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HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA
2009. február l XII. évfolyam 2. szám

2009. január 26-i ülésen a képviselő-testület
– módosította az önkormányzat
Szervezeti- és Működési Sza
bályzatát.
– elfogadta a Hajdúsági Hulla
dékgazdálkodási Kft. közgyűlése által megállapított díjat. A
hulladékkezelési közszolgáltatás díja 2009. február 1-jétől:
1.505.- Ft/hó (120 literes hulladékgyűjtő). A jelölt 110 literes
gyűjtőzsák díja 274.- Ft.
– határozott a téli közmunkaprogram másfél hónapos meghosszabbítására irányuló pályázat benyújtásáról
– döntött arról, hogy 2009. június
14-ig újra biztosítja heti 2 alkalommal az iskolatejet, illetve
kakaót az iskolai tanulók számára.
– módosította a vásártartásról
szóló szabályzatot.
– egyetértett azzal, hogy a hároméves kistérségi Szociális Fel
zárkóztató Programban településünk a főzőkonyha felújítása
és bővítése projekttel vesz részt.
A beruházás összköltsége 23.5
millió Ft, melynek 10 százaléka
a biztosítandó önrész (2010.
évben).
– támogatást ítélt meg a Vörös
kereszt Hortobágyi Alapszer
vezete (10.000.- Ft), az iskolai
farsangi rendezvény (20.000.Ft), és a Hajdú-Bihar Megyei
Közoktatási
Közalapítvány
(20.000.- Ft) részére.
2009. február 16-i ülésén a
képviselő-testület

A községházán történt
– megtárgyalta és elfogadta Hor
tobágy Község Önkormányzata
2009. évi költségvetését.
A
költségvetési
főösszeg
373.644 EFt, ebből működési
forráshiány 43.340 EFt.
Nagyon nehéz gazdasági év
előtt állunk annak ellenére, hogy
az előző években megtettük
azokat az intézkedéseket, amelyek az önkormányzati feladatok
hatékonyabb, költségtakarékosabb ellátását szolgálták (társulás,
Falugondnokság megszüntetése,
tanyagondnoki szolgálat létrehozása). Önkormányzati feladatok
társulás keretében történő ellátásával minden évben többlet normatívához juthattunk, melynek
összege 2009-ben 5.276 EFt.
A költségvetés összeállításakor
reálisan felmértük a bevételi
lehetőségeket, ám a jelen társadalmi-gazdasági környezetben az
előirányzatok teljesülése bizonytalan: adóbevételek, bérleti díjak,
rendezvényekhez kötődő bevételek, stb. Lehetőségeink igen
szűkösek, a csökkenő állami
támogatás mellett számolnunk
kell a helyi bevételek csökkenésével is.
A kiadások tervezését mértéktartás, visszafogottság jellemezte: a személyi juttatások az
érvényes jogszabályokban előírtak szerint teljesülnek, a képviselő-testület tagjai 2009-ben is
lemondtak tiszteletdíjukról.

Célunk, hogy az önkormányzat
által foglalkoztatottak létszámát a
jelenlegi szinten tartsuk, ne kerüljön sor létszámcsökkentésre.
Szándékunk és elhatározásunk, hogy a településen meglévő szolgáltatásokat továbbra
is helyben biztosítsuk a lakosság számára, s a szolgáltatási
színvonal ne csökkenjen.
Ennek az elvnek az érvényesítése egyre nehezebb. Bár néhány
önkormányzati feladathoz kötődő
normatíva összege kismértékben
emelkedett, az ellátotti létszám
csökkenése mégis a bevétel
kiesését eredményezi. Ez történt
pl. a közoktatási feladatellátás
terén: a megváltozott csoportfinanszírozás s a tanulólétszám
csökkenése miatt jelentősen
megnövekedett az önkormányzat
által biztosítandó összeg – míg
2008-ban 19.874.439 Ft-tal kellett kiegészíteni a normatívát,
addig 2009-ben már 36.100.825
Ft-tal.
A község lakosságának összetételét és a családok nehezedő
gazdasági helyzetét ismerve nem
számolhattunk lehetőségként a
szociális kiadások csökkentésével. Tervezzük azonban az „Út
a munkához” program keretében a munkára képes tartósan
munkanélküli személyek széles
körének bevonását a közfoglalkoztatásba. Rövidebb-hosszabb
időre, teljes- vagy részmunkaidős

foglalkoztatás keretében 30-35 fő
és családja helyzetén kívánunk
ezáltal segíteni.
Nagyon fontosnak tartjuk,
hogy a tervezett fejlesztések
megvalósuljanak. Hiszen az
előző évi ingatlanértékesítésből származó bevételek éppen
ebből a célból kerültek elkülönítésre:
–m
 ár elnyert támogatásból valósul meg a faluház és az óvoda
felújítása, az iskola nyílászáróinak cseréje és a tetőfelújítás,
– f olyamatban van a szennyvíztisztító építését és hálózatbővítést szolgáló pályázat 2. fordulója,
– e z évben megtörténik a szeméttelep rekultivációja,
– r ealizálódik a polgármesteri
hivatal épülete megvásárlásának 2. üteme, tervezzük
továbbá a vásártér elektromos
hálózatának kiépítését, telekalakításokat, a közvilágítás
korszerűsítését, valamint
– a további fejlesztéseket megalapozó tervek elkészíttetését.
–m
 ódosította a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
rendeletet (a Híradó e számában részletes tájékoztató található a változásokról)
– h ozzájárult a Tejgazdaság kérelmére és költségviselése mellett
– településrendezési szerződés
keretében – a településrendezési terv módosításához.
Hortobágy, 2009. február 17.
Titi Éva
polgármester

2008. december 15-én döntött az Országgyűlés az egyes
szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról, melynek
keretén belül jelentősen megváltozott a támogatási rendszer,
az „Út a munkához” program
megvalósítása kapcsán.
A program kiemelt célja,
hogy komplex intézkedéseivel
hozzájáruljon ahhoz, hogy a
munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben
vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, hogy
rendszeres munkajövedelemhez jussanak, és közelebb kerüljenek a munka világához.
A szociális törvény módosításával 2009. évtől a hátrányos
munkaerő-piaci helyzetű, aktív
korú személyek ellátórendszere
differenciálódik, a rendszeres
szociális segély már csak egyik
formája lesz az önkormányzati
ellátásoknak.
A 2008. december 31-én
rendszeres szociális segélyben
részesülők ellátását 2009. március 31-ig a jegyző hivatalból
felülvizsgálja, és határozatot
hoz arról, hogy a továbbiakban
szociális segélyre vagy rendelkezésre állási támogatásra jogosultak.
Az új kérelmezők már az „aktív korúak ellátására” adhatják
be az igényüket. A jogosultság
jövedelmi és vagyoni feltételei
nem változtak, változatlanul a
család egy fogyasztási egységre
eső jövedelme továbbra sem haladhatja meg az öregségi nyugdíj minimum 90 százalékát.
Az ellátásra való jogosultság
meghatározásával egyidejűleg
dönt a jegyző, hogy rendszeres
szociális segély kerül folyósításra, és az önkormányzat által
kijelölt szervvel (Családsegítő
szolgálat) kell a kérelmezőnek
együttműködnie, vagy rendelkezésre állási támogatásra
jogosult, így a munkaügyi
központnál kell regisztráltatnia
magát és álláskeresési megállapodást kell kötnie. Ez utóbbi
esetében a jogosult foglalkoztatásban, illetve képzésben való
részvételre kötelezett és csak
ezek hiányában folyósítható
számára az ellátás.
2009. január 1-től – illetve az



„Út a munkához” program
– a szociális segélyezés változásairól –

éves felülvizsgálatot követően
április 1-től – rendszeres szociális segély már csak a következő három támogatotti körnek
állapítható meg: az 55 év feletti
személyeknek, az egészségkárosodottaknak, valamint a
14 éven aluli kiskorút nevelő
személynek, amennyiben a
gyermek ellátását napközbeni
ellátást biztosító intézményben
nem tudják biztosítani (pl. az
oktatási intézmény nem működtet napközit).
Az aktív korúak ellátásának
másik formája a rendelkezésre
állási támogatás, melyet annak a személynek lehet megállapítani – egyéb, a szociális
törvényben szabályozott feltételek fennállása mellett -, aki a
munkavégzésbe (közfoglalkoztatás) bevonható, de számára az
önkormányzat nem tud munkát
biztosítani.
A harmadik lehetőség a közfoglalkoztatás, melynek során
az önkormányzat közcélú munkára legalább 90 munkanapra és
legalább 6 órában foglalkoztathatja a jogosultat. Az alkalmazás határozott időre történhet,
melyre munkaszerződést kell
kötni a munkavállalóval, és ez
esetben az érintett munkabért
kap, melynek összege nem lehet kevesebb a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ös�szegénél (jelenleg: 71.500 Ft).
A fenti módosítások a gyakorlatban a következőket jelentik:
1. 2009. február utolsó hetében a jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülő ellátottjai számára a Polgármesteri
Hivatal kikézbesíti a felülvizsgálathoz szükséges nyomtatványokat.
Ezen nyomtatványokat a
szükséges dokumentumokkal
(házastárs/élettárs jövedelemigazolása, családi pótlék ös�szegének igazolása, gyermek/
ek iskolalátogatási igazolása,
egyéb jövedelmek igazolása
stb.) együtt az ügyfél 2009.
március 10-ig vissza kell, jut-

tassa a hivatal részére.
2. A felülvizsgálat során
először a jövedelmi és vagyoni
helyzet vizsgálatára kerül sor
(ebben nem történt változás
az előző évhez képest). Az a
jelenleg rendszeres szociális
segélyben részesülő, aki a jövedelmi feltételeknek megfelel,
jogosultságot fog szerezni az
aktív korúak ellátására. Az erről szóló határozatban a jegyző
rendelkezni fog arról, hogy az
illető ügyfél részére az aktív
korúak ellátására való jogosultságon felül rendszeres szociális
segélyt, vagy rendelkezésre állási támogatást állapít-e meg.
Fentebb szóltunk már arról,
melyik jogosulti kör veheti
igénybe a rendszeres szociális
segély támogatását. Aki nem fér
bele ebbe a 3 jogosulti körbe és
a jövedelmi és vagyoni helyzete
is megfelelő, azok a személyek
mind rendelkezésre állási támogatásra lesznek jogosultak.
A rendszeres szociális segélyezettek az eddigiekhez
hasonlóan kiszámított segély
összeget fognak kapni, aminek
a nagysága függ a családban
élők létszámától, és az összes
családi jövedelemtől.

Rendszeres szociális se
gélyre egy családon belül
továbbra is csak egy személy
jogosult.
Akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát a
jegyző megállapítja és emellett
rendelkezésre állási támogatást kap, az a személy ezt a
támogatást arra az időszakra
kapja, amikor az önkormányzat
által szervezett közfoglalkoztatásban nem vesz részt.
A támogatás összege megegyezik a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum összegével,
ami jelenleg 28.500 Ft. A rendelkezésre állási támogatás – a
rendszeres szociális segéllyel
ellentétben – egy családban
több személy részére is megállapítható, természetesen a jövedelmi és vagyoni helyzet figyelembe vétele mellett.
A szociális törvény jelentős
változásai miatt átmeneti rendelkezések
alkalmazására
kerül sor a 2009. évi felülvizsgálat során, illetve azt követően
2009. december 31-ig. Ezekről
a különleges szabályozásokról
– az adott ügyfél vonatkozásában – a jegyző a felülvizsgálati határozatában tájékoztatást
nyújt.
Szabó Ildikó
ügyintéző

Változás a hulladékkezelési
közszolgáltatási díjban

Hortobágy Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2009. január 26-i ülésén – a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Kft. (közszolgáltató) Tulajdonosi Közgyűlésének 6/2008. 12
15. számú határozata alapján – meghatározta a hulladékkezelési
közszolgáltatás díjait a 2009. február 1-től 2009. december 31-ig
terjedő időszakra.
A képviselő-testület – a közszolgáltató által elfogadott mértékben – megállapította az alábbi nettó összegű díjtételeket:
EGYSÉGNYI DÍJTÉTEL	
241 Ft
(1 db 120 literes hulladékgyűjtő edény egyszeri ürítése)
1 db 1100 literes hulladékgyűjtő edény egyszeri ürítése:2198 Ft
jelölt 110 literes hulladékgyűjtő zsák díja:	
228 Ft
1 db 120 literes hulladékgyűjtő edény bérleti díja:
100 Ft/hó
1 db 1100 literes hulladékgyűjtő edény bérleti díja: 916 Ft/hó
közszolgáltatási díjbeszedés költsége:	
122 Ft/hó
A fentiek alapján, azon lakosok számára, akik a szemétgyűjtő
edényzetet bérlik a szolgáltatótól, 1505 Ft, akik nem bérelnek szemétgyűjtőt, azok esetében 1385 Ft lesz a havonta fizetendő díjtétel (ÁFA-val együtt) 2009. február 1. és december
31. között.

Hortobágyi Híradó

Óvodai hírek

Kis óvodaként minden apró siker öröm
felnőttnek és gyermeknek egyaránt.
A kistérségi rendezvényeken igyekszünk részt venni, még akkor is, ha esélytelennek érezzük magunkat. Ilyen rendezvény volt a Magyar Gyermek Labdarugó
Szövetség által rendezett
OMV Gyermek Labdarugó Bajnoki
Torna őszi körzeti fordulója, ahol lelkes
focistáink vállvetve küzdöttek a rendszeresen foci suliba járó balmazújvárosi
óvodák focicsapataival.
A szombati napon rendezett körmérkőzéseken elszánt kis csapatunk tigrisként harcolt óvodánk dicsőségéért. A IV.
helyezésért is kitartóan kellett küzdeniük.
A felkészítő edző, Ács Józsefné és a
segítő – kísérő Szülők lelkesen buzdították, dicsérték a kitartó, harcra, küzdelemre kész csapatot.
A Dózsa óvoda rendezte a kistérségi
szintű szavalóversenyt, ahol három gyermek képviselte óvodánkat. A viszonylag
könnyűnek tűnő feladat komoly felkészülést igényelt.
Ács Józsefné, Baranyainé F. I,
Budainé S. E. és Könnyű Julianna éves
szintű irodalmi nevelési munkájukat tükrözte a gyermekek szereplése.
A tapasztalatok, vélemények alapján
elmondhatjuk, igen magas színvonalon
mívelték az előadói tevékenységüket a
kislányok.
A legsikeresebb közülük Bulátkó
Vivien Jázmin volt, aki második helyezést ért el.
Kedves Olvasó! Dicséretként és büszkélkedve, olvassák szívesen Hortobágy
dicsőségéért küzdő gyermekeink nevét.

Kistérségi szavalóverseny
résztvevői
1. Bulátkó Vivien Jázmin II. helyezett
2. Karika Bettina
3. Veres Csenge

Gyermek Labdarúgó
Bajnoki Torna
1. Bodnár Viktor
5. Nagy Zsolt
2. Horváth Kiara
6. Posta Bálint
3. Karika Bettina
7. Szabó Kinga
4. Könnyű Vivien
8. Varga Ákos
9. Veres Csenge

Anyakönyvi hírek…
Halálesetek Hortobágyon
Szilágyi Imréné (Hortobágy, Veres P. u.)
Ferencziné Incze Anikó (Hortobágy, Dékány köz)
A gyászoló családoknak részvétünket fejezzük ki!

Köszönetnyilvánítás...

Családunk nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik
feleségem temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek, és mélységes fájdalmunkban részvéttel osztoztak.
Köszönöm Titi Éva polgármester asszonynak, a képviselőtestület tagjainak, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak,
valamint Hortobágy lakosainak támogatását, segítségét,
együttérzését.
Ferenczi Sándor

Hortobágyi Híradó	
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A Hortobágyi Vöröskereszt
Szervezete ez évben is megrendezte a véradók tiszteletére
megtartott Véradók Napját.
Számel Jánosné a Vörös
kereszt Alapszervezet titkára
köszöntötte az ünnepségen
megjelenteket:
„A mai nap községünkben
a Véradók Napja, különleges
ünnep. A mai ünnep az ember-

ség, az emberi szolidaritás és a
felebaráti szeretet ünnepe. Ha
felebaráti szeretetről beszélünk, akkor Rólatok, véradókról kell beszélnünk. Nem tudom elgondolkodtatok-e már
a véradás nagyszerűségén…
A nagyszerűség nem a tűszúrásban, nem a néhány perces
vérlevételben, vagy az idő
feláldozásában van, a nagyszerűség az önzetlenségben és
a szolidaritásban rejlik, abban,
hogy erre a vérre bármikor
bárkinek szüksége lehet, és ez
egyben bármikor és bárkinek
az életét jelentheti.
Ha gyermekünkről, vagy
családtagunkról van szó, sohasem hezitálunk, segítünk, ahogyan és amilyen gyorsan csak
tudunk. De egy ismeretlennek
segíteni: ez emelkedettséget,
igazi emberséget jelez! Aki
vért ad önzetlenül, az példát is
ad, és ezzel is segít befelé forduló társadalmunkban, ahol a
közömbösség, a nemtörődömség számtalan jelenségével találkozhatunk. Gőgös, nemtörődöm, másokat semmibe vevő,
pöffeszkedő egyének egy pillanat alatt válhatnak elesett,
bajba jutott, mások segítségére
szoruló emberekké.

Véradók köszöntése
2009. február 6.

A véradó nem mérlegel:
minden esetben az életet
részesíti előnyben és nem
kutakodik az emberi minőségben.
Felgyorsult
világunkban
több veszély leselkedik az

jobbá teszi.
Nagyon örülök, hogy a hortobágyi véradó mozgalomban
ilyen önzetlen és segítőkész
emberek vannak. Köszönöm
Nektek az eddigi segítségnyújtást és bízom benne, hogy
a jövőben is számíthatok rátok.”
Ne felejtsük el holnap és
holnapután se a véradók jelmondatát:
„Gyújts magadból éltető
fényt, ha az életet valahol
pislákolni, kihunyni látod…”
Ezután a Magyar Vörös
kereszt Hajdú-Bihar megyei
területi vezetője, Szatmári
Margit köszöntötte véradóinkat, megköszönte az önzetlen
segítségüket.
A beszédek után a többszörös véradók kitüntetésének átadására került sor.

életre is: közlekedési és természeti katasztrófák, balesetek, a stressz okozta egészségkárosodások mind több vért
igényelnek!
Tízszeres véradásáért
Nagyobb társadalmi meg- elismerő oklevélben rébecsülés illeti tehát mindazokat, akik segítő kezet szesült:
Götzné Téli Andrea
nyújtanak!
Húszszoros véradásért elAdnak. Győztes az, aki adni
tud. Ezért ők világunk erkölcsi győztesei. Olyan korban
mutatnak példát emberségből,
amikor a szolidaritás előnyeit,
nyereségét mindenki elvárja,
de adni kevesen képesek.
A véradók erkölcsi győztesek egy olyan világban, amikor sokak szemében a győzelem, a siker pénz vagy hatalom, mikor a gazdagság sokak
szerint privilégiumot és nem
kötelességet jelent embertársaink iránt.
Minden véradó példája az ismerő oklevélben részült:
összetartásnak és a segítőkészSzarvas Tamás
ségnek, egymás tiszteletének
Varga János
és elfogadásának.
Huszonötszörös vérHadd mondjak most tehát
adásért
elismerő okleköszönetet a segítettek nevében az áldozatért, amit az ér- vélben és emlékéremdekükben hoztatok! És hadd ben részesült:
mondjak köszönetet mindan�Szántó Mihályné
nyiunk nevében azért a szelHarmincszoros véradásért
lemiségért, ami a társadalmat elismerő oklevélben része-
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sült:
Jenei Mihály
Szabó Gáborné
Simonné Kovács Ildikó
Negyvenszeres véradásért
elismerő oklevélben részesült:
Bodnár Andrásné
Molnár László
Számel Jánosné
A helyi Vöröskereszt Szervezete megköszöni mindazoknak, akik hozzájárultak a véradó ünnepség színvonalasabbá
tételéhez:
– Hortobágy Polgármesteri
Hivatalnak
költségeink
hozzájárulásáért,
– a Hortobágyi Délibáb
Népdalkör tagjainak, akik
válogatott, nagyon szép
nótacsokorral kedveskedtek,
– iskolánk tanulóinak, akik
egy szép jelenetet adtak
elő, valamint a jelenetet
betanító tanároknak: Posta
Rózának és Molnárné
Nagy Ágnesnek,
– Szász Ildikónak, aki egy
szép novellából adott elő
részletet,
– Titi Éva polgármester as�szonynak az egyénileg
felajánlott nagyon szép

ajándékokért,
– Gencsi Zoltánnak, a Hortobágyi Természetvédelmi
és Génmegőrző Kht. ügyvezetőjének, aki az ünnepséghez a termet biztosította.
Számel Jánosné
Vöröskereszt Alapszervezet
titkára



HORTOBÁGYI ESTÉK
A Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság szellemi műhelye

Ételed az életed –
Van más út!
- Rózsa Péter biogazda
előadása Helyszín: Hortobágyi Látogatóközpont
és Kézművesudvar, Hortobágy
Időpont: 2009. február 26. 17 óra

Rózsa Péter

További információ: HNPI 06-52-589-000,
info@hnp.hu

Gál és Fiai
Bevásárló Udvarház Kft.
Hortobágy központjában
a Bevásárló Udvarházban
galériás üzlethelyiségek
valamint vendéglátó
helyiség kiadó.
További felvilágosítás a
06-70/378-04-15-ös
telefonon egyeztetett
személyes találkozás után.
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