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Csáti újság
FELHÍVÁS
Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal adóhatósága felhívja az adózók figyelmét, hogy
2015. február végén kerültek a postaládákba azok a küldemények , melyek a helyi adó és a
gépjárműadó fizetés teljesítése érdekében adtak tájékoztatást. A „Folyószámla-értesítőből”
részletesen tájékozódhatnak az önkormányzat felé esedékes 2015. évi adóelőírásaikról.
A helyi adó és a gépjárműadó fizetés teljesítése érdekében tájékoztatjuk Ügyfeleinket arról,
hogy 2015. március 16-án esedékessé válnak a fizetési kötelezettségeik.

FELHÍVÁS
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja Önöket, hogy Mezőcsát településen a
tavaszi lomtalanítási akciót 2015. március 31. (kedd), április 01. (szerda), április 02.
(csütörtök) napokon valósítják meg.
Fontos tudnivaló ez ügyben, hogy az adott napokon reggel 06.00 órakor indulnak el, tehát
erre a reggeli időpontra mindenki helyezze ki a lomokat, melyre már nem tart igényt!
Egyéb információk:
A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó
fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó
faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú
hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem,
trágya), gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágószúróeszközök), permetszereket és azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásból
származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat,
elektronikai hulladékot.
A felhívás bővebben kifejtve megtalálható a www.mezocsat.hu oldalon is.

TÁJÉKOZTATÓ
A Belügyminisztérium meghirdette a DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002; DDOP-ÉMOP- ÉAOPKDOPKMOPNYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002
azonosítószámú
„Fenntartható
településfejlesztés a kis-és középvárosokban (fővárosi kerületekben) – Integrált
Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projektet, melyben Mezőcsát Város
Önkormányzata is részt vesz. A Projekt célja szakértői támogatás nyújtása magyarországi
járásszékhely kis-és középvárosok önkormányzatai számára az Integrált Településfejlesztési
Stratégiájuk (ITS), valamint – amennyiben nem áll rendelkezésre – településfejlesztési
koncepciójuk
elkészítéséhez.
A
Projekt
kedvezményezettje,
lebonyolítója
a
Belügyminisztérium.
Siposné Horváth Anita
polgármester
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Önkormányzati hírek
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. februárjában 2 alkalommal
ülésezett. 2015. február 12-i ülésén elfogadta a Képviselő – testület az önkormányzat 2015.
évi költségvetését. A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 1.791.092 eFt-ban
állapította meg. (A rendelet honlapunkon megtekinthető) Ezen az ülésen került elfogadásra
az önkormányzat felújítási, karbantartási terve.
A február 23-án megtartott ülésén a Képviselő – testület megtárgyalta a Mezőcsát és
Környéke Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évben végzett tevékenységéről szóló
beszámolóját, melyet elfogadott és megköszönte az egyesületnek a település biztonsága
érdekében végzett áldozatos munkáját.
A Képviselő – testület tárgyalt a pénzbeni és természetbeni szociális ellátások rendszerének
átalakulásáról. Jelentős változás, hogy március 1-től az aktív korúak ellátását is a Járási
Hivatalok állapítják meg a települési jegyző helyett. A támogatást a Kormányhivatal
folyósítja a továbbiakban.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétel-rendszerében nem
történik változás. A támogatás havi összege a 2014. évhez hasonlóan 22.800 Ft. A
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is a Járási Hivatal
munkaügyi kirendeltségével kötelesek együttműködni.
A lakásfenntartási támogatás szabályai március 1-jétől kikerültek a szociális törvényből.
Ezután a támogatás ebben a formában nem állapítható meg. A települési önkormányzatok a
települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez, amelyet helyi rendeletben szabályozhatnak.
A méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj szabályai március 1jétől szintén kikerültek a szociális törvényből. Az önkormányzatok települési támogatás
keretében nyújthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez, valamint a 18. életévét
betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.
A képviselő-testület a jogszabályi rendelkezések alapján az ülésen a szociális ellátások
rendszerét megtárgyalta, kötelezettségének eleget téve rendeletet alkotott a pénzben és
természetben nyújtható szociális ellátásokról. A szociális ellátásokat érintő 2015. március 1-i
hatálybalépéssel elfogadott önkormányzati rendeletet a következőkben közöljük.
Döntést hozott a Képviselő – testület ezen ülésén a 2015. évet érintő belső ellenőrzési terv
elfogadásáról, az Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásáról, elbírálta az Élelmezési Egység feladata ellátása érdekében az élelmiszer
alapanyag beszállítására érkezett ajánlatokat.
A Képviselő – testület soron következő ülését munkaterve szerint 2015. március 30-án tartja.
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Farsang az Egressyben – 2015. február 6.- 7.

Idézet az elhangzott köszöntőből:
„Amikor egy ünnep közeleg, módunk nyílik
arra, hogy egy kicsit többet megtudjunk
önmagunkról. Kilépünk a mindennapi élet
folytonosságából, a hasonlóan ismétlődő
hétköznapi teendőinkből és megváltozunk.
Szerencsére itt nálunk az Egressyben sok
az ünnepnap. Azt gondolom, hogy szeretünk és tudunk is ünnepelni. Ilyenkor megmutathatjuk, hogy milyen is igazából a mi
közösségünk, hiszen egy osztályt, egy tanulót nem jellemezhet csupán a félévi bizonyítvány, vagy egy magatartás jegy, mint
ahogyan a tanító néniktől sem csak a matematika vagy az írás fortélyait sajátíthatják el
a gyerekek az együtt töltött évek alatt.

A bécsi és angolkeringőt bemutató negyedik- és nyolcadik osztályos tanulóink nyitották a karnevált mindkét napon, majd
néptánc-tagozatos növendékeink és a Mezőcsát Népi Együttes műsora következett.
Ezen a farsangi hétvégén ismét megmutatták diákjaink és pedagógusaink, hogy van
új ötlet, álarc, rendhagyó elgondolás. A heteken át készített jelmezek és megtanult
koreográfiák ismét elvarázsolták a közönséget, minden kedves vendégünk egy igazán
színes, új élménnyel gazdagodhatott. Köszönet ezért a felkészítő nevelőknek, szülőknek és támogatóinknak. A rendezvény
képeit megtekinthetik Facebook-oldalunkon és az iskola honlapján.

A közös szokásaink, hagyományaink során
megtanulunk készülni ünnepeinkre, átváltozni és jelen esetben a Farsang kapcsán a
Farsang tükrén keresztül megmutatni önmagunkat."

Nagy Zsuzsa
Könyvtáros

Márai Sándor így fogalmaz:
„Tükörbe sokáig kell nézni, sokszor és
sokáig, amíg végre megismeri az ember
igazi arcát. A tükör nemcsak sima ezüstlap,
nem, a tükör mély is, mint a tengerszemek
a hegyekben, s aki nagyon figyelmesen
hajol (...) felülete fölé, egyszerre a mélybe
lát, s mindig új és új mélységeket lát, s
mindig messzebb dereng az arc, mely a
tükör fölé hajol, s mindennap lehull egy
álarc az arcról.”
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A Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolában
az

ELSŐSÖK
BEÍRATÁSA
2015. április 16-án csütörtökön
8.00 – 19.00-ig

és
2015. április 17-én pénteken
8.00 – 18.00-ig
lesz az új épületrész emeletén, a titkárságon
Az első osztályosok beiratkozásához szükséges iratok:
• Óvodai szakvélemény
• Oktatási azonosító számról igazoló lap – óvoda adja ki
• Születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány
• Betegkártya (TAJ szám)
• Lakcímkártya
• Diákigazolvány kiállításához: az okmányirodában előzőleg elkészített
fényképes adatlap + 1400.- Ft
(Csak a beiskolázható gyerekeknek készül diákigazolvány!)

A telet búcsúztatják a Mezőcsáti ÁMK Ovisok is
"Farsang van, farsang van,
járjuk a táncot gyorsabban!
Förgeteges ez a bál,
még a ház is muzsikál."
/Gyárfás Endre/

2015. 02. 26-án (csütörtökön) kicsi gyerkőcök lepték el a mezőcsáti Közösségi Házat, hogy
jelmezt öltsenek és kedves kis produkcióikkal elbűvöljék szüleiket, nagyszüleiket. A
pedagógusok lelket öntöttek a kicsikbe, hogy legyen merszük fellépni a színpadra, és már
kezdődhetett is a farsang.
Erőssné Király Ildikó a Mezőcsáti ÁMK igazgatója köszöntötte a vendégeket és megnyitotta
a mulatságot. Először az Árpad úti ovisok léptek fel, majd a Hősök terei gyerkőcök követték
őket a sorban. Voltak köztük gombák, nyuszik, természetjárók, táncosok, űrhajósok,
hangyák és még sorolhatnám a sok érdekes produkciót, melyek mellett még verseltek és
táncoltak is az óvodások.
A műsor végén a színházterem lassan kiürült, a gyerekkacaj elhallgatott, de az emlékek
megmaradtak.
Gratulálunk, ügyesek voltatok!
Czirkus Babett
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Képek az ovis farsangról

Mezőcsáti Általános Művelődési Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Mezőcsáti Általános Művelődési Központ
Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár
intézményegység vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2015.04.13-2020.04.13-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450 Mezőcsát, Szent István utca 21.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése stb.) ellátása
mellett vezetői megbízatás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok
ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását,
költségvetésének betartását. Felelős az intézmény működéséért, a tevékenység megszervezéséért,
irányításáért, színvonaláért.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§ Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség a 150/1992. (XI.20.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 7. pontjának a 7.1.1. vagy 7.1.2. alpontokban foglaltak szerint,
§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
§ Magyar állampolgárság
§ Büntetlen előélet
§ Cselekvőképesség
§ Felsőfokú közművelődési végzettségének, ill. szakképzettségének megfelelő feladatkörben
szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat megléte
§ A 150/1992 (XI.20.) Kormányrendelet 6/G. pontjában rögzített akkreditált, államháztartási és
vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam megléte
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ Vezetői program
§ Szakmai önéletrajz
§ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
§ Végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, szakmai gyakorlat meglétét igazoló okmányok
másolatai
§ Akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat
másolata, ennek hiányában szándéknyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vezetői megbízást követő
két éven belül a 150/1992 (XI.20) Korm. rendelet 6/G. pontjában rögzített tanfolyam elvégzését
vállalja
§ Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2015. április 13. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erőssné Király Ildikó nyújt, a +3649552176
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Mezőcsáti Általános Művelődési Központ címére történő
megküldésével (3450 Mezőcsát, Hősök tere 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 609/2015 , valamint a beosztás megnevezését:
közművelődési szakember I. vagy közművelődési szakember II.. [MB1]
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. § (6)
bekezdésében, valamint a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
vonatkozó 150/1992 (XI.20.) Kormányrendelet 7.§ (6) bekezdésében megjelölt tagokkal bővített
szakmai bizottság véleményezi.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§ Mezőcsát Város honlapja (www.mezocsat.hu)
§ Csáti Újság
§ Kozigallas.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B § (2) bekezdése alapján
magasabb vezető, ill. vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
(közművelődési szakember I. vagy közművelődési szakember II.) kinevezhető. A közalkalmazotti
jogviszony határozatlan időre szól az intézményben újonnan létesített jogviszony esetén- a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével- 3 hónap próbaidő kikötésével, a magasabb vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb
5
évre
szól.

Indul a bakterház
Ritka az olyan ember, akinek ne hangzana ismerősen ez a filmcím. Lehetséges, hogy nem
látták, de ez a két szó biztosan csengett már a fülükben. 2015. február 14-én ellátogatott
hozzánk a MASZK Egyesület és színpadra vitték az „Indul a bakterház” c. darabot, melyet
a film alapján alkottak meg. 16.00 órakor teltház volt, a villanyt lekapcsolták, és elkezdődött
valami új, de mégis régi bűvölet. Mai napig hallom a dicséreteket a darabról, a színészekről
és megálmodókról. Hétköznapi, egyszerű és igazán tehetséges emberek alkottak valami
nagyszerűt és felejthetetlent. Hogy mit is láttunk pontosan MASZK Egyesülettől? Leírom
azok kedvéért, akik lemaradtak, vagy akik szívesen felidéznék ezt a két óra hosszát, amit a
Mezőcsáti ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár színháztermében töltöttek.
A történet úgy kezdődött, hogy Bendegúzt, aki egy igazi rosszcsont, de nagy szívű ifjú
legény, édesanyja elküldte dolgozni a Bakter házába, hátha ragad rá valami a jómodorból.
Nem kellett perceknek eltelnie a darabból ahhoz, hogy rájöjjünk ott is lesz móka és kacagás
a csínytettek miatt. A ház gonosz vénasszonya a kezdetektől utálta szegény fiút, de
Bendegúz nem ilyet még tőle, mondhatnánk, hogy mindent dupláján visszafizetett neki. A
tréfák alól a jó Bakter ura sem maradhatott ki, sőt még az sem, aki csak arra tévedt. A
legény mindenből jól kihúzta magát és még a fagyott szilvásgombócok elől is sikeresen
kitért. Hazamehetett édesanyjához a "jól elvégzett munkája után"...
Garantált szórakozást nyújtottak nekünk a színészek, melyet köszönünk nekik!
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Papp Csillának hívnak, 1973. december 3-án születtem Mezőcsáton...
Pablo Picasso, Vincent Van
Gogh, művészi stílusa állított
elém példaképet, a szürrealista, kubista ábrázolásmód, az
egyedi fantázia, és a képzelet
világa, ami a valósággal párosul, ihlette meg festményeim
gondolat világát.
Közgazdasági szakközépiskolával folytattam, mellette óvónőként dolgoztam a mezőcsáti
2-es, 3-as óvodákban, ahol a
rajz tudásomat a kisgyermekek látásmódjával is bővítettem.
Elvégeztem
utána
különböző jellegű szakiskolákat, majd két évi németországi
munkám után, újra elkezdtem
festeni, művész táborokba járni.

Tanulmányaimat a mezőcsáti
Egressy Béni Általános Iskolában kezdtem, melyet kitűnő
eredménnyel zártam, Kocsis
Istvánné Ilonka néni segítségével és pártfogásával. Akkor
szerettette meg velem a rajzolás
művészetét, festészetét,
ami végig kísért életem folyamán.
Fiatalon sokan úgy ismertek
engem, hogy a motoros lány,
mert 14 évig valóságos szenvedéllyé és megnyugtatóvá vált a
motorozás számomra. A miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium
rajz tagozatán folytattam a tanulmányaimat, amikor kezdett
kialakulni a festészet iránti érdeklődésem.

Magántanárként folytattam, olyan gyermekekkel dolgoztam, akik fejlettebb szinten szerették
volna elsajátítani a rajzolást és festést.
Kisebb nagyobb kiállításokon vettem részt,
köztük kiemelkedő volt a miskolci Galéria
Alkotóházban megrendezett, neves vendégekkel és művészekkel megtartott kiállítás.
Önálló kiállításom, 2014 márciusában volt a
mezőcsáti Zsinagógában, a Művészetek
Házában. 200-nál több festményem készült
el két évtized alatt, melyek vagy eladva,
vagy elajándékozva lettek. Képeim ábrázolásmódja, vidám színei, néhol elhalványodva, néhol felerősödve tükrözik, hogy
milyen színes egyéniség vagyok valójában.
Segítségemre az utóbbi években Wachter
Józsefné Erzsikenéni volt, egy életerős,
mindig vidám asszony és tanár, akire felnézek és tisztelek a mai napig.
Jelenleg Tiszaújvárosban élek kisfiammal
Bendével, aki már 10 éves. Most már az ő
útját egyengetem, tanítom a rajzolás szeretetére és szépségére.

Festményeimet nemsokára megjelenő honlapomon lehet megtekinteni.
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3 PERCES MIKRÓS SÜTI
Hozzávalók:
4 evőkanál finomliszt
2 ek instant kakaópor
1 kk sütőpor
2 ek cukor
1 db tojás
2 ek napraforgó olaj
2 ek tej
Elkészítés:
- A száraz alapanyagokat elkeverjük, hozzáadjuk a tojást, olajat és tejet, majd simára
keverjük.
- Egy jénai tálba öntjük (kb. 18 cm átmérőjű, 4 cm mély), és mikróban 700 W-on 3 percig
"sütjük". Tényleg elég a 3 perc neki, különben nagyon kiszárad! (Kisebb edényt
használhatunk, nagyobbat inkább nem javasolnám, mert akkor nagyon lapos lesz.)
- Fogókesztyűvel vegyük ki a mikróból, mert - bár nem sütő - de nagyon forró lesz!
- Tetszés szerint felturbózhatjuk a kész sütit: csokiöntettel, tejszínhabbal, málnával,
pürésített málnával, vaníliaöntettel és bármilyen finomsággal, mely otthon megtalálható.

Jó étvágyat hozzá!

INDUL A RECEPTTÚRA!

"Ha sürög - forog kezedben a fakanál
Egy jó recept sosem árt.
Ha van egy jó recepted
Küld el interneten!"
/Molnár Papp Ilona/
Ezzel a szlogennel hirdetjük meg az első recept küldő versenyünket! Minden hónapban
kiválasztásra kerül el egy, ami megjelenik a Csáti újságban!
A végén pedig a legjobbakat receptkönyv formában fogjuk megjelentetni, illetve az első 10
helyezett elbűvölheti tudományával a nagyközönséget is.
Szeretettel várunk minden kedves jelentkezőt!
Elérhetőség:
e-mail: mezocsatiujsag@gmail.com
személyesen: Csáti Alkotók (Könyvesbolt)
Közösségi Ház
10
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Felhívás!
A Mezőcsáti ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtárban
Húsvéti játszóházat tervezünk 2015. április 2-3-án (csütörtök, péntek) 13-15 óra között,
melyre szeretettel várjuk a gyermekeket.

FELHÍVÁS
VÁROSI VERSMONDÓ VERSENY
A Mezőcsáti ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár
a Költészet Napja alkalmából
versmondó versenyt hirdet.
A versenyre egy szabadon választott József Attila verssel és egy kortárs szerző versével
lehet nevezni.
(Kortárs szerzők, akik közül választani lehet: Tóth Krisztina, Kiss Benedek, Buda Ferenc,
Nagy Bandó András, Lackfi János, Kovács András Ferenc)
A versenyt négy kategóriában hirdetjük meg:
1. Felnőtt (18 év felettiek)
2. Ifjúsági (15-18 év közötti fiatalok)
3. Diák (11-15 év közötti tanulók)
4. Kisdiák (8-11 év közötti tanulók)
A versenyt 2015.04.10- én pénteken 13 órai kezdettel a Közösségi Ház összenyitható
termében rendezzük meg.
A zsűri elnöke Kálloy Molnár Péter.
Jelentkezni személyesen a Mezőcsáti ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtárban,
telefonon a 49/ 352-016, 552-096-os számon lehet!
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Szánkótúra Bánkúton
Az idei télen, sajnos lakóhelyünkön nem élvezhettük a tél örömeit, ezért úgy gondoltuk,
hogy keresünk egy olyan helyet, ahol van egy
kicsi hó, és kedvünkre szánkózhatunk. Így az
Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulói és néhány pedagógusa a Bükk- hegységben található Bánkútra
látogatott el. A szánkózás nemcsak a gyerekeknek, de a felnőtteknek is örömet okozott.
Egy-egy meredekebb lejtőn vagy pályán lesiklani igazi élmény. A kis csapatunk fáradtságot nem ismerve csúszott le újra és újra a
pályán.
A síkság után már a magas dombok nyújtotta
élmény is felejthetetlen volt számukra.
Nagyon kellemesen töltöttük az időt, sikerült
is jól elfáradnunk. Bebizonyosodott, hogy diákjaink nemcsak a barlangtúrát kedvelik, hanem mindenféle természetjáró kiránduláson
szívesen részt vesznek.

Elgondolkodtató, hogy ebből is hagyományt
kellene teremteni, már csak azért is, mert
kevesüknek van lehetőségük, hogy ilyen
helyre eljussanak.

Mezőcsáti futball
Februárban is folytatódtak a felkészülési mérkőzések. Részt vettünk a Borosi emléktorna
selejtezőjében. Mezőkövesden rendezték meg, a Városi Sportcsarnokban. Tiszabábolna
mellett a Mezőkövesd-Zsóry U-21-es csapata, a Vatta és a Cserépfalu csapata volt az
ellenfelünk. Gólgazdag, izgalmas mérkőzéseket láthattunk. Sajnos a játékunk nem volt elég
ahhoz, hogy továbbjussunk a miskolci döntőbe.
A Mezőkövesden megrendezett téli felkészülési tornán folytattuk az alapozást.
Mezőnagymihállyal egy gólgazdag 3-3-as mérkőzést játszottunk, Vatta csapatát pedig 2-1-re
vertük meg. Újabb felkészülési meccsek következtek: Sajóvölgye-Mezőcsát mérkőzés
eredménye 3-7 lett, illetve a Hernádnémeti-Mezőcsát 3-6 lett.
Ezek a találkozók remek alkalmat biztosítottak az újonnan igazolt játékosainknak, hogy
beilleszkedjenek a csapatba. A Mezőcsátra érkezők között köszönthetünk megye I. osztályú
focistákat is. Roha Róbert és Vadász Elek a tiszalúci csapatból érkeztek, Vodicska Nándor a
Vatta FC-ből, Antal József a polgári csapatból, Nagy Richárd a miskolci Vasút csapatából,
és Szentidai Iván Mezőkeresztesről. Vannak Mezőcsátról távozó játékosok is. Stáber Máté,
Kovács Tamás és Kerekes János a felnőtt csapatból távoztak, Varga Dezső és Ágoston
Ferenc az ifi csapatból, valamint Szamkó Márk, Károlyi Viktor, Károlyi Róbert és Rontó
Zoltán a serdülő csapatunkból váltak ki, más csapatnál folytatják. Az eligazolt
játékosainknak sok sikert kívánunk.
Az ifi csapat is elkezdte az alapozást február elején. Ebbe a csapatba is igazoltunk egy
játékost, Borza Pétert Tiszakeszi csapatából.
Várjuk kedves szurkolóinkat a kezdődő tavaszi szezon mérkőzéseire.
Hajrá Mezőcsát!
Nagy Anikó
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Rebecca Donovan: Elakadó lélegzet
(Csak lélegezz! trilógia 1. kötete)
Első találkozásunk:
A könyvtár válogató polca előtt állva nézegettem a könyveket. A polcokon sok romantikus
irodalom, lányregény és sci-fi műfajban íródott kötet sorakozott.
Nem!- gondoltam, most valami mást szeretnék, valami tartalmasabbat, súlyosabbat.
Általában úgy működünk, hogy először a szemünk választ. Megtetszik egy betűtípus, a
borító színvilága, majd leemeljük a könyvet és átfutjuk a hátlapon lévő fülszöveget. Ezután
eldöntjük, hogy érdemes-e az adott könyvet elolvasnunk. Puha, sötét színű borító, ami
feszültségre, sötét gondolatokra enged következtetni. Azt gondoltam, valami thriller, és ez
nem az a műfaj, amit egy érzékeny lelkű nő szívesen olvas. Majd a fent említett „szabályt”
követve, a könyvet megfordítva elolvastam a hátulján álló sorokat. Őszintén szólva kíváncsi
lettem.
Nem kis szkepticizmussal kezdtem el a 496 oldalas kötetet lapozgatni, de bizton állíthatom,
hogy a könyv benne van a személyes TOP 10-es listámban.
A történet:
Emma Thomas egy 16 éves gimnazista, akinek édesapja autóbalesetben meghalt,
édesanyja pedig alkoholista, így Emmát apja testvére, és annak felesége, Carol neveli.
Carol gyűlöli Emmát, mert úgy gondolja, hogy a lány felborítja, megrontja a család életét.
Ezért Emmának a lelki terroron túl fizikai bántalmazást is el kell szenvednie. A lány
mindezt titokban tarja, takargatja a sebeit, amelyeket Carol okoz, és erős
önbizalomhiányban szenved.
Egyetlen barátnője Sara, aki az egyik legnépszerűbb lány a suliban, ő az, aki támaszt nyújt
Emmának, illetve cinkosává válik. Éppen akkor, amikor Evan Mathews, egy új fiú jelenik
meg az iskolában, aki rendíthetetlenül érdeklődik Emma iránt. A lány próbál mindent
elkövetni, hogy senki, Evan sem vegyen róla tudomást, de a fiú kitart, így kibontakozik egy
lebilincselően megírt, gyönyörű szerelmi szál. Evan egy olyan pasi, aki manapság egyre
inkább kihaló félben van. Udvarias, figyelmes, kedves, gondoskodó, aki el akarja nyerni
Emma bizalmát. A feszültséget pedig éppen ez a törekvés okozza kettejük között. Nem
meglepő, hogy erre a kitárulkozásra Emma szinte képtelen az őt ért terror miatt.
A történet során a lány személyisége fejlődik, önbizalma nő, bár az otthon falai között
állandóvá válik a tettlegesség, és ezek az alkalmak egyre brutálisabbak.
Vélemény:
A szerző valami egészen fantasztikus munkát végzett, felülteti az olvasót egy érzelmi
hullámvasútra és hagyja, hogy felemelkedjünk, aztán lezuhanjunk, és ez a végsőkig
ismétlődik. Emiatt a könyvet nehéz letenni. A történetben nincsenek elvarratlan szálak,
igazán precíz, pontos munka.
Összességében nagyon ajánlom a könyvet mindenkinek, nemtől és kortól függetlenül, fiatal
felnőtteknek és szülőknek egyaránt.
A történetnek olyan érzelmi hatása van, amit nem könnyű megemészteni, de semmiképp
nem szabad kihagyni.
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Tisztelt Lakosok!

Tisztelt Lakosok!

Szeretettel meghívjuk, emlő és
nyaki megbetegedések ultraÖrömmel értesítjük Önöket,
hangos szűrővizsgálatára.
hogy Március hónaptól, minden héten keddi napokon délVizsgálat ideje:
előtt 10:00 órás kezdettel
2015.03.28-én 7:30-tól
(Mezőcsáti Egészségfejlesztő
Vizsgálat helye:
Központban) Dr. Páll Katalin
Mezőcsáti
belgyógyász, diabetológus és
Egészségfejlesztő
nephrológus szakorvos várja,
Központ
a cukorbetegséggel illetve más
krónikus belgyógyászati beElőjegyzés kérhető személyesen
tegséggel kezelt lakosokat.
a Mezőcsáti Egészségfejlesztő
Központ betegirányításnál vagy
a 06(49)/553-010, 110-es melléSzeretettel várunk minden
ken.
kedves érdeklődőt!
Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ

Szeretettel várunk minden kedves
édeklődőt!

Megemlékezés
Ha síromhoz lépsz, ne sírj,
Emlékezz vissza rám, s a homokba ennyit
írj:
Szeress kedves, isten áldjon,
Jó, hogy voltál nekem ezen a világon.
Most menj és a fényt kövesd,
Soha meg ne fordulj, haladj egyenest.
S egyszer találkozunk, mint két ismerős,
Borulj nyakamba, így köszönts.
Búcsúzni nem tudtunk, mert te nem
akartál,
Tudom, nehéz szívvel, de mégis itt hagytál.
Szomorú szívvel emlékezünk életünk
legfájdalmasabb napjára, amikor a
szeretett férj és édesapa Csetkó Lajos
5 évvel ezelőtt örökre itt hagyott
bennünket!
Emlékét szívében örökké őrzi: kislánya

Boglárka, felesége Mónika és szerettei
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Csetkó István emlékére

Születések
2015. január 31. Molnár Cintia Eszter

Házasságkötés
2015. 02. 13.: Balogh Bálint és Lakatos Anna

Halálesetek
Kiss Gyula 81 évet élt
özv. Zarándi Jánosné szül.: Finta Ilona 87
évet élt
Darab István 48 évet élt
Rozgonyi Lajosné szül.: Barna Anna 63
évet élt
Farkas Emilné szül: Dósa Rózsa 79 évet
élt
Sipeki János 73 évet élt
Bari Lajosné szül.: Rontó Juliánna, 91 évet
élt
Dér Mihályné 82 évet élt

Mezőcsáti Református
Egyházközség
hétfőn-kedden 7óra 40-től
diákistentisztelet az Enyedys diákoknak
szerdán-csütörtökön 7 óra 40-től a
gimnazista diákoknak
minden vasárnap de. 10 órakor it.

Bíztunk az életben,
Hittünk a gyógyulásban,
De ha már abban nem,
Legalább a csodában!
Csoba volt, hogy életél,
S minket szerettél,
Nem haltál meg,
Csak álmodni mentél!

Fájó szívvel gondol rád Édesanyád,
Feleséged és 4 gyermeked!
Elhunyt, 2013. április 3-án

Csetkó Lajos emlékére
Nehéz az életet élni nélküled,
Fájó szívvel siratni Tégedet.
Egész életeden át dolgozva éltél,
Bánatot ránk hagytad.
Hirtelen elmentél,
Örök álom zárta le drága szemed,
Megpihenni tért két dolgos kezed.
Nagyon fáj a szívünk,
Hogy örökre itt hagytál.
Hiába várunk vissza,
Többé nem jössz már.
Mély fájdalommal emlékezem
Életem legszomorúbb napjára,
amikor
Drága Fiam itt hagytál engem!

Édesanyád
Elhunyt, 2010. március 2-án
15
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Mezőcsáti Református Egyházközség
Március 18-án Egyházlátogatás alkalom, istentisztelet du. 17 órakor a templomban.
Március 20-án "Törd a fejed!" matematikaverseny az Enyedyben.
Március 21-én Bibliatörténetmondó és Zsoltáréneklő verseny a Dél-borsodi gyülekezetek
tanulói és református iskolák számára.
Március 31-től április 4-ig minden este 18 órakor bűnbánati istentisztelet a templom
gyülekezeti termében.
Április 3-án Nagypénteki istentisztelet de. 10 órakor a templomban
Április 5. Húsvét I. napja de. 10 órakor istentisztelet, énekkar szolgálata, úrvacsoravétel,
du. 15 órkor diákistentisztelet, keresztelés.
Április 6. Húsvét II. napja de. 10 órakor ünnepzáró istentisztelet, keresztelés.
Április 11. Gyülekezeti nap, 13 órától Mészáros János Elek előadóművész, a "Csillag
születik" győztesének hangversenye a templomban.
Április 24. Konfirmációi vizsga du. 17 órakor a templomban.
Április 26. De. 10 órakor istentisztelet, Ünnepélyes fogadalomtétel, első úrvacsoravétel
alkalma.
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MEZŐCSÁT VÁROS HAVI LAPJA

MELLÉKLET
XXVI./3 2015. március

Mezőcsát Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/ 2015.(II.24.) rendelete
a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdés, 25.§.(3) bekezdés b) pontjában,
26.§ 32. § (1) bekezdés b.) pontjában, ugyanezen §. (3) bekezdésében, 45.§ (1) és (3)
bekezdéseiben, 48.§ (4) bekezdésében, 58/B.§ (2) bekezdésében és 132.§.(4) bekezdés g.)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjába meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet célja
1.§
E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében
meghatározza - a magasabb szintű jogszabályok figyelembevételével - Mezőcsát városban,
a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátások helyi formáit, igénybevételük
szabályait, valamint az ellátásokra való jogosultság feltételeit, érvényesítésének garanciáit,
folyósításuk és ellenőrzésük szabályait.

2. A rendelet hatálya
2.§
A rendelet hatálya kiterjed Mezőcsát város illetékességi területén élő a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 3.§ (1)-(3)
bekezdésében foglalt személyekre és hajléktalanokra.
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3. Értelmező rendelkezések
3.§
(1) E rendelet alkalmazásában:
a) elemi kár: kizárólag életvitelszerűen lakott lakóépületet érintő tűz, jégeső, árvíz, belvíz,
fagy, hó-, jég- és széltörés, vihar, villámcsapás, földrengés okozta elemi csapás,
b) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1)
bekezdés 1. pontja,
c) tartósan beteg: akinek részére krónikus betegségére tekintettel legalább 2 féle rendszeres
gyógyszer szedése lett előírva és előreláthatólag 3 hónapnál hosszabb időtartamban tartós
gondozást igényel, vagy emelt családi pótlékban részesül és előreláthatólag 3 hónapnál
hosszabb időtartamban tartós gondozást igényel,
d) súlyosan fogyatékos az, aki a Szoc. tv 41.§ (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak
megfelel.
(2) A jövedelem, vagyon, család, egyedül élő, egyedülálló, különélő és háztartás fogalmakra
a Szoc. tv. 4.§ (1) bekezdésében meghatározottak az irányadók.

4. Az ellátások formái
4.§
(1)
A Képviselő-testület szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott
feltételek szerint a jogosult számára az alábbi pénzbeli ellátásokat állapíthatja meg:
a)
települési támogatás
b)
rendkívüli települési támogatás
c)
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjtámogatás
(2)
A Képviselő-testület szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott
feltételek szerint a jogosult számára az alábbi természetbeni ellátásokat állapíthatja meg:
a)
települési támogatás
b)
rendkívüli települési támogatás
c)
köztemetés

5. Hatásköri szabályok
5.§
(1) A Képviselő – testület Humán Erőforrás Bizottság hatáskörébe tartozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elbírálása, felülvizsgálata, visszavonása,
megtérítésére való kötelezése.
(2) A Képviselő-testület Humán Erőforrás Bizottságának hatáskörébe tartozik a:
a) települési támogatás
b) rendkívüli települési támogatás
megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe
vett ellátás visszatérítésére való kötelezés továbbá a megtérítés és a kamat összegének a
méltányosságból való elengedése, csökkentése, illetve részletekben történő visszafizettetése.
(3) A polgármester hatáskörébe tartozik a köztemetés elrendelése, megtérítésre való
kötelezés és a megtérítési kötelezettség alóli mentesítés.
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II. FEJEZET
AZ EGYES PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
1. Települési támogatás
Települési támogatás lakásfenntartásra
6 .§
(1) Települési támogatás állapítható meg a szociálisan rászoruló háztartások részére a
háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez annak a kérelmezőnek,
a) akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai
egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a
háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(2) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(3) Ha a háztartás
a) (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(4)Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a
nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(5)A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség összege: 450.-Ft
(6) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagysága és
minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(7) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban:
TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, és nem
haladhatja meg a 7.000..-forintot, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve
kell meghatározni.
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(8)A (7) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
TM = 0,3─────
x 0,15,

J-0,5 NYM

NYM
ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM
pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve
kell meghatározni.
(9) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.
(10)
(a) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(b) A (10) bekezdés (a) pontja alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet,
az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

7.§
(1) A lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások: a villanyáram-, a víz- és
csatornahasználati díj, a gázfogyasztás -, a távhő - szolgáltatás -, a szemétszállítás díja, a
lakbér és a közös költség.

2. Rendkívüli települési támogatás
8.§
(1) Rendkívüli települési támogatás a Szoctv. 45 § (3) és (4) bekezdéseiben előírt esetekben
adható.
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen: valamely családtag tartós
betegsége, haláleset miatt bekövetkezett rendkívüli élethelyzet, vagy munkanélküliség miatt
bekövetkezett jövedelemcsökkenés.
(3) A Szoctv. 45 §. (4) bekezdéseiben foglaltakon túl nem várt többletkiadásnak minősül
különösen
a) alapfokú vagy középfokú oktatási intézményben tanuló gyermek beiskolázása,
b) közgyógyellátásra nem jogosult személy akut megbetegedéséből adódó gyógyszereinek
kiváltása,
c) amennyiben a kérelmező családjában minimum két tartósan beteg személyt ápolnak,
d) tüzelő beszerzése, illetve a fűtési költségekhez kapcsolódó kiadás, amennyiben a
kérelmező ilyen jogcímen lakásfenntartásra biztosított települési támogatásban nem
részesül,
e) elemi kár,
f) akinek a sérelmére bűncselekményt, vagy szabálysértést (különösen rablás, lopás,
betörés) követtek el és amelynek következtében létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe
került.
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9.§
(1)
A rendkívüli települési támogatás minimális mértéke alkalmanként az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-a, maximális mértéke a (2)-(4) bekezdésben
foglaltak kivételével az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-a.
(2)
Elemi kár esetén a támogatás maximális mértéke alkalmanként az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének ötszöröséig terjedhet.
(3)
Temetési költségek viseléséhez nyújtott támogatás összege alkalmanként a helyben
szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-a. A helyben szokásos legolcsóbb temetési
költség 200.000.- Ft.
(4)
Beiskolázáshoz nyújtott rendkívüli települési támogatás összege gyermekenként az
alapfokú oktatás-nevelési intézményben tanuló gyermek esetében az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 15 %-a, középfokú oktatási-nevelési intézmény esetében
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-a.

10.§
(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a (2) bekezdésben foglalt kivételtől
eltekintve annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
egyedül élő esetében 250 %-át.
(2) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a következő feltételek fennállása
esetén, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében 250
%-át
a) alapfokú vagy középfokú oktatási intézményben tanuló gyermeke beiskolázására,
vagy
b) ha a kérelmező családjában minimum két tartósan beteg személyt ápol, vagy
c) elemi kárt szenvedett,
d) akinek a sérelmére bűncselekményt, vagy szabálysértést (különösen rablás, lopás,
betörés) követtek el és amelynek következtében létfenntartást veszélyeztető
élethelyzetbe
került.
(3) Beiskolázásra nyújtott rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg, ha
a) a kérelmező rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy
b) a gyermek tankötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt gyermekvédelmi
hatósági intézkedés alatt áll.
11.§
(1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli
települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha a temetés költségei nem haladják meg a
helyben elismert legolcsóbb temetés 120 %-át.
(2) Nem állapítható meg temetési költségek finanszírozása érdekében rendkívüli települési
támogatás, amennyiben az elhunyt eltemetéséről az önkormányzat köztemetés formájában
gondoskodott.
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
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12.§
(1) A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében
ösztöndíj állapítható meg annak a pályázatát határidőben benyújtó és a benyújtás
időpontjában Mezőcsát bejelentett lakóhellyel rendelkező pályázónak, aki megfelel a
„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó Általános
Szerződési Feltételekben meghatározott előírásoknak és e rendelet szabályai szerint
szociális rászorultsága megállapítható.
(2) Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorulónak
kell tekinteni azt a pályázót, akinél az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %át.
(3) Előnyben részesül azon pályázó aki:
a) árva, vagy félárva,
b) akinek szülei elváltak, vagy különváltan élnek,
c) akinek családjában munkanélküli van,
d) aki tartós beteg, vagy fogyatékossággal élő, illetve családjában tartósan beteg, vagy
rokkant személy van,
e) aki gyermeket nevel,
f) akinek családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több.

13.§
(1) Az ösztöndíj időtartamát és az egyéb feltételeket a mindenkori pályázati felhívás
tartalmazza, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá.
(1) Az önkormányzat által folyósított ösztöndíj havi összege 5.000.- Ft.
(3) Az önkormányzat által megítélt ösztöndíj visszavonásra kerül, a visszavonásról hozott
határozat meghozatalát követő tanulmányi félévtől, ha
a) a “B” típusú ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn,
b) a támogatásban részesített “A” vagy “B” típusú pályázó elköltözik Mezőcsát
önkormányzat illetékességi területéről.

14. §
(1) A pályázónak a saját és vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
szóló igazoláson túl a szociális rászorultság igazolására csatolni kell:
a) amennyiben a szülők elváltak, jogerős bírósági ítélet másolatát,
b) több eltartott esetén iskola-, óvodalátogatási igazolásokat,
c) amennyiben a pályázó árva, félárva, halotti anyakönyvi kivonat másolatát, árvaellátást
megállapító határozatot,
d) amennyiben gyermeket nevel, születési anyakönyvi kivonatot,
e) állami gondozott, gyámolt esetén gyámhivatal határozatát, bíróság ítéletét,
f) igazolást tartós betegségről, határozatot rokkantság, fogyatékosság megállapításáról,
g) munkanélküliség esetén a Munkaügyi Központ igazolását,
h) vállalkozó esetén, a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolását előző évi jövedelméről.
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4. Köztemetés
15.§
(1) A köztemetés elrendelésének feltételeit a Szoctv. 48 §-a tartalmazza.
(2) A polgármester kérelemre, a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól a
Szoctv. 48.§ (3) bekezdés b.) pontja fennállása esetén, amennyiben az eltemettetésre
kötelezett személy vagyonnal nem rendelkezik, a teljes összeg visszafizetését elengedheti,
ha az eltemettetésre kötelezett személy
1. egyedül élő és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át, vagy
2. családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

III. FEJEZET
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ EGYÉB
FELTÉTELEK
Lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó szabályok
16. §
(1) A települési támogatást kérelmező személy a rendeletben foglaltakon felül a jogosultság
egyéb feltételeként köteles házának, kertjének, társasházi, lakótelepi lakásának és ingatlana
környezetének rendben tartására az alábbiak szerint:
a) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db szeméttároló edény
elhelyezése és rendeltetésszerű használata
b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott
található szemét és lom eltávolítására,
c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, gyom és parlagfű
mentesítése,
d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda
melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén
belüli területének a gondozása, tisztán tartása, hó- és síkosság-mentesítése, szemét- és
gyommentesítése,
e) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:
ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
eb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása,
fertőtlenítése,
ec) tartózkodni a zajt, bűzt keltő és egyéb másokat zavaró magatartástól,
f) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való
mentesítése,
g) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása.
(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását
követően is fenntartani.

17. §
(1) A jogosultság feltételeként a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó szabályok
betartását a Képviselő-testület a Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal bevonásával
ellenőrzi.
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(2) Abban az esetben, amennyiben a helyszíni ellenőrzéskor a 16. § (1) bekezdésében
foglaltak teljesítése vonatkozásában hiányosság állapítható meg, a jegyző legalább 5 napos
határidő tűzésével a felszólítja a kérelmezőt vagy a jogosultat a hiányosság
megszüntetésére.
(3)Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz
eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni

IV. FEJEZET
ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
Támogatási kérelmek benyújtásának szabályai
18.§
(1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmet év közben folyamatosan
Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatalhoz lehet benyújtani.
(2) Temetési költségekre tekintettel rendkívüli települési támogatás iránti kérelem kizárólag
a temetést követő 2 hónapon belül nyújtható be.
(3) A kérelmező kérelmét ezen rendeletben meghatározott feltételek hiteles igazolására
alkalmas bizonylatokkal köteles ellátni. Amennyiben a kérelmező a kérelmet, illetve annak
mellékleteit a hiánypótlásra történő felszólítás ellenére sem egészíti ki, illetve nem csatolja,
az eljárást meg kell szüntetni.
(4) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a közös
háztartásban élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat igazolni. A havi
rendszeres jövedelmet hivatalos igazolásokkal kell igazolni.
(5) A havi rendszerességgel biztosított települési támogatás iránt benyújtott kérelemhez
minden esetben csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmére vonatkozó igazolásokat,
valamint a 63/2006 (III.27.) Korm. rendelet. 1. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot.

19. §
A jövedelem igazolására szolgáló iratok különösen
a) a rendszeres pénzellátás esetén a pénzellátás folyósításának igazolószelvénye nyugdíjszerű ellátás esetében az összesítő -, illetve megállapító határozata, feltéve, hogy azt
más szerv állapította meg és folyósítja,
b) a foglalkoztatottaknál a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló munkáltató által
kiállított hivatalos nettó kereseti kimutatás,
c) az egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok tagjai esetében a NAV igazolása és a
kérelmező nyilatkozata,
d) a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás,
e) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az
oktatási intézmény adott félévi igazolása a tanulói, vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
f) álláskereső esetén az álláskeresési ellátásról, vagy a regisztrálás tényéről, a Munkaügyi
Központ illetékes kirendeltsége által kiadott igazolás, határozat.

20.§
(1) Annak igazolására, hogy
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a) a szülő gyermekét egyedül neveli, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló jogerős
bírósági ítélet, gyermektartásdíj c) pont szerinti igazolása,
b) a kérelmező háztartásában gyámhatóság által ideiglenesen elhelyezett, vagy
gyámrendelés alapján eltartott gyermek él, a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése és a
gyámrendelés tárgyában hozott jogerős bírósági és gyámhatósági határozat,
c) gyermektartásdíjban részesül, a gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági ítélet,
bíróság által jóváhagyott egyezség, vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló
okirat, vagy amennyiben - a tartásdíj fizetésére kötelezett nem fizet - végrehajtásról, illetve
állam általi megelőlegezésről szóló igazolás,
d) a lakásban való tartózkodás milyen jogcímen történik hiteles tulajdoni lap, bérleti
szerződés másolata,
e) a kérelmező által lakott lakás mely évben épült, hiteles tulajdoni lap, vagy építéshatósági
szakvélemény csatolása szükséges.

Szociális ellátások megállapításával, kifizetésével kapcsolatos szabályok
21.§
(1) A Képviselő-testület a szociális ellátásra való jogosultság elbírálása során a Szoctv. 10. §ában foglaltakat figyelembe véve jár el.
(2) A Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal valamint a Családsegítő Szolgálat az igénylő
személy vagyoni, szociális, egészségügyi, lakás, vagy egyéb körülményeinek tisztázására
helyszíni szemlét tart, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és a megállapításokat
környezettanulmányban
rögzíti.
(3) Az eljárás során felhasználható más hatóság, illetőleg család- és gyermekvédelemmel
foglalkozó más szerv, vagy személy által készített környezettanulmány is, feltéve, hogy
elkészítése óta egy hónap még nem telt el.

22. §
(1) Havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásra való jogosultságot a kérelem
benyújtásának hónapja első napjától egy évre kell megállapítani.
(2) A rendelet alkalmazása során, az öregségi nyugdíj legkisebb összege változásának
időpontjával változnak a szociális juttatások összegei is. Ilyen esetben a támogatások
összegének változásáról nem kell külön határozatot hozni.

23. §
(1) A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatást utólag, a tárgyhót követő hónap
5. napjáig, a rendkívüli települési támogatást a döntést követő 8 napon belül kell folyósítani.
(2) A települési támogatás folyósítása postai úton, banki átutalással, kivételes esetben házi
pénztári kifizetéssel történik.
(3) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjtámogatás önkormányzati
részének utalása és az ösztöndíj folyósítása az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak
szerint történik.

Ellenőrzés, felülvizsgálat
24. §
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(1) A hatáskör gyakorlója jogosult a megállapított segély/támogatás feltételeinek és
felhasználásának ellenőrzésére.
(2) Amennyiben a segélyben/támogatásban részesülő a Szoctv-ben és jelen rendeletben
meghatározott feltételekkel nem rendelkezik, vagy azok megsértésével nyújtott szociális
ellátást vesz igénybe, az Szoctv. 17.§-ban foglalt jogkövetkezmények terhelik.

Lakásfenntartásra biztosított települési támogatás különös eljárási feltételei
25. §
(1) A lakásfenntartásra nyújtott települési támogatásra benyújtott kérelemhez csatolni kell
a) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását,
b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását valamint
c) a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján
szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi
azonosítás megállapítására, igazolására szolgáló irat másolatát.

V. FEJEZET
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
26. §
(1) A képviselő-testület a szociálpolitikai döntések szakmai véleményezése, értékelése,
elemzése céljából Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre.
(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente egy ülést tart.
(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:
a) a Humán Erőforrás Bizottság elnöke,
b) Mezőcsát Város Önkormányzat jegyzője
c) az Igazgatási Osztály vezetője
d) a Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ képviselője,
e) a Mozgáskorlátozottak Mezőkövesdi Egyesületének képviselője
(4) A Szociálpolitikai Kerekasztalt a Humán Erőforrás Bizottság elnöke vezeti.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
27. §
(1) Ezen rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, azzal, hogy a hatályba lépés napján
már benyújtott, de el nem bírált kérelmek esetében is ezen rendelet rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló
4/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet, a Felsőoktatási önkormányzati szociális
ösztöndíjról szóló 11/2001. /V.31./önkormányzati rendelet , a helyi szociálpolitika
kerekasztal létrehozásáról szóló 3/2009. (II.23.) önkormányzati rendelet.

Siposné Horváth Anita sk.

Tóthné Bodnár Irén sk.

polgármester

címzetes főjegyző
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