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Pap Község Képviselõ-testületének idõszakos kiadványa

A ló másik oldala
A

z elmúlt két évben mindenki
megismerhette a kezdetben
sok vitát kiváltó, de a rászorult
családoknak megélhetést biztosító közmunka programot.
Már éppen megtanultak a dolgozók
minimálbérbőlélni,amikorezévelejétől újabb feladatot kaptak. Tanulj
megmostafelébőlmegélni!Sokembertársunk számára biztos jövő, hogy
három hónap múlva 28 500 forintot
kellbeosztaniaegyhónapra.Eztaprogramot én „művészképző“-nek nevezem.Csakfélő,hanemsikerülaképzés, akkor kényszerből valami más
lesz a tanulóból. Miért nem mutatja
megvalakianagyokközülgyakorlatban azt, hogyan lehet ennyi pénzből
megélni? Mennyivel könnyebb lenne
akkor az erre a sorsra ítélteknek, ha
látnák a példát. Ma Magyarországon,
de főleg Kelet-Magyarországon bizo-

nyítottannincsannyimunkahely,mint
amennyiamunkavállaló.Errőlnemaz
itt élők tehetnek, de arról sem, hogy
ide születtek. Az idei év közmunkaprogramjánaktelepülésünkreleosztott
pénzügyikeretearraelég,hogyötemberttudjunkegyidőben,nyolcórában
foglalkoztatni az önkormányzatunknál.Jelenleg160embervanasegélyezetteklistáján.Ameghirdetettprogram
szerint mindenki be lesz vonva, mert
fog dolgozni egy hónapot, négy órában 36 000 forintért. Úgy gondolom,
hogyátestünkalómásikoldaláravagy
afürdővízzelkiöntöttükagyereketis.
Kevés azt mondani, hogy ennyi pénz
van a költségvetési törvényben. Ez a
magyarázat nem boldogít senkit. 160
dolgozni akaró ember minimum 200250éhesszáj.Nagyonsajnálom,hogy
nincs lehetőségünk hathatósan tovább
segíteni a bajban lévőket. Két évig
fenntartottukazembereketavízen,de

2011. január

sajnosezidőalattnemjavultazország
helyzete. Most, ha lehet, még nehezebb időszak következik. Ez kihat
mindenkire: a kereskedőkre, a kocsmárosra,afodrászra,aszomszédra,de
aziskolára,óvodára,azegészfalurais.
Nagyonnehézeztindulatnélkültudomásulvenni,demégiseztkelltenni.A
lehető legnagyobb odafigyeléssel,
szervezésselmár-márművészkéntbeosztaniaztakeveset,amitmameglehet kapni.A takarékos életmódon túl,
mindenaprótöbbletforintmegkereséséértvállalnikellamunkát.Évesszintenazakevésisjelentőslehet.Soktanácsot sorolhatnék, de egy idézet a
legfontosabb: „bármit hozzon a sors,
embernekmaradni“.
pm.
„Emberi törvény
Kibírni mindent
S menni,menni mindig tovább
Még akkor is,
ha már nem élnek benned
Remények és csodák.
(Hemingway)

Betlehemes
játékok
Hagyomány már a településünkön, hogy a
szeretet ünnepéhez közeledve betlehemes játék
bemutatásávalemlékezünkJézusszületésére.A
Pap Község Fejlődéséért Közhasznú egyesület
tagjaiötödikéveszerveziktelepülésünkfőterén
amegemlékezést.JackóSándorgörögkatolikus
parókusésazegyháztagjai,gyerekeikkelegyütt
aktív részesei a rendezvénynek. Az elmúlt év
végénújszínfoltvoltazajakihagyományőrzők
fellépése. Játékukkal új lehetőséget nyitottak
számunkra,hogyakövetkezőalkalommalbetlehemestalálkozótszervezzünk,aholakörnyező
települések hagyományőrző csoportjai lépnek
fel.Azidősebbekbenmégél,afiatalokbanpedigéljentovábbJézusszületésénekemléke.
Kovácsné Bacskai Ilona KÖFKE tag
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Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:
2010. október 11.
–AzalakulóüléselsőnapirendjébenPoncsák
István a Helyi Választási Bizottság elnöke
azalábbitájékoztatóttartottaa2010.október3-iönkormányzatiképviselőéspolgármesterválasztáshelyieredményéről,majda
megválasztott képviselők részére átadta a
megbízóleveleket.
–amegbízólevelekátadásátkövetőenazönkormányzati képviselők és a polgármester
letettékazesküt.
–MaximovitsGyörgypolgármesterprogramismertetőjében kiemelte a már megkezdett
munka tovább folytatását, és a Képviselőtestületáltalciklusprogrambanmegalkotott
fejlesztési elképzelések megvalósítását.
Hangsúlyozta,hogyatestületegységességéreszükségvanazért,hogynejogászkodással,hanemténylegesmunkavégzésselteljenek az ülések. Mindenekelőtt a Főtér továbbfejlesztésétfogjaszorgalmazni,mertez
atelepülésünkszíve.FontosazIfjúságiház,
aziskolarégiszárnyaésIdősekKlubjatetőszerkezetének cseréje, a Jedla-féle telken
fogorvosi rendelő, gyógyszertárral és két
szolgáltatóhelyiségkialakításával.Egynyitottudvarralezatelekisbekapcsolódhata
településvérkeringésébe.TerveiközöttszerepelazIdősekKlubjamögéparkolótésjövőévtavaszáraegyszelektívhulladékgyűjtőszigetetlétrehozni,arégisportöltözőátalakításanemcsakafiatalokszámáraegyjól
működőkonditeremmé,atemplomkertegységes kerítésének megépítése, a ravatalozó
előttaharangláb,ahivataludvaránatároló,
a négyes átjáró mellett 200 méter új járda
megépítése.Továbbá nagy fejlesztési igény
vanaBárókertszabadidőparkkávalóalakítására,ígyazerdeifutópályaésatornapálya
kialakítására, ahol az elmúlt nyolc év alatt
sikerültolyanrendezvény-sorozatotkialakítani,hogyakülönbözőkorosztályúésérdeklődésű csoportok megtalálják a számukra
fontos eseményt a településünkön. Majális,
Lovasnap,augusztus20.,szüretifelvonulás,
Idősek Napja, e mellett egy olyan rendezvény bevezetésén fog dolgozni, ami csak
Papközségé.
Zárógondolatként elmondta, hogy mindaz,
amitaziméntfelsoroltnemmás,mintaz„Élhető falu“ program megvalósításának legszükségesebbelemei.AsoktennivalópontosabbésrészletesebbmeghatározásárahatározottcélultűzikiazújKépviselő-testülettela
programközöskidolgozásátésannakelfogadását.
A Képviselő-testület
–azÜgyrendiBizottságelnökévé:SzabóFerencnét, az Ügyrendi Bizottság tagjainak:
CzidornéMoldvayKatalintésNagyTibort
választotta.
–azIfjúsági-KulturálisésSportBizottságelnökévé:KelemenIstvántazIfjúsági-Kulturális és Sport Bizottság tagjainak: Szabó
FerencnétésCzérnaGábortválasztotta.

–döntöttazEgészségügyiésSzociálisBizottságmegszüntetéséről
–megválasztotta alpolgármesternek Dr.
FedorIstván,képviselőt
–megállapította a polgármester illetményét
ésazalpolgármestertiszteletdíját
–megbízást adott a Szervezeti és Működési
Szabályzatfelülvizsgálatára
–döntöttszámítógépbeszerzéséről

2010. november 9.
A Képviselő-testület
–módosította Pap Község Önkormányzata
Képviselő-testületénekSzervezetiésMűködésiSzabályzatát
–Az Egészségügyi és Szociális Bizottság
megszűnésemiattmódosítottaakorszerűsítésitámogatásrólszóló3/2008.(II.13.)önkormányzati rendeletet; a fiatalok első lakáshozjutásánakhelyitámogatásárólszóló
5/2008.(III.28.)önkormányzatirendeletet;
apénzbenéstermészetbennyújtottszociális
ellátások helyi szabályairól szóló 3/2009.
(IV.02.)önkormányzatirendeletet;azegyes
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 16/2005. (X. 28.) önkormányzati
rendeletét
–az Ifjúsági- Kulturális és Sport Bizottság
nem képviselő (külsős) tagjainak: Takács
KárolynétésKovácsnéBacskaiIlonátmegválasztotta
–elfogadtaazönkormányzat2011.évibelső
ellenőrzésitervét
–döntöttazáltalánosiskolaitornateremhátsó
bejáratánakmegnyitásáról
–biztosította a kripta épület felújításához
szükségestöbbletköltséget
–elhatározta,hogyaTáncsicsútelejénlévő
fedettesővíz-elvezetőárokjavításánakkivitelezésimunkáitelindítja
–elhatározta,hogyatelepülésenlévőbuszvárókmelléhirdetőtáblákathelyezki.
–döntöttkarácsonyiajándékozásról
–kitűzte, hogy 2010. december 17. napján
(péntek) 17.00 órakor az általános iskola
tornatermébenközmeghallgatásttart
–határozott  Arany János Tehetséggondozó
Programbanvalórészvételről.

–elfogadta Pap Község Önkormányzata
2010. évi gazdálkodásának féléves helyzetérőlszólótájékoztatót.
–PapKözségÖnkormányzata2011.éviköltségvetésikoncepciójábanakövetkezőfeladatokattűztekicélul:
a) Idősek Klubja épületének felújítása
b) Járdafelújítás, építés
c) Esővíz-elvezető felújítása
d) Szabadidőpark továbbfejlesztése
e) Faluközpont kialakításának folytatása
f) Körjegyzőségi Hivatal udvarán tároló építése
g) Önkormányzati épületek energiafelhasználás költségeinek csökkentésére irányuló
fejlesztések
h) Régi sportöltözőben konditerem kialakítása
i) Bárókertben turistaház építése
j) Szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás
beruházásnak előkészületi munkái
k) Bel- és külterületi utak karbantartása
és fejlesztése
–döntöttaz573.hrsz.-onlévőönkormányzatitulajdonúszolgálatilakás,éshozzátartozó
telekterületértékesítéséről
–tűzifavásárlásáthatároztaelaKölcseyFerenc Általános Iskola és Egységes Óvoda Bölcsődeközoktatásiintézményébenbeüzemeltfaelgázosítókazánokműködtetéséhez
–határozottönkormányzatiingatlanokbérbeadásáról
–döntött arról, hogy a futballpálya megvilágításáhozlámpatestekethelyezel
–Elhatározta, hogy 2011. január 1. napjától
határozatlan időre bevezeti az önkormányzat igazgatási területén a tartózkodási idő
utániidegenfogalmiadót
–zártülésenelbíráltaazátmenetisegélyiránt
benyújtottkérelmeket.

2010. december 17.
Közmeghallgatás:

A polgármester
–beszámolt Pap Község Önkormányzat
2010.éviköltségvetésigazdálkodásáról
–tájékoztattaaközmeghallgatásta2010.november 30-i ülésen elfogadott 2011. évi
költségvetésikoncepcióról
–Ismertette az önkormányzat gazdasági ciklusprogramját
2010. november 16.
–tájékoztatót tartott idegenforgalmi adó bevezetéséről
A Képviselő-testület zárt ülésen
–elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási –lakossági kérdések, bejelentések napirenddelzárultazülés.
ÖnkormányzatiÖsztöndíjpályázat2011.évi
fordulójakeretébenbenyújtottpályázatokat
2010. december 27.
–döntöttátmenetisegélyirántbenyújtottkérelmekről
–és döntött a Gyermekétkeztetési Alapít- A Képviselő-testület
ványtól pályázaton nyert élelmiszersegély –az alábbiak szerint módosította az önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből
elosztásáról
szolgáltatottivóvízértfizetendődíjakmegállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről
2010. november 30.
szóló7/2005.(III.30.)önkormányzatirenA Képviselő-testület
deletet:
–elfogadta Pap Község Önkormányzatának
2010.éviháromnegyed-évesbeszámolóját
Folytatás a következő oldalon
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Az ivóvíz szolgáltatás díjai:
Alapdíj:
– lakossági fogyasztók részére 300 Ft/hó/vízmérő + a mindenkori hatályos ÁFA
– közületi fogyasztók részére 1500 Ft/hó/vízmérő + a mindenkori hatályos ÁFA
Ivóvíz szolgáltatási díja:
– lakossági fogyasztók részére
232 Ft/m3 + a mindenkori hatályos ÁFA
– közületi fogyasztók részére
277 Ft/m3 + a mindenkori hatályos ÁFA
–rendeletet alkotott az idegenforgalmi adó
bevezetéséről.Azadóalapjaamegkezdett
vendégéjszakákszámaAzadómértékeszemélyenkéntésvendégéjszakánként100Ft.
Az idegenforgalmi adó bevezetésével, 2011.
január 1-jétől hatályát veszti a vállalkozók
kommunális adójáról szóló 19/2009. (XII.
29.)önkormányzatirendelet
–Agyermekekátmenetigondozásánakbiztosításáravonatkozóellátásiszerződéstkötött
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal
–társulásimegállapodástkötöttazegészségügyialapellátáshozkapcsolódóügyeletiellátásravonatkozóan
–elhatározza,hogyaKölcseyFerencÁltalános Iskola és Egységes Óvoda – Bölcsőde
konyháján lévő szellőzőrendszert továbbfejlesztiahatékonyságnöveléseérdekében

Mindenki
fenyõfája
Az idei évben is szépen díszített
fenyőfa állt az ünnepek alatt a
Főtéren.AcsodálatosfenyőDemeter
Csaba, Rákóczi utcai lakos udvarának kertjében nevelkedett. Ünnepi
ruhába öltözve megmutatta magát
utoljára a falu lakosságának, hogy
szép emlék maradjon azok számára
is,akikérzikahiányát.
pm.

Egészségünkvédelmében
Egészségnevelési projekthét az általános iskolában
2010. november 15–19.

P

rojektünk célja: az ismeretek átadása, melyek tudatában tanulóink megfelelő készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzésére és védelmére.

Legyenekképesekéletmódjukravonatkozóan helyes döntéseket hozni,
egészséges életvitelt kialakítani,
stresszhelyzetetkezelni.Ezértaprogramokat úgy állítottuk össze, hogy
együttműködési képességük, felelősségérzetük fejlődjön, motiváltak legyenek,örömmeloldjákmegafeladatokat,játékosantanuljanak.
A hét minden napjának „nevet“ adtunk, melyen az egészségnevelés különböző témaköreit domborítottuk ki.
Minden reggel az iskolarádióban feladványokathallottakagyerekek,(különazalsós-felsősosztályok),melyeketkövetkezőnapreggeligmegkellett
oldaniuk.Nagyvoltazaktivitáséslelkesedésezekmegoldásábanis.
Plakátkészítés,osztályokötletesbemutatkozása, önismereti tesztek, beszélgetések,szituációsjátékok,szexuálisfelvilágosítóóra,előadások,filmvetítés-elemzés, szépségápolás, vetélkedők, sportjátékok, elsősegélynyújtásibemutató,zöldség,gyümölcstálak
készítése,életvezetésiismeretek-drogprevenció:megannyiváltozatosprogram.
Mindenosztálynakvoltértékelőfüzete,melybenamegoldottfeladatokat

azsűriértékelte.Ahétértékeléseakövetkezőhétfőntörtént.Agyőztesosztályokat kihirdettük, de olyan lelkes,
aktív, vidám és fegyelmezett volt az
egész gyermeksereg, hogy mindenkit
megdicsértünk és minden tanuló kapottfinomgyümölcsöt.
Témahetünkhöz köszönöm a segítségetFedorIstvánháziorvosunknak,a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatvezetőinek,aKisvárdaiÁNTSZ
vezetővédőnőjének,aKisvárdaiMentőszolgálat dolgozóinak, akik előadásaikkal, tanácsadói munkájukkal, bemutató foglalkozásokkal, filmvetítésekkelemeltékahétszínvonalát.
Különköszönömiskolánkigazgatónőjének és pedagógusainak a segítséget,atámogatást.
Ennekahétneknagytanulságavolt
számunkra:együttnagydolgokra,nehézfeladatokmegoldásáraisképesek
vagyunk. Ráadásul, ha ezt örömmel
tesszük,mégnagyobbajelentősége.
Egymás segítése, elfogadása csak
szeretetáltallehetséges.
Ettőlleszünkboldogabbakésegészségesebbekis.
Mindenik embernek a lelkében dal van
És saját lelkét hallja minden dalban
És akinek szép lelkében az ének
Az hallja a mások énekét is szépnek.
(Babits Mihály)
Oláh Zsigmondné
A program szervezője

Köszönjükatámogatást!
I

dolom, hogy az eredmény nem csak
pénzben mérhető. Remélem, hogy közösségiszempontbólisközelebbhozta
egymáshoz az intézmény dolgozóit és
Mindkétintézményegység–óvodaés résztvevőit.
Szeretnék még sok ilyen
iskola–szüleithívtuk,vártuk
rendezvényt szervezni inarendezvényre.Igensiketézményünkben.
resvoltezaszórakozási
Tisztelettel megkölehetőség.Agyermekek
szönöm a támogatást.
részére támogatást jeEgyben szeretném fellentabevétel,melyazishívni a figyelmet a SZJA
kolának 225 500 Ft-ot, az
1%-ánakAlapítványaink részéóvodának 126 900 Ft-ot jelent.
Szeretném megköszönni a gyermekek retörténőfelajánlásrais.
nevében az aktív részvételt. Úgy gonSzabó Ferencné igazgató
ntézményünk 2010. november
27-én JÓTÉKONYSÁGI BÁLT
szervezett.
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2010. 10. 01-jétõl – 2010. 12. 31-ig
„Újul még az föld is mindenütt te tõled,
Tisztul homályábul az ég is te veled.“
(Balassi Bálint)
Újszülött neve
Kevari Máté
Stancz Botond
Gyetkó Kincső
Takács Patrik

Szüleik
Pekár Georgina és Kevari László
Fedor Veronika és Stancz Sándor Benjámin
Trinfa Katinka és Gyetkó István
Rajtr Zsuzsanna Ladiszlávovna és Takács Attila

Születés ideje
2010. október 30.
2010. december 18.
2010. december 20.
2010. december 23.

„Remek városok, puszták és az ég is –
Körülötted van minden s azért mégis
Csak téged lát meg, téged aki lát,
Éretted volt csak eddig a világ.“
(József Attila)
Házasságot kötöttek
Oláh Zsuzsanna és Kovács Róbert
Vojku Magdolna és Lakatos Zoltán

Házasságkötés ideje
2010. december 18.
2010. december 18.

„Légyen álom, légyen bíró, bátran megyek elébe
Mint egy elfáradt utazó a vadon enyhelyébe.
Mert ha bíró: nem furdal vád.
Mert ha álom: nyugalmat ád.“
Berzsenyi Dániel: Életphilosophis
Elhunyt neve:
Krausz József
Kerepesi József
Horváth László
Kovács Balázsné
Cselle Istvánné
Oláh Ferenc

Születési neve:

Oláh Lenke
Szanyi Mária

Ideje
2010. október 18.
2010. november 01.
2010. november 23.
2010. november 30.
2010. december 09.
2010. december 24.

Köszönetaz1%-ért
APAPI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
köszönetet mond mindazoknak a szülőknek, állampolgároknak, akik 2010-ben személyi jövedelemadójuk 1%-át
részünkrefelajánlották.
Azalapítványjavára64.700Ftfelajánlásérkezett,amelyet

udvari játékok beszerzésére fordítunk.Tisztelettel kérjük,
2011-benistámogassagyermekalapítványunkatSZJA1%ával!

Alapítványunk adószáma: 18797765-1-15

Alapítvány kuratóriuma
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Karácsony a szeretet jegyében
M

i jut eszünkbe, ha meghalljuk
ezt a szót: karácsony? Karácsonykor Jézus Krisztus születését
és a szeretetet, a család szentségét
is ünnepeljük.

Akarácsonyünnepeévszázadokótaavilágmindentájánjelesesemény;ugyanazokatagondolatokatébresztimindenemberben.Azordtéliidőjárásbanisképesolyan
meleg és szeretetteljes légkört varázsolni,
melyetazévegyetlennapjánsemélünkát.
Karácsonykormindenkikedvesebbéselnézőbbmásokkalszemben,sajándékokkallepi meg azokat, akik legközelebb állnak a
szívéhez.Az ember még felnőttként is rácsodálkozik, hogyan működik az, hogy az
egészvilágonmegmozgatjaazembereketa
karácsony. Ilyenkor kicsit megáll az élet,
mert ez az ünnep igazán fontos mindenkinek.Mégazoknakis,akikazévtöbbinapján nem élik meg igazán az érzelmeket,
akik elbújnak mások elől, zárkózottabbak
azátlagnál.Ilyenkormégőkismegnyílnak,
ésegyüttünnepelnekacsaláddal.
Atéliünnepiszokásokaszázadoksorán
sokatváltoztak,deazajándékozásszokása
megmaradt. Karácsonyi fények gyúlnak a
fenyőfákon,ésazörömazajándékozásban
is megnyilvánul. Nem a drága ajándékok
jelentikaszeretetünket,hanemaz,hogyönmagunkból mit adhatunk. Nem létezik

szebbésnagyobbajándékannál,mintamikoramegajándékozottúgyérzi,hogyneki
hullahó,nekiragyognakacsillagok,mert
van, aki szereti őt, nemcsak kötelességből
ad. Mert a szeretettel megteremtődik az
egymás iránti türelem, tisztelet, a másik
megértésénekszándéka,segítségénekkészsége is. És mindez jótékonyan hat vissza
ránkis,hatványozódikértéke.
„A szeretet az egyetlen olyan kincs, amelyből annál több van az embernek, minél
többet odaad másoknak belőle.“
Akarácsonyalkalmatkínálszámunkrais,
hogy megnyissuk szívünket az örömre, a
mások iránti szeretetre. Nagyon fontos,
hogy igazán együtt legyünk. Beszélgessünk,nevessünk,örüljünkegymásnak!Sne
csakazünnepekalattlegyenezígy!
BerkesGáborírtaaSzentestéről:
A szeretet akkor él,
ha minden nap igaz,
Néhány szép pillanat
az évekre nem vigasz.
Akit sokszor megbántottál,
talán ma megbocsát,
De ha elfújtad a gyertyát,
őrizd meg a fényt tovább!
„Akarácsonyaszeretetünnepe...“Sokat
halljuk, de átéljük? Felfogjuk és megértjük?Csakezenapárnaponvagyegészévben? Nem, sajnos nem mindig. Pedig az

élet mennyivel egyszerűbb lenne, ha nem
csak az árnyoldalra összpontosítanánk, ha
meglátnánk mindenben és mindenkiben a
jótésaszépetis.Igen:mindenbenésmindenkiben.Hiszenottvan.
Úgygondoljuk,hogysokszorazelfogadássalvanabajunk.Olysokmindenttagadunk és tartunk távol magunktól. Érzéseket, vágyakat, embereket. Jó lenne egy
olyan karácsony, mely az elfogadás –
önmagunkésmásokelfogadásának–azünnepeislenne!Hiszenelfogadásnélkülszeretet sincs, megbocsátás sincs. Szeretni
csak úgy tudunk, ha feltételek, elvárások
nélkül elfogadjuk a másikat, s ha először
magunkkaltesszükezt.
Ron Cristian így ír erről:
„Higgy a szívedben és saját jóságodban,
mert ha így teszel, mások is ezekben fognak
hinni. Higgy a csodában, mert teli van vele
az élet. De ami a legfontosabb, hogy higgy
önmagadban, mert odabenn a lelkedben
rejtőzik a csoda, a remény, a szeretet és a
holnap álmai.“
Kívánjuk, hogy az elkövetkezendőkben
tanuljunkmeghinniönmagunkban,éljükát
a csodát, s álmodjuk meg a holnapunk álmait!
Ács Erzsébet
Kovácsné Kovács Tímea
tanárnők

AjándékizzókaKÖFKÉTÕL
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2010. december 22-én átadásra kerültekaPapKözségFejlődéséértKözhasznúegyesületáltal
pályázottizzók.
A környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumáltaltámogatott energiatakarékosizzócsomagokból
169 időskorú és 47
nagycsaládos részesült karácsony előtt. A rendezvény
megnyitóján Maximovits György
egyesületielnöktartottbeszédet,vala-

mintkörnyezethatékonyságielőadásokathallhattakatámogatottakésazérdeklődők.Akiosztást
követőenlegnagyobb
gondot a használt izzókbegyűjtésejelentette. Köszönjük az
egyesületaktívtagjainak munkáját, valamintazonlakosoksegítségét, akik megkönnyítették a korszerűtlen izzók begyűjtését.
Birkéné Bereczki Anikó

6

Pa p

Tájékoztató szociális ellátásokról
2011
AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA
Az aktív korúak ellátása a hátrányos
munkaerő-piacihelyzetűaktívkorúszemélyekéscsaládjukrészérenyújtottellátás.Ajegyzőaktívkorúakellátásáravaló
jogosultságotállapítmegannakazaktív
korú személynek, aki egészségkárosodást szenvedett, akinek az álláskeresési
támogatás folyósítási időtartama lejárt,
akiazállamifoglalkoztatásiszervvellegalább egy év időtartamig együttműködött, vagy akinek a rendszeres nyugdíjszerűellátásamegszűntésközvetlenüla
kérelembenyújtásátmegelőzőenazállami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött, feltéve,
hogysajátmagaéscsaládjánakmegélhetésemásmódonnembiztosított,éskeresőtevékenységetnemfolytat.
Akkor nem biztosított a megélhetés,
ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (25
650 Ft) és vagyona nincs.
vagyon: az a hasznosítható ingatlan,
jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének a harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a nyolcvanszorosát
meghaladja.
Azaszemély,akinekazaktívkorúak
ellátására való jogosultságát megállapítottákbérpótlójuttatásrajogosult.Abérpótlójuttatásrajogosultszemélyazállamifoglalkoztatásiszervnélkériazálláskeresőkénttörténőnyilvántartásbavételét,valamintkötelesazállamifoglalkoztatásiszervvelegyüttműködni.Abérpótló juttatás havi összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összege
(28500Ft).
Azazaktívkorúakellátásárajogosult
személy,akiazellátásravalójogosultság
kezdőnapján
a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy
b) az 55. életévét betöltötte, vagy
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel
– vagy
d) a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek megfelel,

rendszeres szociális segélyre jogosult.A
rendszeresszociálissegélyhaviösszege
a családi jövedelemhatár összegének és
a jogosult családja havi összjövedelménekkülönbözete.
Aktívkorúakellátásáraegycsaládban
egyidejűlegcsakegyszemélyjogosult.
Egy családban egyidejűleg két személyabbanazesetbenjogosultazaktív
korúak ellátására, ha az egyik személy
bérpótlójuttatást,mígamásikszemélya
rendszeres szociális segély feltételeinek
felelmeg.
Fogyasztási egység: a családtagoknak
acsaládonbelülifogyasztásiszerkezetet
kifejezőarányszáma,ahol
na)azelsőnagykorúcsaládtagarányszáma1,0azzal,hogyagyermekét
egyedülállóként nevelő szülő
arányszáma0,2-velnövekszik;
nb)aházas-vagyélettársarányszáma
0,9;
nc)azelsőésmásodikgyermekarányszámagyermekenként0,8;
nd)minden további gyermek arányszámagyermekenként0,7;
ne)afogyatékosgyermekarányszáma
1, 0, azzal, hogy a fogyatékos
gyermeketaznc)-nd)alpontalkalmazásánál figyelmen kívül kell
hagyni;
nf)azna)-nb)alpontokszerintiarányszám 0,2-vel növekszik, ha a személyfogyatékosságitámogatásban
részesül.

gálatasoránazegyfőrejutóvagyonértékenemhaladjamegkülön-különvagy
együttesen a meghatározott értéket
(570000Ft/fő–1995000Ft)

Azegyfőrejutójövedelemmegállapításánál a kérelem benyújtásának időpontjában – közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként)kellfigyelembevenni
a)aszülőt,aszülőházastársátvagyélettársát,
b)a20évesnélfiatalabb,önállókeresettelnemrendelkezőgyermeket,
c)a23évesnélfiatalabb,önállókeresettelnemrendelkező,anappalioktatás
munkarendje szerint tanulmányokat
folytatógyermeket,
d)a25évesnélfiatalabb,önállókeresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokatfolytatógyermeket,
e)korhatárravalótekintetnélkülatartósanbeteg,illetőlegafogyatékosgyermeket,
f)aza)-e)pontokbanemtartozó,aCsjt.
alapján a szülő vagy házastársa által
eltartottrokont.

LAKÁSFENNTARTÁSI
TÁMOGATÁS

Normatívlakásfenntartásitámogatásra
jogosultazaszemély,akinekaháztartásában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj
RENDSZERES GYERMEKVÉmindenkori legkisebb összegének
DELMI KEDVEZMÉNY:
150%-át,(42750Ft)feltéve,hogyalatartáselismerthaviköltsége(450
A települési önkormányzat jegyzője kásfenn
2
)
a
háztartás havi összjövedelméFt/m
megállapítjaagyermekrendszeresgyernek20%-átmeg
haladja.
mekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,amennyibenagyermeketgonÁPOLÁSI DÍJ
dozócsaládbanazegyfőrejutóhavijövedelemösszegenemhaladjameg
Az ápolási díj a tartósan gondozásra

a)azöregséginyugdíjmindenkorilegkisebb összegének (a továbbiakban: az
öregséginyugdíjlegkisebbösszege)a
140%-át(39900Ft),
aa)haagyermeketegyedülállószülő,
illetve más törvényes képviselő
gondozza,vagy
ab)haagyermektartósanbeteg,illetvesúlyosanfogyatékos,vagy
ac)ha a nagykorúvá vált gyermek
megfelelafeltételeknek;
b)az öregségi nyugdíj legkisebb összegének130%-át(37050Ft)aza)pont
alánemtartozóesetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizs-

szoruló személy otthoni ápolását ellátó
nagykorú hozzátartozó részére biztosítottanyagihozzájárulás.
Ápolásidíjrajogosult–ajegyeskivételével – a hozzátartozó [Ptk. 685. § b)
pontja],haállandóéstartósgondozásra
szoruló
a) súlyosan fogyatékos, vagy
b) tartósan beteg 18 év alatti
személygondozását,ápolásátvégzi.
Azápolásidíjat–méltányosságkivételével–azápolástvégzőszemélylakóhelye szerint illetékes települési önkormányzatjegyzőjeállapítjameg.
Folytatás a következő oldalon
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Tájékoztató szociális ellátásokról
ÁTMENETI SEGÉLY
(1)Aképviselő-testületátmenetisegélybenrészesítiazokataszociálisanrászorulószemélyeket,akikönmaguk,
illetvecsaládjuklétfenntartásárólátmenetileg más módon nem tudnak
gondoskodni.
(2)Az (1) bekezdés alkalmazásában
szociálisan rászorult az a személy,
akinekacsaládjábanazegyfőrejutó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkorilegkisebbösszegének150%át (42 750 Ft), egyedül élő vagy
gyermekétegyedülnevelőszülőesetén200%-át(57000Ft-ot)nemhaladjameg.

TEMETÉSI SEGÉLY
A települési önkormányzat temetési
segélynyújt–kérelemre–szociálisrászorultságratekintetnélkülannak,akia
meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott.
Nem állapítható meg temetési segély
annak, aki a hadigondozásról szóló
1994.éviXLV.tv.alapjántemetésihozzájárulásbanrészesült.

lyamán folytatott tanulmányait fejezte
besikeresen.
Pap Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete a fentieken túl helyi rendeleteiben az
alábbi támogatásokat, kedvezményeket biztosítja:

ELSÕ LAKÁSHOZ JUTÓ
Fiatalházasokrészérenyújtvisszatérítendő, kamatmentes kölcsönt, akik Pap
községben kívánnak új lakást építeni,
vagylakástvásárolni.
A kölcsön összege:
lakásépítésre:
lakásvásárlásra:

200 000 Ft
100 000 Ft

KORSZERÛSÍTÉSI
TÁMOGATÁS

Azoncsaládokrészérebiztosítottkölcsön, akik a vezetékes ivóvíz bevezetésétkívánjákmegvalósítani.Pozitívelbírálás esetén az önkormányzat megállapodást köt a támogatott személlyel (tulajdonossal),melybenakétfélmegállapodik a támogatás összegének visszafizetésében.Atámogatáskifizetéseátutalássalaszolgáltató(Várda-VízKft.)réKÖZGYÓGYELLÁTÁS
széretörténik.AvisszafizetéshavitörMÉLTÁNYOSSÁGBÓL
lesztő részlete: 4 000 Ft  (mindaddig,
Közgyógyellátásrajogosultazaszoci- mígaszámlaszerintiösszegvisszafizetésrekerül)
álisanrászorultszemélyis,
a)akinek a családjában az egy főre eső
KÖZSZOLGÁLATI
havijövedelem,nemérielazöregséDÍJMENTESSÉG
gi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének150%-át,egyedülélőeseDíjmentességre jogosultak a szervetén az öregségi nyugdíj mindenkori
zett közszolgáltatást igazoltan igénybelegkisebbösszegének200%-át,és
b) havirendszeresgyógyítóellátáskölt- vevő70évfelettiszemélyek,akikegysége meghaladja az öregségi nyugdíj vagy kétszemélyes háztartásban élnek,
mindenkori legkisebb összegének a valamintnemrendelkeznekhulladékkezelési díjhátralékkal. Egy háztartásban
20%-át.
kizárólagegyszemélydíjmentességeérÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS vényesíthető, mely alapján a mentesség
egyháztartásravonatkozik.
A települési önkormányzat jegyzője
Adíjmentességbenrészesülőkminden
annak a rendszeres gyermekvédelmi évjanuár31-igköteleseknyilatkozniarkedvezménybenrészesülőgyermekneka ról,hogyamentességreokotadókörülszülője részére, aki a három-, illetve ményeibenváltozásnemkövetkezettbe!
négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke
SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS
rendszeres óvodába járatásáról, és akiAzonújszülöttekrészérenyújtottegynekrendszeresgyermekvédelmikedvezsze
ri 20.000,- Ft összegű támogatás,
ményrevalójogosultságafennáll.
akikszü
leilegalábbháromhónapjaPap
A pénzbeli támogatás folyósításának
továbbifeltétele,hogyaszülőiajegyzői községben állandó lakóhellyel rendeleljárásbanönkéntesnyilatkozatottegyen keznek.
Fodor Sándorné
arról,hogygyermekénekhároméveskoSzociális ügyintéző
ráiglegfeljebbaziskolanyolcadikévfo-
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Mindenki
ebédel

Tisztelt Szülők! AGyermekétkeztetésiAlapítványsajnálattaltájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy alapítványukanyagihelyzetemiatt,sajnos 2011-ben nem lesz Mindenki
Ebédelprogram.AválságŐketissúlyosan érintette, adakozóik megcsappantak.
Mi is sajnáljuk és köszönjük az
Alapítványeddigitámogatását.
Fodor Sándorné
Szociális ügyintéző

Szelekív
hulladékgyûjtés
idõpontjai 2011-ben

Január 19. (szerda)
Február 16. (szerda)
Március 16. (szerda)
Április 20. (szerda)
Május 18. (szerda)
Június 15. (szerda)
Július 20. (szerda)
Augusztus 17. (szerda)
Szeptember 21. (szerda)
Október 19. (szerda)
November 16. (szerda)
December 21. (szerda)
Kérjük, hogy a lakosság a zsákokataszedésinapokonreggel7óráig,
jólláthatóhelyrehelyezzekiazingatlanokelé!Kollégáinkazsákokat
reggel7óraésdélután18óraközöttiidőszakbangyűjtikössze.
Nyír-Flop Kft.
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Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról
darabigazolványképet(külföldönélőknek
Ezaztjelenti,hogyakérelembenyújtámagyar Országgyűlés 2010.
sától4–5hónaputánlehetválasztvárni.A
egyet).
A
május 26-án fogadta el a maA kérelmező köteles nyilatkozni arról, honosított személy választása szerint álgyar állampolgárságról szóló 1993.
évi LV, törvény módosítását, bevezetve az egyszerűsített honosítási
eljárást.
Az egyszerűsített honosítási eljárás lényege,hogynemkellMagyarországonletelepedniahatárontúlimagyaroknakamagyarállampolgárságmegszerzéséhez,nem
kellállampolgárságivizsgáttenni.elegendőamagyarnyelvismereteésnemkella
magyarországi lakóhelyet és megélhetést
igazolni.
Ajogszabálya2011.január1.utánbenyújtottkérelmekrealkalmazható.

A kérelem benyújtása:
Az állampolgársági kérelmet egyénileg
és csak személyesen lehet benyújtani. A
korlátozottancselekvőképes,illetőlegacselekvőképtelenszemélynevébenatörvényes
képviselőjeterjeszthetielőakérelmet.
Kérelmetaznyújthatbe,akiakedvezményes honosítás következő (együttes)
feltételeinekmaradéktalanulmegfelel:
maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi
származását, magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi), a
magyar jog szerint büntetlen előéletű és
büntetőeljárás nincs ellene folyamatban,
és honosítása nem sérti Magyarország
közbiztonságát és nemzetbiztonságát.
Azállampolgárságikérelemellettakérelmezőnek be kell nyújtani a születési
anyakönyvikivonatátésacsaládiállapotát igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum, stb), valamint a magyar származást
igazoló dokumentumokat (például a felmenőkszületésianyakönyvikivonatai,de
lehet plébánosi/lelkipásztori igazolás
vagyrégimagyarokirat,példáulilletőségi
bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, katonakönyv, stb.).A magyar származás igazolásánálfontos,hogyacsaládikapcsolat,
azaz a leszármazás végig követhető legyen. Mellékelni kell még egy magyar
nyelven,sajátkézzelírtönéletrajzotéskét

hogybüntetlenelőéletűésnemfolyikellenebüntetőeljárás,valamintarról,hogy
az elmúlt öt évben elmarasztalta-e valamely bíróság szándékos bűncselekmény
miatt. A külföldön élő kérelmezőnek az
eljáró szerv felhívására csatolnia kell a
külföldi lakóhelye szerint illetékes hatóságbüntetlenségettanúsítóigazolását.
Azidegennyelvűokiratokatnemzetköziszerződéseltérőrendelkezésevagyviszonossági gyakorlat hiányában hiteles
magyarnyelvűfordítással,éshaennekelháríthatatlan akadálya nincs, diplomáciai
felülhitelesítésselellátvakellazállampolgárságikérelemhezcsatolni.
Az állampolgársági kérelmet be lehet
nyújtaniamagyarországianyakönyvvezetőknél,aBevándorlásiÉsÁllampolgárságiHivatalregionálisigazgatóságainál,illetve külföldön a magyar külképviseletekenamagyarkonzulitisztviselőknél.
Haazállampolgárságikérelemhiányos,
vagyazelbíráláshozszükségesokiratokat
a kérelmező nem csatolta, az eljáró szervek a hiány pótlására határidő tűzésével
felszólítják.Ahiánypótlásteljesítéséigaz
ügybendönteninemlehet.

A kérelem elbírálása:
Közigazgatásiésigazságügyiminiszter
előterjesztésealapjánakérelemrőlaköztársasági elnök dönt.A miniszter az előterjesztéstakérelemnekaBevándorlásiés
ÁllampolgárságiHivatalhoztörténőbeérkezésétőlszámítotthónaponbelülnyújtja
beaköztársaságielnöknek.Ebbeazidőtartambaazonbannemszámítbele:
a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséigterjedőidő,azeljárásfelfüggesztésének időtartama (ilyenkor a döntés
olyankérdéselbírálásátólfügg,amelyben
azeljárásmásszervhatáskörébetartozik),
aközbiztonságiésnemzetbiztonságivéleményezés időtartama, az állampolgárságotérintőadatvagyokiratbeszerzéseérdekében más hatósághoz vagy állami
szervhez intézett megkereséstől a válasz
megérkezéséigterjedőidő.

Napraforgó Nyugdíjas Klub
A2010-esévetegyjóhangulatú,családias ünnepi vacsorával zártuk. Örömmel
nyugtázhatom,hogyaklubéletébentagjainkmégjobbanösszekovácsolódtak.Ahavi két találkozásokon jó egy kicsit elbeszélgetniéstervezgetniajövőt.2011-ben
isaterveinkközöttszerepelahagyomány-

őrzés, a hagyományok megismertetése az
újgenerációval.Hiszenaztszeretnénk,ha
afiatalokismegismernék,ésmajdanőkis
továbbadjákarájukhagyottmúltbéliértékeket.Ezekutánisszeretnénkelegettenni
a felkéréseknek, és hozzájárulni a községünkben rendezett ünnepségek színvona-

lampolgárságieskütvagyfogadalmattesz.
Az esküt vagy a fogadalmat a honosított
vagy magyarországi polgármester előtt,
vagyamagyarkülképviseletvezetőjeelőtt
teszile.Acselekvőképtelenszemélynevébenazeskütvagyfogadalmatatörvényes
képviselőjeteszile.Ahonosítottamagyar
állampolgárságotazesküvagyfogadalom
letételéneknapjánszerzimeg.
Névmódosítás:
Ahatárontúlimagyarokazegyszerűsített honosítási eljárással egyidejűleg kérhetikhogysajátvagyfelmenőjükegykori
magyar születési családi nevét viselhessék,többtagúszületésicsaládinévbőlegy
vagytöbbtag,valamintszületésiésházasságinévbőlanemreutalóvégződésvagy
névelemelhagyását,utónevüknekmagyar
megfelelőjét.
A névmódosítási kérelmet okirattal
vagyszakvéleménnyelkellalátámasztani.
Kedvezményesen honosítható az a
nem magyar állampolgár:
akiakérelmeelőterjesztésétmegelőzőenlegalábbháromévigfolyamatosanMagyarországon lakott, és honosítása a MagyarKöztársaságközbiztonságátésnemzetbiztonságát nem sérti, igazolja, hogy
alkotmányos alapismeretekből magyar
nyelveneredményesvizsgáttett,vagyez
alólatörvényalapjánmentesül.
Magyar állampolgárral legalább három
éveérvényesházasságbanél,vagyházasságaaházastárshalálávalszűntmeg,kiskorú gyermeke magyar állampolgár, magyar állampolgár fogadta örökbe, vagy
magyarhatóságmenekültkéntelismerte.
AmegélhetéstmunkáltatóiésAdóhivataliigazolássalkellbizonyítani.Havalaki
gyermekgondozásidíjbanrészesül,annak
aházastársa/élettársamunkáltatóiésadóhivatal által kiállított igazolás is szükséges. Nyugdíjasoknál a határozatot kell
mellékelni,amelybizonyítjaamegélhetését.Azitttartózkodásjogáttulajdonilappal,vagyaatulajdonosáltalkészítettbefogadónyilatkozattalkelligazolni.
Krasznay Zoltánné
köztisztviselő

lánakemeléséhez.Ezútonismegköszönöm
községünkvezetőségénekatámogatást.Bízombenne,hogyazelkövetkezendőévekbenisszámíthatunkrájuk.NemutolsósorbanmondokköszönetetIcaóvónéninekés
aklubtagjainakafáradozásértésakitartó
munkáért. Minden kedves olvasónak kívánokerőt,egészséget,családjukbanboldogságot.
Takács Károlyné klubvezető
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AMagyarKultúraNapja
A

kultúra főnevünk tágabb értelemben az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek
összességét jelenti. Szűkebb értelemben a művelődésnek valamely
területe, illetve egy történelmi korszakban, egy népnél való megnyilvánulása. A szót vonatkoztatjuk
egy személyre is. Így kifejezhetjük
valakinek művelt vagy műveletlen
voltát.

A hétköznapok forgatagában, napi
gondjainkkalbirkózvagyakranmegfeledkezünk fontosságáról. Jelentősége eltörpül, szinte észre sem vesszük, mennyire
fontos, hogy minden ember életében ott
legyen. Gyakran csak akkor kapjuk fel a
fejünket,hatapasztaljukégetőhiányát.
Van azonban az évnek egy kitüntetett
napja (január 22.), amikor az érdeklődés
középpontjábakerül.Számoshíradásszól
rólarádióban,televízióban,napilapokban.
AkrisztusikorbanlévőKölcseyFerenc
azőseibirtokáhoztartozóCsekénenapon
fejezte be 188 évvel ezelőtt a Himnuszt.
Ezazadal,amitelőbbmegtanulunk,még
mielőttatartalmátmegértenénk.Picikorunkban csak hallgatjuk: a televízióban,
amikoragyőztesmagyarsportolóktiszteletérefelcsúszikarúdcsúcsáraapiros-fehér-zöldnemzetilobogónk.
Vagyaziskolaiünnepélyeken,aholtiszteletadássalésmeghatottanéneklikegyütt
arésztvevők.Aztánegyidőutánmagunk
ismegpróbáljukénekelni.Amireaziskolábantanulunkróla,márismerjük,szeretjük, hozzánk tartozik ez a dal: a magyar
Himnusz. Nemzeti imánk megszületéséneknapját1989-bentettékaMagyarKultúra Napjává. Ezen a napon különböző
rendezvények emlékeztetnek bennünket
évezredeshagyományainkra,gyökereink-

re,múltunkra.Január22-ejóalkalomarra
is,hogyfelidézzükKölcseyFerencalakját
és a kort, melyben „jelszavaink valának:
hazaéshaladás.“
A magyar kultúra egyidős Magyarországgal.Amagyarnépéletét,gondolatvilágát,helyétavilágbankultúránkismereteadja.
„Amúltattiszteldajelenben,startsda
jövőnek!“
„Légyember-ezacél;légymagyar-eza
legjobbeszköz.“
Ezek Kölcsey Ferenc gondolatai, amelyeket szívünkkel is értenünk kell. Hogy
segítsükeztafolyamatot–immárhagyományként – január 21-én tanítás nélküli
témanapottartottunkiskolánkban.
A nap koszorúzással kezdődött, majd
szavalóversennyel folytatódott, amelyre
vendégségbeérkezetthozzánkanyírlövői
tagiskola alsós és felsős tanulóiból válogatott csoportja. Magyar költők műveit
adtákelőaversenyzőkigenmagasművésziszínvonalon.Tanulóinkközülakövetkezőkértekelhelyezést:
1. osztály 2.
2. osztály 3.
3. osztály 2.
3.
4. osztály 1.
5. osztály 1.
6. osztály 1.
3.

hely
hely
hely
hely
hely
hely
hely
hely

Radóczi Kornélia
Kovács Martin
Kovács Marcell Balázs
Vámos Viktória
Szilágyi Csenge
Kovács Lúcia
Szlovák Dorottya
Takács Eszter

Érdekeselőadáshangzottelazírásésa
könyv fejlődésének történetéről. A Kölcsey-próba feladatait mindenki teljesítette.Különbözőtechnikávalkokárdátkészítettek, hungarikumokat mutattak be, felidézték a pozsonyi országgyűlések szónoklatait, meséket dramatizáltak. E produkciókból fergeteges bemutató kereke-
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dettazünnepiműsorralkezdődődélutáni
programban.Üdeszínfoltjavoltanapnak
atáncház.Megtanultukacsárdáslépéseit,
sközbenönfeledtenszórakoztunk.
NemcsakNyírlövőrőlérkeztekhozzánk
vendégek, hanem a helyi Napraforgó
Nyugdíjas Klubból is. Előadásukkal egykétemberöltővelkorábbrarepítettékhallgatóságukat.Agyerekekigennagyfigyelemmel hallgatták a tárgyi bemutatókkal
gazdagítottbeszámolókat.Szintepislogni
is elfelejtettek. Nem pótolhatja ezeket a
beszélgetéseketsemazinternet,sematelevízió. Vajon tudjuk-e igazán értékelni,
hogyvannakakikmegismertetnekminket
amúlttal?Magamésatantestületnevében
szeretnékköszönetetmondanianagymamáknak:TakácsnéGizikenéniknek,BorbélynéErzsikenéninek,PolyáknéBoriska
néninek,SzaniszlóLajosnének.
Kora délután kissé fáradtan, de élményekbengazdagontértünkhaza.
Harmati Tamásné
A program szervezője

Változások a személyi jövedelemadóban
2011-től az eddigi sávos személyijövedelemadó-rendszert felváltja az
egykulcsos adózás, a magánszemélyek16százalékosadótfizetnekjövedelmükután.Azadójóváírásmegmarad,deszigorúbbfeltételekkelvehető
igénybe: az eddigi 15 100 forint helyett, havonta 12 100 forint .A kedvezményt, amely gyakorlatilag a minimálbér adómentességét biztosítja,
évi2millió750ezerforintosjövedelemigteljesen,3millió960ezerforintigfokozatosancsökken.
A családi kedvezmény jelentősen

emelkedik. 2011-től 1 és 2 eltartott
esetén 62.500 forinttal, 3 vagy több
esetén 206.250  forinttal lehet csökkentenihavontaazadóalapoteltartottanként.Azadóelőlegmegállapításánálcsaládikedvezménytaházastársak ,élettársak  megosztatják. Ha ezt
elmulasztották az év végi adóbevallásbanakedvezményakármegosztva
isérvényesíthetik.
Ki után járhat még a kedvezmény?
– akire családi pótlékot folyósítanak;
– aki a családi pótlékot saját jogán
kapja;

– rokkantsági járadékban részesülő
személy;
– a magzat 91 napos korától;
Azadóelőlegmegállapításánálcsaládikedvezménytaházastársak,élettársak megosztatják. Ha ezt elmulasztották az év végi adóbevallásban a kedvezményakármegosztvaisérvényesíthetik. Felhívom a figyelmet, hogy a
2010. évi jövedelmekről az adóbevallást2011.május20-iglehetbenyújtani
azAPEH-hoz.Abevalláselmulasztása
pénzbírsággalsújtható.
Szabó Istvánné pénzügyi ügyintéző
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Adófizetési morál
T

agadhatatlan tény, hogy a
gazdasági válság negatív hatással van az adófizetési morálra
is. Ha figyelembe vesszük, hogy
településünkön a munkaképes
korú lakosság közül mintegy 160
fő a tényleges munkanélküliek
száma, akkor valahol érthető is,
hogy számukra nem az adó
megfizetése lesz az elsődleges,
hanem a mindennapi kenyér
megteremtése.

Azadóhatósággalszembenáltalában
ellenszenvalakultkiazemberektöbbségében, mivel leginkább kötelezettséget ír elő az adóalanyok részére. Nem
szeretjükakötelezettségeket,főlegazt
nem, hogy könyörtelenül behajtja, kivesziazsebünkbőlapénzt.
Nos, nézzük meg közelebbről ezt a
mumust!
Azadóhatóság–feladataiellátásasorán–kötelesbetartaniatörvényi,jogszabályielőírásokat,ésköteleseztmásokkalisbetartatni.Egyiklegfontosabb
törvényazadózásrendjérőlszóló2003.
évi XCII. törvény /Art./. Erre épül a
többitörvény,úgymint:
– A gépjárműadóról szóló
1991. évi LXXXII. tv /Gjtv/
– A helyi adókról szóló
2000. évi C. tv /Htv/
– A bírósági végrehajtásról szóló
1994. évi LXIV. tv /Vhtv/
A Gjtv értelmében a belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű után gépjárműadót kell fizetni. E
törvényrészletesenszabályozzaazadófizetési kötelezettség keletkezését,
megszűnését,azadóalapját,akedvezményekilletőlegmentességekfeltételeit,illetveazadóalapjáthatározzameg.
AzArtpedigelőírja,hogyazadózót
azadófizetésikötelezettségéről,abefizetés határidejéről határozattal kell értesíteni.Biztosítanikellahatározatban
afellebbezésilehetőséget,melynekhatáridejét (pl. a közléstől számított 15
naponbelül)ésmódját(kinélkellbeadniésazthovakellcímezni).Ahatározatbanfelkellhívniazadózófigyelmét
akötelezettségelmulasztásavagykésedelmes teljesítése esetén felszámításra
kerülőkésedelmipótlékmértékére.Hivatalos iratként kézbesítendő. A HtvbenfelsorolthelyiadókközülPapKözségÖnkormányzatKépviselőTestülete

azidegenforgalmiadótvezettebe2011.
január 1. napjával. Ez kevés adózót
érint,mivelmégnemterjedtelkörnyékünkönaturizmus.
A képviselő testület foglalkozik az
emberekmegélhetésével,nemakarsúlyos adóterheket kivetni egyik vagy
másikrétegre.Ahelyiiparűzésiadóról
szólórendeletétéppenagazdaságiválság, a vállalkozások életben maradása
miatt helyezte hatályon kívül még
2009.december31-től.
Ha valaki tényleg nagyon nehéz
anyagihelyzetbekerültéseztmegfelelő módon tudja igazolni, és nem tudja
az adófizetési kötelezettségét időben
teljesíteni,keressefelazadóhatóságot.
Ne várja meg, míg felgyülemlik az
adóssága, mert a végrehajtási szakaszbanmáresetlegkésőméltányosságikérelmetelőterjeszteni.
A méltányossági kérelmet az adóhatóságvezetőjéhezkellcímezni.Akérelembenlekellírnimindenolyanlényeges körülményt, amely megalapozza a
döntést.Adófizetésikönnyítésfajtái:
– Fizetési halasztás
– Részletfizetési kedvezmény
– Különleges méltánylás esetén késedelmi pótlék vagy annak egy részének elengedése.
Améltányosságikérelemilletékköteles,amitazönkormányzatiadóhatóság
számlájárakellmegfizetni.Ennekmegfizetésealólköltségmentességkérhető,
haakérelmezőcsaládjábanazegyfőre
eső jövedelem nem haladja meg az
irányadóösszeget(28500Ft).
Végrehajtásieljáráscsakakkorindul
megazadósellen,ha:
A fizetési kötelezettséget előíró határozat jogerőre emelkedett (akkor jogerős,haazátvételtőlszámított15napeltelt,ésellenenemfellebbezett).AzArt
alapjánazadóhatóságazadózótafizetés
teljesítésérefelhívhatja-miélünkiselehetőséggel-,nemazzalkezdjük,hogya
munkabérből vagy a nyugdíjból letiltjuk,agépjárműforgalombólvalókivonásapedigtöbbszörifigyelmeztetés(felszólítás)utántörténik.
Szívtelen,lelketlenadóhatóság?Tessék megítélni más szemszögből! Mert
nemazacélunk,hogybüntessünk,hanemakáratörvényáltalbiztosítottkedvezményekkel elérjük, hogy az állampolgárokmegtudjákfizetniadóikat.
Dobos Lászlóné adóügyi előadó

Hogyanneveljünk
boldoggyermeket?
„Milyenné szeretnénk nevelni
gyermekeinket?
Becsületessé és tisztességessé...“
Gyakran halljuk ezt a két fogalmat,
de talán mégsem elégszer. Két olyan
egymáshoz közeli értékről van szó,
amelyek személyiségünkben gyökereznek, JózsefAttila szavaival szólva:
„Bensőnkbőlvezérelnek“minket.
Ha szülőket kérdezünk, milyenné
szeretnék nevelni gyermeküket, nagy
valószínűséggel azt válaszolják, hogy
becsületes, tisztességes emberekké.
Vajon van-e még mindig keletje e két
elcsépeltnektűnőértéknek?Vajontudjuk-e,mitjelentenek?Mertmiisabecsület?Rövidenszólvanemmás,mint
iránytű,azéletünketvezetőértékrendszer. Azon a képességünkön alapul,
hogy a dolgokat, a jelenségeket megértjük, értelmezni és saját nézőpontunkbólszemlélveértékelnitudjuk.
Abecsületesemberteháttudatos,öntudatos ember, aki képes megítélni a
körülöttezajlófolyamatokat,másokés
önmagacselekedeteit,akikövetkezetes
és kiszámítható az ezekre adott válaszaiban.Azilyenembertiszteletetébresztmásokban.
A tisztesség tehát nem más, mint a
becsület, mint mások által is elismert
becsületesség,megbecsültség.
Becsület és tisztesség nélkül nem
számíthatunk megbecsülésre – társadalmielismerésre–ésszűkebbcsaládunkbanszeretetresem.
Atudomány,atechnikasegítségével
kinyílik a világ gyermekeinknek –
szellemi–lelki-testiérésükelőtt.
Rajtunk múlik, hogy a rájuk zúduló
ismeretözönből mit és hogyan választanak,mitfogadnakelmagukénak,mivelazonosulnak.
A nehézségek, a jogtalanságok, a
becstelenségek segítenek annak megértésében, hogy boldog emberré csak
akkor válhatunk, ha nemcsak küllemünkre,hanembelső„szépségünkre“,
szellemi-lelki értékeinkre, másokra is
gondotfordítunk.
Vezető óvónő
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Élelmiszerosztás
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BABA-MAMA KLUB
Meghívó!
ÚjraindulaBaba-mamaklub!
Sokszeretettelvárjukazanyukákat
csöppségeikkelegykellemestársaságba.
Helye: Pap,KözségiKönyvtárépülete
Téma:

2010. december 1–2-án az Önkormányzat által benyújtott sikeres pályázat eredményeképpen ez évben
mármásodikalkalommal480család
számára volt lehetőségünk 14 kg-os
élelmiszercsomagotosztani.

Szervezésifeladatok.
Azezévretervezettprogramok
megbeszélése.

Gyere el!
Alakítsd Te is a programokat!
Az első találkozásra 2011. február
25-én 10 órától kerül sor.
A részvétel ingyenes.
Pásztorné Nagy Mariann
Gyermekjóléti Szolgálat
Családgondozója
Eszterhai Zsuzsa
Családsegítő Szolgálat
Családgondozója

ACsaládsegítõésaGyermekjólétiSzolgálat

A

z iskola egészségnevelési
programjához kapcsolódóan
2010. november 16-án drogprevenciós előadást tartottak a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói.

Azelőadáskereténbelüla6.,7.és8.
osztályos tanulók megtekintették a
„Drogcsúszda“ c. filmet,  mely arról
szól,hogyanismerkedikmegegytizenéves lány a kábítószer világával, milyen utat jár be a szenvedélybetegség
kialakulásasorán.
Afilmlevetítésétkövetőmegbeszélés
során a családgondozók felhívták a
gyerekek figyelmét a veszélyeztető
helyzetek elkerülésére. Fontos, hogy
tisztábanlegyenmindenkiazonproblémákkal, körülményekkel, melyek egy
gyermek, fiatal esetében a drogfogyasztói magatartás kialakulásához
vezethet. Ezek a következők:
akonfliktusoscsaládiháttér,
a családban jelentkező problémák
megoldatlansága,melyekfeszültséget
okoznakagyermekben,
● egyik szülő elvesztése, hiánya, elérhetetlensége,
● szimbiotikus kapcsolat, túlzott kötődés,ragaszkodás:aleválásmegnehezítése,
● érzelmekkifejezésénekgátoltsága,
●
●

barátokkal való szórakozás, ital, a
kortárscsoportnegatívhatása,
● drogos fiatallal kezd el barátkozni,
akimegkínáljaegy„joint“-tal,
● szélsőségestapasztalatokszerzésének
vágya,
● anormáléletbennincssemmivonzó,
● alacsony szocializálódási képesség,
iskolábanelszenvedettsérelmek.
A szenvedélybetegség kialakulásának következményei lehetnek:
● tanulmányok befejezése, kimarad a
gyermekaziskolából,
● elszigetelődés: minden gondolatát az
tesziki:hogyanszerezzemeganapi
adagját,csavargás,
● adósság,abűnözésútjáratévelyedés
● lopásacsaládtagoktól,
● prostitúció
A film során látottakat megbeszélés
követte, melynek során tudatosítani
igyekeztekacsaládgondozók,hogynemetmondaninemmegfutamodás,nem
„ciki“.Megbeszéltük,hogyanlehetnemetmondaniezekbenaszituációkban.
Hamárvalakirészesévéváltadrogosok világának, akkor sem szabad elfelejteni, hogy van kiút.A településen a
Családsegítő-ésaGyermekjólétiSzolgálatcsaládgondozóietémávalkapcsolatbanisállnakrendelkezésre.
Nefelejtsükel,hajólérezzükmagunkatabbanavilágban,amelybenélünk,
ha kis közösségeink, családunk körében elfogadásra találunk, akkor nincs
●

bennünk elvágyódás, hiányérzet vagy
menekülésitörekvés.
December hónapban rajzpályázatot
hirdetettaCsaládsegítőésaGyermekjólétiSzolgálat„Csodálatoskarácsony“
címmelazáltalánosiskola1.és2.osztályosaiszámára.
Apályázatra29gyerekáltalkészített
rajz érkezett. Az elkészült rajzok nagyon szépek voltak, és tükrözték a
gyermekek várakozással teli hangulatát. A legjobbak (minden osztályból)
plüssfigurát választhattak rajzuk jutalmazásául. Ezeknek nagyon örültek a
gyerekek.Azelkészítettrajzokatazérdeklődőkahelyiirodánkban(Kistérségi Szociális Szolgálat Pap, Kossuth út
77. – Házasságkötő terem) megtekinthetik.
A 2011. évben újra tervezzük a korábban sikeresen működő Baba-mama
Klubindítását.Azelsőtalálkozórafebruár 25-én, pénteken 10 órától kerül
sor, melyre szeretettel várjuk a babát
várómamákatésamárbabázóanyukákat.HelyszínaKözségiKönyvtárépülete (Pap, Kossuth u. 102.) A programonvalórészvételingyenes.
Pásztorné Nagy Mariann
Gyermekjóléti Szolgálat
Családgondozója
Eszterhai Zsuzsa
Családsegítő Szolgálat
Családgondozója
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Fenyõfaosztás.

Az eddigi évekhez hasonlóan Pap Község Önkormányzat Testülete 2010. december 13-14-15-én
fenyõfát osztott ki a lakosok részére. Minden lakott házba került egy fenyõfa és családonként egy csomag szaloncukorral is
igyekeztünk még boldogabbá tenni az ünnepi készülõdést. Ezzel kívántunk mindenki számára békés, boldog ünnepeket.

Kutya
ahidegben

A jó gazda télen elengedi a kedvenc házőrzőjét, hogy az nehogy
megfázzon. Igen, de a felelőtlen is
eztteszi.Hakörbejárjukatelepülést,
megállapíthatjuk, hogy a hidegben
többkutyajárkálazutcán,mintember. Bármerre megyünk azt látjuk,
hogyazegyébkéntjobbkinézetűjószágokcsoportokbanbandáznak.Elengedjük,hiszentudvalévő,hogyha
mozog,jobbanviseliahideget.Félve attól, ha már nem mozog, akkor
talán megfagyott. Egyesek így
téliesítikakutyát.Okos,csakaztfelejtikel,hogymennyivelmásképpen
viselkedikazegyébkéntszelídkutya
amikor, szokatlan környezetben, a
hidegtől fázósan, falkába verődik.
Senkineknemhiányzikaprobléma,
senkineknemkellafélelem.Minden
ebtartófelelősazállatviselkedéséérttélen,nyáronegyaránt.
Akedvencháziállatunkbiztonsága
érdekében gondoskodnunk kell az
ingatlanon belül tartózkodásáról,
hogy ne okozzunk ezzel kellemetlenségetlakótársainknaksem. pm.

2011 az Önkéntesség éve
Tudjukkiazönkéntes?Azaszemély,aki
szabadakaratából,tudatosan,másokjavára
történő tevékenységet anyagi ellenszolgáltatás, fizetség nélkül végez. A mai világ
egyik legfelkapottabb témája az önkéntesség.AzEurópaiBizottság2009júniusában
tettjavaslataésazEurópaiTanács2009novemberébenhozotthatározataalapján2011
azÖnkéntességEurópaiÉvelesz.A2011esdátumszimbolikusjelentőséggelbír,hiszen tíz év telt el azóta, hogy az ENSZ a
nemzetközi önkéntesség évének nyilvánítottaa2001-esévet.Aprogramelindításával azt remélik, hogy az növelni fogja az
önkéntességnépszerűségét,segítjobbantudatosítaniazabbanrejlőtársadalmiértékeket, növelni fogja az állampolgári részvételt,ésnemmellékesensegíthetagazdasági válság leküzdésében is.Településünkön
is  tevékenykednek önkéntes egyesületek,
akiketugyannapmintnapnemérzékelünk,
hogy az utcán járnának, vagy megkülönböztetőjeleketviselnének,azonbanamikor
szükségvanrájukottvannak.Azönkéntes
polgárőrök esténként vigyázzák házaink

nyugalmátasajátidejüketfordítvaatelepülés lakosságára, az önkéntes tűzoltók a
mostani bel- és árvizes helyzetben nyújtanak segítő kezet a település belvíz okozta
kárainakenyhítésére.Aközéskulturálistevékenységek elősegítésére  a Községfejlesztő egyesület a lakosság érdekeit szem
előtt tartva szervez programokat a kikapcsolódásra, pályázatot készít a közszolgáltatásokmegkönnyítéséreésaszabadidőeltöltésére,valamintafiatalokfejlesztéséreis
időtfordít.Haennyisegítőkészembertevékenykedik, csak azért, hogy a településen
élőknekjobblegyen,jólenneelgondolkodni,hogyneakonzervatív„ÉN“gondolkodás folytatódjon, hanem a modern, társadalmi kapcsolatokat és életet felpezsdítő
„MINDENKIÉRT“ gondolatmenet kerüljönatelepülésünkönaközéppontba.Remélem,hogyavilágekkoraméretűösztönzésére,ami2000főstelepülésünkönismeghonosodik az önkéntesség fogalma, és a
mindennapi életünkbe körülnézve segítő
kezettalálunk.
Birkéné Bereczki Anikó

Csökkenõlétszám,változatlanfeladat
A közfoglalkoztatás rendszerének átalakítását, valamint az állami normatívák további csökkentését figyelembe
vévekellahivatalunknakazállamigazgatási,ésazönkormányzatifeladatokat
atovábbiakbanellátnia.Ezmindenképpenegyjelentősátszervezéstigényel.
Ahhoz,hogymunkaidőbenajelenleg
négy köztisztviselő az ügyek döntésre
valóelőkészítéseérdekébenháttérmunkát is végezhessen, átszervezzük az
ügyfélfogadásrendjét.Mindennapnyitva van a hivatal, nem szervezünk ügy-

félmentesnapot,mintmásönkormányzatok, de kedden, szerdán és pénteken
csakegyköztisztviselőfogadjaazügyfeleketmindenhatóságiügyvonatkozásában. Elveszi a kérelmeket, beadványokat, segít a hiánypótlásban, lehetőség szerint tájékoztatja, kiszolgálja az
ügyfeleket.Hétfőnéscsütörtökön,úgynevezettnyíltnapvan,amikorazeddig
megszokottmódonnyújtjukalakosság
felé a szolgáltatásainkat. Kérem, az
ügyfeleinkmegértését.
Nagy János körjegyző

