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Anyakönyvi hírek
Születések:
2006.07.05. Lakatos
Robert és Uram Aliz
leánya Dzsenifer.
_________________________

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy Dr Túri György
ügyvéd
legközelebbi
ügyfélfogadása
a
Polgármesteri
Hivatal
nagytermében 2006. július
31-én ( hétfőn) de. 9.30
órától lesz. Augusztusban
nem tart fogadó órát.

2006. julius

HIRDETMÉNY
Értesítjük a lakosságot, hogy 2006. Augusztus 09.(szerda) napjától,
2006. Augusztus 10.(csütörtök) napjáig, 08-12 óráig
TÜDŐSZÜRŐ VIZSGÁLAT lesz a KASTÉLYBAN.
A szűrésen való megjelenés-40 éves kortól-mindenkire nézve
ajánlott..
A szűrésre igény esetén a Polgármesteri Hivatal a kisbuszt biztosítja
Az igényeket személyesen vagy a 496-061-es telefonszámon 2006
Augusztus 8-án (kedd) 16 óráig jelezzék.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a alakosságot, hogy a Cigány kisebbségi névjegyzékbe
5 fő kérte a részvételét. A törvény értelmében legalább 30 fő kell
ahhoz, hogy a választás kitűzhető legyen. Mivel a törvényi feltételek
nem állnak fenn, így Geszt községben a kisebbségi választást nem
lehetett kitűzni. Tehát Geszt községben a kisebbségi választásra nem
kerül sor, de aki szerepel a választási jegyzékben (kérte a felvételét),
az a választópolgár jelöltként indítható olyan településen, ahol adott
kisebbségi választást kitűztek.

_________________________

Geszt község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete az
Önhibáján kívül hátrányos
helyzetű települések
pályázatán a benyújtott
igénynél egy kicsit többet,
összesen 17.255.000 Ft-ot
nyert. Ezen támogatás
időarányosán kerül az
önkormányzat részére
leutalásra, mely
elengedhetetlenül
szükséges az intézmények
működtetéséhez.

TÁJÉKOZTATÁS
A Kormány 2006. május 30-i ülésén rendelkezett a szociális nyári
gyermekétkeztetésről. A gyermekek nyári étkeztetésének állami támogatását azok
az önkormányzatok igényelhették, amelyek a 2006. július 17-e és augusztus 31-e
közötti időszakban vállalják, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, elsősorban 10 év alatti gyermekek számára legalább 30 munkanapig napi
egyszeri étkezést tudnak biztosítani.
Geszt község Önkormányzata is benyújtotta igényét, és az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Gyermek –és Ifjúságvédelmi
Főosztályának tájékoztatása alapján Geszt község részére 61 gyerek részére került
megállapításra a támogatás, gyerekenként összesen 9.600 Ft összegben. Az
önkormányzat így összesen 585.600 Ft támogatást kapott. Ennek alapján a 2006.
július 1-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 3-10 éves
gyermekek részesülhetnek a fenti támogatásban. Ezeknek a gyerekeknek a részére
9600 Ft értékű élelmiszercsomag kerül megvásárlásra, és azokat az önkormányzat
mindenkinek házhoz fogja még július hónapban szállítani.

Geszt község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
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Tisztelt Képviselı-testület, Tisztelt Polgármester Nı/Úr, Tisztelt Lakosok!
A magyar társadalmi és politikai közélet adott keretei között szeretném a legjobban végezni a munkámat az
Önök, a térség és Magyarország érdekében. Keresem a formát, annak mélységét, hogyan tudom mindezt
határain belül megtenni.
Mit várhatnak el Önök tılem országgyőlési képviselıi minıségemben?
1. Folyamatos tájékoztatást a Parlament munkájáról, dilemmáiról;
2. A térség, az Önök képviseletét;
3. Eredményeket, amelyek mérhetıvé teszik a képviselıi munkát.
Hogyan képzelem el a kölcsönös kapcsolattartást?
1. Vállalom, hogy havonta, illetve szükség szerint írásos tájékoztatót küldök a Képviselı-testületnek, a
Jegyzınek, a Teleháznak.
2. Igény szerint egyeztetett idıpontban személyesen veszek részt az Önök által szervezett rendezvényen,
eseményen.
3. Beszámolási kötelezettséggel járok el minden közösségi és egyéni ügyben, amely többségi érdeket nem sért.
Önöktıl kérem ehhez:
1. A képviselık kapják meg írásos tájékoztatásaimat, illetve kerüljön fel a polgármesteri hivatalban, teleházban
lévı hirdetı táblára
2. Testületünk önkormányzati, kistérségi döntéseirıl megítélésük szerint tájékoztassanak annak
képviselhetısége érdekében vagy a jogalkotói lehetıségek biztosítása érdekében.
3. A Polgármesteri Hivatal, Teleház továbbítsa részemre azokat a lakossági kérelmeket, javaslatokat, amelyek
jogosak, továbbgondolásra érdemesek, de helyben nem oldhatók meg.
Javaslataikat, véleményüket, észrevételeiket várom a drperiesi@gyula.hu email címre, illetve a 06/30/38259-87-es telefonszámra.
Megjegyzés:
A Parlament rendkívüli ülésszaka július 31-ig tart. Addig számos törvényrıl, egyezményrıl nyújtja be a kormány
az NFT II. tervét a parlamentnek és Szeptemberre kell beadja a magyar kormányadósságcsökkentı elfogadása
határozza meg az elkövetkezendı évtizedben ame Megjegyzés: A Parlament rendkívüli ül kell dönteni.
Szeptemberben bocsátja egyeztetésre. programját Brüsszelnek. Annak hazánk kiemelt fejlesztését. Mindannyiuk
érdekében kívánom, olyan nyitottsággal, emberi hozzáállással fogadják levelemet, amellyel megírtam.
Gyula, 2006. július 5.

Tisztelettel és üdvözlettel:
Dr. Perjési Klára
Országgyőlési képviselı

3. oldal
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KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS A GÁZÁR TÁMOGATÁSRÓL

A Kormány a 138/2006. (VI.29.) Korm. rendeletében döntött az egyes szociálisan rászorult családok 2006. évi gázár-és távhő
szolgáltatási támogatásáról.
Mivel Geszt községben távhő nincs, ezért az alábbiakban összefoglaljuk a gázár támogatás szabályait.
A Kormány céljául tűzte ki a gázár-támogatási rendszer átalakítását. A reform lényege, hogy az általános, árba épülő támogatás
fokozatosan megszűnik, és helyette igazságosabb és fenntarthatóbb, szociális alapú rendszer kerül bevezetésre. A folyamat első,
átmeneti eleme az egyes szociálisan rászorult személyek számára támogatás nyújtása, miközben az egységes ártámogatás
módosított formában fennmarad.
Gázártámogatásra a fogyatékossági támogatásban vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülő, illetőleg nagycsaládos
személy jogosult, amennyiben háztartásában
a.) az éves háztartási célú gázfogyasztás meghaladja 51 000 MJ-t ( 1500 m3-t), de nem éri el a 170 000 MJ-t (5000 m3-t), és
b.) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (
51.600 Ft-ot), egyszemélyes háztartás esetén 300 %-át ( 77.400 Ft-ot).
A fentiek alapján látható, hogy a nyugdíjasok nem részesülhetnek ebben a támogatásban.
A gázár támogatásra való jogosultságot az életvitelszerű lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzője állapítja meg. A támogatás ugyanazon háztartásban csak egy jogosultnak állapítható meg. A támogatás iránti kérelmet
igénylőlapon augusztus 1-től 2006. október 31-ig lehet benyújtani a jegyzőhöz. Az igénylőlapokat a Magyar Államkincstár területi
Igazgatósága fogja megküldeni 2006. augusztus 1-ig a fogyatékossági támogatásban vagy magasabb összegű családi pótlékban
részesülő, illetőleg nagycsaládos személyeknek.
A kérelemhez mellékelni kell:
- a fogyatékossági támogatás, illetve a magasabb összegű vagy nagycsaládosként igénybe vett családi pótlék folyósítását igazoló
iratot vagy annak fénymásolatát,
- az előző havi jövedelemre vonatkozó adatokat igazoló iratot vagy annak fénymásolatát,
- a kérelem benyújtását megelőző hónapra kiállított gázszámlát ( részszámlát).
A jegyző a támogatásra való jogosultságot a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően a 2006. december 31-ig
terjedő időszakra állapítja meg. Ha a gázártámogatás iránti kérelmet 2006.augusztus 15-ig benyújtják, a gázártámogatás 2006.
augusztus 1-től kezdődően kerül megállapításra. Támogatást a 2006. október 31-ig benyújtott kérelem alapján lehet megállapítani.
Ha a jogosult háztartásában a gázfogyasztás 2006. évben a 170 000 MJ-t meghaladja, a gázártámogatást vissza kell fizetni.

Tárnok Lászlóné
Jegyző
___________________________________________________________________________________________________________________________________

H Í R EK

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Képviselőtestület döntése alapján Geszt községben újra sor kerül egy
napos ideiglenes határnyitásra Geszt-Cséffa között 2006. szeptember 2-án (szombaton) reggel 8 órától este
8 óráig.
Ezen a napon falunap megrendezésére is sor kerül. Jelenleg van folyamatban a falunap szervezése, így a
részletes programról a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.
Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben lehetőségeik engedik, szíveskedjenek támogatni a falunap
megrendezését. A nap minél színvonalasabb megrendezéséhez, a szervezők szívesen vesznek mindenféle
felajánlásokat, ötleteket, segítséget, a szervezésben való részvételt. Ez irányú szándékukat kérjük legkésőbb
2006. augusztus 10-ig jelezzék a Polgármesteri Hivatalban.

HÍRMONDÓ
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Választási hírek:
A Köztársasági Elnök Úr 2006. október 1-re (vasárnap) tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választását. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal a szórólapokat, az értesítőket és az
ajánlószelvény-tömböket zárt borítékban 2006. július 31. és augusztus 4-e között fogja megküldeni a
választópolgárok számára. Az ajánlószelvények leadási határideje: szeptember 8.
Kérem a választópolgárokat, hogy aki legkésőbb augusztus 4-ig nem kapja meg az értesítést és az ajánlószelvényeket,
az ezt követően jelezze a Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Iroda felé.
Tárnok Lászlóné sk.
Helyi Választási Iroda vezetője

_______________________________________________________________________________________
EGYSZERI BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY

A Képviselőtestület a legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy egyszeri beiskolázási támogatást nyújt a közép és
felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanulóknak. Az egyszeri támogatás összege 15.000 Ft. A kifizetéshez
mindenkinek iskolalátogatási igazolást kell becsatolni. A kifizetések 2006. augusztus 15-től folyamatosan, legkésőbb
szeptember 30-ig fognak megtörténni.

______________________________________________________________________________________

1. 000 FT, 2. 000 FT, 5. 000FT, és 10. 000ft értékő TÜZELİ- ÉS ÉPITİANYAG UTALVÁNY KAPHATÓ 2006. JUNIUS 12-TİL
MÓROCZ-TÜZÉPEN
(5534 OKÁNY, HUNYADI U. 12.)
KÖNNYITSEN TÉLI KIADÁSAIN, KEZDJE EL MÁR MOST BESZEREZNI KÜLÖNBÖZİ ÉRTÉKBEN KAPHATÓ UTALVÁNYAINKAT.
Telefonon is megrendelheti az utalványt.
Telefonszám: 06 (66) 488-157,

06 (30) 683-60-87,

06 (30) 683-60-89

_______________________________________________________________________________________________________

Értesítés
Ingyenes szőrıvizsgálat (vérnyomásmérés, vércukorszint-mérés, testzsír-mérés, testsúly-és
derékbıség-mérés, szív- és érrendszeri-rizikószőrés) lesz 2006 július 28-án (pénteken) 9-11óra
közt a Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében.
A szőrést az AMOBA alapítvány végzi.
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