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HÍREK

Felhívás

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születés: Zsigó Sándor és
Zsigóné Mohácsi Emma fia
Sándor Ronald
2005.12.23.
Halálesett: Balogh Antalné
Szül: Erdei Etelka
2005.12.22.
Bakos Istvánné
Szül: Góz Róza, 86 év
2006.01.20.
ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA
Dr. Túri György ügyvéd úr
legközelebbi fogadóórája 2006.
február 13.-án (hétfőn) 9.30-től
lesz a Polgármesteri
Hivatalban.
HATÁRRENDÉSZET
HIVÓSZÁMAI
Biharugrai Határrendészeti
Kirendeltség Hívószámai
06 (66) 590-910
06 (30) 565-9612
A kirendeltségen állandó
ügyelet működik, lakossági
jelzésekre folyamatosan tudnak
intézkedni!
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Hulladékszállítási szerződés
megkötésének, valamint a
szemétszállítás ¼ éves díj
megfizetésének első időpontja
2006. február 9.-én
(csütörtökön) 14 órától 16 óráig
a Polgármesteri Hivatal
Tanácskozótermében lesz. A
szerződéshez kérjük mindenki
hozza magával a szeméttárolóedény átvételekkor kapott
jegyzőkönyvet.

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a DÉMÁSZ Rt. 2006.
február 6.-án karbantartási munkálatokat végez, mely kapcsán a
villamosenergia-szolgáltatás szünetel, Geszt területén 8.00 órától
15.00 óráig.
Az egész napos áramszünet miatt a Polgármesteri Hivatal nem tart
ügyfélfogadást, valamint a Napközi Otthonos Konyhán főzési szünet
lesz.
Az Orvosi rendelőben a megszokott rendben lesz rendelés. Az
áramszünet miatt a betegeket arra kérik, hogy csak sürgős akut
megbetegedésekkel forduljanak ezen a napon orvoshoz.
Gyógyszerfelíratást halasszák el egy nappal (2006. február 7.).
A gyógyszertár az áramszünet miatt 2006. február 7.-én lesz nyitva 14
órától.
Megértésüket köszönjük.
Értesítés
Értesítjük a lakosságot, hogy a magánszemélyek kommunálisadója, és
a gépjárműadó, valamint a helyi iparűzési adó kamatmentes befizetési
határideje:
I.
félévi: 2006. március 15.
II.
félévi: 2006. szeptember 15.
Az adó mértéke 2006. évben nem változott. A kommunális adó
összege 3.500 ft/év. Gépjárműadó alapját a forgalmi engedélyben
bejegyzett gépjármű önsúlya képzi 100 kg-ra felkerekítve,
gépjárműadó összege: minden megkezdett 100 kg x 1.200 ft.
Iparűzési adó összege az adóalap 1 %-a.
Helyi iparűzési adó bevallási határideje 2006. május 31. Amennyiben
a bevallásban szereplő adófizetési kötelezettség több mint az előző évi
bevallásban szereplő úgy a különbözet 2006. május 31.-ig
kamatmentesen befizethető.
Felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy a 2005. évben eladott,
illetve vásárolt lakóingatlanok adásvételi szerződését az adóztatás
átvezetése miatt az adóügyi előadónál a Polgármesteri Hivatalba
bemutatni szíveskedjenek.
Felhívás
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a közterületeken szemetet ne
dobjanak el, és a kutyákat ne engedjék kóborolni az utcán.
Amennyiben ilyen jellegű bejelentések lesznek a Hivatal felé, bírság
kiszabásra kerül sor.
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Tájékoztatás a 2006 évben a közlekedési támogatás igényléséről:
A közlekedési támogatás igényléséhez szükséges iratok:
a, kérelem kitöltése (Polgármesteri Hivatalnál beszerezhető)
b, a háziorvos vagy szakorvos által kiállított I. fokú orvosi igazolás is szükséges (amennyiben a kérelmező
korábban rendelkezett végleges ilyen szakvéleménnyel, akkor azt újból nem kell beszerezni!)
c, a jövedelemigazolás 2005. évre vonatkozóan
- nyugdíjasoknál (2005. évben kapott összes nyugdíj – NYUFIG által küldött zöld értesítő)
- mindenkinek a 2005. egész évben kapott jövedelmet kell igazolni
d, az egyéni vállalkozók esetében az APEH által kiadott 2005. évre vonatkozó jövedelemigazolást kell
csatolni
e, amennyiben valaki jelenleg dolgozik, akkor a munkáltató által kiadott igazolás is szükséges, hogy jelenleg
munkaviszonyban áll
f, ha valaki jelenleg munkanélküli járadékban részesül akkor a járadék megállapító határozatot is csatolni
kell
(az e, és f, pontok esetében ugyanúgy csatolni kell a 2005. évben szerzett jövedelmek igazolásait is.)
g, amennyiben a kérelmező kiskorú eltartottról saját háztartásában gondoskodik, akkor csatolni kell a
kiskorú születési anyakönyvi kivonatának másolatát is
h, amennyiben a kiskorú a mozgáskorlátozott és tanul, akkor iskolalátogatási igazolást is csatolni kell
Fontos tudni, hogy a jövedelemszámításnál az egy főre eső jövedelem nem lehet több, mint a legkisebb
öregségi nyugdíj két és félszerese, vagyis 64500 ft.
Amennyiben a kérelmező a szükséges dokumentumokat nem csatolja, úgy kérelme elutasításra kerül.
A kérelem benyújtása 2006. február 7-től lehetséges a Polgármesteri Hivatal 5. sz. irodájában munkaidőben,
minden nap 8-12 óráig. A kérelmek 2006. április 30-ig nyújthatók be.
A szerzési támogatásról felvilágosítás személyesen kérhető a Polgármesteri Hivatal 5. sz. irodájában
2006. évben az ellátások az alábbiak szerint alakulnak:
- legkisebb öregségi nyugdíj:
- Aktív korúak rendszeres szociális segélye:
- rendszeres szociális segély:
- részösszegű rendszeres szociális segély:
- ápolási díj méltányossági alapon: bruttó:
nettó:
- ápolási díj alanyi jogon: bruttó:
nettó:
- ápolási díj két ápolt esetében: bruttó:
nettó:

25.800 ft
18.060 ft
20.640 ft
2.640 ft
20.700 ft
18.941 ft
25.800 ft
23.607 ft
38.700 ft
35.411 ft
Egyházi hírek

A Geszti Református Egyházközség Presbitériuma úgy határozott, hogy 2006. évre 2.000 ft/fő az
egyházfenntartási járulék összege.
A harangdíjak változatlanok maradtak.
Temetési harang:
- Folyamatos egyházfenntartók esetében: 700 ft/harang
- Az utolsó 3 évben egyházfenntartói járulékot megfizetők esetében: 1.400 ft/harang
- Nem egyháztagok, vagy társadalmi temetés esetében: 3.000 ft/harang
Emlékharang: 1.700 ft/harang
Más településen történő temetés esetén: 3.000 ft/harang
Egyházfenntartói járulék továbbra is fizethető Sztovcsok Mihálynénál , a mozgáskorlátozotti fogadónapokon
a Polgármesteri Hivatalban, más alkalmon otthon, Kossuth L. 47 szám alatt.
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„JEGES” JÓTANÁCSOK

Szinte nem múlik el úgy téli időszak, hogy a hírek között ne szerepelne olyan baleset, mely az álló-és
folyóvizek jégtakarójának beszakadása okozott volna. A mentésben résztvevő szervezetek kiérkezéséig igen
értékes percek telnek, ezért az alábbiakban néhány követendő, de legalábbis megfontolandó jó tanáccsal
szeretnék ahhoz hozzájárulni, hogy a kellemes időtöltés ne torkoljon tragédiába.
Néhány általános érvényű szempont a korcsolyázás
(csúszkálás) helyének kiválasztásához
Befagyott állóvíz esetén:
 A part közelében a jég rendszerint vékonyabb, néha üreges, ezért könnyen törik.,
 Az állóvizekbe befolyó kisebb vízfolyások, melegebb források különösen veszélyesek, mert
nem mindig hoznak létre jégmentes felületet, hanem csak elvékonyítják a jégtakarót, ami nem
látható.,
 A sűrű hótakaró alatt a jég vékonyabb, mint a jégmentes helyeken.,
 Olvadáskor a jégtakaró teherbíró képessége akkor is csökken, ha vastagsága változatlan marad.
Befagyott folyóvíz esetén:
 A folyó medrének beszűkült helyein az áramlatok gyöngítik a jeget.,
 A különösen vékony jég és jéggel nem fedett területek a víz „sodorvonalában” van.,
 A folyókanyarulatok külső oldalán is vékony jégréteggel kell számolni.,
 Sebes folyású, vagy kőszórásos szakaszokon a jég lényegesen vékonyabb lehet.,
 A meredek partszakasszal rendelkező folyószakaszokon, még a folyó partján is veszélyes a
korcsolyázás, csúszkálás.,
 Általános szabály, hogy folyóvíz jegére TILOS rámenni!
Fontos tanácsok a jégen való tartózkodással kapcsolatosan:
 Amennyiben egyedül haladunk a jégen nyugodtan és egyenletesen lépkedjünk, ha van
lehetőségünk egy arra alkalmas bottal folyamatosan ellenőrizzük az előttünk lévő jég állapotát,
az elesést lehetőleg kerüljük, hiszen az fokozza a beszakadás veszélyét.,
 Több személy együttes sportolása esetén pihenéskor is tartsuk be a szükséges távolságot.
Néhány általános érvényű tanács a jég beszakadása esetén
A jég beszakadása esetén követendő magatartás:
A jég beszakadását rendszerint előre jelzi a ropogás és recsegés, – rianások megjelenése – a jég
felületének süllyedése, ekkor még a beszakadás elkerülhető.
 Azonnal feküdjünk hason a jégre (minél nagyobb legyen a felfekvési felület) lehetőleg arccal a
part felé és lassú, nyugodt mozdulatokkal (mindig a lehető legnagyobb felfekvési felülettel)
kússzunk a part felé.
Ha a jég minden előjel nélkül beszakad, vagy túlságosan későn reagálunk és beszakad alattunk, a
következőket tehetjük:
 Azonnal tárjuk szét karjainkat és ejtsük magunkat előre.,
 Minden lehető eszközzel (pl. a bot keresztbe fordítása) akadályozzuk meg, hogy a jégfelület alá
csússzunk, vagy lemerüljünk a vízbe.,
Ha mégis a jégfelület alá kerülünk:
 Tartsuk nyitva a szemünket, és nézzünk felfelé, ha a jég hóval fedett, akkor a közelben lévő
jégtörés helyét a beeső fénysugár alapján fel lehet ismerni és el lehet érni.,
 Ha a jég újra beszakad alattunk, vágjunk magunknak utat a part felé addig, míg ki nem jutunk a
partra, vagy teherbíró felülethez nem érünk.
A víz hőmérséklete a jégfelület alatt 0-4 Cº, vagyis már 20-30 másodperc után hidegsokk
következhet be (vérkeringési zavarok, sőt a szívműködés leállása).
Mások bajba kerülése esetén, a következő módon nyújthatunk segítséget:
 Ha a jégbeszakadás során a személy(ek) a jég alá került(ek), a mentési kísérletet, már csak
felkészült szakemberek tudják végrehajtani, ezért nagyon fontos a 105-ös számon a Tűzoltóság,
illetve a 104-es számon a Mentőszolgálat értesítése.,
 A víz felszíne felett lévő személyt(ket) ne egyenes tartásban, hanem hason csúszva közelítsük
meg a jég közé került személyt (ha nem így teszünk, mi is bajba kerülhetünk).,
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 Ne közelítsük meg egészen a jég beszakadásának helyét, az utolsó szakaszt hidaljuk át
segédeszközökkel (kötéllel, létrával, hosszú ággal, bottal, nadrágszíjjal stb..).,
 Az odanyújtott segédeszközzel húzzuk ki a szerencsétlenül jártat a jégre, majd a beszakadás
helyétől a partra.,
VIGYÁZAT: ne húzzuk ki a szerencsétlenül jártat a ruhájánál fogva, mert a varrásoknál
könnyen elszakadhat.
 Ha több személy vesz részt a mentésben, alkossunk láncot úgy, hogy mindenki hason fekve az
előtte lévő lábát fogja, ezáltal az elől lévő személyt a többiek hatékonyan tudják segíteni.
Sztancs József
„KERESS – KUTASS – TALÁLJ VELÜNK MUNKÁT!”
címmel
2006. február 16-án 10 órától 17 óráig a Békés Megyei Könyvtárban a fiatal álláskeresők részére
álláskeresési tudnivalókról szóló előadásokat, kiállításokat rendezünk, valamint a témához kapcsolódó
díjtalan egyéni tanácsadási lehetőségeket kínálunk,
GYERE EL, TÉGED IS VÁRUNK!
10.30 órakor a rendezvény megnyitását követően 13 óráig előadások hangoznak el a játszóházban:
 Munkáltatói elvárások – munkavállalói kulcskompetenciák.
Előadó: dr. Nagy Ágnes, a Békés Megyei Munkaügyi Központ igazgatója
 A siker titka… Előadó: Bertalan Erika, a Békés Megyei Munkaügyi Központ munkatársa
 Hasznos munkajogi tudnivalók pályakezdőknek. Előadó: dr. Juhász Marianna, a Békés Megyei
Munkaügyi Központ munkajogásza
 Mindennapi játszmáink. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, a Békés Megyei Munkaügyi Központ
munkatársa
 A ruha teszi az embert…de nem a személyiséget! Előadó: Adorján Lászlóné szaktanácsadó
13 órakor rövid ebédszünet, utána 17 óráig folyamatosan fakultatív jellegű egyéni foglalkozások:
 Internetes tájékozódás
 A könyvtári információkereső lehetőségek megismerése, a könyvtári kiállítások megtekintése a
könyvtár különböző részlegeiben, álláskereső könyvtári játék
 Egyéni tanácsadások a kijelölt könyvtári helyiségekben:
1. álláskeresési praktikák
2. pszichológia
3. munkajog
4. külső megjelenés (öltözködés, hajviselet)
5. grafológiai tanácsadás (kézzel írott önéletrajz készítésekkor)
A rendezvény időtartama alatt megtekinthető a Békés Megyei Munkaügyi Központ kiállítása a könyvtár
földszinti folyosóján, továbbá a könyvtár különböző részlegeiben rendezett könyvtári tájékoztató kiállítások.
Szennyvízszállítás 2006. évi díja
1, Lakosságtól elszállított szennyvíz esetén: 7.500 Ft/forduló/5m³
Közülettől elszállított szennyvíz esetén: 8.000 Ft/forduló/5m³
2, A szennyvíz szippantás heti rendszerességgel, -szerdai napokon történik. Az igényt a Polgármesteri
Hivatalban telefonon kell jelezni.
3, A szolgáltatás díj összegét a munkavégzést követően a helyszínen készpénzzel:
- Készpénzfizetési számla ellenében a megrendelő kiegyenlíti, közület esetében számla is készülhet,
melynek kiegyenlítése banki átutalással történik
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