Hortobágyi Híradó

HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA
2008. január l XI. évfolyam 1. szám

A községházán történt
2008. január 21-i ülésén a képviselő-tes- – elfogadta a Balmazújvárosi KistérA helyes adatok:
tület
ség Többcélú Társulása hároméves
épület: 
1.241.- Ft/m2/év
– módosította a tanyagondnoki szolműködéséről és a társulási tanácsban
udvar:
310.- Ft/m2/év
gáltatásról szóló rendeletet. A nem
végzett tevékenységről szóló beszámo- 	Évenkénti emelés mértéke: 10%.
kötelező feladatként ellátott szállítási
lót.
szolgáltatásért ezentúl 50%-os térítést – döntött arról, hogy támogatja a kistér- – megállapította a kollégiumi „turistaszálló” szállásdíját és a szállóvendékell fizetniük a tanyán élő lakosoknak,
ségi társulásnak az oktatási intézmény
gek részére biztosítható étkezési szolha a szolgáltatás igénybevétele temefelújítására, korszerűsítésére vonatkozó
gáltatás díját.
tésre vagy közeli hozzátartozó kórpályázatának benyújtását. Biztosítja a
házi beteglátogatása céljából – 100 km
hortobágyi tagintézményre vonatkozó – döntött arról, hogy ismét biztosítja az
távolságon belül – történik. A térítés az
5%-os pályázati önrészt, 4.044.845.iskolás tanulók részére – heti 3 napon
utazók számától függetlenül fizetendő.
Ft-ot.
– a 2 dl tejterméket, vállalja a támoga– módosította a gyermekvédelem helyi – módosította a 2008. évi bérleti díjakra
táson felüli összeg megfizetését.
rendszeréről szóló rendeletet (a 2008.
vonatkozó határozatát, mely a gépTiti Éva
február 1-től alkalmazandó intézményi
műhelyi bérleti díjakat tévesen tartalpolgármester
térítési díjak).
mazta.
– módosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló rendeletet (a Balmazújvárosi
Kistérség Szociális Szolgáltató KözTisztelt hortobágyi lakos!
pont érvényes, a szociális ellátásokért
2008. január 21-től az előzetesen elismert Hortobágy Helyi Közösség megkezdte
fizetendő intézményi térítési díjai).
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozását, mely az Új Magyarország Vidék– Bozsányi Krisztina és Simon Zoltán
fejlesztési Program III-IV. tengelyének megvalósításáról szól.
részére megítélte az első lakáshoz
Cél, hogy a tervező munka minél szélesebb kör igényére, fejlesztési igényére,
jutók támogatását (200eFt összegű
fejlesztési elképzeléseire épüljön.
vissza nem térítendő és 200eFt vis�Ehhez kérjük az Ön közreműködését is: amennyiben javaslata, megvalósításra
szatérítendő kamatmentes kölcsön az
váró terve van, juttassa el az alábbi elérhetőségek valamelyikére:
önkormányzati tulajdonú lakótelek
Titi Éva csoportvezető	
06-30/390-1087
megvásárlására).
Dobi Sándor HVI-vezető, Balmazújváros
06-70/866-0062
– elfogadta az önkormányzat által fennCsikós László HVI-vezető, Polgár
06-30/682-2239
tartott és rendezett országos és helyi
B. Csák András HVI-vezető, Püspökladány
06-20/550-1754
vásár szabályzatát.

Hortobágy Helyi Közösség hírei

Változások a térítési díjakban…
Tisztelt Hortobágyi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal által
üzemeltetett konyhán 2008. február 1-től a vendég és a
felnőtt étkezések igénylésének rendje megváltozik. Minden
héten, kedden és csütörtökön lehet megvásárolni a jegyeket a
következő hétre, vagy több hétre, maximum 1 hónapra előre a
Polgármesteri Hivatal pénztárában.
A következő heti étlap, hétfőtől az iskola ebédlőjében
megtekinthető. Az étlapon feltüntetett menü változtatásának
jogát fenntartjuk.
Alkalmazotti ebéd: 384 Ft/adag
Vendég ebéd:
496 Ft/adag
A gyermekvédelmi alapellátás keretében biztosított
napközbeni ellátás
2008. február 1-től alkalmazandó intézményi térítési díjai
Ellátási norma megnevezése

Nyersanyag norma
és térítési díj Ft/adag

DIÁKOTTHON (gyerekek)
reggeli

50

tízórai

63

ebéd

172

uzsonna

63

vacsora

117

ÖSSZESEN:

465

MENZA (csak ebéd 7 – 14 éves)

172

(A térítési díj az ÁFÁ-t nem tartalmazza, 2008. évben mentes
az adó alól.)

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak

ÓVODA (gyerekek)
tízórai

61

ebéd

Alapszolgáltatások

152

uzsonna

2008. évi intézményi térítési díj

49

ÖSSZESEN:

262

NAPKÖZI OTTHON (gyerekek)
tízórai

63

ebéd

172

uzsonna

Ellátás
megnevezése

63

ÖSSZESEN:

298

Tájékoztató
a népszavazásról
A Magyar Köztársaság elnöke
2008. március 9-ére tűzte ki

Étkeztetés

101.- Ft/adag

426.- Ft/adag

Étkeztetés + szállítás

101.- Ft + 197.Ft/adag

426.- Ft + 197.Ft/adag

Házi segítségnyújtás

394.- Ft/óra

394.- Ft/óra

60.- Ft/óra

725.- Ft/óra

45.- Ft/km

150.- Ft/km

- fogyatékkal élő
személy részére

45.- Ft/km

----

- nem fogyatékos
személy részére

----

150.- Ft/km

Támogató
Szolgáltatás:

a kórházi napidíjról, a vizitdíjról, és az egyetemi tandíjról

− Személyi segítés:

szóló országos népszavazás időpontját.

− Szállítói szolgálat:

Szavazni reggel 06.00 órától este 19.00 óráig lehet a településen működő két szavazókörben.
A névjegyzékbe történt felvételről, valamint a szavazás
helyéről a Választási Iroda a későbbiekben értesítőt küld a
választópolgárok részére.
Az igazolással rendelkezők és azon választópolgárok, akiknek a lakcíme csak a Hortobágy település megnevezését tartalmazza az 1. számú szavazókörben (Hortobágy, Czinege J.
u. 1.) szavazhatnak.
Vincze Andrásné
címzetes főjegyző
a Helyi Választási Iroda vezetője



Szociális
Szociálisan nem
rászorultság
rászoruló
alapján biztosított
részére biztosított
szolgáltatás
szolgáltatás térítési
intézményi térítési
díja
díja

Hortobágy területén
kívül:
Hortobágy
belterületén:

(A térítési díj az ÁFÁ-t nem tartalmazza, 2008. évben mentes
az adó alól.)

Hortobágyi Híradó

Intézményi hírek
2008. január 10-én pályaválasztási előadást tartott iskolánk 8-dik osztályos tanulóinak és szüleinek Rákos Piroska a HBM-i
Pedagógiai Intézet pályaválasztási szakreferense. A tájékoztatást egyéni beszélgetések
követték.

Bábos hírek
2007. december 8-án a Gézengúzok bábcsoport Betlehemes játékot adott elő a faluházi
karácsonyi adventen.
2007. december 15-én a SZÍN-BÁB egyesület által szervezett karácsonyi műsorban a
Gézengúzok Bábcsoportot képviselte Buglyó
Emília és Szabó Tímea 5. osztályos tanulók.
Nagyon szép karácsonyi dalokat énekeltek a
nézők örömére. Ez a rendezvény Debrecenben
volt a megyei könyvtárban. A műsor után kézműves foglalkozáson vettek részt a gyerekek,
közben megismerkedtek a gyönyörű könyvtárral.
2007. december 18-án 14 órától iskolánk
könyvtárosa, Hamidné Nagy Etelka és Sáriné
Pócsik Valéria, bábszakkörvezető szervezésében Szabó Magda írónőről tartottak megemlékezést. A könyvtáros tanárnő ismertette az
írónő életútját, bemutatta néhány könyvét.
Majd a gyerekek videón megnézték Szabó
Magda: Tündér Lala című regényének
bábszínházi változatát, amelyet a debreceni
Vojtina Bábszínház mutatott be nagy sikerrel A bábos pedagógus elmesélte színházi
élményeit a játékkal kapcsolatban. A gyerekek nagyon jól szórakoztak a bábelőadáson.
Tündér Laláról csodálatos rajzokat készítettek,
amelyekből a legszebbeket elküldték az Abigél
rajzpályázatra.

Rendőrségi hírek
Az elmúlt időszakban Hortobágy
területén 7 szabálysértési feljelentés készült ittas vezetés szabálysértése miatt. Ezek közül 5 esetet
a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Alosztálya
bírált el, 2 szabálysértés pedig más
rendőrkapitányság hatáskörébe tartozott.
Egy esetben ittas járművezetés
bűncselekmény elkövetésén tetten
ért személy került előállításra, mely
során vezetői engedély elvételére a
helyszínen sor került.
A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Alosztálya 5 szabálysértési ügyben,
összesen 360.000.-Ft pénzbírságot
és 16 hónap eltiltást szabott ki.
Felhívom a lakosság figyelmét,
hogy 2008. január 20-tól a rendőr

Új ügyfélkapu-szolgáltatás
Az e-közigazgatás egyre szélesedő szolgáltatásai keretében 2008.
január végén egy új ingyenes
szolgáltatást kívánunk bevezetni
minden ügyfélkapuval rendelkező
ügyfelünk részére. A szolgáltatás
igénybe vétele esetén értesítést
fogunk küldeni okmányai érvényességi idejének lejártáról.
A szolgáltatás a bevezetésekor a
következő okmányokra terjed ki:
○○ Személyazonosító igazolvány
○○ Vezetői engedély

Diákönkormányzati
hírek
A hagyományokhoz híven iskolánk szülői
munkaközössége és diákönkormányzata
idén is megrendezi az iskolások farsangi
bálját. A bált 2008. február 24-én 14 órától
20 óráig tartjuk az iskola tornatermében.
2008 év a reneszánsz éve, ezért a mi bálunk
is a reneszánsz jegyében születik, lesz korhű
táncunk, bálkirályunk és királynőnk. Szívesen látunk mindenkit, akik velünk együtt
akarnak mulatni. A rendezvényen minden jelmezes felvonulót megajándékozunk, ehhez
kérjük kedves támogatóink segítségét.

köteles a helyszínen elvenni a gépjárművezetőtől a vezetői engedélyt,
amennyiben szeszesital fogyasztása
a helyszínen megállapítást nyer. A
vezetői engedély visszavonásának
kezdő időpontja az elvétel napja
lesz, az eltiltás időtartamába az
elvételtől a szabálysértési határozat jogerőre emelkedéséig eltelt idő
beszámít.
Tekintettel arra, hogy a község
területén végrehajtott közúti ellenőrzéseink zömében értünk tetten
olyan járművezetőt, aki úgy vett
részt a közlekedésben, hogy előtte
alkoholt fogyasztott, a jövőben a
kapitányság állományának bevonásával fokozottabban fogjuk
ellenőrizni a járművezetőket.
Szántó Erik
körzeti megbízott

○○ Útlevél
A szolgáltatás során csak azokról az okmányokról tudunk értesítést küldeni, amelyek lejárati ideje
a nyilvántartásban megtalálható,
és az Ön okmányán feltüntetett
személyazonosító adatai megegyeznek az Ügyfélkapu regisztrációs nyilvántartásában kezelt
adataival.
Az értesítést három alkalommal,
az érvényességi idő lejárta előtt 2
hónappal (útlevél esetén 6 hónappal), majd 1 hónappal és végül a
lejárat napján fogjuk az ügyfél-
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kapu regisztrációja során megadott
e-mail címére megküldeni.
Az ügyfélkapuval rendelkező
ügyfelek számára szolgáltatásunk
automatikusan beállításra kerül.
Amennyiben arra nem tart igényt,
a szolgáltatás elindítása után azt
bármikor lemondhatja a Kormányzati Portálon (http://www.
magyarorszag.hu), az Ügyfélkapuba történő bejelentkezést követően, az Adatok módosítása funkció alatt.
Amennyiben a szolgáltatásunkkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, az alábbi elérhetőségeken
állunk szíves rendelkezésére.
Ügyfélközpont: 06(1)273-4800,
ugyfelkozpont@mail.ahiv.hu
Kormányzati Ügyfél-tájékoztató
Központ: 189
Reméljük, hogy új szolgáltatásunkkal meg lesz elégedve!
Miniszterelnöki Hivatal
Elektronikus-kormányzat Központ
Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
Hivatala (KEK KH)



Állás-hirdetés

ÉRTESÍTÉS

A Balmazújvárosi Kistérség Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálata
(4060 Balmazújváros, Kossuth tér 3.)

Tisztelettel és szeretettel tájékoztatjuk a Hortobágyon
élő reformátusokat, hogy
az épülő ökumenikus templom
már elkészült gyülekezeti termében (fűtött helyen)
2008. február 3-án vasárnap 14 órától
kerül sor a

1 fő családgondozót
keres az Egyeki Gyermekjóléti Szolgálat területi
irodájába.
Jelentkezési feltételek: a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
2. sz. melléklete szerinti szakirányú szakképzettség, valamint büntetlen előélet.

HORTOBÁGYI REFORMÁTUS MISSZIÓI
EGYHÁZKÖZSÉG
alakuló közgyűlésére
ahol a református közösség megválasztja gondnokát,
presbitereit.

A jelentkezéshez csatolni kell: szakmai önéletrajzot, a
képesítést igazoló okiratok másolatát.
A legutóbbi népszámlálási adatok szerint 366 fő vallotta
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott
magát reformátusnak. Itt a lehetőség arra, hogy a
idejű.
magukat reformátusoknak vallók most gyülekezetté
Az álláshely betölthető: 2008. március 1.
alakuljanak.
Bérezés: Kjt. szerint.
Jelentkezés határideje: 2008. február 10.
Szeretettel várjuk kedves Testvéreinket!
A pályázat benyújtásának helye: Balmazújvárosi Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata (4060
Hajdúvidéki Református Egyházmegye Esperesi
Balmazújváros, Kossuth tér 3.).
Hivatala
Elbírálás határideje: a benyújtási határidőt követő 8
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12.
napon belül.
Tel: 52/370-169 Tel/Fax: 52/580-522
E-mail: esperesihivatal@balmazrefegy.t-online.hu
További felvilágosítás az 52/580-599 telefonszámon
kérhető Figéné Nádasdi Ágnestől.
Honlap: http://hajduvidekiem.extra.hu

Meghívó

Tisztelt Munkáltatók!

Tisztelt Lakosok!
A Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesület

A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI
SZAKELLÁTÁS
a foglalkozás-egészségügyi alapellátási
tevékenységgel együtt

Bio kiállítást és vásárt

(bio termékek: lekvár, méz, gabona félék, liszt,
élelmiszerek stb.)
rendez 2008. február 9-én 9-12 óráig
a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző
Kht. aulájában.
Várunk minden kedves érdeklődőt!

Felhívás!

Fiatal pályakezdő, agrárvégzettségű
(nyelvvizsgával rendelkező)
szakembert keres
a Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesület.
A pályázati kiírás átvehető az Egyesület irodájában:
Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Érdeklődni az 52/589-147 telefonszámon 8-14 óráig.



átszervezés miatt, a debreceni Bethlen utcai
rendelőintézetből,
2008. január 1-től a Debrecen, Blaháné u. 7.
szám alá költözik
(a Csokonai színház mögött).

A várakozási idő elkerülése érdekében az új
évben bejelentkezést vezettünk be. A vizsgálatok
időpontját az alábbi telefonszámon lehet megkérni.
(Sürgős esetekre ez nem vonatkozik)
Blaháné utcai rendelő: 52/447-576
Dr. Csepura Olga: 06-20/577-9975
Rákosiné Molnár Enikő, üzemi szakápoló:
06-20/542-4110
Rendelési idő: hétfőtől péntekig 8-14 óráig.
Dr. Csepura Olga

Hortobágyi Híradó

