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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 
01. napja és 2020. február 29. napja közötti időszakban egy alka-
lommal ülésezett soron kívüli ülés keretében és két alkalommal 
soros ülés keretében. 

A 2020. január 21. napján tartott soron kívüli ülés keretében a 
Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének 
tervezéséhez kapcsolódó, a hitelfedezet terhére megvalósítani 
kívánt projektekre vonatkozóan hozott döntéseket, tekintettel ar-
ra, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetése tervezésének 
megalapozottságához szükséges volt a folyamatban lévő és a 
hitelfedezet terhére megvalósítani kívánt projektekkel kapcsolatos 
döntések meghozatala. A napirendi pont keretében a Képvise-
lő-testület az alábbi három beruházással kapcsolatban hozott 
döntést:

1.  1818/2016.(XII.22.) Korm. határozat szerinti támogatás 
(Művelődési- és Sportcentrum kialakítása Mélykúton – I-II. 
ütem),

2.  TOP-3.1.1-16-bk1-2017-00008 Buszmegálló áthelyezése 
Mélykút központjában,

3.  VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karban-
tartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.

A 2020. január 28. napján tartott soros ülésén az alábbi főbb 
döntések születtek: 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a Kalocsa-Kecske-
méti Főegyházmegye részére a felek között létrejött köznevelési 
megállapodás alapján 2016. szeptember 01. napjától kezdődő 
hatállyal az akkori Szvetnik Joachim Általános Iskola fenntartói 
jogát és az alapfokú oktatási ellátást az Egyház részére átadta. A 
közművelődési megállapodás kiegészítő részeként létrejött, a Fő-
egyházmegye és Mélykút Város Önkormányzat között kötött meg-
állapodás 2. pontja értelmében az önkormányzat kötelezettséget 
vállalt arra, hogy az intézményi fejlesztési és felújítási költségek 
fedezésére 9.000.000, - Ft/év összeggel támogatja a fenntartót. A 
Képviselő-testület a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye részére 
nyújtott 2019. évi támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatót 
elfogadta.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy Jánoshalma Város Ön-
kormányzati Tűzoltó Parancsnokság részére a 2020. évre 6 998 
199 Ft működési célú támogatást és 234 918 Ft felhalmozási 
célú támogatást biztosít a 2020. évi költségvetésében. 

Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások 
megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi 
CXXVII. törvény 49. alcíme 2020. január 1. napjával módosította 
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) 
bekezdését, melynek értelmében a jogszabályban korábban a 
település önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között 
a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati 
működés személyi és tárgyi feltételei, a szakmai segítségnyújtás, 
továbbá a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív 
végrehajtási feladatok ellátása tárgyában kötött „együttműködési 
megállapodás” elnevezése „közigazgatási szerződés”-re változott, 
amely miatt szükséges volt új döntés meghozatala e tárgyban. A 
Képviselő-testület a Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

kötendő új közigazgatási szerződést elfogadta.

A Képviselő-testület a 189/2015. (XI.18.) Kt. számú határo-
zatával elfogadta a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, 
Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft. Alapító Okiratát. Ezen do-
kumentum elfogadásával került sor a Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottsága tagjainak megválasztására, mely megbízás 2015. feb-
ruár 5. napjától 2020. február 4. napjáig terjedő időtartamra szólt. 
A határozott idő lejártára tekintettel a Képviselő-testület döntött 
az új Felügyelő Bizottsági tagok 2020. február 5.  napjától 2025. 
február 4. napjáig terjedő időszakra történő megválasztásáról.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016-ban 
alkotta a helyi közművelődési feladatok meghatározásáról és 
ellátásáról szóló 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendeletét, mely-
ben szabályozta az önkormányzat konkrét közművelődési és 
közgyűjteményi feladatait, annak formáit, azok ellátásának mér-
tékét és módját a lakosság helyi művelődési érdekeinek, valamint 
kulturális szükségleteinek figyelembevételével. A jogszabályi vál-
tozások szükségessé tették a rendelet felülvizsgálatát. - melyek a 
közművelődés céljainak és feladatának új megközelítését tükrözik 
– szükségesség tették a rendelet felülvizsgálatát. Az új szemléle-
tet jól mutatja a közművelődési alapszolgáltatások megnevezése, 
melyek biztosítását a jogszabály módosítás a települések létszá-
mának, illetve típusának megfelelően szabályozza. A kulturális 
törvény 73. § (1) és (2) bekezdése értelmében a közművelődéshez 
való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek tá-
mogatása közcél, a közművelődés feltételeinek biztosítása alapve-
tően az állam és a helyi önkormányzatok feladata. A törvény 76. § 
(1) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező feladata 
a helyi közművelődési tevékenység támogatása, hivatkozott § (3) 
bekezdésének a) pontja, továbbá (6) bekezdése határozza meg az 
5000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat feladatait. 
E rendelkezéseket (is) figyelembe véve alkotta meg a Képviselő-
testület a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 
1/2020.(I.30.) önkormányzati rendeletet.

Elfogadásra került az új könyvtárhasználati szabályzat. Ennek 
következtében a jövőben nem kerül megállapításra beiratkozási 
díj, a könyvtári tagság ingyenes lesz. A könyvtár technikai szol-
gáltatásai (fénymásolás, nyomtatás, fax, szkennelés) az eddigi 
díjszabás szerint kerültek újra megállapításra.

A 2020. február 11. napján tartott soros ülésén az alábbi főbb 
döntéseket hozta a Képviselő-testület: 

Elfogadta a Könyvtári Információs és Közösségi Hely 2019. 
évi munkájáról szóló beszámolóját, valamint a 2020. évi mun-
katervét. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésének 6. pontja értelmében a helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 
feladatok különösen az óvodai ellátás. A nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmé-
ben a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 
meghatározásáról. Az óvodavezető felmérte a nyári időszakban 
felmerülő ellátási igényeket, mérlegelte a munkáltatói feladatok 
ellátását, a dolgozók szabadságolásának, valamint az óvodák 

A tanácskozó teremből jelentjük
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nagytakarításának ütemezési lehetőségeit, amelyeket összevetve 
az alábbi zárva tartási időt határozta meg a képviselő-testület:

-az I. számú óvoda 2020. augusztus 10.- augusztus 19. napjáig 
tart zárva

-a II. számú óvoda 2020. június 16.-augusztus 7. napjáig tart 
zárva.

Az I. számú óvoda zárva tartása alatt a II. számú óvoda a II. 
számú óvoda zárva tartása alatt az I. számú óvoda látja el a 
gyermekek felügyeletét.

A Képviselő-testület megtárgyalta a „Településrendezési esz-
közök módosításának elindítása vállalkozásfejlesztés támogatása 
érdekében” című előterjesztésben foglaltakat és döntött arról, 
hogy a Településrendezési eszközök módosítása elindítandó az 
előterjesztésben szereplő ügyekben. A kezdeményezés követ-
keztében a 0238/40 és 0238/41 hrsz-ú telkeken kijelölt Sp jelű 
sportterület (motocross pálya) egy részének (kb. 3-4000 m2) 
Hull jelű Hulladékkezelő -lerakó területbe való átminősítéséhez 
és a2244/53 és 2244/54 hrsz-ú telkeknek a jelenlegi Gksz jelű 
gazdasági besorolásból Lk kisvárosias lakóterületbe való átso-
rolásához kapcsolódóan a telkek kiemelt fejlesztési területként 
kezelendők.

A Képviselő-testület döntött továbbá arról is, hogy támogatja 
a településkép védelméről szóló 19/2017. (XII. 1.) önkormányzati 
rendelet módosítását a belterületi közműelhelyezés újraszabályo-
zásának vonatkozásában. A Képviselő-testület egyúttal felkérte 
a polgármestert a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközök-
ről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti módosítási eljárás 
lefolytatására. A rendeletmódosítás partnerségi egyeztetésére a 
2020. március 23. napján tartandó lakossági fórumon kerül sor.

A Képviselő-testület elfogadta a Mélykút Város Önkor-
mányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.21.) 
önkormányzati rendeletet, amellyel kapcsolatban az alábbiak 
emelendők ki: A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot 
továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottsá-
gait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási 
terület mérete) is figyelembe véve. A kötelezően ellátandó, tör-
vényben előírt egyes feladatok ellátását feladatalapú támogatással 
biztosítja az állam (felhasználási kötöttséggel). A helyi közügyek, 
valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok, például a  településüzemeltetés (közteme-
tők kialakítása és fenntartása, a közvilágítás,  a helyi közutak kiala-
kítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása 
és fenntartása), az egészségügyi alapellátás, az óvodai ellátás, a 
kulturális szolgáltatás, a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 
a szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési 
támogatás állapítható meg, a helyi környezet- és természetvédelem, 
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, a helyi közfoglalkoztatás stb. Az 
önkormányzatok szabadon vállalhatnak olyan feladatokat, amelyek 
ellátása nem tartozik kizárólagosan más szerv hatáskörébe, ezen te-
vékenységek azonban nem veszélyeztethetik a kötelezően ellátandó 
feladatok végrehajtását, illetve fi nanszírozásuk csak az önkormányzat 
bevételeiből, valamint az erre a célra biztosított forrásokból lehet-
séges. Önkormányzat saját bevétele a helyi adókból és a nyújtott 
szolgáltatások ellenértékéből, az önkormányzati vagyon hasznosítá-
sából (pl. bérbeadás) származik. A Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt (továbbiakban: költ-

ségvetési törvény) az Országgyűlés a 2019. július 12-ei ülésnapján 
fogadta el, mely alapján megtervezésre kerültek a Mélykút Város 
Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi források. A költ-
ségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és 
a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. Az 
elfogadott költségvetési rendelet Mélykút Város Önkormányzat, a 
helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, így a Mély-
kúti Polgármesteri Hivatal, a Mélykút Város Önkormányzat Óvodája, 
a Mélykút Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete 
(GAMESZ), valamint Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Köz-
pontjának előirányzatait elkülönítetten tartalmazza. 

A 2020. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 
1 306 526 720 Ft, melyet a fi nanszírozási bevétel 899 774 857 
Ft-tal egészít ki, így összesen 2 206 301 577 Ft forrás fog rendel-
kezésre állni. Felhalmozási kiadások esetében – fi gyelembe véve a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
előírásait – 127 263 296 Ft hitel felvétellel terveztünk.

A 2020. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 
2 192 897 607 Ft, melyet a fi nanszírozású célú pénzügyi műveletek 
kiadásai 13 403 970 Ft-tal egészít ki, így összesen 2 206 301 577 
Ft kiadással számoltunk. A működési célú kiadások az Önkormányzat 
tervezett összes kiadásainak a 40 %-át teszik ki, a fi nanszírozási ki-
adások aránya 1 %-át, a beruházási és felújítási kiadásokra (település 
fejlesztésre) tervezett források aránya 59 %. A megjelenő pályázati 
lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az ön-
kormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében 
egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatel-
látás tárgyi és személyi feltételei biztosította. 

A költségvetési rendeletben szereplő összesített bevételi 
jogcímek részletezése:
Működési célú támogatások államháztartáson 
    belülről:  448 275 987 Ft
Felhalmozási célú támogatások 
   államháztartáson belülről:  459 139 560 Ft
Közhatalmi bevételek:  252 200 000 Ft
Működési bevételek:  136 911 173 Ft
Felhalmozási bevételek:  0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:  10 000 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:  0 Ft
Finanszírozási bevételek:  899 774 857 Ft

A költségvetési rendeletben szereplő összesített kiadási 
jogcímek részletezése:
Személyi juttatások:  384 401 085 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
   hozzájárulási adó:  67 532 651 Ft
Dologi kiadások:  339 243 478 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:  8 200 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:  120 347 912 Ft
Beruházások:  1 135 335 579 Ft
Felújítások:  125 029 461 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások:  12 807 441 Ft
Finanszírozási kiadások:  13 403 970 Ft

Tájékoztatjuk a T. Olvasókat, hogy a képviselő-testületi ülések 
anyagai és jegyzőkönyvei a www.melykut.hu honlapon elérhetőek, 
megismerhetőek.

Kovács Tamás 
 polgármester
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Bemutatkozás
Dr. Huszka Ildikó vagyok. 1966. január 1-jén születtem Sze-

geden fizikai munkás szülők gyermekeként. Iskoláimat, egyetemi 
tanulmányaimat is ebben a városban végeztem. 1990-ben sze-
reztem általános orvosi diplomámat, és rögtön a kiskunfélegyházi 
kórházban kezdtem el dolgozni a gyermekosztályon. Egy hónap 
múlva már önállóan kórtermeket vittem, a felvételtől a hazaadásig 
kezeltem a bent fekvő gyermekeket, és éjszakai ügyeletet teljesí-
tettem a szülészeti osztály újszülött részlegén is. Négy év múlva, 
1994-ben csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsgám sikeres 
teljesítése után nagyobb kórházba jelentkeztem át. Így kerültem a 
kecskeméti megyei kórház koraszülött intenzív osztályára. A kecs-
keméti éveim alatt további szakvizsgákat szereztem, gyakorlatra 
tettem szert intenzív betegellátásban, a különböző életkorú gyer-
mekek betegségeinek kezelésében, voltam hosszabb időt gyer-
mekambulancián, ahol járóbeteg ellátásban tevékenykedhettem.

2019-ben hagytam el a kórházi ellátást 29 év után. Jelenleg 
Mélykúton vagyok, igyekszem tudásomat ebben a gyermek házi-
orvosi munkában kamatoztatni.

2 hónap tapasztalata alapján elmondhatom, hogy a település 
hozzám tartozó lakossága nyitottan és kedvesen fogadott, amit 
köszönök. Szeretem a nyílt és tiszta, mellébeszélés nélküli kommu-
nikációt, ezt az életem minden területén igénylem és magam is be-
tartom. Ezt képviselem a munkámban is, én mindenkivel egységes 
kommunikációt folytatok, megmondom, ami a szívemet nyomja. 
De ígérhetem, hogy ez nem a sértő, trágár beszédet jelenti, és azt 
én sem tűröm. Szeretném, ha gondjaikat velem nyíltan közölnék, 
és tanácsaimat betartanák.

Közeli terveimben a praxisomat szeretném jobban megismerni, 
krónikus betegségeiket feltérképezni, az egészség tudatosságot 
fejleszteni. Ebben van segítő és támogató emberekre is szüksé-
gem, beleértve közvetlen munkatársaimat, a szülőket, a gyerme-
keket, a hivatalok és intézmények vezetőit, dolgozóit is. Előre is 
köszönöm együttműködésüket:

Huszka Ildikó
gyermekorvos

Dr. Huszka Ildikó Mélykút város gyermekorvosa

Lakossági fórum
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. március 23. napján (hétfőn) 17.00 órai kezdettel
lakossági fórumot hív össze a Művelődési Házba.

Napirend:
1. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi tevékenységéről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester
2. Tájékoztató a 2020. évi tervekről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

3. Mélykút Város településképének védelméről szóló 19/2017.
(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításának partnerségi véle-

ményeztetése.
Előadó: Kovács Tamás polgármester 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Gyermekorvosi rendelés és 
tanácsadás változása

2020. február 17. napjától kezdődően a gyermekorvosi 
rendelés ideje délelőttre változik az alábbiak szerint:

Minden munkanapon 08.00-08.30 óráig csecsemő- és 
kisgyermek-tanácsadás lesz az egészséges gondozottak 
számára az orvosi rendelőben, előre egyeztetett időpont 
szerint.

Az időpontot rendelési időben a 06-77/460-116 telefon-
számon, vagy személyesen kérhetnek a szülők. Az orvosi 
tanácsadás minden esetben a védőnői státuszvizsgálatot 
követően történik. 

A beteg gyermekek számára a betegrendelés minden 
munkanapon 08.30 órától 11.00 óráig történik.

Kérjük a szülők szíves közreműködését!

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI

Képviselő neve Fogadóóra ideje Fogadóóra helye
Kovács Tamás 
polgármester hétfőnként 8:00 – 12:00-ig Polgármesteri Hivatal, 

Mélykút, Petőfi  tér 1.
Kiss István 
alpolgármester keddenként 8:00 – 9:00-ig Hunent Zrt központi irodája 

Mélykút, Tópart 56.

Burai Béla péntekenként 9:00 – 11:00-ig Polgármesteri Hivatal, 
Mélykút, Petőfi  tér 1. Képviselői szoba

Dr. Sztantics Péter munkaidőben (8:00 – 16:00-ig) Búzakalász Mg. Szövetkezet irodájában
Mélykút, Mikszáth Kálmán u. 2.

Kopcsek Tamás hétfőnként (10:45 – 11:30-ig) Szent Tamás Általános Iskola 
Mélykút, Rákóczi u. 1-3.

Mészáros Zénó hétköznaponként 8:00 – 12:00-ig GAMESZ telephely, 
Mélykút, Rákóczi u. 11.

Szabó Ernő munkaidőben (8:00 – 17:00-ig) Hunent Zrt központi irodája 
Mélykút, Tópart 56.

Szöllősi Ferenc keddenként (9:00 – 10:00-ig) Polgármesteri Hivatal, 
Mélykút, Petőfi  tér 1. Képviselői szoba 

Weisz István hétköznaponként 8:00 – 12:00-ig) Cuki Csemege 
Mélykút, Nagy u. 2.
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Egy kisfiú a nagyszüleit látogatta meg a tanyájukon. Kapott egy 
csúzlit, hogy azzal játsszon kint az erdőben. Gyakorolt, de soha 
nem találta el a célpontot. Egy kicsit elkedvetlenedett, és hazafelé 
indult vacsorára.

Ahogy hazafelé tartott, meglátta a nagymama házi kacsáját. 
Egy hirtelen ötletre kilőtte a csúzlit, ami a kacsa fejét találta el 
és megölte. Megdöbbent és elszomorodott. Rémültében a halott 
kacsát a farakásba rejtette, amikor észrevette, hogy a nővére 
őt nézi. Márta látta a teljes történetet, de nem szólt semmit.
Másnap ebéd után a nagymama azt mondta:

- Márta, gyere, mosd el az edényeket.
De Márta azt válaszolta:
- Nagymama, Marci, azt mondta, hogy ő szeretne segíteni a 

konyhában.
Majd oda súgta neki:
- Emlékszel a kacsára? – Így Marci mosogatott.
Később a nap folyamán, nagypapa megkérdezte a gyerekeket, 

hogy van-e kedvük horgászni.
Nagymama azt mondta:
- Sajnálom, de szükségem van Mártára, hogy segítsen elkészí-

teni a vacsorát.
Márta mosolygott és azt mondta: 
- Rendben én mehetek, mert Marci mondta nekem, hogy ő 

szeretne segíteni.
Majd megint azt suttogta:
- Emlékszel a kacsára? - Így Márta elment horgászni és Marci 

maradt segíteni.
Néhány napon keresztül Marci a saját munkáján kívül Mártáét is 

elvégezte, míg végül nem bírta tovább.
Odament a nagymamához és bevallotta, hogy megölte a ka-

csát.

Nagymama letérdelt és megölelte és azt mondta:
- Kedvesem, tudom. Tudod, az ablakban álltam és láttam mi 

történt. De mert szeretlek, így megbocsájtottam neked. Csak kí-
váncsi voltam, meddig engeded, hogy Márta rabszolgát csináljon 
belőled.

Üzenet a mai napra és az össze többire: bármilyen is a múltad, 
bármit is csináltál, a gonosz mindig is felhánytorgatja (hazugság, 
adósság, félelem, gyűlölet, harag, megbocsáthatatlanság, keserű-
ség stb.) Bármi is az, tudnod kell, hogy Isten az ablakban állt és 
mindent látott, látta az egész életedet. Azt akarja, hogy tudd, hogy 
Ő szeret téged és megbocsát. Csak arra kíváncsi, hogy meddig 
engeded a gonoszt, hogy rabszolgát csináljon belőled. A nagyszerű 
dolog Istennel kapcsolatban, hogy amikor megbocsátást kérsz, Ő 
nem csak megbocsát, de el is felejti azt.

Bolvári János plébános

Nyilatkozat 2020. évi mezőőri járulékról
Tisztelt lakosság! 

A 2020. évi mezőőri járulék megállapítása érdekében kérjük 
Önöket, hogy bevallásban nyilatkozzanak arról, mely földte-
rületeket használják 2020-ban. Amennyiben nem történt vál-
tozás az előző évhez (2019) képest,nem szükséges bevallást 
készíteni.Amennyiben a használat jogcíme bérlet, abban az 
esetben, kérjük, feltétlenül adják meg a bérbeadó pontos nevét 
és címét is. 

A bevallás elérhető Mélykút Város Önkormányzat honlapján 
az Önkormányzat => Nyomtatványok menüben, a Gazdálkodá-
si ügyek címszó alatt, illetve felvehető a Polgármesteri Hivatal 
14-es irodájában. A bevallás beadható a Polgármesteri Hivatal 
14-es irodájába vagy elküldhető a tokoditamas@melykut.hu 
email címre.

A bevallás hiányában, továbbá amennyiben a bevallás az ingat-
lan-nyilvántartás adataitól eltér, a mezőőri járulék megállapítására 
hivatalból kerül sor. 

Határidő 2020. március 31.
Köszönjük segítő hozzáállásukat! 

Mélykúti Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport

Gaudium – Plébániai hírek
Mit jelent szabadnak lenni!

2020. januári születések 

Trszkits Endre  anyja neve: Burján Gabriella
Kárpáti Szofia  anyja neve: Kárpáti Roxána
Gáspár Loretta  anyja neve: Horváth Alexandra
Sztanyik Panka  anyja neve: Börcsök Dóra
Kiss Péter Pál  anyja neve: Mészáros Szilvia Hajnalka 

Házasságot kötöttek:

Szabó Edina és Orosz Ádám  

Elhunytak:

Gyetvai Rozália Julianna  élt: 83 évet
Mészáros Sándor Gáborné 
   Énekes Erzsébet Katalin  élt: 72 évet
Magyar Zoltán István  élt: 71 évet
Sztanyik István Johákné 
   Körmöczi Julianna  élt: 97 évet

Anyakönyvi események
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Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot 
a 2020. évi (2020. májustól 2021. áprilisig) biológiailag lebom-
ló hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűj-
tési rendjéről, valamint lom hulladék elszállításának módjáról 
és a kommunális hulladék elszállításáról.

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár)

2020. év 2021. év*

máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr.

csü-
törtök

28. 25. 23. 20. 17. 15. 12. 10. 7. 4. 4. 1;29.

*2021. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szerve-
zünk, amelyről külön értesítjük Önöket.

A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatla-
noknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden 
szervesanyag tartalmú hulladék elszállítása történik az FBH-
NP Nonprofit Kft. által díjmentesen biztosított biológiailag 
lebomló zsákban. Kérjük, hogy az ágnyesedéket max. 70 cm 
hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve a zsák mellé 
helyezze ki oly módon, hogy a közterületen a begyűjtést végző 
gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható le-
gyen. Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen 
formában helyezik ki, vagy ha a kommunális hulladékkal keve-
redik, akkor a gyűjtőjárattal nem áll módunkban elszállítani.

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

A begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cse-
rezsákot biztosítanak, amennyi kihelyezésre került. 
Szükség esetén további zsák (legfeljebb havonta 4 db) az Ön-
höz legközelebb eső ügyfélszolgálaton vagy ügyfélkapcsolati 
ponton igényelhető.

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI HULLADÉK 
SZÁLLÍTÁSA (sárga fedeles edény)

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga 
fedeles edényből) elszállítása 2020.12.31-ig páratlan hete-
ken, csütörtöki 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, kiöb-
lített italos kartondobozok kupak nélkül.

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

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan díj-
mentesen tudja igénybe venni az az ingatlantulajdonos, aki 

minden negyedévben megkapja hulladékszállításra vonatkozó 
számláját, valamint hátralékkal nem rendelkezik. Lomtalanítás 
keretében a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált 
használati tárgyak, eszközök, bútorok, egyéb kisebb méretű 
tárgyak, anyagok zsákolva vagy kötegelve) kerül elszállításra.

Lomtalanítási igényét a +36-20/401-
4304 telefonszámon tudja jelezni. 

Kommunális hulladék gyűjtése
A kommunális hulladék begyűjtésének nap-

ja továbbra is csütörtök, az eddig megszo-
kott módon. Amennyiben háztartásában nagy 

mennyiségben keletkezett kommunális hulladék, úgy több-
lethulladék elszállítására alkalmas zsákot biztosítunk 
díj ellenében ügyfélszolgálatunkon vagy ügyfélkapcsolati 
pontjaink egyikén.

Ügyfélszolgálati helyek, ügyfélkapcsolati pontok, 
hulladékudvar nyitva tartása, 
elérhetőségek:
Cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
Telefonszám: 06-79/524-821
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

Ügyfélszolgálati helyek
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Baja, 
Tóth Kálmán 
u. 14/B

08:00 – 
12:00
12:30 – 
16:00

08:00 – 
12:00
12:30 – 
16:00

08:00 – 
12:00
12:30 – 
16:00

0 7 : 0 0 
-19:00

08:00 – 
12:00

Hódmezővá-
sárhely,
Kossuth tér 1.

07:30 – 
14:30

07:30 – 
14:30

07:30 – 
20:00

07:30 – 
14:30

07:30 – 
14:00

Kiskunhalas, 
Szilády Á. u. 
5-7

Zárva
07:00 – 
19:00

08:00 – 
12:00
13:00 – 
17:00

Zárva Zárva

Ügyfélkapcsolati pontok
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Vaskút,
0551/2 hrsz

07:30 – 
16:00

07:30 – 
16:00

07:30 – 
16:00

07:30 – 
16:00

7:30 – 13:00

Hulladékudvar
Hétfő Kedd S z e r -

da
Csütör-
tök

Péntek Szom-
bat

Baja,
Bokodi út 
10028/8

Zárva
08:00 
– 
12:00

14:00 
– 
18:00

08:00 – 
12:00

14:00 
– 
18:00

08:00 
– 
12:00

Vaskút,
0 5 5 1 / 2 
hrsz

08:00 
– 
18:00

08:00 
– 
18:00

08:00 
– 
18:00

08:00 – 
18:00

08:00 
– 
18:00

08:00 
– 
16:00

B á c s a l -
más,
0 5 8 2 / 2 
hrsz

Zárva
08:00 
– 
12:00

14:00 
– 
18:00

08:00 – 
12:00

14:00 
– 
18:00

08:00 
– 
12:00

Jánoshal-
ma,
0120/15 
hrsz

08:00 
– 
16:00

08:00 
– 
16:00

08:00 
– 
16:00

08:00 – 
16:00

08:00 
– 
16:00

08:00 
– 
16:00

A 2020. évi hulladékgyűjtés rendje Mélykút
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Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt időszakban ismét megnőtt az 

elhagyatott ingatlanok területén, a közterü-
leten, illetve a település külterületén az ille-
gális hulladéklerakások száma. Az illegális 
hulladéklerakással kapcsolatosan az alábbi 
jogszabályi rendelkezésekre hívjuk fel a fi-
gyelmet:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabály-
sértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 196. 
§-ának (2) bekezdése szerint „aki települési hulladékot a 
közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a 
kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést 
követ el”. Általános szabálysértési hatóságként 2020. március 1. 
napjától – a korábban eljáró járási hivatalok helyett – a rendőrség 
általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervének 
szabálysértési hatósági feladatok ellátására kijelölt szervei járnak 
el.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. 
§-ának (1) bekezdése szerint, „aki

a) arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen 
hulladékot elhelyez,

b) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve 
hulladékgazdálkodási tevékenységet, illetve hulladékkal 
más jogellenes tevékenységet végez,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. Hivatkozott § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy 
„a büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, 
ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt a 
hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra 
követik el”.  A jogszabályi rendelkezés értelmében hulladék 
mindaz, amit a hulladékról szóló törvény hulladéknak minősít, 
ha alkalmas az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, 
a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének 
veszélyeztetésére. 

Fentiekre tekintettel kérjük, hogy aki köztisztasági szabálysér-
tés vagy a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselek-
mény elkövetésének gyanúját észleli, az haladéktalanul értesítse a 
rendőrséget vagy tegyen bejelentést a Polgármesteri Hivatalnál!

Kovács Tamás 
 polgármester

A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése: bűncselekmény

A Kormány a Gazdaságfejlesztési Innovációs Operatív Prog-
ram keretében Foglalkoztatás bővítés ösztönzése címmel (GINOP 
5.3.12-19) új pályázatot hirdetett meg. 

A program célja a munkaerőhiány kezelése a vállalkozások te-
vékenységének bővítésével a munkaerő-tartalékkal rendelkező tér-
ségekben. A beavatkozás az ország azon négy régiójában biztosít 
támogatási lehetőséget, ahol a foglalkoztatási ráta az országos át-
lag alatti szinten volt 2017-ben: Észak-Alföld, Észak-Magyarország, 
Dél-Dunántúl, Dél-Alföld. A program keretében létszámbővítés és 
tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése támogatható.

Az a mikro-, kis- és középvállalkozás nyújthat be pályázatot, 
amely vállalja, hogy az adott régiók valamelyikében működő vagy 
újonnan létrehozott telephelyen legalább 3 fővel bővíti a foglalkoz-
tatottak számát úgy, hogy annak az előző tizenkét hónap 
átlagához képest az érintett létesítményben és a vállalko-
zás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését 
kell eredményeznie. A támogatás vissza nem térítendő 
támogatás, amelynek összeges minimum 8 millió Ft, 
maximum 90 millió Ft.

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a 
becsült 2 teljes éves bérköltség 70%-a kisvállalkozás 
esetén, 60%-a középvállalkozás esetén. Becsült bérként 
legfeljebb a garantált bérminimum másfélszerese vehető 
figyelembe. Maximum 15 fő foglalkoztatásához igényel-
hető támogatás.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. január 
27. – 2020. június 1.

A támogatást igénylőnek vállalnia kell az illetékes 
Kormányhivatal Foglalkoztatási osztályával való együtt-
működést a munkavállalók toborzás során az alábbiak 
szerint:

• munkaerőigényét bejelenti
• a foglalkoztatási szerv által az adott álláshelyre kiközvetített 

álláskeresőket állásinterjúra behívja, az állásinterjú eredményéről 
a Kormányhivatalt tájékoztatja.

A pályázati felhívás mellékletét képezi egy Igazolólap, amellyel 
a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtásával 
egyidejűleg alá kell támasztania, hogy a támogatási kérelem be-
nyújtását megelőzően felvette a kapcsolatot az állami foglalkozta-
tási szervvel a toborzási együttműködés érdekében. 

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-ginop-5312-19-

foglalkoztatsbvts-sztnzse-cm-felhvs
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE

Szabó Józsefné 90 éves Veverka Józsefné 90 éves

Foglalkoztatás bővítés ösztönzése címmel indult új pályázat januárban
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Az Európai Szociális Alap (ESZA) célkitűzése, hogy csök-
kentse a tagországok munkanélküliségét. A TOP-5.1.2-15 
programok személyre szabott szolgáltatásokkal, támoga-
tási formákkal kívánják elérni a munkaerőpiacra való be-, 
illetve visszajutást. 

A programban meghatározott munkaerő-piaci tevékenységekbe 
az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrá-
nyos helyzetű személyek, inaktívak, valamint a közfoglalkoztatás-
ból a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetők vonhatóak be. 

A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek 
minősülnek: Alacsony iskolai végzettségűek, pályakezdő álláskere-
sők, 50 év felettiek GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, minimum 3 
hónapja regisztrált álláskeresők. 

Elhelyezkedést segítő támogatás, bértámogatás nyújtása.
A foglalkoztatás bővítő bértámogatás időtartama legfeljebb 8 

hónap lehet, 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási 
kötelezettség mellett. A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhe-
lő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a.

Munkatapasztalat-szerzést elősegítő, bérköltség-támogatás 
nyújtása

A támogatás időtartama legfeljebb 90 nap lehet. A támogatás 
mértéke a résztvevő munkabére és szociális hozzájárulási adó 
legfeljebb 100%-a, vagy legfeljebb 8 havi bérköltség-támogatás 4 
hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.

A támogatás időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, 4 hónapos 
támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett. A 
támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hoz-
zájárulási adó legfeljebb 100%-a.

A támogatási kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a mun-
kaerő-piaci program célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, 

tartózkodási helye, vagy ennek hiányában értesítési címe szerint 
illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához kell benyújtani, 
amely a támogatásról mérlegelési jogkörben dönt.

Támogatásban a munkáltató akkor részesülhet a munkaerő-pi-
aci programból, ha az abban résztvevő álláskeresőt munkaviszony 
keretében foglalkoztatja, teljes munkaidőben. A támogatás iránt 
érdeklődni lehet a járási hivatal foglalkoztatási osztályán: 6440 
Jánoshalma, Arany János u. 13.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) 

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése 
során? Ne hagyja annyiban! Tegyünk valamit, hogy másokkal 
ugyanez már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenes-
ség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek 
állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse 
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az ala-
pítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás 
témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Konyhai kisegítő Általános iskola BAR-MÉ Kst . Mélykút 161.000 Ft. -
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr Általános iskola, Szakm.képző CTM Járműjavító Kst . Jánoshalma 210.600 Ft. -
Baromfi feldolgozó Általános iskola, Szakm.képző Hunent Zrt. Mélykút 189.000 Ft. - 
Pénzügyi ügyintéző Szakközépiskola, Gimnázium Hunent Zrt. Mélykút 210.600 Ft. - 
Munka és termelésszervező (Üzemvezető) Szakm.képző, Szakközépisk.

Techn.
Fer-Er Kst . Jánoshalma megegyezés szerint

Elektromoshálózat-szerelő, - javító Szakmunkásképző Fer-Er Kst . Jánoshalma megegyezés szerint

Lakatos (Hegesztő) Szakmunkásképző Fer-Er Kst . Jánoshalma megegyezés szerint
Pultos Általános iskola, Szakm.képző Turcsik Attila egyéni váll. Jánoshalma 161.000 – 210.600,-Ft
Pultos Általános iskola, Szakm.képző Hudák Béla egyéni váll. Jánoshalma 161.000 – 210.600,-Ft

Szakács Szakmunkásképző Piramis Trade Bau Kst . Jánoshalma 210.600 Ft. -

Kőműves Szakmunkásképző Piramis Trade Bau Kst . Jánoshalma 210.600 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)

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott álláslehetőségek a jánoshalmi járásban:                  
Közzététel: 2020. 02. 20.

Tájékoztató munkáltatók részére 
a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések elnevezésű munkaerőpiaci programról
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A munkaerő-piaci változások hatására egyre több munkavállaló 
kerül abba a helyzetbe, hogy bár szeretne munkát vállalni, de idős 
kora miatt nehezebben talál megfelelő álláslehetőséget. Az álláske-
resési segély azoknak a nyugdíjhoz közel álló álláskeresőknek nyújt 
segítséget az életvitelükhöz, akik tartósan nem tudnak munkavi-
szonyt létesíteni. 

Nyugdíj előtti álláskeresési segély állapítható meg annak 
az álláskeresőnek, aki 

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

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

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

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

• korhatár előtt ellátásban, szolgálati járandóságban, balett-
művészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem 
részesül. 

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

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

A nyugdíj előtti álláskeresési segély mértékea kérelem 
benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb mun-
kabér 40 százaléka, 2020-ban bruttó 64.400Ft. Az egy napra 
járó nyugdíj előtti álláskeresési segély összege a fentiek szerint 
meghatározott segélyalap harmincad része. 

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

az álláskeresési ellátás iránti kérelem benyújtásánaknapja. A nyug-
díj előtti álláskeresési segély addig folyósítható, amíg a jogosult 
öregségi nyugdíjra, megváltozott munkaképességű személyek 
ellátására nem szerez jogosultságot. 

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

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

6440 Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12. Tel. 77/795-015 
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) 

Nyugdíj előtti álláskeresési segély (NYES)

A Bács-Kiskun Megyei 
Rendőrkapitányság toborzója

A Készenléti Rendőrség hivatásos állományának tagjaia Jánoshal-
mi Járási Hivatalban adtak tájékoztatást a megjelent álláskeresőknek 
a rendőrjárőr-társ és a rendőrképzésről, valamint a rendészeti szak-
gimnáziumba való jelentkezés feltételeiről. 

A képzés felvételi követelményei:
− betöltött 18. életév és be nem töltött 56. életév, cselekvőképesség,
− magyar állampolgárság,
− állandó belföldi lakóhely,
− érettségi bizonyítvány,
− büntetlen előélet,
− fi zikai alkalmasság,
− pszichológiai alkalmasság,
− egészségügyi alkalmasság,
− pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,
− kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás arra, hogy a szolgálati 
viszony létesítése előtt, valamint a szolgálati viszony fennállása alatt 
ezt ellenőrizzék.

Az előadás után jó hangulatú kötetlen beszélgetés során az 
egyenruhások részletesebb felvilágosítást adtak a hozzájuk fordulók-
nak a képzésre jelentkezés feltételeiről. A tájékoztatás tartalmazta 
a jelentkezéshez szükséges személyi feltételeken túl mindazokat a 
körülményeket, amelyek a sikeres pályázat benyújtásához nélkü-
lözhetetlenek. A jelentkezőket továbbra is várják. A rendőrképzéssel 
kapcsolatban - az érdeklődők - kérhetnek tájékoztatást valamennyi 
rendőrkapitányság, rendőrőrs munkatársaitól. A rendőrség honlapján 
- www.police.hu - is megtalálható minden fontos információ döntésük 
meghozatalához.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Új Gyakornoki program címmel indult támogatás

A Kormány újabb, a szakképzett fiatalok munkatapasz-
talat szerzését támogató, uniós társfinanszírozással 
megvalósuló programot indított Új Gyakornoki program 
címmel (GINOP 5.2.4-19).
A program célja a szakképesítéssel rendelkező, nappali tagozaton 
nem tanuló és nem dolgozó 25 év alatti fiatalok, valamint a 30 
év alatti megváltozott munkaképességű fiatalok foglalkoztatásá-
nak ösztönzése .A pályázatra mikro-, kis-, és középvállalkozások 
jelentkezhetnek.
Egy vagy több (maximum 6) 25 év alatti szakképesítéssel ren-
delkező fiatal vagy 30 év alatti megváltozott munkaképességű 
fiatal foglalkoztatásának támogatása. A vállalkozások a gya-
kornokokat 6 hónapon keresztül, teljes munkaidőben, bértámo-
gatással alkalmazzák (legfeljebb havi bruttó 360.000 Ft), majd 
ezt követően 3 hónapig saját költségükön továbbfoglalkoztatják. 
A támogatási összeg felhasználható a gyakornokok betanításá-
ra kijelölt munkatárs bérkiegészítésére (legfeljebb havi bruttó 
120.000 Ft), megváltozott munkaképességű gyakornok esetén 
munkába járását, munkavégzését segítő személy tevékeny-
ségével kapcsolatos költségekre, valamint a személyi jellegű 
költségek 40%-ának erejéig a munkavégzéshez szükséges fel-
tételek kialakításához kapcsolódó költségek fedezésére (eszköz-
beszerzésre, átalakításra, felújításra.) A támogatás vissza nem 
térítendő támogatás, amelynek összege minimum 2.500.000 Ft, 
maximum 22.176.000 Ft.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 26 – 
2021. április 30.
A program továbbra is az Ifjúsági Garancia rendszer keretében 
valósul meg, ezért a 25 év alatti fiataloknak még a gyakornoki 
foglalkoztatás megkezdése előtt regisztrálniuk kell magukat az 
Ifjúsági Garancia alanyaként a lakhelyük szerint illetékes járási 
hivatal foglalkoztatási osztályán. A pályázati felhívás az alábbi 
linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-524-19-j-
gyakornoki-program-1 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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SZJA 1%
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
az elmúlt években személyi jövede-
lemadójuk 1%-át egyesületünknek 
ajánlották fel. További munkájukhoz 
sok sikert, jó erőt és egészséget kívá-
nunk! Továbbra is kérjük adófizető tag-
társainkat, családtagjaikat és mindazon 
személyeket, akik szeretnék támogatni 
egyesületünk sokirányú tevékenységét, 
ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 
1%-át közhasznú szervezetünknek. 
Adószámunk: 18343438-1-03 Kö-
szönjük szépen!

TÁMOGATÁSOK, SEGÉLYEK
A szükséges feltételek megléte esetén az 
alábbi támogatások, segélyek ügyinté-
zésében tudunk segítséget nyújtani:
- Lakás-akadálymentesítési támogatás;
- Közlekedési támogatások;
- Fogyatékossági támogatás;
-  Közlekedőképesség súlyos akadályo-

zottságának minősítése;
-  Méltányossági nyugdíjemelési kérel-

mek;
- Gyógyszersegély kérelmek;
- Települési támogatások, segélyek;
- Üdülési pályázatok elkészítése;
- Kisebb lakossági pályázatok elkészí-
tése.
Bővebb tájékoztatásért keressék fel 
irodánkat!

GYÓGYTORNA
Az általános iskola tornatermében min-
den kedden és pénteken 17.30 órakor 
ingyenes gyógytornát tartunk Szalai Zita 
gyógytornász vezetésével. A program 
egyesületi felelőse Pozsgai Ferencné. Új 
résztvevők jelentkezését is várjuk!

GYÓGYFÜRDŐ BÉRLET
A mórahalmi Erzsébet Gyógyfürdőben, 
érvényes egyesületi tagkönyv felmutatá-
sa mellett – 10 alkalomra szóló kedvez-
ményes bérlet váltható 13000.- forin-
tért. Felhasználása egyéni odautazással 
történhet.

SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés • sorstársi és tapasztalati 
tanácsadás • klubfoglalkozások • tájé-
koztató előadások • iskolai esélyórák 
tartása • egészségügyi szűrővizsgálatok 
• gyógytorna • gyógyüdültetés • szobai 
kerékpár és gyógyászati segédeszközök 

kölcsönzése, beszerzése • rendezvények, 
kirándulások és kedvezményes szolgál-
tatások szervezése • kisebb lakossági 
pályázatok elkészítése • ingyenes inter-
netes szolgáltatások.

GÉPJÁRMŰ-SZERZÉSI TÁMOGATÁS
Kérelem beadási határideje: minden év 
március 31. és szeptember 30. 
Kérelem nyomtatvány kitöltésében segít-
séget nyújtunk.

MÉLYKÚTI EGÉSZSÉGNAP TÜDŐSZŰ-
RÉSSEL
Időpontja: 2020. április 20. (hétfő) 8-14 
óráig
A Bácskaiak Egymásért Közhasznú Egye-
sület munkatársai egészségügyi szűrő-
vizsgálatot végeznek a Béke Étterem-
ben. 
Többek között: vércukor, koleszterin, tel-
jes testanalízis, vitamin szükséglet, lég-
zés kapacitás, vérnyomás, EKG vizsgálat, 
ultrahangos érdopler, véroxigén tájékoz-
tató jellegű ellenőrzésére került sor. 
A tüdőszűrést a Máltai Szeretetszolgálat 
budapesti munkatársai végzik mélykúti-
ak részére.
Mindegyik vizsgálat ingyenes, de előze-
tes regisztrációhoz kötött. Azért hogy a 
tüdőszűrés gördülékenyen menjen a je-
lentkezők személyes adatait, TAJ számát 
előre kérjük megadni a regisztrációkor. 
Szeretnénk, ha minél többen élnének a 
lehetőséggel és helyben elvégeztetnék a 
tüdőszűrési vizsgálatukat.
A szűrésen résztvevők szerény vendéglá-
tásáról is gondoskodunk.
Jelentkezéseket április 16-ig vár-
juk!

ORTOPÉDIAI SZAKRENDELÉS MÉLY-
KÚTON
A Központi Orvosi Rendelőben (Nagy u. 
4.) ortopédiai szakorvosi rendelés lesz 
egyesületi tagok és kívülálló személyek 
részére egyaránt.
Időpontja: 2020. május 20-án (szerda) 
13 órától
A rendelés keretén belül – kizárólag 
- gyógyászati segédeszközök felírására 
nyílik lehetőség. 
Eddigi orvosi leleteit, személyi igazolvá-
nyát és TAJ kártyáját hozza magával. 
A rendelés ingyenes, beutaló nem szük-
séges, de előzetes regisztrációhoz kö-
tött.

A rendelésre irodánkban lehet je-
lentkezni és időpontot kérni május 
14-ig.

KÓBOR-LÓ NAP BALÁSTYÁN
Időpontja: 2020. július 5. (vasárnap)
Indulás: 8.00 órakor a Csorba-háztól
Helyszín: Kóbor-ló Lovastanya - 
Balástya
Program: Lovastanya megtekintése, 
lovaskocsikázás, lovaglás, élő zene, tánc.
Ebéd: Bográcsgulyás, kemencés kalács, 
korlátlan ásványvíz, kávé, gyümölcs.
Egyéb italokat lehet hozni saját fogyasz-
tásra.
Költség tagoknak és 14 év alatti gyere-
keknek: 2500 Ft/fő, kívülállóknak: 3500 
Ft/fő (útiköltség, ebéd)
Jelentkezéseket június 25-ig várjuk! 

MAJSAI GYÓGYFÜRDŐZÉS
Időpontja: 2020. július 14. (kedd)
Indulás: 8.00 órakor a Csorba-háztól
Költség: 1600 Ft (tagoknak) 2600 Ft 
(kívülállóknak)
Étkezés önellátó!
Jelentkezéseket július 9-ig várjuk!

HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS
Helyszín: Hőforrás Gyógyhotel ***
Időpont: 2020. november 8. – november 
15-ig. (8 nap 7 éjszaka).
Ellátás: félpanzió (reggeli és ebéd, vagy 
vacsora)
Költség: 53200.-Ft kétágyas szobában. 
Egyágyas felár: 1000.-Ft/éjszaka. Továb-
bá idegenforgalmi adó + útiköltség.
Jelentkezéseket május 31-ig várjuk 
10 ezer Ft előleg befizetésével.

ELÉRHETŐSÉGEINK
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-16 
óráig
Telefon: 77/460-010
Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor) 
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu, www.
facebook.com/mmemelykut

Egyesületi hírek
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mozgó Tüdőgondozója és Tü-
dőszűrő Állomása önkéntes szűrővizsgálatot végez mélykúti lakosok 
részére.

Időpontja: 2020. április 20. (hétfő) 10 órától
Helyszín: Béke Étterem (Mélykút, Tópart 56.)
A vizsgálat ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Vizsgálatra 

időpontot is ekkor adunk. 
A regisztráció helyszíne a Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesü-

letének irodája. (Csorba-ház, Mélykút, Petőfi  tér 17.) munkanapokon 
8-16 óra között.

Regisztrációhoz szükséges iratok:
- személyi igazolvány
- TAJ kártya
Egyéb fontos tudnivalók:
-  Ha valakinek van tüdőbetegséggel kapcsolatos ambuláns lapja 

vagy zárójelentése, az hozza magával a másolatát (orvosainknak 
van szüksége rá).

-  Ha valakit műtöttek az elmúlt évben és a műtét előtt csináltak 
tüdőröntgent, az ne jöjjön szűrésre. Aki rendszeresen jár a tüdő-
gondozóba, az se jöjjön.

-  EÜ kiskönyveket ne hozzanak, abba nem tudunk pecsételni, a két 
hét múlva megkapott leletet tudják majd beletenni, vagy a házi-
orvos az alapján bepecsételi.

-  A szűrés maga 2-3 percet vesz igénybe személyenként (egészségi 
állapottól függően).

Ugyanezen a napon a Mozgáskorlátozott Mélykúti Egyesülete szo-
kásos egészségügyi szűrővizsgálatát is a Béke Étteremben végzi, aho-
vá szintén várjuk a jelentkezőket. Ez is előzetes regisztrációhoz kötött. 
Az érdeklődőket 2020. április 16-ig várjuk az egyesület irodájában.

A szűrővizsgálaton bemutatásra kerül Dr. Méhes Zoltán háziorvos 
által alkalmazott BEMER Fizikai Érterápiás készülék és lehetőség 
lesz annak ingyenes kipróbálására.

A szűrésen résztvevők szerény vendéglátásáról is gondoskodunk.
Az egészségnap szervezői és támogatói:
Mélykút Város Önkormányzata
A mélykúti Háziorvosok 
Kiss István alpolgármester
Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT A SZŰRŐVIZSGÁLATRA!

MÉLYKÚTI EGÉSZSÉGNAP TÜDŐSZŰRÉSSEL 

Óvodai beíratás időpontja
2020. április 20-21-én8:00 – 16:00 óráig
Helye: I. sz. óvoda Mélykút, Petőfi tér 5.
Óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

• Gyermek anyakönyvi kivonatát,
• A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
• A szülő személyi azonosító hatósági igazolványát,
• A szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
• A gyermek TAJ kártyáját
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az 

óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése 
után vehető fel. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvo-
da felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik élet-
évét a felvételétől számított fél éven belül betölti, 
feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiá-
nyában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Mackó Zoltánné
óvodavezető
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Közel hatszáz floorball ütőkkel felszerelt diák árasztotta el 
Eger városát 2020. január 25-26-án, ekkor rendezték ugyanis 
a 2019/2020. tanévi Foorball Diákolimpia Országos Döntőjét. 
A kétnapos eseményen a versenysorozat összes korosztálya 
- a kis elsőstől az érettségizőkig -mérkőzött meg a diákolim-
piai bajnoki címekért. A tornát a Magyar Diáksport Szövetség 
(MDSZ) megbízásából a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport 
Egyesület szervezte. 

A 806 nevező csapat közül az országos döntőbe nemenként 
és korcsoportonként 8-8 fiú és leány csapat jutott be, közel 600 
iskolás. A mérkőzéseket az egri Kemény Ferenc Sportcsarnokban 
rendezték. Már a csoportkörök rendkívül éles küzdelmet hoztak, 
nem is beszélve a helyosztókról, valamint az érmekért folytatott 
csatározásokról. 

A mélykúti Szent Tamás Katolikus Általános Iskola 2017 janu-
árja óta állandó részese a floorball országos döntőinek. Egerben öt 

csapat képviselte a várost és az iskolát. Csapataink 
ismét kiemelkedő sikereket értek el.

Az I. korcsoportban a lányok az 5. a fiúk a 3. 
helyet; a II. korcsoportban a lányok a 7. a fiúk a 2. 
helyet; a 3. korcsoportban pedig a lányok a 8. helyet 
szerezték meg.

Az I. korcsoport játékosai Gömöri Gréta, Gyetvai 
Kamilla, Klem Sára, Pásztor Petra, Peták Henrietta; 
Anka Noel, Balázs Rómeó, Besír Bálint, Dora Mihály 
és Szilágyi Kornél voltak.

A II. korcsoport csapatait Dobos Luca, Gömöri 
Csenge, Kakuk Petra, Kovács Eszter, Molnár Zsó-
fia, Nagyváradi Dorka; Dora Máté, Grizák Tamás, 
Kránicz Hunor, Lakatos Ákos, Radvánszki Noel és 
Szabó Nimród alkották.

A III. korcsoport csapatának tagjai pedig Besír 
Hanna, Bogdán Hédi, Dudás Diána, Gyetvai Noémi, 
Kiss Karina, Kovács Zsóka és Molnár Eszter voltak.

Kiemelkedő teljesítménye okán a torna korcso-
portos válogatottjának tagja lett Anka Noel és Dora 
Máté is.

Köszönet illeti a csapatok tagjain, valamint felké-
szítőiken, Sztánkó Árpád és Klem József Zsolt tanár 
urakon túl a csapatokat kísérő szülőket, testvéreket 
és barátokat is, akik a lelátón teremtettek igazi ku-
pahangulatot.

Keresztes József
intézményvezető

A FLOORBALL MEGHÓDÍTOTTA EGERT


