat befejezé-
seként, fogyatékkal élőknek és 70 év feletti 
személyeknek.

Kulturális, szabadidős és rekreációs 
programok
-  Farsangi bál, Őszi Kulturális nap átlago-

san alkalmanként 200 fő részvételével. 
Fellépő művészek: Forgács Gábor, László 
Attila.

-  Színházi előadáson 2 alkalommal vettünk 
részt 50-70 fővel (Budapest, Pécs)

-  Sportnapunk a 2 alkalommal a Mélykú-
ti Sportegyesület segítségével, Szöllősi 
Ferenc elnök úr közreműködésével va-
lósult meg ahol 40-40 személy vett 
részt.

-  Csoportos gyógyüdülés Hajdúszobosz-
lón novemberben 70 fő részvételével 
valósult meg 4 nap.

-  Gyógyfürdő napok Tiszakécskén, Ma-
kón, Cegléden 70-70 fő részételével.

-  Mórahalmi kedvezményes bérletet kb. 
50 fő veszi igénybe.

-  Újból ellátogattunk a balástyai Kóborló 
Lovastanyára. 170 fő vett részt ezen a 
programon.

Közéleti és társegyesületi kapcso-
latok
-  Folyamatosan kapcsolatot tartunk az 

országos, megyei és helyi képviselők-
kel, a Járási Kormányhivatal vezetőjé-
vel és munkatársaival.

-  Helyben részt veszünk a Humánpolitikai 
Bizottság, valamint az Esélyegyenlősé-
gi program gyűlésein.

-  A mélykúti civil szervezetek program-
egyeztető fórumán, más mélykúti 
egyesületek, klubok rendezvényein, va-
lamint a városi ünnepségeken, Mélykúti 
Napokon képviseltetjük szervezetünket.

-  Az Országos Szövetséggel, valamint a 
társ-mozgáskorlátozottak egyesületei-
vel is igyekszünk eredményes kapcso-
latot ápolni.

Foglalkoztatás
-  1 fő foglalkoztatása adminisztrátori mun-

kakörben
-  1 fő a FOF2020-19 projektben megbízási 

díjjal
-  4 fő részmunkaidős foglalkoztatása az 

EFOP137 projekt keretén belül 
-  3 fő részmunkaidős foglalkoztatása az 

EFOP111 országos projekt keretén belül
-  6 fő részmunkaidős foglalkoztatása a 

START Rehab Kft segítségével
- 10 fő regisztrált önkéntest foglalkozta-
tunk

Tájékoztatás
Honlapunkon a Facebook oldalunkon, TÁM-
PONT hírlevél és körlevelek kiadásával, 
valamint az Önkormányzati tájékoztatóban 
megjelent információinkkal történik. Külön 
COVID körlevelet jelentettünk meg.

Ügyfélfogadás, állandó programok
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-12 és 
szerda 14-17 óráig.
Tagnyilvántartó program minden aktív tag-
nál feltöltve és folyamatosan karbantart-
va.
Gyógytorna folyamatosan (kivétel Covid 
időszak): kedd, péntek az Iskola tornater-
mében Szalai Zita gyógytornász vezeté-
sével.
Segédeszközök kölcsönzése: járókeret, ke-
rekesszék, szobai kerékpár, rolátor, elektro-
mos betegágy áll rendelkezésre.

Szervezetek, vállalkozások és magán-
személyek pénzbeli és természetbeni 
támogatók
Bányai Gábor, Kovács Tamás, Kiss István, 
Weisz István, Földes István, Báics Ernő, Dr. 
Méhes Zoltán, Balogh László, Orto Group 
Kft Pálfi Norbert.

Külön köszönetet mondunk a Vá-
rosi Önkormányzat és Intézményei a 
GAMESZ sokirányú segítségéért. A Plé-
bános úrnak az irodánk biztosításért. 
A Szent Tamás Katolikus Általános 
Iskola Igazgatójának a tornaterem 
rendszeres használatának engedélye-
zéséért. 

Mélykút, 2021. január 25.        
                        

Rasztik Tibor
elnök

Egyesületi hírek
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója

2020. évi tevékenységéről
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Tisztelt Tagtársaink!

A járványügyi helyzet még nem teszi lehe-
tővé programok szervezését. Mivel azonban 
egészségünk megőrzése érdekében szük-
ségesnek látjuk a rendelkezésünkre álló 
Béres-csepp kiosztását, ezért a követke-
ző módon lesz lehetséges annak átvétele 
a készlet erejéig.
Elnökségünk úgy határozott, hogy ebben 
az évben is azok a tagjaink részesülhetnek 
ingyenes adományban, akiknek
- nincs tagdíj hátralékuk és
-  befizették a 2021. évi tagdíjat.
Így vehető át 2 db Béres-csepp Forte 30 ml-
es készítmény. (Értéke: 3918.-Ft/2 db)
Tagdíj befizetésére a helyszínen lehetőség 
lesz.
Adomány osztás helyszíne: Csorba-ház 
(Mélykút, Petőfi tér 17.)
Időpontjai:
-   Az 55-ös főúttól északi irányba lakó ta-

gok: 2021. február 23-án (kedd) 9-12 
óra között.

-  Az 55-ös főúttól déli irányban lakó ta-
gok: 2021. február 24-én (szerda) 
9-12 óra között.

Az átvételi helyiségben egyszerre 2 személy 

tartózkodhat. Maszk használata és kézfer-
tőtlenítés, valamint várakozáskor 1,5 méter 
szociális távolságtartás kötelező.
Kérjük a fenti előírások maradéktalan be-
tartását.
A 2021. évi programok tervezését és meg-
valósítását a járványügyi helyzet alakulása 
teszi függővé.
Így a szokásos év 
eleji körlevelünk és a 
Támpont hírlevelünk 
kiadásának időpont-
ját is ez határozza 
meg.
- Irodai szolgálatunk 
sürgős esetben, a jár-
ványügyi szabályok 
betartása mellett 
munkanapokon 8-12 
óra között elérhető.
- Telefonos sorstársi 
tanácsadás minden 
csütörtökön 14-16 
óra között hívható a 
30/582-7815 mo-
bilszámon. Sorstársi 
tanácsadó: Ledenyák 
Gyuláné

Elérhetőségeink:
Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Telefon: 77/460-010; Mobil: 70/387-0512
Honlap: www.mmemelykut.hu; facebook.
com/mmemelykut

2021. február hónaptól is-
mét elérhető lesz Mélykúton 
a védőnői méhnyakszűrés. 
A térítésmentes népegész-
ségügyi szolgáltatást azok a 
25-65 év közötti nők vehe-
tik igénybe, akik három éven 
belül nem vettek részt ilyen 
jellegű vizsgálaton és meg-
hívólevelet kaptak/kapnak. A 
szűrésre a védőnővel egyez-
tetett időpontban, Mélykúton 
kerül sor, így elkerülhető a 
szakrendelőbe utazás és vá-
rakozás.

Magyarországon naponta 
meghal egy nő méhnyakrák 
következtében, annak ellené-
re, hogy a méhnyak kezdeti 
elváltozásainak felismerésé-
vel és kezelésével a beteg-
ség gyógyítható.

Amennyiben a védőnő a 
szűrés során, vagy a labor 
eredmények ismeretében el-
változást észlel, a pácienst 
nőgyógyászati szakorvosi 
vizsgálatra irányítja. 

A méhnyakszűrést a vé-
dőnői tanácsadóban (6449 
Mélykút, Nagy u. 4.) Takácsné 
Szűcs Erika védőnő végzi elő-
re egyeztetett időpontban. 
Jelentkezni lehet a védőnő-
nél elsősorban a 06-77/460-
831, vagy a 06-70/387-80-
81 telefonszámokon mun-
kanapokon 08.00-10.00 óra 
között.

Ha kapott meghívólevelet, 
egészsége érdekében java-
soljuk, keresse fel tanács-
adónkat.

A szűrés életet ment. Te-
gyen az egészségéért, vegyen 
részt az ingyenes szűrésen, 
önmagáért, családjáért. 

Védőnői Szolgálat

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
137/2020.(X.27.)Kt. számú határozatával döntött arról, hogy 
a mezőőri szolgálat működését 2020. december 31. napjával 
meg kívánja szüntetni. E képviselő-testületi döntésre tekin-
tettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelet 1.§-ára figyelemmel, a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott 
hatáskörömben eljárva megalkottam a mezei őrszolgálat 
létesítéséről és működéséről szóló 10/2010.(III.31.) önkor-
mányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 15/2020.
(XII.1.) önkormányzati rendeletet, amelynek következtében 
településünkön a mezőőri szolgálat működése, és ezzel 
együtt a mezőőri járulék fizetésének kötelezettsége 
2021. január 1. napjától megszűnt.

 

Kovács Tamás
polgármester

Védőnői Méhnyakszűrés 
Mélykúton

Tájékoztató a mezőőri szolgálat 
megszűnéséről
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Horrorkaravánok: 
februártól szigorú 
büntetések jönnek

Akár félmillió forintos bírságot is kap-
hatnak a szabálytalan vontatást végzők, 
ráadásul már nem csak a teherautókat 
büntethetik a hatóságok.

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia a jövő-
ben azoknak, akiket veszélyes járműsze-
relvénnyel csípnek el a magyar utakon. 
A közlekedési törvény február 1-jén 
életbe lépő szigorítása nyomán ugyanis 
félmillió forintra emelkedik az úgy-
nevezett horrorkaravánok vezetőire 
és üzembentartóira kiróható köz-
igazgatási bírság mértéke. A büntetési 
tételt azért emelték meg, hogy a hatóságok 
hatékonyabb léphessenek fel a veszélyes 
vontatmányokkal szemben, és biztonsá-
gosabban lehessen közlekedni a magyar 
közutakon.

A közlekedési hatóság eddig csak a 3,5 
tonnánál nagyobb teherautók rossz mű-
szaki állapotát, elégtelen rakományrögzí-
tését ellenőrizhette. A mostani változás 
azonban kiterjeszti a túlméretes, túl-
súlyos, vagy szabálytalan vontatást 
végzők ellenőrzését és szankcionálá-
sát az M1 és N1 járműkategóriára is. 
Vagyis a szerelvények akkor büntethetőek 
lesznek, ha azok személyautókból vagy ki-
sebb méretű tehergépkocsiból állnak.

A pénzbüntetés mellett a horrorkaravánok 
visszatartása is lehetséges: a járművek 
rendszámát és forgalmi engedélyét elvehe-
tik az ellenőrzéskor. A közlekedési törvény 
a bírság vagy a pénzkövetelés megfi zeté-
séig teszi lehetővé a jármű visszatartását. 
A személyautókra és kisteherautókra is 
kiterjesztett szankcionálási lehetőség a jár-
műszerelvények forgalomból való azonnali 
kitiltását is megalapozza.

(kormanyhivatal.hu)
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Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér

Adminisztratív kisegítő Szakmunkásképző , 
Szakközépiskola

Fer-Er Kft. Jánoshalma 180.000, -Ft

Pultos Általános iskola, Szak-
munkásképző, Szakkö-
zépiskola

Vertikális Kft. Jánoshalma 161.000 – 210.600, -Ft

Kőműves – Burkoló – Ács - 
Gipszkartonozó

Szakmunkásképző . 
Szakközépiskola

Generál Építőipari Szociális 
Szövetkezet

Vidék 210.600, -Ft - 

Húsfeldolgozó Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 180.000 – 200.000, -Ft

Keltetőüzemi dolgozó Általános iskola Bács-Tak Kft. Jánoshalma 200.000 – 230.000, - Ft

Baromfigondozó Általános iskola Bács-Tak Kft. Császártöltés 210.000 – 250.000, - Ft

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)

Az állampolgárok a kormányablakokban jelenleg több, mint 2500 
féle ügykört intézhetnek, kezdeményezhetnek, illetve kaphatnak 
tájékoztatást az eljárás menetéről. Minden hatósági eljárás lefoly-
tatására irányuló kérelem - melyet törvény vagy kormányrendelet 
nem zár ki - a kormányablakokban is benyújthatók, így a nyugel-
látással kapcsolatban az alábbiak:

az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem, • 
 a nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása iránti • 
kérelem,
özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem, • 
 baleseti hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) megállapítása • 
iránti kérelem, 
 nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél nyilvántartott adatokba • 
történő betekintés iránti kérelem, 
nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentések intézése, • 
egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem• 
kivételes nyugellátás emelés iránti kérelem.• 

Az utóbbi időkben a legjellemzőbb nyugellátási ügycsoport a 
kivételes nyugellátás emelésére és egyszeri nyugdíj segély igény-
lésére vonatkozó eljárás.

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a 
nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő 
személynek; a megváltozott munkaképességű özvegynek; a fogya-
tékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra 
jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek; továbbá az 
árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes 
havi összege nem haladja meg a 90.000 forintot. Csak akkor 

engedélyezhető, ha a nyugellátás megállapításától, továbbá a 
korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év már eltelt.

 Az egyszeri segély évente egyszer engedélyezhető a nyugel-
látásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, 
amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem 
haladja meg:

•  a 80.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös ház-
tartásban él,

•  a 90.000 forintot, ha egyedül él.
Az igénylést az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja 

vagy törvényes képviselője nyújthatja be. A kérelemben meg kell 
jelölni, illetve csatolni kell azokat a különös méltánylást érdemlő 
körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthe-
tőségét. (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi 
állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló 
igazolás stb.).

A Kormányablak a beérkezett kérelmeket továbbítja az 
illetékes igényelbíráló szervnek érdemi ügyintézésre.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Milyen nyugellátással kapcsolatos kérelmeket lehet 
benyújtani a Kormányablakban?

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

Közzététel: 2021. 01. 21
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Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2020. évi (2020. májustól 2021. áprilisig) biológiailag 
lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről és a kommunális hulladék elszállításáról. 

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS 
(zöldjárat naptár)

2021. év*

január február március április
csütörtök 7. 4. 4. 1; 29.

*2021. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA (sárga fedeles edény)

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles edényből) elszállítása 2020.12.31.-ig páratlan heteken, csü-
törtöki napokon 2021. 01. 01.-től páros heteken, csütörtöki napokon történik.

A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhelyezhető hulladékok:
Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, kiöblített italos karton-

dobozok 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 fémtárgyak)

Kommunális hulladék gyűjtés
A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is csütörtök, az eddig megszokott módon

Ebtartók, figyelem!

Mélykút
2021. évi hulladékgyűjtés rendje

Napjainkban egyre sűrűbben talál-
kozhatunk, illetve egyre több bejelentést 
kapunk a közterületen kóborló ebekkel 
kapcsolatosan. Minden esetben a lehető 
legtöbbet megpróbálunk megtenni an-
nak érdekében, hogy a bajt megelőzzük.

A fentiekre tekintettel az alábbiakra hívnám fel szíves figyel-
müket az ebtartóknak:

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 
szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 
14. § (2) bekezdése szerint „a kedvtelésből tartott állatot 
úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye 
annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező 
lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan 
és szükségtelenül ne zavarja”. A rendelet 17. § (1) bekez-
dése kimondja, hogy „belterület közterületén – kivéve az 
ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon 
lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy 
vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken 
tartására képes”. Hivatkozott §. (2) bekezdése alapján „köz-
területen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az 
eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszé-

lyeztethessen”. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi. tör-
vény (továbbiakban: Szabs. tv.) 193. § (1) bekezdésének a) pontja 
kimondja, hogy „aki a felügyelete alatt álló kutyát a tele-
pülés belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, 
vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el”. Hivatkozott 
§ (3) bekezdése értelmében „az (1) és (2) bekezdésben megha-
tározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti és 
védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentő-
ségű védett természeti területen az önkormányzati természet-
védelmi őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot.” A 
Szabs. tv. 11. § (1) értelmében „a pénzbírság legalacsonyabb 
összege – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – öt-
ezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint, 
szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések 
esetén háromszázezer forint.” 

Fentiekre tekintettel kérem az ebtulajdonosokat, hogy a 
jogszabályoknak megfelelően tartsák és becsüljék az ebeket. 
Amennyiben az ebtartók a kötelezettségeiknek nem tesznek ele-
get, úgy a törvényben előírt intézkedéseket megtesszük.

Tisztelettel:
Kovács Tamás 
polgármester
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Jó bornak nem kell cégér – tartja a közmondás. Nekünk, magyaroknak 
pedig valóban nem kell népszerűsíteni ezt az alkoholos nedűt, hiszen a 
magyart borivó nemzetnek tartják. A nóta is azt mondja: „Hozz bort a ma-
gyarnak, pálinkát a tótnak, sört a nímetnek!” De vajon mióta fogyasztunk 
bort és honnan eredhet borkultúránk?

Magyarország Európa tradicionális bortermelő országai közé tartozik, 
hiszen gyakorlatilag az ország egésze bortermővidék. A borkészítés tör-
ténete a Kárpát-medencében a régészeti leletek szerint időszámításunk 
előtti időkig nyúlik vissza, amelynek gyakorlatát aztán a különböző be-
települő népek, szerzetesrendek csak tovább formáltak. A 21. századra 
elmondhatjuk, hogy kis ország ellenére 22 borvidékkel rendelkezünk 
és azon kevés országok közé tartozunk Európában, amely a klasszikus 
borfajták és stílusok teljes skáláját képes átfogni: a fehérektől a testes 
vörösökig, a könnyedtől az érlelten át a természetes édes borokig. Sok 
minden hozzájárul ehhez a szerencsés helyzethez: a talaj, az éghajlat és 
a változatos szőlőfajták. Ez a változatosság és egyediség teszi méltóvá, 

hogy versenybe szálljon a világ legismertebb termőhelyeivel.
És hogy valóban ne kelljen többé cégér, vagyis bizonygatás arra, hogy a helyi bor, a helyi borvidék igazi nemzetközi értéket 

is képviselhet, létrehoztuk a mélykúti illetőségű Bor és Kultúra NKft-t. Célunk, hogy megmutassuk, hogy a bor élmény tud lenni 
és nem kell ahhoz bortudósnak lenni, hogy igazán élvezni tudjuk, értékeit észrevegyük. Szeretnénk minél szélesebb körben 
megismertetni az emberekkel a kulturált borfogyasztás szokásait, hazánk borvidékeit, helyi pincészeteit. Tesszük ezt majd kü-
lönböző izgalmas, könnyed, közérthető, bárki számára elérhető programok segítségével. Szeretnénk, ha a boros világ nem egy 
csomó érthetetlen kifejezéssel teli fennkölt dolog lenne az emberek számára, hanem egy mindenki számára élvezetet nyújtó 
kikapcsolódási forma. A részletekkel hamarosan jelentkezünk!

Bor és Kultúra NKft.

A Kistemplom utcai gólya-
fészek alá egy fészektartó ko-
sarat helyeztek ki a Kiskunsági 
Nemzeti Park munkatársai az 
NKM szakembereivel. A beavat-
kozás során kihelyezett kosár-

nak köszönhetően a fészek a 
továbbiakban sem áramhálózati 
szempontból, sem pedig a köl-
tő madarak szempontjából nem 
jelent kockázatot. A többi már 
csak a gólyákon múlik.

,,Jó bornak nem kell cégér” 
Bemutatkozik a Bor és Kultúra Nkft.

Gólya várás



9 2021. február      Önkormányzati Tájékoztató   

A Mélykúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület két nyugdíjas tagját 
köszöntöttük az év elején elismerve több évtizedes önkéntes, 
segítőkész munkájukat, melyet egyesületünknél végeztek. 
Számtalan tűz- és baleset, káresemény alkalmával bizonyítot-
ták bátorságukat, rátermettségüket, segítőkészségüket. 

Méltán büszke lehet rájuk a település, hisz önkéntes munká-
jukat a településen élő emberek megsegítése és anyagi javak 
megmentése vezérelte, több évtizeden keresztül.

Kovács Mihály 50 éves Önkéntes Tűzoltó Egyesületi 
tag. 1941-ben szüle-
tett egy 8 gyermekes 
tősgyökeres mélykúti 
család második gyer-
mekeként. Munkáját 
az Alkotmány ter-
melőszövetkezetben 
kezdte, majd 1970-
ben Mélykút község 
kertész feladatait 
látta el többedmagá-
val. Ettől az időpont-
tól önkéntes tűzoltó, 
1998-tól nyugdíjas. A 
Tűzoltó Egyesületben 

szinte minden posztot betöltött. 
Gépkocsivezető, motoros fecs-
kendő kezelő, de volt parancsnok, 
majd több éven át betöltötte az 
elnöki pozíciót is. 

Kovács Gyula 30 éves Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesületi tag. 
1954-ben született ugyanazon 
tősgyökeres mélykúti család he-
tedik gyermekeként. Munkáját az 
Alkotmány termelőszövetkezetben 
kezdte, majd 1985-ben az ön-
kormányzathoz került az orvosi 
ügyelet sofőri feladatait látta el, 

később a tanyagond-
noki feladatot végez-
te 2018-as nyugdíj-
ba vonulása idejéig. 
Tűzoltó Egyesületünk 
stabil tagja 1990 óta, 
akire mindig számít-
hatott közösségünk.

Köszönjük több év-
tizedes munkájukat!

Kívánunk mindkét 
egyesületi tagunknak 
aktív, egészséges jól 
megérdemelt nyugdí-
jas éveket!

Mélykúti Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület

Tűzoltó bajtársakat köszöntöttünk!

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

TÁJÉKOZTATJUK
Ügyeik intézéshez a következő módokon kérhetnek segítséget:
Telefon: 06 /77 795-294, 06 /77 795-288,
E-mail: janoshalma@bacs.gov.hu
Postai úton: 6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12. 
További információk: www.kormanyhivatal.hu
Elektronikus ügyintézés: mo.hu , https://epapir.gov.hu

KÉRJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY ÜGYEIKET LEHETŐ-
LEG SZEMÉLYES MEGJELENÉS NÉLKÜL, TELEFONON VAGY 

ELEKTRONIKUSAN INTÉZZÉK!

Köszönjük!

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal

FELHÍVÁS 
a koronavírus - fertőzés elkerülése érdekében

Kormányablak 1818
idopontfoglalo.kh.gov.hu

+36 77 795-294

Foglalkoztatási Osztály vagy a 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
elektronikus ügyintézési felületén

+36 77 795-015
foglalkoztatas.janoshalma@bacs.gov.hu

eugyintezes.munka.hu

Hatósági és Gyámügyi Osztály
+36 77 795-270

hatosagigyam@janoshalma.hu
 

További információk:   
http://www.kormanyhivatal.hu
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