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A segélyezéssel kapcsolatos változások és hatáskörök 2015. március 1-től
2015. március 1-jétől a szociális törvény alapján kötelező segélyek államigazgatási (járási), míg az
önkormányzatok által nyújtott segélyek egységesen önkormányzati hatósági (képviselő-testületi)
hatáskörbe kerülnek.

Az állam által – a járási intézményrendszer útján – kötelezően nyújtott ellátások:
•
•

Időskorúak járadéka
Aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermek
felügyeleti támogatás)
• Alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díj
• Alanyi és normatív közgyógyellátás
• Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
A hatáskörváltás az aktív korúak ellátását érinti.
Alkalmazása: a folyamatban lévő ügyekben is.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
• Az ellátásra való jogosultság megállapítása jegyzői hatáskörből a járási hivatal hatáskörébe
kerül. Egyéb szempontból az ellátásra való jogosultság feltételei, az ellátás összege (22 800 Ft)
nem változnak.
Rendszeres szociális segély
• A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől átalakul. A módosításokat a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
• A korábban rendszeres szociális segélyre jogosult ellátotti kör más támogatásokra válhat jogosulttá:
o foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lehetnek jogosultak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül
betöltők és az önkormányzat rendelete alapján jogosult személyek,
o az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermek-felügyeleti támogatásra
lesznek jogosultak az egészségkárosodott és a gyermekük felügyeletét biztosítani nem tudó
személyek.
A jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülők jogosultsága 2015. január 1. és 2015. február 28.
között a jegyző által felülvizsgálatra kerül, e felülvizsgálat eredményeként állapítja meg a hatóság, hogy
2015. március 1-től melyik ellátásra lesznek jogosultak az érintettek.

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési
támogatás lesz.
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott
élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. A képviselő-testületnek a rendeletet 2015. február 28-ig kell
megalkotnia.
A szociális törvény a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja
fel:
• a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
• a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére,
• a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy
részére,
• a gyógyszer-kiadások viseléséhez.
Rendkívüli települési támogatás:
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A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújthatja.
Lakásfenntartási támogatás: a 2014. december 31-ig megállapított ellátások a hatályos szabályok
szerint egy év időtartamra, a 2015. január 1. és február 28. között megállapított ellátások február 28ig kerülnek biztosításra.
Méltányossági közgyógyellátás: A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított ellátásra és a
2015. február 28-án folyamatban lévő ügyekben a 2015. február 28-án hatályos szabályokat kell
alkalmazni (ezekben az esetekben a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot egy évre
kell megállapítani).
Rendezési tervvel kapcsolatos tájékoztatás

A község rendezési tervének készítése folyamatban van. Mint korábban jeleztük, hogy ezzel
kapcsolatosan lakossági fórumot kívánunk tartani a Művelődési Házban. Ezt megelőzve kérjük a
lakossági véleményeket ahhoz, ha valakinek egyedi igénye lenne, azt közölje a hivatallal.
Amennyiben igénye megvalósítható, azt figyelembe kívánjuk venni. Ehhez szükséges adatlap
honlapunkon található a hírek menü alatt, valamint nyomtatvány kérhető a hivatalban is.
Tájékoztatás a hivatali ügyfélfogadásról.

A hivatalban személyi változások vannak folyamatban, ezért átmenetileg a hatósági ügyek
intézésének ügyfélfogadási rendje február 2 -től a következő:
Hétfő: nincs ügyfélfogadás, kedd: 8.00-12.00 és 12.30-16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás,
csütörtök: 8.00-12.00 és 12.30-16.00, péntek: 8.00-12.00.
Bata András, volt ügyintéző február 1-től Körmenden dolgozik, helyette az ügyeket Lukács Melinda
fogja intézni.
ANYAKÖNYVI HÍREK AZ ELMÚLT HÓNAPRÓL:
Születés, házasságkötés a községben nem volt.
Elhunytak: Sütő Ferencné sz. Bata Erzsébet, Németh Lajos, Csépán Ágnes (szociális otthon
lakója volt)

CSABA JÓZSEF ÁMK ÉS ISKOLA HÍREI, PROGRAMJAI
MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI PROGRAMJAI

Varga Rita művelődési ház vezető

A mővelıdési ház programjai februárban:
BÖJTELİ HAVA – TÉLUTÓ – JÉGBONTÓ HAVA
Állandó programjaink:
 vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
 színjátszó csoportok próbái:
kicsik: kedden 14.00-tól 16.00-ig, csütörtökön 14.00-tól 15.45-ig.
felnıttek: szerdán 19.00-tıl 20.30-ig próbálnak a mővelıdési házban.
néptánc próba felnıtteknek pénteken 19.00-tıl 21.00-ig a mővelıdési házban,
bábosok próbálnak szerdán 17.30-tól 19.00-ig a kultúrházban.
torna – csütörtökön 18.00-tól 19.00-ig Varga Gáborné vezetésével.
gyerek torna – óvodásoknak és kisiskolásoknak – szerdán 16 órakor. A foglakozásokat vezeti: Farkas
Béla.
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CSANA torna – csütörtökön délelıtt 9.30-tól 10.30-ig a mővelıdési házban.
Egyéb programok, rendezvények februárban:
 6-án délelıtt alsósok farsangja, délután 14 órától 17.30-ig a felsısök farsangja a mővelıdési
házban.
 7-én 18 órától a Csákánydoroszlói Ovisokért Egyesület bálja a mővelıdési házban. Többek
között fellép a helyi NapSzínTársulat.
 14-én délelıtt asztalitenisz verseny a közösségi házban a helyi szociális otthon rendezésében.
 14-én 14 órától Bálint-napi kemencézés a mővelıdési ház udvarán a helyi civil szervezet
rendezésében.
 17-én délelıtt a nyugdíjas bábcsoport fellépése Csörötneken az óvodában.
 17-én bérletes színházlátogatás Zalaegerszegre a Hevesi Sándor Színházba. A Csókos asszony
címő operettet nézzük meg. Indulás és felszállás a szokott helyeken és idıben.
 21-én 19 órától Vadász bál a mővelıdési házban. Fellép a NapSzínTársulat.
 28-án 18 órától Polgárır bál a közösségi házban.

Varga Rita mőv.ház vezetı
Bálint Sándor

Civil Szervezet

Tisztelt csákánydoroszlói lakosok!
A Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület értesíti a lakosságot, hogy idén nem
tartja meg a Farsangfarki Vigasságok elnevezésű rendezvényét, nem tart Böllérversenyt és
Rönkhúzást.
Varga Rita alelnök
Bálint László

Kormorán Egyesület

Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület
Csákánydoroszló Vasút u. 4. www.kormorankenu.hu

Egyesületünk 2015. évben is szeretettel várja a túrázni-kikapcsolódni vágyókat evezésein,
rendezvényein. Programjainkról folyamatos tájékoztatást adunk. Kérjük, támogassa egyesületünk
munkáját adója 1%-val:
1-8899276-1-18
Köszönjük!
Bálint László elnök
Dériné Tóth Andrea, Mesics Éva

VÉDŐNŐ
SPORTEGYESÜLET

Dénes Miklós

TEKE

Musits József

EGYÉB tájékoztatás

BUSÓJÁRÁS MOHÁCSON
Évtizedek óta sokan látogatnak el a Duna-parti városba, hogy megtekintsék az egyedülálló farsangi
karnevált, a busójárást. Légy részese Te is ennek a vidám, hangulatos télbúcsúztató rendezvénynek!
Időpont : 2015. febr. 15. vasárnap! Részvételi díj: 7300 Ft/ fő
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Indulás: Csákánydoroszló, Művelődési ház 6 óra Körmend: Rákóczi úti buszmegálló 6 óra 15 perc
Ízelítő a programokból: Busók átkelése csónakokkal a Mohácsi-szigetről a Dunán - nemzetközi busófelvonulás, busó-avatás -farsangi koporsó vízrebocsátása a Dunán - máglyagyújtás, busók tánca nemzetközi tánccsoportok bemutatói - népművészek, árusok, finomságok bőséges kínálata az utcákon. A
tereket és az utcákat busó-jelmezesek lepik el, akiket hangos kereplők ropogása, kolompok zöreje,
ágyúdörgés, vidámság kísér. Fakultatív programként megtekintjük a mohácsi csata emlékhelyét, a történelmi
emlékparkot is. Belépő a parkba: 1000 Ft/ fő
Jelentkezni lehet: Sipos Éva 30/ 2882-104
94 /442-143
Grat Travel Service 92/ 320-303

________________________________________________________________________________
Görögországi zarándoklat Szent Pál nyomában

(Görög nagykörút) 2015. augusztus 21-30
Utazási útvonal:
Körmend– Tompa – Belgrád – Nis- Paralia – Athén - Tolo és vissza
Utazás:
Légkondicionált luxusbusszal (WC, video, minibár) Gratis Zrt.
Szállás:
szállodában 2-3 ágyas szobákban
Ellátás:
félpanzió, reggeli-vacsora
Szervező:
Takó Gábor: 30/300-1661
Idegenvezető:
Mrakovics Natália
Lelki vezető:
Kovács Richard Lenti káplán atya
Program:
1. nap:
Indulás a reggeli órákban. Belgrádban rövid városnézés (Nándorfehérvéri vár). Utazás Nisig
(825 km). Tranzitszállás elfoglalása.
2. nap:
Érkezés a délelőtti órákban Görögországba. Útközben megállunk Veriaban (480 km), ahol Szent
Pál eredményesen térített, valamint Verginában (15 km), ahol II. Fülöp makedón király sírja
található. Paralián (57 km) a szállás elfoglalása a délutáni órákban.
3. nap:
Reggel kirándulás Kavalába (222 km),
Filippibe Szent Pál nyomában. Szállás
Paralián.
4. nap:
Reggel kirándulás a Meteorákhoz (172 km).
Útközben a csodás Tempe-völgyet is
megtekintjük. Iszunk az örök szerelem
forrásából,
a
Paraszkevi
templomban
elhelyezzük
kívánságainkat,
majd
Kalambakában megtudjuk, hogyan készítik az
ikonokat. A Meteorák közül a Nagy Meteoront
és a Varlaam kolostort látogatjuk meg.
Útközben
a
Thermopülai-szorosban
tisztelgünk Leonidas király emlékének. Szállás
Kamena Vourlán (181 km).
5. nap:
Utazás Delphoiba (101 km), ahol a múzeumot, kincsesházakat, az Apollon templomot, a
Stadiont, a színházat, a Palaestrat és a Tholost látogatjuk meg. Továbbutazás Patrason
keresztül Olympiába (247 km). Látogatás az ásatási területen, az ókori olimpiai játékok
helyszínén, majd Olümpia nagyszerű múzeumának megtekintése következik. A múzeum
legértékesebb kincse a világhírű Hermész-szobor. Szállás Tolóban (200 km).
6. nap:
Szabadprogram, pihenés, fürdés Tolóban.
7. nap:
Reggeli után kirándulás Epidauroszba (43 km), itt a színház, a múzeum és az Asklepion
megtekintése szerepel a programban. Délután Mükénébe utazunk, ahol a fellegvárat, a
múzeumot és a Kincsesházakat tekintjük meg. Útközben érintjük Tirünsz várát, majd Napflióban,
a csodálatos tengerparti városban sétálunk. Indulás Korinthoszba (54 km). Tolóban szállás.
8. nap:
Kora reggeli indulás, Athénba (159 km). Útközben rövid megálló a Korinthoszi csatornánál.
Athénban városnézés (Akropolis, Areios pagos, Agora, Szelek tornya, Hadrianus könyvtár,
Olympeion, Márvány stadion, Parlament, őrségváltás). Érkezés a késő esti órákban
Thessalonikibe (504 km). Szállás elfoglalása.
9. nap:
Thessalonikiben városnézés, piacozás. Fehér-torony, Galerius Diadalív, Szt. György Rotonda,
Demeter templom, majd bevásárlás a piacon. Délután utazás Magyarországra buszon alvással.
10. nap:
Érkezés Körmendre a déli órákban.
A zarándokút során minden nap részt veszünk szentmisén. Ha tudunk, akkor templomban, ha a napi
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kirándulás során katolikus templom hiányában nem tudunk szentmisén részt venni, akkor reggel a szállodában
tartjuk meg az istentiszteletet.
Időpont: 2015. augusztus 21-30-ig. Részvételi díj: 150. 000 Ft/fő, ami tartalmazza a szállás költségét félpanzióval, a
busz költségét, az utasbiztosítást és az idegenvezető költségét. Az összeget 2 részletben kell fizetni. Először 72000 Ftot, majd az indulás előtt 1 hónappal a fennmaradó összeget.
Egyágyas felár: 21.000 Ft/fő Belépők, helyi közlekedés: kb. 80€. Diákoknak diákigazolvánnyal a műemlékek
látogatása ingyenes (kivéve a Meteorák). 65 év felett fél áron lehet megváltani a jegyeket igazolvány bemutatásával.

Tájékoztatás a rendőrségi körzeti megbízottak elérhetőségéről
A lakosság körében már jól ismert körzeti megbízottjaink elérhetőségét kívánjuk közzétenni, mivel
számtalan esetben kérik a segítségüket a község lakói.
Németh Zoltán r. főtörzsőrmester telefonszáma: 0620 96 40 716
Sebők Győző r. főtörzszászlós telefonszáma: 0620 40 46 797
Fogadóórát tartanak községünkben a hivatal udvarán levő körzeti megbízotti irodában a következő
időpontban: 10.00-11.00-ig, minden hónap második keddjén. Ha bárkinek ügyes-bajos dolga van,
nyugodtan keressék fel személyesen a megbízottakat. A fenti telefonszámokon pedig 0-24 órában elérhetők
sürgős esetekben.
"Sérelmek a pszichiátrián
Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a
pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről,
kérjük jelezze az alábbi elérhetőségeken:
"Felhívás! Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és
úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a
Hiperaktivitás témájában.
Cím:1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384 E-mail: info@cchr.hu Weboldal:
www.emberijogok.hu Minden információt bizalmasan kezelünk!"

Családi napközi információk
Farsangi délután a Kockás Liliom Családi Napköziben!
Munkatársaink 2015. február 21-én 16:00 órától szeretettel várják farsangi mulatságra a
gyermekeket! Készítünk álarcot, énekelünk-táncolunk és eszünk-iszunk :)
A farsangi délutánra jelentkezés 2015. február 14-ig!
Bakóné dr. Cz. Viktória: 06-70/459-0508; csdcsana@gmail.com

Tervezett létszámbővítésünk kapcsán várjuk az 1-5 év közötti gyermekek jelentkezését
elérhetőségeinken: Bakóné Vykyca – 06-70/459-0508; csdcsana@gmail.com
Továbbra is várjuk a gyerekeket 2014. októberében meghirdetett szolgáltatásainkkal is:
Munkatársaink - Bakóné dr. Czitanovics Viktória, Startitzbüchler Bernadett és Mártonné Gaál
Gyöngyi – szabad beosztásuk alapján
- szerdai napokon elkísérik ovis tornára a jelentkező gyermekeket
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- egyéni egyeztetés alapján – azért, hogy a gyermekek kipihent, élményekkel rendelkező szülőkkel
élhessenek – akár esti programok idejére is vállalnak időszakos gyermekfelügyeletet
További információ: Bakóné dr. Cz. Viktória: 06-70/459-0508; csdcsana@gmail.com
Minden gyermeket szeretettel várunk :) Kockás Liliom Családi Napközi – ahol jó gyereknek lenni :)
Takács Andrea Mária ügyvezető
Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.”

HÍRDETÉSEK

Lakosság részére ( ingyenes )

Figyelem!!! Kedves ismerőseim, vendégeim! Új szolgáltatással bővült a tevékenységi köröm. A
neve: FLABÉLOS!!! Ha fogyni szeretnél, vagy formálni testedet, vagy az éppen meglévő izmokat
szálkásítani, akkor itt a helyed! 10 perc FLABÉLOS kezelés, 50 perc intenzív aerobiknak felel meg.
A szolgáltatás nyár óta folyamatosan igénybe vehető. További részletek: 06 30 240 83 07
Szeretettel várom meglévő és új vendégeim!
CSÁSZÁR ZSANETT

Immunerősítés a legerősebb antioxidánssal. Green Gold Imune (az antioxidáns védőpajzs)
kapszula 4 féle tengeri algát tartalmazva hatékonyan védi egészségünket és jótékony hatással van
a következő betegségekre: allergia, reflux és gyomorbántalmak, cukorbetegség, vérnyomás és
Ízületi fájdalmak, koleszterin. Német termék, ISO minősítéssel. Bővebb infó: 30-396-41-39
MEGNYITOTTAM!
Nyugalomra, ellazulásra, felfrissülésre vágyik? Keresse fel masszázsszalonomat.
Ha Önnek kényelmesebb, meglátogatom otthonában. A kezelés alatt távol-keleti léleknyugtató
zene segíti az ellazulásban. Adja meg a léleknek, ami a léleké, testnek, ami a testé!
Elérhetőségem: NAGY SZANDRA 9919 Csákánydoroszló, József Attila u. 5.
(Laci Húsbolt mellett) Tel.: 0630 962 49 85.

REKLÁMTÁBLÁK, FELIRATOK, MATRICÁK, NYOMTATÁS, GRAVÍROZÁS,
FÉNYKÉPES AJÁNDÉKTÁRGYAK, PÓLÓNYOMTATÁS, MEGHÍVÓK
Értesítjük Ügyfeleinket, hogy telephelyünk Csákánydoroszló, Fő út 61 szám alá
költözött! (hátul az udvarban) Telefon: 94/ 200 481, e-mail: info@styro.hu
Szeretettel várjuk régi és új ügyfeleinket.
Nyitva tartás: Hétfő -Csütörtök 8-17 óráig, Péntek -14 óráig, Hétvégén zárva.
ÜGYVÉDI IRODA Körmend, Szabadság tér 3. fsz. 5. szám alatt: Dr. Major Katalin, Dr. Sütő Zoltán
Okiratszerkesztés, Ingatlan adás-vétel, Peres ügyek, Cégalapítás, Fizetési meghagyások.
Ügyfélfogadás: hétfő: 09.00-11.00; szerda: 13.00-16.00; csütörtök: 13.00-16.00.
Telefon: 94/310-168 (ügyfélfogadási időben)
Mobil:30/9975533
Dr. Sütő Zoltán
A csákánydoroszlói Laci húsbolt kibővítette termék körét Kapható sertéshús, baromfihús, házias jellegű
húskészítmények (parasztkolbász, hurka, disznósajt, sonka, szalonna), tejtermékek, sajtok, pékárú.
Szeretettel várom régi és új vásárlóimat!
Nagy László Üzletvezető
CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL

Megjelenik minden hónap első hetében. Kiadja: Csákánydoroszló község Önkormányzata. A kiadásért felelős:
Horváth István polgármester. Készült a Polgármesteri Hivatal számítógépén és fénymásolóján, 200 pl.- ban. Kapható:
Autós büfében, Bálint László zöldségboltjában, Kertészek Boltjában, Laci húsboltban,
A Hírlevél olvasható még a: www.csakanydoroszlo.hu oldalon is.

Ár: 50,- Ft
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