
A Nemzeti dal sorai nem véletlenül hatnak 
ránk erősen, hiszen tudjuk, 1848. március 15-én 
Bécs és Pozsony után Pesten is nagyot fordult 
a világ és ezzel együtt a magyar történelem 
kereke. A márciusi ifjak határozott fellépésétől 
meghátrált a hatalom, megszületett a sajtósza-
badság, az egyetemi ifjúság lelkesedése átragadt 
Pest egész népére, délután már húszezer ember 
vágott neki a hajóhídnak, hogy felfegyverkez-
zenek Budán, és kiszabadítsák börtönéből a 
statusfogoly Táncsics Mihályt. Este pedig a Nem-
zeti Színházban ugyan a Bánk bán volt műso-
ron, de a közönség állva tapsolta a színpadon 
Jókait, a színészek újra elszavalták a Nemzeti 
dalt, elmondták a 12 pontot, a zenekar pedig 
Erkel Hunyadi Lászlójának legszebb részleteit 
játszotta.

A forradalmi lázban égő Petőfi így írt erről a 
napról: „Eredményei olyanok, melyek e napot 
örökké nevezetessé teszik a magyar történelem-
ben. (…) tekintve annak, ami volt, kezdetnek: 
nagyszerű és dicső. Nehezebb a gyermeknek az 
első lépést megtennie, mint mérföldeket gyalo-
golni a meglett embernek.” 

A magyar forradalom fővárosában – az 
1848 szeptemberében Magyarország katonai 
parancsnokává és ideiglenes nádorává kine-
vezett Lamberg Ferencen kívül – senkit nem 
ért utol a feldühödött tömeg bosszúja. Pesten 
nem csak március 15-én, de később sem dúlt 
terror, később sem ácsoltak bitófákat, ahogy a 
nyaktiló sem szedte ezrével az áldozatait, ahogy 
Párizsban. 

Valóban, joggal merül fel bennünk a kérdés: 
hogyan lehetséges ez, honnan, miből eredt ez a 
fegyelem, miből fakadt a rend? 

Miért van az, hogy a szabadság szent nevé-
ben utcára sereglő több ezer fős tömeget Jókai 
Mór délidőben egyszerűen csak haza tudja 
küldeni ebédelni? Miért van az, hogy március 
15-én délután ugyan húszezer ember tódul fel a 
budai várba, hogy felfegyverkezzen, de mégsem 
dördül el egyetlen puskalövés sem? 

Valóban, miért van az, hogy a magyar for-
radalom győzelméhez nem volt szükség vér-
áldozatokra, hiszen a magyar forradalom a 
fegyverek helyett 1848. április 11-én, a király 

által szentesített törvényekkel, a jog eszközével 
diadalmaskodott?

Nos, mi, késői utódok már tudjuk, hogy 
1848. március 15. nem kezdet volt, hanem 
sokkal inkább természetes folytatása valaminek. 
Természetes folytatása, mondhatjuk, kiteljese-
dése annak a nagy munkának, amely 1825-ben 
a reformkor hajnalával vette kezdetét. 

Hiszen a forradalom heve nem váratlanul 
ragadott el minket, magyarokat, 1848. március 
15-én, hanem a reformországgyűlések korsza-
kának, Kossuth és Széchenyi közvélemény előtt 
zajló vitáinak két évtizedes előzménye után. A 
nemzet sorsa, jövője nem is forrófejű, a rend 
felforgatásában puszta öncélt látó, szerencse-
lovag forradalmárok kezébe került, mint Pá-
rizsban Danton és Robespierre kezébe, hanem 
olyan világlátott, kiművelt emberfők álltak az 
átalakulás élére, mint Batthyány Lajos, Széche-
nyi István vagy éppen Deák Ferenc. Akik nem 
is bíztak semmit sem a véletlenre, nem akkor 
és hirtelen akarták kitalálni a polgári Magyar-
országot, hanem annak megteremtéséhez kész 
gondolatokkal, végrehajtható modernizációs 
tervekkel láttak hozzá. 

Amikor a Nemzeti dal először elhangzott, 
mi, magyarok, már régóta talpon voltunk.

Ahogy a Nemzeti dal számos eleme ott volt 
már egy hosszú bordalban, Vörösmarty Mihály 
ez idő tájt országszerte énekelt Fóti dalában, 
úgy a politikai programok és követelések is rég-
óta ott voltak a fejekben, sőt, papírra vettettek 

már a nemesség és a liberális ellenzék legfonto-
sabb műveiben.

A Tizenkét pont nem csupán azt foglal-
ta össze csattanós tömörséggel, ami gondo-
san, óvatos fogalmazásban megtalálható volt 
már Kossuth Lajos 1848. március 3-i híres 
országgyűlési beszédében, hanem azt is, ami 
megfogalmazódott a nemzeti liberális Ellenzék 
Nyilatkozatában, 1847-ben. Abban az Ellenzéki 
Nyilatkozatban, amelynek pedig egyes pontjai, 
követelései szó szerint megegyeznek Széchenyi 
István 1833-ban megjelent művének, a Stádi-
umnak a pontjaival.

Éppen ez az oka annak, hogy szinte napok 
alatt megszülettek azok a törvények, amelyek 
egy gyökeresen új és korszerű Magyarországot 
teremtettek: a törvény a népképviseleti ország-
gyűlésről, Magyarország és Erdély egyesítéséről, 
a közteherviselésről, a jobbágyfelszabadításról, 
az ősiség, a dézsma és robot eltörléséről, a sajtó 
szabadságáról, a nemzeti színnek és az ország 
címerének ősi jogaikba való visszaállításáról.

De miért is fontos ezt kimondanunk? Nos, 
azért, mert kijelenthetjük: az 1848/49-es magyar 
forradalomban a reformkor lázas munkájának 
köszönhetően állt helyre a lét rendje. Az önmaga 
sorsának utat törő, saját talpán megállni képes, a 
jövőjét a maga kezébe vevő és a problémáira a 
maga kútfőjéből és erejéből megoldásokat találó 
nemzet által szabott lét rendje. 

Kovács Tamás 
polgármester

Talpra magyar, hí a haza! ITT az Idő, mosT vagy soha!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Mélykútiak !

Tisztelt Lakosság!
Mélykút város Képviselőtestülete 2016. 
január 26-án döntött a Művelődési Ház 
és Fenyő Miksa Könyvtár intézmény 
egységének megszüntetéséről. Határ-
idő: 2016. március 31.
A könyvtári feladatok ellátása nem 
szűnik meg, az önkormányzat irányítá-
sa alá kerül mint szakfeladat.
A mélykúti művelődési , kulturális fel-
adatokat az  önkormányzat az Éptesz 
Kft-ből létrehozott Mélykúti Önkor-
mányzati Közszolgáltatási, Művészeti 

és Kulturális Nonprofit Kft-vel kívánja 
ellátni 2016. március 31-e után.
Ez azt jelenti, hogy a művelődési 
házra, alkotóházra, sportcsarnokra 
nem kerül lakat.
A közösségi terek továbbra is várják a 
civil szervezeteket, egyesületeket, klu-
bokat, alkotó szakköröket. A közössé-
gi terek / művelődési ház, alkotóház, 
sportcsarnok/ továbbra is a lakosság 
rendelkezésére állnak, és várják az 
alkotó, szabadidőt hasznosan eltölteni 
akaró, sportolni vágyó Mélykútiakat.

Kovács Tamás polgármester
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 12., 
19. és 26. napján tartott képviselő-testületi ülést.

Az üléseken történt fontosabb eseményeket az alábbiak szerint 
foglaljuk össze:

2016. január 17.
Döntés a kéményseprő-ipari tevékenység további ellátásáról.
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi  CCXI. törvény 

10. § -a szerint a kéményseprő-ipari szolgáltatásról szóló 2012. évi XC. 
törvény alapján kötött, a törvény hatályba lépésekor hatályban lévő 
közszolgáltatási szerződés esetében a helyi önkormányzat e törvény 
hatályba lépésétől számított 21 napon belül dönt, hogy a közszolgálta-
tási szerződés alapján annak lejártáig a közszolgáltatást biztosítja vagy 
a közszolgáltatást 2016. július 1-től nem biztosítja és a közszolgáltatási 
szerződést felmondja, a kéményseprő-ipari tevékenységet a kormány 
által kijelölt szerv, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv látja el. A Kép-
viselő-testület úgy döntött, hogy a hatályban lévő a TÜZKER IMP Bt. 
(képviseli: Pesti Jenő ügyvezető, székhely: 6440 Jánoshalma, Kőrösi 
Cs. u. 50.) és az Önkormányzat között kéményseprő-ipari közszolgál-
tatás ellátása tárgyában létrejött közszolgálati szerződést nem mondja 
fel. Az Önkormányzat a közszolgáltatást a közszolgáltatási szerződés 
lejártáig biztosítja.

2016. január 19.
1. Pályázat kiírása a Gondozási Központ intézményvezetői (ma-

gasabb vezető) álláshelyére.
A Képviselő-testület pályázatot ír ki a Gondozási Központ intéz-

ményvezetői álláshelyére. A vezetői megbízás határozott időre, 2016. 
június 1. napjától 2017. május 31. napjáig szól. Bővebb információ a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a közigallas.gov.hu internetes 
oldalon található. A munkakör legkorábban 2016. június 1. napjától 
tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 26. A 
pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 26.

2. A település területén történő árusításra vonatkozó szabályok 
megalkotása.

A Képviselő-testület a 186/2009.(XI.24.) Kt. számú határozattal 
elfogadott, a határozat mellékletét képező a piac működési rendjéről 
szóló szabályzatot az alábbiak szerint módosítja a piac nyitva tartását 
és a helypénz mértékét illetően azzal, hogy a módosítások hatályba 
lépésének időpontja 2016. február 1. napja.

A piac nyitva tartása:
              Kedd:            6.00 – 12.00
              Csütörtök:     6.00 – 12.00
              Péntek:         6.00 – 17.00
              Szombat:      6.00 – 12.00
A piaci helypénzek mértéke

1. Zöldség, gyümölcs, élelmiszer, virág 200 Ft/m2/nap, 
500 Ft/m2/hó

2. Ruházat (új és használt), textil, cipő, műszaki 
cikk

1 000 Ft/m2/
nap

3. Minden egyéb 1. és 2. pontba nem sorolható 
cikk

1 200 Ft/m2/
nap

4. Járműről történt árusítás esetén 500 Ft/db
5. Szopós csikó és borjú, hízott sertés, anyako-

ca és 6 hónaposnál idősebb süldő
200 Ft/db

6. 6 hónaposnál fiatalabb sertés, malac, juh, 
kecske, bárány, gida

100 Ft/db.

2016. január 26.
Mélykút Város Önkormányzat által fenntartott Művelődési Ház 

és Fenyő Miksa Könyvtár költségvetési intézmény megszüntetésével 
kapcsolatos intézkedések meghozatala. 

A Képviselő-testület 2016. március 31. napjával jogutód nélkül 
megszünteti a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtárat, mint költ-
ségvetési szervet. A Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár által 
végzett könyvtári tevékenység közfeladatát 2016. április 1-jétől Mélykút 
Város Önkormányzathoz csatolt szervezeti egység keretében látja el. 
A könyvtári szakfeladaton lévő 2 fő könyvtáros továbbfoglalkoztatásra 
kerül. A Képviselő-testület 2016. április 1-jétől a közművelődési és 
sportszervezési tevékenységet – közművelődési megállapodás meg-
kötésével – a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti 
és Kulturális Nonprofit Kft-vel kívánja ellátni a jelenlegi feladatellátási 
helyek megtartása mellett. Az intézményben dolgozó közművelődési 
szakember I., közművelődési szakember II., karbantartó-fűtő I., kar-
bantartó-fűtő II. a nonprofit kft-nél nem kerülnek továbbfoglalkozta-
tásra. A Művelődési Házban dolgozó takarító továbbfoglalkoztatásra 
kerül. A Sportcsarnokban dolgozó takarító nem kerül továbbfoglal-
koztatásra. A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és 
Kulturális Nonprofit Kft 4 órás művelődésszervező foglalkoztatásával 
tesz eleget a jogszabályi kötelezettségének.

A tanácskozó teremből jelentjük …

Mélykút Város Önkormányzata meghívja 
Önt és kedves családját  

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
168. évfordulójának tiszteletére tartandó

 VÁROSI ÜNNEPSÉGRE,  
melyet március 15-én kedden 1430 órakor tartunk a 

’48-as emlékműnél.
Ünnepi beszédet mond:

Bányai Gábor országgyűlési képviselő
Az ünnepi műsorban közreműködnek:

Fanfárosok
Beregi Band Fúvószenekar

Színkópé Színitanoda tanulói

Kovács Tamás 
polgármester

Program:
1430  Városi ünnepség
1600 

Tematikus megnyitó
300 év története - Dr Rauzs József előadása 
a Fenyő Miksa Könyvtárban
1800 Ünnepi szentmise – Szent Joachim – 
 templom
 Mise után mécsesgyújtás a Petőfi 
 szobornál
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 
szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint 
2016. január 1-jétől a vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben 
történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az 
ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül 
választhasson.

A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különbö-
ző űrmértékű gyűjtőedény közül 

a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy 
olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az 
űrmértéke a 80 litert nem haladja meg, 

b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes 
személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény 
választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert 
nem haladja meg. A jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban 
az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant 
egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által 
kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

60 literes hulladékgyűjtő-edény • használatára az olyan háztar-
tások jogosultak, ahol a természetes személy (lakossági) életvi-
telszerű ingatlanhasználók száma 1 fő. 
80 literes hulladékgyűjtő-edény• t minden más esetben hasz-
nálhat a háztartás: ahol a természetes személy (lakossági) életvi-
telszerű ingatlanhasználók száma 1 főnél több. 
A nem természetes személy által használt ingatlanokon nincsen • 
lehetőség a 120 literesnél kisebb kuka bevezetésére. 

A szolgáltatás igénybevételéhez a megfelelő méretű szabvá-
nyos hulladékgyűjtő edény beszerzése az ingatlan használójának 
feladata és költsége. 

A 60 literes hulladékgyűjtő edény alkalmazására vonatkozó jo-
gosultsági kérelmet a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.) címére kell eljut-
tatni. A kérelemhez mellékelni kell:

a Mélykút Város Polgármesteri Hivatal által kiadott igazolást ar-• 
ról, hogy az ingatlanba maximum 1 személy van bejelentkezve; 
a hulladékszállító edényzet megvásárlását igazoló, névre szóló • 
bizonylatot.

A 80 literes hulladékgyűjtő edény alkalmazására vonatkozó jo-
gosultsági kérelmet a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.) címére kell eljut-
tatni. A kérelemhez mellékelni kell: 

a hulladékszállító edényzet megvásárlását igazoló, névre szóló • 
bizonylatot. 

A kérelem beszerezhető a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlá-
tolt Felelősségű Társaság ügyfélszolgálatán, a Polgármesteri Hivatalban, 
valamint elektronikus úton letölthető Mélykút Város honlapjáról.

A szolgáltatás díjai a következők: 
Lakossági alapszolgáltatás
2016.01.01-től

liter nettó Ft Áfa bruttó Ft fogyasztói díj/alkalomFt

60 157 42 199 199
70 184 50 234 234
80 210 57 267 267

110 289 78 367 367
120 315 85 400 400

A kérelmek alapján a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlá-
tolt Felelősségű Társaság elkészíti az érintett ingatlanra vonatkozó 
hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés módosítását. 

Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás csak a megfelelő méretű 
hulladékgyűjtő edénnyel vehető igénybe, a FBH-NP Közszolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult az edény meglétét 
ellenőrizni. 

A szolgáltatás tartalma minden esetben a szerződés módosítását 
követő hónap első napjától változik. (Pl. március hónap során módo-
sított szerződés alapján április 1. napjától vehető igénybe a szolgáltatás 
a módosított edénymérettel.) 

A jogosultság módosulását vagy megszűnését jelentő változá-
sokat (pl. növekszik az életvitelszerű ingatlanhasználók száma) 
15 napon belül be kell jelenti a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyfélszolgálatán. 

A FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
a 60 literes edényekre való jogosultságot ellenőrizheti, és amennyi-
ben megállapítást nyer, hogy az ingatlanhasználó eredetileg, továbbá 
bejelentési kötelezettségét elmulasztva jogosulatlanul vette igénybe 
a kisebb méretű gyűjtőedényt, a hulladékszállítási díj a jogosultság 
megszűnéséig visszamenőleg 120 literes gyűjtőedényre vonatkozóan 
számlázásra kerül. 

A jogosultsággal kapcsolatosan további információ kérhető 
személyesen ügyfélfogadási időben a FBH-NP Közszolgáltató • 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyfélszolgálatán, a 
79/524-821 telefonszámon; 
a Polgármesteri Hivatal 2. és 18. sz. irodában, és a 77/560-004 • 
telefonszámon, illetve
a mélykúti lakosságszolgálati csoportnál (6449 Mélykút, Temp-• 
lom u. 12.), és a 77/400-190-es telefonszámon. 

Lajdi – Illés Genovéva
főtanácsos

Tájékoztató 
A 60 VAGy 80 lITERES HullADÉKGyűjTő EDÉNy IGÉNyBEVÉTElÉHEz SzÜKSÉGES EljÁRÁSHOz

Anyakönyvi hírek
Meghaltak: Györök Józsefné Binszki Anna élt 88 évet, Lengyel 
Károlyné Beszedics Borbála élt 67 évet, Illés Gáborné Nagy Margit élt 
81 évet, Mikó Istvánné Binszki Franciska élt 89 évet, Doszkocs Istvánné 
Bozár Erzsébet  élt 89 évet, Dávid Lajosné Bugóczki Erzsébet  élt 92 
évet, Daróczi Sándorné Ézsiás Ilona élt 89 évet, Nagy Pál élt 80 évet
2015. decemberben születettek:
Selymes Luca            an.: Hegedűs Anita

Gömöri Bálint             an.: Kis-Gombos Anna
Kovács Csenge          an.: Kovács Nikolett
Kakuk Patrik              an.: Sutus Renáta
2016. januárban születettek:
Vakula Alíz                an.: Szűcs Rebeka
Burai Kiara                an.: Burai Szandra
Paska Blanka            an.: Lehoczki-Krsjak Szilvia
Petrovics Raul            an.: Petrovics Judit
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A családtámogatási ellátások gyűjtőfoga-
lom, mely magába foglalja a következő ellátá-
sokat:
- anyasági támogatás
- gyermekgondozást segítő ellátás - GyES 
- gyermeknevelési támogatás – GyET
- családi pótlék (nevelési ellátás/iskoláztatási 
támogatás)
Melyek a jogosultsági feltételek a családtá-
mogatási ellátásokra? 

Anyasági támogatásra való jogosultság 
megállapítása iránti kérelem

Anyasági támogatásra a szülést követően az 
a nő jogosult, aki terhessége alatt legalább négy 
alkalommal – koraszülés esetén legalább egy-
szer – terhes gondozáson részt vett. Anyasági 
támogatásra jogosult az örökbefogadó szülő, 
ha a szülést követő hat hónapon belül az örök-
befogadást jogerősen engedélyezték; illetve a 
gyám, ha a gyermek a születését követően hat 
hónapon belül – jogerős határozat alapján – a 
gondozásába kerül. Az anyasági támogatás az 
anyát akkor is megilleti, ha a gyermek halva 
született.

Gyermekgondozást segítő ellátásra való 
jogosultság megállapítása iránti kérelem

A gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) 
Magyarországon a családtámogatási rendszer 
keretein belül alanyi jogon, havi rendszeres-
séggel járó támogatás. A gyermeket nevelő 
szülő,  illetve gyám a gyermek gondozására 
tekintettel – havi rendszerességgel járó – gyer-
mekgondozási segélyre jogosult

a) gyermek 3. életévének betöltéséig,
b) ikergyermekek esetén a tankötelessé vá-

lás évének végéig, (amennyiben ikergyermekek 
esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik 
meg, úgy a legkésőbb tankötelessé váló gyer-
meket kell figyelembe venni).

A gyermek tankötelessé válásának időpont-
jaként legfeljebb a gyermek 10. életéve betölté-
sének napját kell érteni.

c) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos 
gyermek 10. életévének betöltéséig. (Tartósan 
beteg, súlyosan fogyatékos gyermek esetén - 
amennyiben rá tekintettel családi pótlékot még 
nem igényeltek - úgy az igénybejelentéshez 
csatolni kell a külön jogszabály (5/2003. (II.19.) 
ESzCsM rendelet) szerinti igazolást.)

Gyermeknevelési támogatásra való jo-
gosultság megállapítása iránti kérelem 
Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, gyám 
jogosult, aki saját háztartásában három vagy 
több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb 
gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. élet-
évének betöltéséig jár. Megszűnik a jogosultság, 

ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét 
és ezzel a gyermekek száma három alá csök-
ken.

Családi pótlék
A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó 

költségekhez az állam havi rendszerességgel já-
ró nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást 
(a továbbiakban együtt: családi pótlékot) nyújt.

A nevelési ellátás a gyermek születésétől a 
tankötelezetté válása évének október 31-ig jár 
az ügyfél részére. Továbbá nevelési ellátásra sa-
ját jogán is jogosultságot szerezhet a kérelmező 
- a feltételek fennállása esetén.

Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé vá-
lás évének november 1-jétől a tankötelezettség 
teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség 
megszűnését követően közoktatási intézmény-
ben tanulmányokat folytató gyermekre tekin-
tettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, 
amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos 
nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét 
betölti.

2015. április 1-jével a családtámogatási fel-
adatok a Magyar Államkincstár megyei igazga-
tóságaitól a fővárosi és megyei kormányhivata-
lok hatáskörébe kerültek.

A családtámogatási ellátások igénylésé-
hez szükséges formanyomtatványt és az 
ahhoz csatolt dokumentumokat a kérelme-
ző benyújthatja a Kormányablakban. A be-
nyújtott igényt a kormányablak továbbítja a 
lakóhely szerint illetékes a kérelmet elbíráló 
megyei kormányhivatal felé. 

A Kormányhivatalok hatáskörébe tartozik a 
nagyszülő részére megállapítható gyermekgon-
dozási segély és a gyermeknevelési támogatás 
iránti kérelmek elbírálása és folyósítása, míg az 
ezeket meghaladó családtámogatási ellátások 
iránti kérelmek csak abban az esetben, ha az 
ellátást kérelmező munkahelyén nem működik 
családtámogatási kifizetőhely. 

Várjuk Tisztelt Ügyfeleinket. 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
KORMÁNYABLAK
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Tel.: 77/795-294  77/795-217
       77/795-290    77/795-291  

 Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 7.00-17.00  kedd: 8.00-12.00 
szerda: 8.00-16.00 csütörtök: 8.00-18.00
péntek: 8.00-12.00

Tisztelt Lakosság!
Mélykút Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az Önkormányzat Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatá-
ról szóló 5/2013.(IV.15.) önkormányzati 
számú rendelet 24. §-a értelmében 
2016. március 22.  napján (kedd) 17 
órai kezdettel lakossági fórumot hív 
össze a Művelődési Házba.

Napirend:
1. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi 
tevékenységéről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

2. Tájékoztató a 2016. évi tervekről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Megjelenésükre számítok!
Kovács Tamás
polgármester

Felhívjuk kedves olvasóink 
Figyelmét, hogy a 

Februári számban tévesen 
jelent meg 

a magyar máltai 
szeretetszolgálat 

„segítség az áramszámla 
kiFizetéséhez” 

cikke. 
A pályázAti hAtáridő 
decemberben lejárt.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Mélykút Város közigazgatási 
területén a hiányzó utcanév táblák 
pótlása, illetve a megváltoztatott utca-
név táblák cseréje befejeződött.
Felkérjük a Lakosságot, hogy ameny-
nyiben azt észleli, hogy valahol még 
indokolt lenne tábla kihelyezése, de 
arra nem került sor vagy igényt tart 
házszámtáblára, akkor azt a Polgár-
mesteri Hivatal 3. számú irodájában 
személyesen vagy a 77/560-003-as 
telefonszámon szíveskedjen jelezni 
2016. március 31. napjáig.

CSALÁDTÁMOGATÁSI  KÉRELMEK IS BENYÚJTHATÓK 
A KORMÁNYABLAKBAN



5 2016. március   Önkormányzati Tájékoztató   

A munkaadók a munkaerő-piaci prog-
ramban az állami foglalkoztatási szervként 
eljáró járási hivatal foglalkoztatási osztályá-
hoz benyújtott kérelem alapján kaphatnak 
támogatást, ha programrésztvevő álláskeresőt 
foglalkoztatnak munkaviszony keretében, tel-
jes munkaidőben vagy legalább a napi 4 órát 
elérő részmunkaidőben.

A bérköltség támogatás igénybevételével 
egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatá-
sára tekintettel az adókedvezményekre való 
jogosultságok is érvényesíthetőek (például 
Rehabilitációs kártya, a Munkahelyvédelmi 
Akcióterv által biztosított adókedvezmény), 
természetesen a projekt keretében nyújtható 
támogatásnál a munkáltató által ténylegesen 
megfizetett összeget kell figyelembe venni. 
A halmozódás eredményeképpen a bruttó 
támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 
bérköltségek 100%-át a munkavállaló foglal-
koztatásának bármely időszaka alatt.

A projektben háromféle konstrukcióban 
nyújtható bérköltség támogatás (program-
konstrukciós szempontból mindhárom csak 
nyilvántartott álláskeresők esetén):

a) „legfeljebb 90 nap 100%” de minimis 
konstrukció:

E bérköltség támogatás munkatapasztalat-
szerzés céljából nyújtható a munkaerő-piaci 
programban, legfeljebb 90 napra (a foglalkoz-
tatási jogviszony természetesen ezen túlter-
jedhet), kivéve az 1. (nem kiemelt csoportba 
tartozó) és 7. (közfoglalkoztatásból verseny-
szférába kilépő) célcsoport mentén bevont 
résztvevők kapcsán. A támogatás mértéke a 
munkabér és az azt terhelő szociális hozzá-
járulási adó legfeljebb 100%-a lehet. Célja 
egyrészt oldani a munkáltatók előítéleteit 
(a munkavállaló munkavégző képességének, 
munkabírásának megismertetése által), más-
részt, hogy a résztvevők önmaguk is meg-
győződjenek arról, hogy alkalmasak a kép-
zettségük, a képességeik, a korábbi szakmai 
tapasztalataik alapján a valós munkafeltételek 
között zajló munkavégzésre. 

Szükséges, hogy a munkavállaló felvétele a 
kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos 
statisztikai létszámhoz viszonyítva a munka-
vállalói létszám nettó növekedését eredmé-
nyezze. 

A munkaadónak vállalnia szükséges – an-
nak érdekében, hogy a felek számára lehető-
leg a teljes időszak rendelkezésére álljon a ta-
pasztalatok megszerzésére –, hogy próbaidőt 

nem köt ki, valamint hogy a foglalkoztatási 
kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem 
szünteti meg a résztvevő munkaviszonyát, 
illetve hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt 
a munkaadó működésével összefüggő okból 
történő felmondással nem szünteti meg a 
résztvevő, illetve a vele azonos vagy hasonló 
munkakörben foglalkoztatott munkavállalók 
munkaviszonyát.

A „legfeljebb” jelző azt jelenti, hogy 90 
napnál kevesebb időtartamra is megállapít-
ható a támogatás — azonban szükséges arra 
törekedni, hogy rövidebb formában csupán 
a  munkaerő-piaci program záró dátuma 
felé beszűkülő programidőben alkalmazza az 
állami foglalkoztatási szerv.

Indokoltság esetén a legfeljebb 90 napos 
munkatapasztalat-szerzést követően – a 2- 6. 
közötti célcsoportok mentén bevontak ese-
tében — adható még a maximum 12 havi 
foglalkoztatási támogatás (a körülményektől 
függően bértámogatásként vagy bérköltség 
támogatásként) is, a legfeljebb 8+4 havi 
konstrukcióban (tehát legfeljebb 8 havi 70%-
os támogatás, további 4 havi támogatás nélkü-
li továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel), de 
az alábbiakban részletezett, legfeljebb 8+4 
havi 100%-os bérköltség támogatás — mely 
egyébként is csak a 3., 6., 7. célcsoport men-
tén bevontak esetén nyújtható — nem.

b) „legfeljebb 8+4 havi 70%” de minimis 
konstrukció:

E bérköltség támogatás csak nyilvántar-
tott álláskereső programrésztvevők érdekében 
nyújtható, s esetükben is csak akkor, ha nem 
nyújtható a csoportmentességi szabályok sze-
rinti, hasonlóan legfeljebb 8+4 havi 70%-os 
foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatási 
konstrukció. Az alábbi konstrukcióban lehet-
séges nyújtani, lehetőleg a maximális támo-
gatási időtartamot célozva, s természetesen 
olyan hatósági szerződéssel, amely a teljes 
(legfeljebb) 8+4=12 hónapra állapít meg 
kötelezettségeket:

A támogatás folyósítási időtartama legfel-• 
jebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos 
támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási 
kötelezettség előírása mellett. (Amennyi-
ben a támogatás nem 8+4=12 hónapra 
kerül megállapításra, akkor minden ele-
mét arányosan csökkenteni kell.)
A támogatás mértéke a foglalkoztatót • 
terhelő bér és szociális hozzájárulási adó 
legfeljebb 70%-a. 

Szükséges, hogy a munkavállaló felvétele a 
kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos 
statisztikai létszámhoz viszonyítva a munka-
vállalói létszám nettó növekedését eredmé-
nyezze.

A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy 
a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös 
megegyezéssel nem szünteti meg a résztvevő 
munkaviszonyát, valamint, hogy a foglalkozta-
tási kötelezettség alatt a munkaadó működé-
sével összefüggő okból történő felmondással 
nem szünteti meg a résztvevő, illetve a vele 
azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoz-
tatott munkavállalók munkaviszonyát.

E bérköltség támogatás ugyanazon prog-
ramrésztvevő foglalkoztatása kapcsán nem 
kombinálható az alább ismertetett, legfeljebb 
8+4 havi 100% bérköltség támogatással (s 
természetesen a legfeljebb 8+4 havi 70%-os 
foglalkoztatást bővítő támogatással sem kom-
binálható, hiszen éppen annak nyújthatatlan-
sága esetén alkalmazható csak).

c) „legfeljebb 8+4 havi 100%” de minimis 
konstrukció:

E bérköltség támogatás kizárólag a 3. 
(alacsony iskolázottságú), a 6. (50 év feletti 
nyilvántartott álláskeresők) és a 7. (közfoglal-
koztatásból versenyszférába kilépő) célcso-
portok mentén bevont programrésztvevők 
érdekében nyújtható, az alábbiak szerinti 
konstrukcióban, lehetőleg a maximális tá-
mogatási mértéket és időtartamot célozva, s 
természetesen olyan hatósági szerződéssel, 
amely a teljes (legfeljebb) 8+4=12 hónapra 
állapít meg kötelezettségeket:

A támogatás folyósítási időtartama legfel-• 
jebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos 
támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási 
kötelezettség előírása mellett. (Amennyi-
ben a támogatás nem 8+4=12 hónapra 
kerül megállapításra, akkor minden ele-
mét arányosan csökkenteni kell.)
A támogatás mértéke a foglalkoztatót • 
terhelő bér és szociális hozzájárulási adó 
legfeljebb 100%-a, s a támogatás mértéke 
havonta legfeljebb a minimálbér két-
szerese és annak szociális hozzájárulási 
adója mértékéig terjedhet. 

Szükséges, hogy a munkavállaló felvétele a 
kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos 
statisztikai létszámhoz viszonyítva a munka-
vállalói létszám nettó növekedését eredmé-
nyezze.

A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
jánoshalmi járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály     GINOP - 5.1.1-15/2015-00001

TÁjÉKOzTATÓ
a GINOP -  5.1.1-15/2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programból nyújtható

 bérköltség (legfeljebb 90 napos, legfeljebb 8+4 havi 70%, legfeljebb 8+4 havi 100%) támogatásról 
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a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös 
megegyezéssel nem szünteti meg a résztvevő 
munkaviszonyát, valamint, hogy a foglalkozta-
tási kötelezettség alatt a munkaadó működé-
sével összefüggő okból történő felmondással 
nem szünteti meg a résztvevő, illetve a vele 
azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoz-
tatott munkavállalók munkaviszonyát.

E bérköltség támogatás ugyanazon prog-
ramrésztvevő foglalkoztatása kapcsán nem 
kombinálható a fentebb ismertetett, legfel-
jebb 8+4 havi 70% bérköltség támogatással, 
sem a legfeljebb 90 napos 100% bérköltség 
támogatási konstrukcióval.

A bérköltség támogatások konstrukciói 
csak de minimis támogatásként nyújthatók, 
tehát a támogatott vállalkozásokra nézve az 
Európai Unió működéséről szóló Szerző-
dés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 
(de minimis) támogatásokra való alkalma-
zásáról szóló a Bizottság 2013. december 
18-i 1407/2013/EU rendelete (a továbbiakban: 
1407/2013/EU rendelet) rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

Nem nyújtható de minimis támogatás 
(azaz egyik bérköltség támogatási konstrukció 
sem): 

mezőgazdasági termékek elsődleges ter-• 
meléséhez (a 2014-2020 programozási 
időszakra rendelt források felhasználásá-
ra vonatkozó uniós versenyjogi értelem-
ben vett állami támogatási szabályokról 
szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 
19.§ (2) b) alatti 46. alcím alapján),
a halászathoz, akvakultúrához (vízi élő-• 
lényekkel (növények, állatok) kapcsolatos 
gazdálkodás, termelés, tenyésztés) kap-
csolódó tevékenységet végző vállalko-
zásoknak,
az exporttal kapcsolatos tevékenységek • 
(különösen: az exportált mennyiségek-
hez közvetlenül kapcsolódó támogatás, 
értékesítési hálózat kialakításával, mű-
ködtetésével vagy exporttevékenységgel 
összefüggésben felmerülő egyéb folyó 
kiadásokkal kapcsolatos támogatás) tá-
mogatásához, 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet (9) bekezdése és 1. cikk (1) 
bekezdés d) pontja szerint;
teherszállító járművek megvásárlására a • 
kereskedelmi fuvarozás terén működő 
vállalkozásnak, 
annak a munkaadónak, amelynek az • 
1407/2013/EU rendelet 2. cikke szerint a 
csekély összegű (de minimis) támogatá-
sai elérték az EU rendeletben meghatá-
rozott mértéket.

Egy és ugyanazon vállalkozásnak bármi-
lyen forrásból odaítélt de minimis támoga-
tások támogatástartalma három egymást 
követő év alatt tagállamonként nem halad-

ja meg a 200 000 euronak (ideértve a köz-
úti személyszállítást is), közúti kereskedelmi 
árufuvarozás esetén 100 000 euronak meg-
felelő forintösszeget.

Nem nyújtható továbbá egyik bérköltség 
támogatási konstrukció sem annak a mun-
kaadónak, 

amely nem felel meg a rendezett mun-• 
kaügyi kapcsolatok — az államháztar-
tásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: Ávr.) 82 §-ában meghatáro-
zott — feltételeinek,
amely jogerős végzéssel elrendelt csőd, • 
felszámolási, végelszámolási vagy egyéb 
– megszüntetésre irányuló, jogszabályban 
meghatározott – eljárás alatt áll (Ávr. 81. § 
b) pont), 
amelynek a kérelem benyújtásakor ese-• 
dékessé vált és meg nem fizetett köztar-
tozása van,
amely jogi személy nem minősül átlátható • 
szervezetnek,
amely nem felel meg a köztulajdonban • 
álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. tör-
vénynek,
amely a közpénzekből nyújtott támo-• 
gatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 
szerinti nyilatkozata alapján nem részesül-
het támogatásban,
amelyet a Knyt. megsértése miatt bármely • 
szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét a 
honlapon közzétették, a kizárást megálla-
pító jogerős döntéstől számított két évig,
amely a jogszabályban, különösen az Ávr-• 
ben a támogatói okirat kiadásának vagy a 
támogatási szerződés megkötésének fel-
tételeként meghatározott nyilatkozatokat 
nem teszi meg, dokumentumokat nem 
nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát 
visszavonja.

A kérelem benyújtásának módja, elbírá-
lásának menete

A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően 
a munkaerő-piaci program célcsoportjába 
tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye 
szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási 
osztályára kell benyújtani. A járási hivatal a 
támogatásáról mérlegelési jogkörben dönt. A 
támogatással összefüggő tennivalók és eljá-
rások tekintetében a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerint 
kell eljárni. A kérelem pozitív elbírálását köve-
tően a kérelmezővel a járási hivatal hatósági 
szerződést köt, melyben részletesen rögzítés-
re kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok 
és kötelezettségek, a támogatás elszámolására 
vonatkozó szabályok. A foglalkoztatottakat a 

járási hivatal közvetítheti ki a munkáltatóhoz, 
a foglalkoztatást csak a hatósági szerződés 
megkötését követően lehet megkezdeni.

A KORMÁNYABLAKBAN 
lehet benyújtani az 

állampolgársági 
kérelmeket

A BKMKH jánoshalmi járási Hivatalának 
Kormányablakánál is be lehet nyújtani 
az állampolgársági kérelmeket. Az ezzel 
kapcsolatos nyomtatványok letölthetők a 
www.allampolgarsag.gov.hu honlapról. 

A kérelmet csak személyesen, a kitöltött 
adatlapok leadásával lehet benyújtani, 
mivel az ügyintéző köteles meggyőződ-
ni arról, a kérelmező beszéli a magyar 
nyelvet. 
Továbbra is el lehet indítani az eljárást 
minden külképviseleten, a Kormányab-
lakoknál, illetve a Bevándorlási és Állam-
polgársági Hivatalnál.
Nem változott az a szabály, hogy az ál-
lampolgársági esküt bármely polgármes-
ter előtt vagy bármely külképviseleten le 
lehet tenni.
A kérelmek beadásával kapcsolatban fel-
világosítást, időpontot kérni, érdeklődni 
a következő elérhetőségen lehet: 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

KORMÁNYABLAK
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Tel.: 77/795-294  77/795-217    77/795-290    

77/795-291  
 Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 7.00-17.00  kedd: 8.00-12.00 
szerda: 8.00-16.00 

csütörtök: 8.00-18.00 péntek: 8.00-12.00
Ügyintéző neve: Bajzákné Somoskövi Éva  

E-mail cím: 
somoskovi.eva@bacsjaras.gov.hu

Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala



7 2016. március   Önkormányzati Tájékoztató   

Járjunk az irgalmasság iskolájába
Böjte Csaba ferences szerzetes atya az irgalmasság szent évében az 

általa nevelt árva gyermekekkel együtt kitalálta, hogy megnyitnak egy új 
iskolát, az irgalmasság iskoláját. Ebben az iskolában tanulhatunk és házi 
feladatot is kapunk. „Legyetek irgalmasok, mint a mennyei Atya” – ez a 
teendő, feladat mindannyiunknak. Miről is beszélt Jézus az irgalmasság 
kapcsán? Mit kell tennünk, hogy irgalmasok legyünk? Az utolsó ítéletről, 
arról a pillanatról, amikor mindannyiunk megjelenik Isten színe előtt, 
hogy elvegye jutalmát, amiért földi életében megdolgozott, Jézus így 
beszél: „Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának 
kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet 
összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor 
elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig 
a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám ál-
dottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert 
éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; 
idegen voltam, és ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; be-
teg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!” 
Erre megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, 
hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? 
Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy 
betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy 
meglátogattunk volna?” Akkor a király így felel: „Bizony, mondom nektek: 
Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!” 
Ezután a balján állókhoz szól: „Távozzatok tőlem, ti, átkozottak, az örök 
tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és 
nem adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen 
voltam, és nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; 
beteg voltam és börtönben sínylődtem: és ti nem látogattatok meg en-
gem!” Erre ők is megkérdezik: „Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy 
szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem 
siettünk a segítségedre?” Ő pedig ezt feleli majd nekik: „Bizony, mondom 
nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek!” 
Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.” 
(Mt 25,31-46)

jézus a mi tanítónk, rá figyelünk, és bízunk a szavában, elhisszük, 
hogy amit mond, az úgy lesz, jóban és rosszban egyaránt. És miért 
legyünk irgalmasok, mert hozzánk is az a mennyei Atya. Irgalmasnak 
lenni annyit tesz, mint a másikhoz szeretettel odafordulni. Nagyon 
fontos, hogy a mi világunkban, 2016-ban, ahol annyi a magányos, 
magának élő, magamutogató ember, újra egymásra találjunk, odafor-
duljunk a másik emberhez. jézus 7 dolgot, 7 problémát sorol fel az ir-
galmasság tetteiként, de nyilvánvaló, hogy ennél sokkal több azoknak 
a gondoknak a száma, amiben sokszor és sokan szenvedünk.

Éhes emberekkel sokszor találkozunk. Itt helyben is akadnak éhe-
ző emberek, akiknek segíthetünk a környezetünkben, de az Egyház 
Charitas szervezetén keresztül évente többször is rendszeresen tá-
mogatja a rászoruló embereket, családokat élelmiszeradományokkal. 
Nekünk, mélykútiaknak, különösen is kedves szentünk Árpádházi 
Szent Erzsébet, egyik templomunk védőszentje, akire feltekintünk, 
és követhetjük példáját, hiszen az adakozó szeretet különös szentje 
ő. Az éhezés nem csak testi, hanem sokszor lelki formában is felüti 
a fejét. Éhezünk a szeretetre, arra, hogy valaki meglátogasson, valaki 
hozzám szóljon, valaki megsimogassa a kezem, meghallgasson, segít-
sen kiemelkedni a bajból. jézus példáját követve – aki sokszor látta el 
az éhező embereket élelemmel, lelki táplálékkal – tudjunk másokat 
tápláló emberekké válni. Szoktuk mondani egymásnak a családban, 
„zabálnivaló”, „úgy szeretlek, majd megeszlek”. jézus nem csak 
beszél a szeretetről, hanem maga is szeret; kenyeret szaporít, növeli 

a halfogást, feltámadása után maga készít vacsorát tanítványainak, 
és nem utolsósorban az utolsó vacsorán önmagát adja oda a kenyér 
színe alatt, hogy megegyük. Vannak olyanok az életünkben, akik 
arra éheznek, hogy megbocsássunk nekik, felhívjuk telefonon, és 
érdeklődjünk, hogy-hogy van, vagy szeretettel figyelmeztessük, ha 
rossz úton jár. Adja az Úr, hogy tudjuk mások testi és lelki éhségét 
csillapítani.

Egyszer túrázni voltunk valamikori gimnazista osztálytársaimmal, 
és az erdőben nem akadt víz, sem patak, sem kút. A mi vizünk pe-
dig elfogyott. Hihetetlenül jólesett az, amikor az első adandó helyen 
meghívott bennünket egyik osztálytársam egy üdítőre. jézus a kánai 
menyegzőn látva az ünneplő népe hiányos borkészletét, jót cseleked-
ve, a vízből bort készített azért, hogy az öröm méltó legyen. Sokszor 
egy üdítő, egy jó pofa sör vagy egy kellemes kávé nagy ajándék lehet 
a másiknak, és főleg azért, mert ebben az italban benne van a meg-
hívás is, az, aki adja, jó lélekkel, szeretettel teszi, valamint közben 
igazán találkozunk is, mert a mai világunk a számítógép világa, mely-
ben nem találkozunk személyesen egymással. Az, amikor leülünk 
a házastársunkkal, családunkkal, barátainkkal, munkatársainkkal 
közösen egy italt meginni, az közösséggé formál bennünket, bizonyos 
értelemben eggyé válunk, és ami szintén fontos, hogy odafigyelünk 
egymásra. jézus, amikor a kereszten függött, ezt mondta: „Szomja-
zom”. Szomjazott, és volt olyan jószívű katona, aki csillapította jézus 
szomját. jézus szomjazik, szomjazott emberileg a kereszten, és szom-
jazza mind a mai napig a mi szeretetünket, figyelmünket.

Most az irgalmasság testi cselekedetei közül az éhezők és szom-
jazók megsegítésére figyeltünk oda, és csodálkoztunk rá. Adja az Úr, 
hogy a következő hónapban tudjuk csillapítani éhező és szomjazó 
embertársaink ínségét.

Nagyböjti lelkigyakorlatunk.
Ebben az esztendőben nagyböjti lelkigyakorlatunkat Gál József atya a 

kecskeméti Szent Miklós-templom káplánja tarja. Időpont 2016. március 
18-19-20. Pénteken és szombaton délután 17 órától gyóntatás 18 szentmi-
se elmélkedéssel. A húsvéti szentmisék rendje

Nagycsütörtökön este 19 órakor szentmise az utolsó vacsora 
emlékére. Majd virrasztás 8-9 óra egyházközségi képviselőtestület, 
imacsoportok részvételével, 9-10 óra a családok fiatalok számára.

Nagypénteken délután 3 órakor keresztúti ájtatosság a Kálvária 
temetőben (rossz idő esetén a templomban), majd azt követően liturgia 
a benti templomban. A Szent Erzsébet-templomban délután 3 órától 
lesz keresztút nagypénteki liturgiával egybekötve.

Nagyszombaton 19 órától tűzszenteléssel kezdődő szentmise, 
majd Feltámadási körmenet. Húsvétvasárnap vasárnapi miserendet 
tartunk. Húsvéthétfőn csak reggel 7 órakor lesz szentmise.

Zarándoklat
Az Irgalmasság szent évében zarándoklatra hívjuk a mélykúti test-

véreket. zarándokolni lehet gyalog, kerékpárral és autóval. zarándok-
latunk célja átlépni az irgalmasság kapuján. Előtte közösen végeznénk 
el az Isteni Irgalmasság kilencedét. Nagypénteken és nagyszombaton 
reggel 7 órakor, húsvét vasárnaptól pedig este 19 órától a Szent 
joachim-templomban. Ennek lezárása lenne a zarándoklat Kisszállá-
sára 2016. április 2-án. Tervezett indulás a plébánia elől, gyalogosok-
nak 12.00, kerékpárosoknak 14.00 órkor, autósok pedig fakultatívan, 
mivel a közös program 16 órakor kezdődik Kisszálláson. A visszaút a 
gyalogosoknak autóbusszal lesz.

Várjuk a testvérek jelentkezését, ki milyen formában szeretne a 
zarándoklaton részt venni. jelentkezési határidő: 2016. március 20. 
(virágvasárnap)
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A munkaadók az állami foglalkoztatási 
szervként eljáró járási hivatal foglalkoztatási 
osztályára benyújtott kérelem alapján foglalkoz-
tatás bővítését szolgáló támogatást kaphatnak a 
munkaerő-piaci programból, ha az abban részt-
vevő álláskeresőt munkaviszony keretében fog-
lalkoztatják, teljes munkaidőben, vagy legalább 
a napi 4 órát elérő részmunkaidőben.

A támogatás időtartama, mértéke
A támogatás folyósítása legfeljebb nyolc hó-

napra lehetséges, úgy, hogy a munkaadónak 
vállalnia kell a munkavállaló munkaviszony 
keretében történő foglalkoztatását a támogatás 
folyósítási időtartama alatt, továbbá a támo-
gatás nélküli továbbfoglalkoztatás időtartama 
alatt, amely utóbbi a támogatás folyósítási 
időtartama 50%-ának megfelelő további idő-
tartam (együtt: a foglalkoztatási kötelezettség 
időtartama alatt).

A támogatás folyósítási időtartamában a tá-
mogatás mértéke a munkabér és a ténylegesen 
átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adója 
legfeljebb 70%-a lehet. 

A támogatás igénybevételével egyidejűleg 
ugyanazon személy foglalkoztatására tekintet-
tel – az adójogi jogszabályoknak megfelelően 
– az adókedvezmények (például Rehabilitáci-
ós kártya, Munkahelyvédelmi Akcióterv általi) 
kedvezmények is érvényesíthetőek.  Ezen adó-
kedvezmények mellett a támogatás egyidejűleg, 
ugyanazon személyre tekintettel a következők 
szerint vehető igénybe: a halmozódás ered-
ményeképpen a bruttó támogatási intenzitás 
nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át a 
munkavállaló foglalkoztatásának bármely idő-
szaka alatt.

A támogatás odaítélésének feltételei
Támogatás állapítható meg azon munkaadó 

részére, aki:
vállalja a munkaerő-piaci programban a) 
résztvevő hátrányos helyzetű, vagy súlyo-
san hátrányos helyzetű, vagy megváltozott 
munkaképességű (ld. jellemzők kifejtését 
a továbbiakban) álláskereső munkaviszony 
keretében történő foglalkoztatását a támo-
gatás folyósításának, továbbá a támogatás 
folyósítási időtartamát követően a támo-
gatási idő legalább 50%-ának megfelelő 
időtartamban (együtt: a foglalkoztatási 
kötelezettség alatt),

– A programban résztvevő álláskereső hát-
rányos helyzetű álláskeresőnek tekinthető 
amennyiben

1. legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 

rendelkezik, vagy 
2. az ötvenedik életévét betöltötte, vagy
3. a járási hivatal legalább hat hónapja állás-

keresőként tartja nyilván, vagy
4. a saját háztartásában egy vagy több eltar-

tott személlyel egyedül élő felnőtt, vagy
5. 12 hónapon belül gyermekgondozási se-

gélyben, gyermeknevelési támogatásban, 
illetőleg terhességi gyermekágyi segély-
ben/csecsemőgondozási díjban, gyer-
mekgondozási díjban, vagy ápolási díj-
ban részesült, vagy

6. 12 hónapon belül előzetes letartóztatás-
ban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás 
büntetését töltötte, vagy

7. nappali tagozatos tanulmányait legalább 
két éve fejezte be, és még nem állt rend-
szeres fizetett alkalmazásban (rendszeres 
fizetett alkalmazásnak minősül, ha az 
álláskereső a nappali tagozatos tanulmá-
nyok befejezését követő két év alatt leg-
alább 240 napig munkaviszonyban állt).

Az 1-8. pontban meghatározott feltételek-
nek a foglalkozatás megkezdésének a támo-
gatás iránti kérelemben megjelölt várható 
időpontjában kell fennállnia. A jogszabály 
szerinti ellátásban részesülés, illetve annak 
lejárta az ezt tanúsító dokumentumok (Tár-
sadalombiztosítási igazolvány, Kincstár vagy 
Polgármesteri Hivatal által kiállított igazolás) 
alapján, a szabadságvesztés, előzetes letar-
tóztatás, elzárás, illetve annak megszűnése a 
büntetés-végrehajtási intézet vagy rendőrség 
igazolása alapján állapítható meg.
súlyosan hátrányos helyzetű álláskereső•  
az, aki legalább 24 hónapja álláskereső, vagy 
az a hátrányos helyzetű személy, aki legalább 
12 hónapja álláskereső,
megváltozott munkaképességű személy•  
[az Flt. 58. § (5) bekezdés m) pont szerint] 
testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek 
az orvosi rehabilitációt követően munkavál-
lalási és munkahely-megtartási esélyei testi 
vagy szellemi károsodása miatt csökkennek. 
A 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 27. § (5) 
bekezdése alapján ezeknek a feltételeknek 
az alábbi személyek felelnek meg:]
akinél a munkaképesség-csökkenés mértéke • 
az Országos Orvosszakértői Intézetének, vas-
utas biztosítottak esetében a Magyar Állam-
vasutak Orvosszakértői Intézetének igazolása 
szerint legalább az 50 százalékot eléri,
akinek az össz-szervezeti egészségkároso-• 
dása az Országos Rehabilitációs Szakértői 

Intézet minősítése szerint legalább 40 száza-
lékos mértékű,
akinek az egészsége a rehabilitációs hatóság • 
komplex minősítése szerint legfeljebb 60 
százalékos mértékű,
aki fogyatékossági támogatásra jogosult,• 
aki vakok személyi járadékában részesül,• 
az összevont adóalap adóját csökkentő • 
kedvezmény igénybevétele szempontjából 
súlyos fogyatékosságnak minősülő betegsé-
gekről szóló 335/2009. (XII. 29). Korm. ren-
delet, illetve a súlyos fogyatékosság minősíté-
séről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) 
EüM rendelet szerinti szakorvosi igazolás-
sal rendelkezik fogyatékosságnak minősülő 
betegségekről az összevont adóalap adóját 
csökkentő kedvezmény igénybevételéhez,
aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek • 
közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. 
(VI. 29.) Korm. rendelet alapján, a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéle-
ménye szerint súlyos mozgáskorlátozottnak 
minősül,
aki audiológiai szakvélemény alapján mind-• 
két fülre legalább 60 százalékban elvesztette 
hallását, vagy
aki az•  a)-h) pontokban foglaltak szerinti káro-
sodást nem tud igazolni, de egészségkároso-
dása, fogyatékossága fennáll és foglalkozás-
egészségügyi szakellátó hely szakvéleménye 
alapján megállapítható, hogy munkavállalási 
és munkahely megtartási esélyei testi vagy 
szellemi károsodása miatt csökkentek.

a munkaerőigény benyújtására vonatkozó b) 
kötelezettségét a foglalkoztatás elősegíté-
séről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.)  
8. § (6) bekezdés b) pontja szerint teljesí-
tette,
a kérelem benyújtását megelőző tizenkét c) 
hónapban az általa foglalkoztatott mun-
kavállalók munkaviszonyát működésével 
összefüggő okból felmondással nem szün-
tette meg, továbbá
kötelezettséget vállal arra, hogy az általa d) 
foglalkoztatott munkavállalók munkaviszo-
nyát a foglalkoztatási kötelezettség időtar-
tama alatt működési körében felmerülő 
okból felmondással nem szünteti meg, 
továbbá a támogatással érintett munkavál-
laló munkaviszonya közös megegyezéssel 
sem szűnik meg, illetve azt a munkaadó 
az Mt. 79. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
sem szünteti meg.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
jánoshalmi járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály     GINOP - 5.1.1-15/2015-00001

TÁjÉKOzTATÓ
a GINOP - 5.1.1-15/2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programból nyújtható

 foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatásról 
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vállalja, hogy a támogatással érintett sze-e) 
mély felvétele az érintett vállalkozás /
szervezet munkavállalói létszámának net-
tó növekedését eredményezi a kérelem 
benyújtását megelőző 12 hónap átlagos 
statisztikai állományi létszámához viszo-
nyítva.

A vállalkozás/szervezet munkavállalói létszá-
ma alatt valamennyi telephelyén foglalkoztatott 
munkavállalók összlétszámát kell érteni.

A nettó létszámnövekedés kiszámításánál 
nem kell figyelembe venni, ha a munkahely 
megüresedésére a munkaviszonynak a munka-
vállaló részéről történő megszüntetése, munka-
képtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, önkén-
tes munkaidő csökkentés, illetőleg a munkáltató 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tör-
vény (Mt.) 78. § (1) bekezdés szerinti azonnali 
hatályú felmondása következtében került sor.

Nem nyújtható támogatás annak a munka-
adónak,

amely exporttal kapcsolatos tevékenységet • 
folytat, azaz nem nyújtható az exportált 
mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó 
támogatás, értékesítési hálózat kialakításával 
és működtetésével vagy exporttevékenység-
gel összefüggésben felmerülő egyéb folyó 
kiadásokkal kapcsolatos támogatás a Szer-
ződés 107. és 108. cikke alkalmazásában 
bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 
piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításá-
ról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 
(továbbiakban: általános csoportmentességi 
rendelet) (9) bekezdése és 1. cikk (2) bekez-
dés c) pontja szerint, 
amely nehéz helyzetben lévő vállalkozás-• 
nak minősül, az általános csoportmentes-
ségi rendelet (14) és 1. cikk (4) bekezdés c) 
pontja alapján (lásd mellékelt tájékoztatót is 
a „nehéz helyzetben lévő vállalkozás” fogal-
mának meghatározásáról), továbbá
amellyel szemben egy támogatást jogelle-• 
nesnek és a közös piaccal összeegyeztethe-
tetlennek nyilvánító bizottsági határozat szü-
letett, és a határozaton alapuló visszafizetési 
kötelezettségének nem tett eleget.
amely nem felel meg a rendezett munka-• 
ügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)  
82. §-ában meghatározott feltételeinek,
amely jogerős végzéssel elrendelt csőd, • 
felszámolási, végelszámolási vagy egyéb 
– megszüntetésre irányuló, jogszabályban 
meghatározott – eljárás alatt áll (Ávr. 81. § 
b), 
amelynek a kérelem benyújtásakor esedé-• 
kessé vált és meg nem fizetett köztartozása 
van,
amely a közpénzekből nyújtott támogatások • 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény (a továbbiakban: Knyt.) szerinti nyi-
latkozata alapján nem részesülhet támoga-
tásban,
amelyet a Knyt. megsértése miatt bármely • 
szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét a 
honlapon közzétették, a kizárást megállapí-
tó jogerős döntéstől számított két évig,
amely jogi személy esetén nem minősül • 
az Áht. 50.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti 
átlátható szervezetnek,
amely nem felel meg a köztulajdonban álló • 
gazdasági társaságok takarékosabb működé-
séről szóló 2009. évi CXXII. törvénynek,
amely a jogszabályban, különösen az Ávr-• 
ben a támogatói okirat kiadásának vagy a 
támogatási szerződés megkötésének felté-
teleként meghatározott nyilatkozatokat nem 
teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja 
be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

A támogatás igénybevételének egyéb fel-
tételei

Az általános csoportmentességi rendelet I. 
fejezet 4. cikkének (1) bekezdés o), p) pontjai 
alapján az adott pénzügyi évben hátrányos 
helyzetű személy elhelyezkedésére tekintettel 
munkabér és szociális hozzájárulási adója cí-
men kapott összes állami támogatás támogatás-
tartalma jelen támogatással együtt nem haladja 
meg az évi 5 millió, megváltozott munkaké-
pességű személy esetén az évi 10 millió euro 
értéknek megfelelő összeget. 

Más állami támogatással vagy más közössé-
gi finanszírozással ugyanazokra a költségekre 
(munkabér és szociális hozzájárulási adója) 
vonatkozóan kapott támogatás bruttó támoga-
tási intenzitása jelen támogatással együtt nem 
haladja meg hátrányos helyzetű álláskereső 
foglalkoztatása esetén a bérköltségek 50%-át, 
megváltozott munkaképességű személy foglal-
koztatása esetén a bérköltségek 75%-át. 

Nem tekintjük állami támogatásnak, tehát 
az intenzitás számításánál nem kell figyelembe 
venni az adókedvezményekre való jogosultsá-
gok (Rehabilitációs kártya, Munkahelyvédelmi 
Akcióterv stb.) nyújtotta adókedvezményt.

A kötelezettségszegés eseteit és annak jog-
következményeit az „Út a munkaerőpiacra” 
munkaerő-piaci programból nyújtható foglal-
koztatás bővítését szolgáló támogatás általános 
szerződési feltételek c. dokumentum tartalmaz-
za, mely letölthető a 

www.munka.hu oldalról.

A kérelem benyújtásának módja, elbírá-
lásának menete

A támogatási kérelmeket a foglalkoztatást 
megelőzően a munkaerő-piaci program cél-
csoportjába tartozó személy lakóhelye, tartóz-
kodási helye szerint illetékes járási hivatal fog-
lalkoztatási osztályához kell benyújtani, amely 

a támogatásról mérlegelési jogkörben dönt. A 
támogatással összefüggő tennivalók és eljárások 
tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény szabályai szerint kell eljárni.

A kérelem pozitív elbírálását követően a ké-
relmezővel a járási hivatal hatósági szerződést 
köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek 
a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezett-
ségek, a támogatás elszámolására vonatkozó 
szabályok. (Az álláskeresőket a járási hivatal 
közvetítheti ki a munkáltatóhoz, a foglalkoz-
tatást csak a hatósági szerződés megkötését 
követően lehet megkezdeni.)

A BKMKH JÁNOSHALMI 

JÁRÁSI HIVATAL

HIVATALOS INTERNETES 

OLDALÁN ÁLLÁSAJÁNLATOKAT 

IS TALÁLHAT! 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hivatalos 
internetes oldala, a www.bkmkh.hu címen 
érhető el. 

A honlapon a BKMKH Jánoshalmi Járási 
Hivatala legfrissebb, naprakész információi 
is megtalálhatók a Járási hivatalok címszó 
alatt a következő helyen: http://bkmkh.hu/
janoshalmi_jarasi_hivatal

Információs oldalainkon megtalálhatók 
aktuális híreink, a Hivatal és szervezeti egy-
ségei: Kormányablak Osztály, Foglalkoztatási 
Osztály, Hatósági és Gyámügyi Osztály elér-
hetőségei, nyomtatványok továbbá tájékozta-
tók az intézhető ügyekről.

A Foglalkoztatási Osztály adatszolgáltatása 
alapján aktuális állás ajánlatokat is meg lehet 
tekinteni. 

A járási hivatalok dokumentumai között 
nagyon sok kérelem és bejelentés nyomtat-
vány található, ill. letölthető, melyek a 

www.bkmkh.hu/letoltesek oldalon 
érhetők el.
Jánoshalma, 2016-02-12.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala
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HIRDETMÉNY A  MÉLYKÚTI 
pIaCoN TÖrTÉNő ÁrUsíTÁs 

szaBÁlyaINaK 
vÁlTozÁsÁrÓl 

2016. feBrUÁr 1. NapJÁTÓl

Tájékoztatjuk a mélykúti piacon árusító-
kat, hogy a piac nyitva tartása az alábbiak 
szerint alakul:

 Kedd:            6.00 – 12.00
 Csütörtök:     6.00 – 12.00
 Péntek:         6.00 – 17.00
 Szombat:      6.00 – 12.00

A piacon történő árusítás esetében a 
helypénz mértéke is változott:
1. Zöldség, gyümölcs, 

élelmiszer, virág
200 Ft/m2/nap, 

500 Ft/m2/hó
2. Ruházat (új és hasz-

nált), textil, cipő, mű-
szaki cikk

1 000 Ft/m2/nap

3. Minden egyéb 1. és 2. 
pontba nem sorolha-
tó cikk

1 200 Ft/m2/nap

4. Járműről történt áru-
sítás esetén

500 Ft/db

5. Szopós csikó és bor-
jú, hízott sertés, anya-
koca és 6 hónaposnál 
idősebb süldő

200 Ft/db

6. 6 hónaposnál fiata-
labb sertés, malac, 
juh, kecske, bárány, 
gida

100 Ft/db

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pia-
con árusítás csak a megfelelő engedélyek 
birtokában lehetséges. 

A piacon történő értékesítés fokozottan 
ellenőrzésre kerül, amelynek keretében 
az engedélyeket be kell mutatnia az ott 
árusítónak.

Újra mélykúti siker a 
Budai Géza öregfiúk labdarúgó tornán!

Január 9-én rendeztük meg a XXVIII. kupát, melyen a következő csapatok vettek 
részt:

Paptamási (Románia), Bácskossuthfalva (Szerbia), 
Gara, Jánoshalma, Kisszállás, Mélykút

A kétcsoportos küzdelmet követően a döntőben Mélykút csapata hosszabbítás után 
7 : 6-ra győzte le Paptamási csapatát és nyerte meg 2015. után újra a kupát. A harmadik 
helyezett Gara csapata lett, miután  7 : 2-re  legyőzte Bácskossuthfalvát. Az ötödik helyért 
Kisszállás 9 : 7-re  verte meg Jánoshalmát. 

Különdíjazottak:  legjobb játékos  - Debrenti Attila Paptamási 
     legjobb kapus  - Nagy Tibor Gara
     gólkirály  - Tóbiás Zoltán (10 gól) Kisszállás
                Budai család díja - Szabó Tamás Mélykút
A jelenlévők egyhangú véleménye alapján az elmúlt időszak legszínvonalasabb és leg-

sportszerűbb kupáján vagyunk túl.
A vacsora hangulatát emelte, hogy az öregfiúk disznót vágtak és saját maguk, a fele-

ségek segítségével készítették el a töltött káposztát, amit Vörös István a kemencéjében 
varázsolt ehetővé. 

Ezúton mondunk köszönetet minden támogatónknak, akik évről évre lehetővé teszik, 
hogy méltó módon ünnepeljük meg névadónkat. 

Az öregfiúk nevében:
Dr. Sztantics Péter

TIszTelT vÁllalKozÓK!
Lehetőség van vállalkozásaik, termékeik, 

szolgáltatásaik ingyenes bemutatására, reklá-
mozására Mélykút város hivatalos honlapján, 

a
www.melykut.hu weboldalon.

Amennyiben élni szeretnének ezzel a lehe-
tőséggel, kérem, a részletekkel kapcsolatban 

keressék Bényi Józsefet a 
77/560-001-es telefonszámon.  
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EGYESÜLETI HÍREK
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója

Tisztelt Lakosság!
Örömmel számolunk be róla, hogy a 

közelmúltban a Mélykúti Polgárőr Egyesület 
átvehette Lada Niva 4×4 típusú járőr gép-
kocsiját. 

 A Mélykúti Polgárőrség több biztonság-
technikai eszközt szerzett be pályázatból, 
mely segíti a munkájukat.

A kapott eszközök jelentősen növelik a 
polgárőrség munkájának hatékonyságát.

Az Egyesület továbbra is várja a település 
biztonságáért rendjéért tenni akaró lakosok 
jelentkezését. A tagfelvétel folyamatos várjuk 
jelentkezését. Vészi József 06 70 523 4974

A képen Vészi József Mélykúti Polgárőr 
Egyesület Elnöke átveszi a gépjárművet Mé-
száros István Jánoshalmi Polgárőr Egyesület 
Elnökétől.

SzjA 1%
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

az elmúlt években személyi jövedelem-
adójuk 1%-át egyesületünknek ajánlották 
fel. További munkájukhoz sok sikert, jó erőt 
és egészséget kívánunk! Továbbra is kér-
jük adófizető tagtársainkat, családtagjaikat 
és mindazon személyeket, akik szeretnék 
támogatni egyesületünk sokirányú tevékeny-
ségét, ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 
1%-át közhasznú szervezetünknek. 

Adószámunk: 18343438-1-03 
Köszönjük! 

TAGDÍjAKRÓl
Egyesületünk elnöksége köszönettel tarto-

zik mindazon tagtársaknak, akik rendszeres 
tagdíjfizetéssel is segítik egyesületünk bizton-
ságos működését. 

A 2016. évi tagdíj összege: 1200 Ft, me-
lyet egyesületi irodánkban kérjük befizetni 
ügyfélfogadási időben.

EGÉSzSÉGMEGőRző TORNA
Az Általános Iskola tornatermében Cson-

tos Ferenc tanár úr vezetésével kedden és 
pénteken 17-órától egészségmegőrző tornát 
tartunk 10-es turnusokban. Várjuk új résztve-
vők jelentkezését is!

GyÓGyMASSzÍROzÁS
Tájékoztatjuk tagtársainkat és a kívülálló 

érdeklődőket, hogy a gyógy-masszírozás fo-
lyamatosan igénybe vehető. Időpont egyez-
tetés személyesen a Csorba-házban, vagy a 
06-20/405-1876 telefonszámon lehetséges.

A MÓRAHAlMI ERzSÉBET GyÓGyFÜR-
DőBEN 

- érvényes egyesületi tagkönyv felmutatása 
mellett – 10 alkalomra szóló kedvezményes 
bérlet váltható 8.500.- forintért, melyet hat 
hónap alatt lehet felhasználni egyéni oda-
utazással. 

HAjDÚSzOBOSzlÓI GyÓGyÜDÜlÉS
Szeretettel hívjuk tagtársainkat és a kívülál-

ló személyeket is a hagyományos hajdúszo-
boszlói gyógyüdülésre. Időpontja: 2016. no-
vember 6-13-ig. (8 nap 7 éjszaka, félpanziós 
ellátással) Költség tagok részére: 44500 Ft + 
IFA + útiköltség. Kívülállók részére: 49000 
Ft + IFA + útiköltség. A csoportos gyógy-
üdülés teljes időtartama alatt (7 éjszaka) je-
lenlévők közül – sorsolással - egy fő részére 
a Hőforrás Gyógyszálló visszatéríti az üdülés 
alapösszegét. Jelentkezéseket május 26-ig 
várjuk 10000 Ft előleg befizetésével.

GyÓGyÁSzATI SEGÉDESzKÖz 
ADOMÁNyOK
Értesítjük tagtársainkat, hogy Balogh László 

vállalkozó és testvére Balogh Zsuzsanna, 
használt gyógyászati segédeszközöket ajánlott 

fel ingyenesen, rászoruló személyek részére. 
(kerekes járókeretek, szobai kerekesszékek, 
WC székek) Igényeiket ügyfélfogadási idő-
ben várjuk egyesületi irodánkban.

SzOlGÁlTATÁSAINK
Ügyintézés • sorstársi tanácsadás • klub-

foglalkozások • előadások • kirándulások és 
kedvezményes szolgáltatások szervezése • 
vérnyomásmérés • gyógytorna • gyógy-mas-
szírozás • gyógy-üdültetés • szobai kerékpár 
és gyógyászati segédeszközök kölcsönzése, 
beszerzése • könyvet-házhoz program • 
ingyenes Internetes szolgáltatások.

ElÉRHETőSÉGEINK
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
Ügyfélfogadás: 
    szerdán 14–17 és csütörtökön 9-12 óráig
Telefon: 77/460-010
Mobil: 06-30/983-6384 (Szabó József) 
E-mail: szabojpal50@gmail.com
Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor) 
E-mail: mkmelykut@gmail.com

Honlap: www.mmemelykut.hu, 
www.facebook.com/mmemelykut

JÁNoshalmI reNdôrÖrs
indokolt eseteben  az alábbi telefon-

számon hívható éjjel-nappal: 
06-20/539-6499

dÉmÁsz TelefoNszÁmaI
Általános kék szám (CALL CENTER)

06-40-82-22-82
Hibabejelentés: 06-40-82-20-00

Mérôállás bejelentése: 06-80-82-81-80
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A mindennapos fárasztó munka, rohanás 
után jól esik egy pillanatra megállni és a zene 
lelket nyugtató világában elmerülni, felfrissül-
ni. Egy ilyen zongoraestre hívtuk szeretettel 
a város lakosságát Beregi Vendel „Fábián 
Erzsébet Emlékest” című zongora estjére. Köz-
reműködött: Patarcsity János furulyán. Az est 
vendége volt: Fábián Gusztáv, a művész-
nő testvére, akinek jóvoltából a gyönyörű 
Bösendorfer rendszerű zongora a könyvtár 
termében állhat. 

2015. november 20-án Fábián Erzsébet 
hárfaművésznő, „Mélykút Város Díszpolgára” 
- zongorája végleg hazatért Mélykútra a Fenyő 
Miksa Könyvtárba. Az est folyamán került sor 
ünnepélyes keretek között az ajándékozási 
szerződés aláírására. Ezek után Beregi Vendel 
tanár úr Patarcsity János tanár úrral közö-
sen, fergeteges koncerttel örvendeztettek meg 
bennünket. Köszönjük a zongorát Fábián 
Gusztáv úrnak. Köszönjük azon személyek-

nek, akik segítettek abban, hogy a hangszer 
Mélykútra kerülhessen Munkácsi Lajosnénak, 
Börcsökné Kiss Erzsébetnek és Mészáros Fe-
rencnek, akinek jóvoltából és felajánlásából 

tudtuk a zongorát Budapestről Mélykútra 
szállítani.

Kovács Tamás
polgármester

kezdő csoport haladó csoport

Sikeresen végzett a kezdő és haladó informatikai csoport

Teltházas koncert a Fenyő Miksa Könyvtárban


