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Vendégcsalogató programok városszerte
A jelentősen felfutóban lévő
marketing tevékenységgel - a város
az elmúlt hetekben Németország,
Ausztria mellett Horvátországban
is szép sikerrel mutatkozott be nagy
tömegeket vonzó turisztikai kiállításokon - párhuzamosan a településen is egymást érték a különböző rendezvények.
A legutóbbi lapszám megjelenése óta szép sikert aratott a hagyományos Ördögűző fesztivál,
melyet a helyi fiatalság vidám műsora színesített.
A hagyományos városi nőnapi
program alkalmával a korábbi
évekkel ellentétben ezúttal a város
vezetői és a képviselő-testület férfi
tagjai fogadták virággal a művelődési házba érkező hölgyeket,
akiknek szórakoztatásáról Balázs
Pali gondoskodott.
Az egyik legnagyobb ember seregletet megmozgató rendezvényre

a terehegyi faluháznál lebonyolított
tavaszköszöntő vonzotta, köszönhetően Gitta Gábor szervezőmunkájának. A változatos és színes
programok - csikós- és hadibemutatóktól kezdve a horvát nemzetiségi énekkar fellépésén át a
Csak Apa Kedvéért zenekar koncertjéig bezárólag - kísérőprogramjai is szép számmal vonzották a
közönséget még távolabbi településekről is.

A felsoroltak mellett a Gyógy- és
Strandfürdő is temérdek akcióval
és különböző kezdeményezésekkel
„rukkolt elő”, amelyek sorában a
harkányi lakosoknak nyújtott különböző kedvezményekre is kiemelt figyelmet fordítottak.
A gyógyfürdő több újdonsággal
is szolgált az elmúlt hetek során,
ezek egyike a képzőművészeti kiállítás az intézmény aulájában, melyen első alkalommal harkányi
művész bemutatkozásának biztosítottak lehetőséget, illetve a Költészet világnapja alkalmából a városi
könyvtár által rendezett könyvvásár is szép sikert aratott.
A fürdő a közelgő húsvét alkalmából is több újdonsággal - és természetesen kedvezménnyel - lepi
meg vendégeit, s információink
szerint a nyári fürdőfesztivál iránt
már most hatalmas érdeklődés
mutatkozik...
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Születésnapi
köszöntő

Születésének 90. évforulója
alkalmából a város vezetői otthonában köszöntötték fel Várhelyi
Józsefet, akinek ebből az alkalomból az önkormányzat emléklapját is átnyújtották - szerény
ajándék kíséretében.

ANYAKÖNYV

A gyógyfürdőbe látogatott az
eszéki magyar főkonzul
A találkozón Hegyi Ákos vezérigazgató mutatta be a gyógyfürdőben
található szolgáltatásokat De Blasio
Antonionak, Magyarország eszéki
főkonzuljának.
Jelenleg nincs teljes mértékben
kiaknázva a déli szomszédban rejlő
piaci lehetőség, annak ellenére, hogy
egyre több horvát szót hallani a
fürdőben – mondta el a vezérigazgató.
– Ezért is hívtam meg a főkonzul urat,
hogy naprakész információkkal
rendelkezzen a harkányi lehetőségeket
illetően.
Mint megtudtuk, a repülőtérrel is
rendelkező horvátországi nagyvárosban, sőt a közvetlen környezetében
sincs hasonló adottságokat felvonultató gyógyfürdő, ezt a lehetőséget meg
kell ragadni, illetve élni kell azzal,
hogy van olyan vállalkozás, mely célirányosan Harkányba szállít érdeklődőket.
Ráadásul ez a cég Horvátországszerte rendelkezik turisztikai kirendeltségekkel – tette hozzá De Blasio

2015. február hó
Házasságot kötöttek
Balázs Rózsa Ibolya és Kasza
Mihály Róbert 2015. február 6.
Tóth Mariann és Feketű Csaba
2015. február 7.
Kupecz Tünde és Bihari Sándor
A Harkány Város Önkormány2015. február 14.
zata által meghirdetett „Milyennek
Gusztávné Ragályi Csilla Blanka képzeled el Harkány álom-füranyakönyvvezető dőjét?” rajzpályázat díjazottjainak
alkotásai 2015. március 22-től, a

Antonio -, így egy megfelelően
összeállított csomag országosan teríthető.
Arra a kérdésünkre, hogy a déli
szomszéd – mint uniós tagállam –
támogatná lakosainak esetleges harkányi gyógykezelését, rehabilitációját,
a főkonzul elmondta, arra a jelenlegi
szabályozók szerint – annak ellenére,
hogy a hazai kezelések olcsóbbak nincs lehetőség, ám ez a jövőben
változhat.
De Blasio Antonio hozzátette, arra
tett ígéretet, hogy a Harkányi Gyógyfürdőnek a főkonzulátus által bemutatkozási lehetőségeket biztosít Pélmonostortól akár Zágrábig, amenynyiben rendelkezésre áll egy horvát
nyelvű kiállítási anyag. Meglátása szerint a harkányi marketing munkát segítheti, hogy pár hónapon belül munkába áll egy külgazdasági attasé is,
akinek révén – épp az általa kezdeményezett Kárpát Régió Üzleti Hálózat
bevonásával – a kör tovább bővíthető.
HH

Kiállítás a Balneológia épület
pihenőjében

Óvodai
beíratás

Víz Világnapja alkalmából megtekinthetőek a Zsigmondy Vilmos
Harkányi Gyógyfürdőkórház
Balneológia épületének második
emeletén a pihenő helyiségben.

A harkányi intézményben ebben az
évben április 27 – 28-án (hétfő-kedd),
8 és 16 óra között kerül sor a beiratkozásra.
Szükséges okmányok: A gyermek
születési anyakönyvi kivonata, szülők
személyi azonosítója, lakcímkártya,
munkáltatói igazolás, TAJ kártya.
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Valóban Feltámadt!
Tudom, nem illik viccelődni
ebben az ünnepi hangulatban, de
mégis humorosan kezdem az
elmélkedésünket. A humoros
megjegyzések sokszor úgy indulnak, hogy van egy és egy rossz
hírem. A rossz hírekkel a világ
hírügynökségei igyekeznek elkápráztatni bennünket, mert jobban
eladható, mint a jó példa. A
megdöbbent és a megijedt ember
kiszolgáltatottabb.
Ma azonban van egy csodálatos
üzenete az életnek, ami jó hír,
örömhír: Jézus feltámadt!!!
Nem ugratás, nem tréfa, Jézus
feltámadt, ahogy megígérte. Kérdés
számunkra csupán az, tudunk-e
ezzel a jó hírrel valamit kezdeni?
Valljuk meg őszintén, bonyolult
világunkban nehezen tudunk
ünnepelni. Folyton zaj és lárma van
körülöttünk, mintha félnénk a
csendtől. Pedig az igazán nagy
dolgok megéléséhez békére és
csendre van szükségünk. Ki kell
emelkednünk a felszínes szétszórtságból. A kereszténységnek –
Hála Istennek - van reményt hordozó igazsága. Éppen húsvét ünnepe ad számunkra vigasztalást,
reményt és erőt, mert Jézus Krisztus
drámája nem ért véget nagypénteken a kereszten.

Mi, keresztény emberek hisszük
és valljuk, hogy Jézus feltámadt,
Jézus él, mert érezzük jelenlétét,
erejét, szeretetét életünk problémái
közepette. Így Krisztus feltámadása
valódi értelmet tud adni életünknek
és küzdelmeinknek, amiket sokszor
oly céltalannak és üresnek látunk.
Az Ő fénye beragyogja az egész
történelmet: Nem a sötétségé, a
kudarcé az utolsó szó. Jézus
legyőzte a bűnt és a halált, ezáltal
életet ajándékozott nekünk. Ő
minden embert megváltott. Ezután
már csak rajtunk múlik, hogy
elfogadjuk-e a megváltást. Ő hív
bennünket a szeretetre, ami nem
szűnik meg sohasem.
A húsvét üzenete abban áll, hogy
hittel csatlakozzunk a feltámadt
Krisztushoz és a tőle kapott erővel
tartsunk ki, sőt növekedjünk a
szeretetben. Szeretet nélkül nem ér
semmit emberségünk és kereszténységünk sem. A világban nekünk kell tanúkká lennünk, hogy
Jézus feltámadt és él: elsősorban
hitünk megvallásában és a szeretet
megélésében.
Nagyon szomorú, hogy az európai társadalmakban lassan kivesznek az alapvető értékek és igazságok, amik összekötnek embertemberrel és embert-Istennel.

Több mint 2000 éve a keresztényeket Jézus Krisztus tanítása és
a golgotai kereszt tartja össze: az
egy hit, az egy igazság és az értünk
feláldozott élet. Ez a húsvéti
örömhír, ez a jó hír!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott húsvéti ünnepet mindenkinek!
Ronta László esperes-plébános

Nagyheti és húsvéti szertartásaink
Március 29. Virágvasárnap. Időpont: 10.30 Az Úr szenvedésének vasárnapja.
Barkát szentelünk, és Passiót énekel a kórus.
Április 2. 
Nagycsütörtök. Időpont: 17.30 Az utolsó vacsora emlékére
bemutatott szentmise. Ekkor elhallgatnak a harangok és az orgona sem szól.
Ahogy Jézus megmosta tanítványai lábát az utolsó vacsorán, úgy a katolikus
szertartásban a pap megmossa 12 hívő lábát. A szertartás után együtt, közösen
virrasztunk és imádkozunk.
Április 3. Nagypéntek. Időpont: 17.30 A keresztény világ Jézus halálára
emlékezik ezen a napon. Keresztutat végzünk. Végighallgatjuk Jézus
szenvedéstörténetét, hódolunk a kereszt előtt, majd a Szentsír előtt együtt
virrasztunk és imádkozunk az ifjúság, a templomi énekkar, a horvát énekkar, a
Tanácsosok Testülete, a Hit útján járó csoport tagjai közreműködésével.
Április 4. Nagyszombat: Időpont: 17.30 Húsvéti Vigília ünneplése.
Tűzszentelés, ószövetségi olvasmányok, szentmise, feltámadási körmenet.
Szertartás befejezése után sonkaszentelést tartunk.
Április 5. 
Krisztus feltámadása. Ünnepi szentmise. Időpont: 10.30
Április 6.
Húsvéthétfő. Ünnepi szentmise Időpont: 10.30
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Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7 /2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti ellátásokról
és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról
Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 1. § (2) bekezdésében, 48. §. (4)
bekezdésében, 62. §. (2) bekezdésében, 92. § (1) és (2)
bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének g) pontjában valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy Harkány város lakóinak szociális
biztonsága érdekében meghatározza az önkormányzat által
biztosított egyes szociális és gyermekjóléti ellátások formáit,
szervezetét, a jogosultság feltételeit, valamint az igénybevétel
módját.
2. A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed:
a) a város közigazgatási területén életvitelszerűen élő, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a
továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre,
b) az a) pontban foglaltakon kívül hatáskörre és illetékességre
tekintet nélkül, arra a rászorulóra, akinek a rendkívüli települési
támogatás, étkeztetés, illetve szállás biztosításának hiánya életét,
testi épségét veszélyezteti.
3. §
E rendeletben meghatározott szociális és gyermekjóléti ellátással
kapcsolatos hatáskörök gyakorlását a képviselő-testület a
polgármesterre ruházza át, a másodfokú döntés a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

II. Fejezet
A szociális és gyermekjóléti igazgatás általános szabályai
3. Eljárási rendelkezések
4. §
(1) A települési támogatások iránti kérelmet a Rendelet 2-9
melléklete szerinti nyomtatványon, a Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) kell
benyújtani.
(2) A személyes gondoskodásra irányuló kérelmet a Villányi
Családsegítő, Gyermekjóléti és Szociális Központnál kell
benyújtani.
(3) Az önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól függő ellátások esetében a rászorultság vizsgálatánál
figyelembe kell venni - minden családtag rendszeresen mérhető
jövedelme esetén - a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelmét. Nem havi rendszerességgel, illetve vállalkozásból
vagy őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt
szerzett Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem egy
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havi átlagát, valamint az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint a
család vagyoni helyzetét.
(4) A vagyon számbavételénél figyelmen kívül kell hagyni azt a
személygépkocsit, amely a kérelmező, illetve vele közös
háztartásban élő személy tartós betegsége, vagy rokkantság miatt
indokolt.
(5) A (4) bekezdés alkalmazása során:
a) tartósan beteg az
aa) aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű
családi pótlékban részesül,
ab) aki nagykorú és a háziorvos igazolása alapján olyan krónikus
betegségben szenved, ami a személygépkocsi rendszeres
használatát indokolja.
b) rokkantnak azt a személyt kell tekinteni, aki rokkantsága okán
ellátásban részesül.
5. §
(1) Szociális ellátásra az igénylő akkor jogosult, ha
a) nyilatkozik családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól, illetve
csatolja a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot, valamint a kitöltés alapját képező igazolásokat,
b) kérelmező, valamint nagykorú hozzátartozói hozzájárulnak
ahhoz, hogy a jogosultság megállapításához a Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal az adóhatóságtól, illetve a népességnyilvántartástól adatokat kérjen.
(2) Amennyiben az igénylő az (1) bekezdés szerinti adatközlésnek
a megadott határidőre nem tesz eleget, az eljárást meg kell
szüntetni.
6. §
(1) A Hivatal szükség esetén az igénylő szociális helyzetéről
helyszíni szemle vagy környezettanulmány során tájékozódhat.
(2) Ha a szociális támogatás folyósításának időtartama alatt a
támogatott anyagi, szociális és lakáskörülményeiben változás
következik be, azt 15 napon belül be kell jelenteni a Hivatalhoz.
(3) Valótlan adatok szolgáltatásából, vagy a változás
bejelentésének elmulasztásából eredően jogosulatlanul felvett
támogatást meg kell szüntetni, és a támogatást jogosulatlanul
igénybevevőt az elrendelése napján érvényes jegybanki
alapkamattal megemelt összegben visszafizetésére kell kötelezni
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. tv. 17. § (1)-(2) bekezdései alapján.

III. Fejezet
Pénzbeli és természetben nyújtott ellátások
4. Az ellátások formái
7. §
Harkány Város Önkormányzata szociális rászorultság esetén a
jogosult számára lakásfenntartáshoz nyújtott települési
támogatást, ápoláshoz nyújtott települési támogatást,
gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatást, rendkívüli
élethelyzetre tekintettel nyújtott települési támogatást – ezen
belül temetési költségekhez nyújtott települési támogatást,
gyermekek és időskorúak települési támogatását, valamint
gyermek/fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott
települési támogatást állapíthat meg.
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8. §
Külön jogszabályokban, valamint a rendeletben foglaltak
kivételével a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni ellátások esetén jövedelemre való tekintet nélkül
nem jogosult támogatásra az aki, vagy akinek a családja az Szt. 4.
§ (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyonnal
rendelkezik, kivéve az Szt. 4. § (3) bekezdésben meghatározott
eseteket.
9. §
(1) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatást, a
gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatást, és az
ápoláshoz nyújtott települési támogatást a kérelem benyújtását
követ hónap első napjától, hat hónap időtartamra kell
megállapítani.
(2) A havi rendszerességgel megállapított pénzbeli ellátásokat
utólag minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.
(3) A havi rendszeres települési támogatások mértéke egy
jogosultsági időszak közben nem módosítható.
(4) Új kérelem a jogosultság lejártát megelőző egy hónappal
nyújtható be azzal, hogy az új jogosultság ebben az esetben az
előjogosultság lejártát követő naptól lehetséges.
10. §
(1) A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására tekintettel
nyújtott települési támogatások részben vagy egészben
természetbeni ellátásként is nyújthatók.
(2) A természetbeni támogatás lehet különösen a közüzemi díjak
vagy a szolgáltatás közvetlen kifizetése, személyi térítési díj vagy
hátralék kiegyenlítése.
5. Lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás
11. §
(1) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás a
szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által
lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
(2) Az önkormányzat a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a
távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás
díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú
pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez, a közös költséghez,
illetve a tüzelő anyag költségeihez lakásfenntartáshoz nyújtott
települési támogatást biztosíthat az e rendeletben meghatározott
feltételek szerinti jogosultnak.
12. §
(1) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatást pénzbeli
vagy természetbeni szociális ellátás formájában, a
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell
nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező
lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(2) A támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról az eljárás
során, az összes körülményt mérlegelve kell dönteni.
(3) A támogatás elsősorban akkor állapítható meg természetbeni
ellátás formájában, ha
a) a kérelem közüzemi költség vagy díjhátralék megfizetésének
támogatására irányul, vagy
b) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a
kérelmező a pénzbeli támogatást nem a lakásfenntartással
összefüggő rendszeres kiadásokra fordítja.
13. §
(1) Lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult
az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át és a háztartás tagjai egyikének

sincs az Sztv.4 § (1) b) pont szerinti vagyona.
(2) A kérelmező támogatásra jogosult, ha a háztartásnak igazoltan
van lakbér, albérleti, vagy közüzemi díjfizetési kötelezettsége.
(3) Kérelmet a Rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon
lehet benyújtani, amelyhez csatolni kell
a) a háztartás - a kérelem benyújtását megelőző hónapban
keletkezett - közüzemi számláit,
b) bérleti jogviszony fennállása esetén a bérleti szerződést,
c) a Rendelet 1. melléklete szerinti jövedelem – és vagyonnyilatkozatot.
(4) A támogatás összege 2.500 Ft-tól 6.000 Ft-ig terjedhet az (5)
bekezdésben foglalt táblázat alapján.
(5) A támogatás összege a következők szerint állapítható meg:

(6) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás az ügyfél
kérelmére, a kérelem benyújtásának hónapja utolsó napjával
megszűnik.
(7) A támogatás azok számára állapítható meg, akik, illetve a
velük egy háztartásban élők a benyújtás időpontjában nem
jogosultak a 2015. január 1. előtt megállapított lakásfenntartási
támogatásra.
(8) A háztartások egy főre jutó jövedelmének meghatározásánál a
Sztv. 4. § (1) bekezdés e) és f) pontjai az irányadók.
(9) A támogatás összege nem haladhatja meg a számlával igazolt
kiadások összegét.
6. Ápoláshoz nyújtott települési támogatás
14. §
Az ápoláshoz nyújtott települési támogatás a tartósan gondozásra
szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó
[Ptk. (8:1. § (1) bekezdés 2. pont] részére biztosítható anyagi
hozzájárulás.
15. §
(1) Ápoláshoz nyújtott települési támogatás állapítható meg a
hozzátartozónak, amennyiben az alábbi együttes feltételeknek
megfelel:
a) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi,
és az ápolt személlyel életvitelszerűen közös háztartásban él,
b) családban élő kérelmező esetén az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét, egyedül él vagy gyermekét egyedül nevelő esetén az
öregségi nyugdíj mindenkori összegének 150 %-át, feltéve, hogy
c) a családban nincs olyan ápolásra alkalmas személy, aki
rendszeres pénzellátásban részesül, vagy kereső tevékenységet
folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés
kivételével – a napi 4 órát nem haladja meg,
d) a kérelmező nem részesül a járási hivatal által megállapított
ápolási díjban, és az ápolt személyre tekintettel más személy sem
részesül ápolási díjban,
e) az Sztv. 4.§ (1) bek. b.) pontjában meghatározott vagyonnal
nem rendelkezik az ápoló és családja és
f) a gondozott állandó felügyeletet vagy jelenlétet igénylő
állapota miatt a gondozó kereső tevékenységet az - otthon történő
munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladóan nem tud
folytatni.
(folytatás a 6. oldalon)
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(2) Az ápoláshoz nyújtott települési támogatásra való jogosultság
megállapítása és megszüntetése során az Szt. 42. §-ában
meghatározott előírásokat megfelelően alkalmazni kell.
(3) Az (1) bekezdés a) pont tekintetében tartósan betegnek az a
személy minősül, akinek - a gondozási szükséglet, valamint az
egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának
és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.)
SZMM rendelet 3. számú melléklete szerinti - gondozási
szükséglete a napi 4 órát meghaladja és ezt a tényt a háziorvos 12.
melléklet szerinti igazolása is alátámasztja.
(4) Az ápolást végző személy a kötelezettségét akkor nem
teljesíti, ha:
a) három egymást követő napon nem személyesen látja el az
ápoltat,
b) az ellenőrzést végző az ápolt elhanyagolását tapasztalja, így
különösen az ápolást végző személy nem gondoskodik napi
rendszerességgel az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási
igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő
higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet
kialakulásának megelőzéséről.
(5) Az (4) bekezdés a) pontja alól kivételt képez az ápoló, illetve
az ápolt két hónapot nem meghaladó fekvőbeteg-gyógyintézeti
ellátása, és az ápoló évente 15 napot meg nem haladó egyéb
távolléte. A távollét idejére az ápolást végző az ápolás
teljesítéséről más módon köteles gondoskodni.
16. §
(1) Az ápoláshoz nyújtott települési támogatás összege
megegyezik a mindenkori költségvetésről szóló törvényben
meghatározott alapösszeg 80 %-ával.
(2) Az ápoláshoz nyújtott települési támogatás iránti kérelmet a
Rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani,
melyhez az 1. melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot, a vezető gondozó és a háziorvos 12. melléklet szerinti
igazolásait kell csatolni.
(3) A 15. § (3) bekezdésében meghatározott gondozási
szükségletet megállapító igazolást a Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal megkeresésére a Villányi Családsegítő,
Gyermekjóléti és Szociális Központ vezető gondozója állítja ki.
(4) Az ápoláshoz nyújtott települési támogatást a benyújtást
követő hónap első napjától 6 hónap időtartamra kell
megállapítani.
(5) A jogosultsági feltételek meglétét a támogatás megállapítása
előtt, annak folyósítása során bármikor, illetve annak
felülvizsgálatakor a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
ügyintézője környezettanulmány készítésével is ellenőrizheti. A
jogosultsági feltételek fennállásának kétsége esetén a Hivatal
Igazgatási Osztálya a felülvizsgálat lehetőségével él.

7.Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás
17. §
(1) A gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás a
szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak
csökkentése érdekében biztosítható természetbeni hozzájárulás.
(2) Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatásban csak az
a személy részesíthető, aki az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdése
alapján közgyógyellátásra nem jogosult.
(3) A gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás kétféle
módon nyújtható: havi rendszerességgel és rendkívüli jelleggel.
18. §
(1) Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult
az a személy,
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a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori
nyugdíjminimum 150 %-át, vagy
b) egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő esetén a
mindenkori nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg, és
c) és gyógyszerköltsége legalább az öregségi nyugdíjminimum
mindenkori legkisebb összegének 30 %-a.
(2) A havi rendszeres gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési
támogatás megállapításának további feltétele, hogy a kérelmező
egészségi állapota alapján vélelmezhető legyen a c) pontban
említett gyógyszerköltség tartósan, legalább 6 hónapig történő
fennállása.
(3) Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatásra az a
személy jogosult, aki az Szt. 4. § (1) b) pontjában meghatározott
vagyonnal nem rendelkezik.
(4) Különös méltánylást érdemlő esetben annak a kérelmezőnek
is megállapítható a gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési
támogatás, akinek a jövedelme a 18. § (1) bekezdés a) vagy b)
pontjában meghatározott jövedelmet 10 %-kal meghaladja.
19. §
(1) Rendszeres gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás
a jogosult számára kizárólag a személyes szükségletének
kielégítéséhez havonta rendszeresen szedett gyógyszerek és
gyógyászati segédeszközök kiváltásához nyújtható.
(2) Rendkívüli gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás
a jogosult számára kizárólag a személyes szükségletének
kielégítéséhez szükséges gyógyászati segédeszköz kiváltásához
vagy akut betegséghez kötődő gyógyszer kiváltásához nyújtható.
20. §
(1) A havi rendszeres gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési
támogatás mértéke a mindenkori nyugdíjminimum alatti
jövedelem esetén a 21. § (1) bekezdés szerint igazolt havi
rendszeres gyógyszerköltség 50 %-a, minden további esetben a
havi rendszeres gyógyszerköltség 25 %-a, de nem haladhatja meg
a Rendelet 23. § (2) bekezdésében foglalt mértéket.
(2) Az rendkívüli gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési
támogatás mértéke a mindenkori nyugdíjminimum alatti
jövedelem esetén a 21. § (2) bekezdés szerint igazolt eseti
gyógyszerköltség 50 %-a, minden további esetben a
gyógyszerköltség 25 %-a, de nem haladhatja meg a Rendelet 23. §
(3) bekezdésében foglalt mértéket.
(3) Havi rendszeres gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési
támogatás mellett rendkívüli települési gyógyszertámogatás
kizárólag különösen indokolt esetben biztosítható.
21. §
(1) A havi rendszeres gyógyszerköltség igazolásához a háziorvos
a rendszeres gyógyszerekről és gyógyászati segédeszközökről
igazolást állít ki a Rendelet 13. mellékletének megfelelően, mely
alapján az önkormányzat által kijelölt gyógyszertár a havi
költségeket igazolja.
(2) Az akut betegséghez kötődő költséget a kijelölt gyógyszertár a
felírt receptek alapján igazolja. Gyógyászati segédeszköz
szükségessége esetén az eszközt kiadó szolgáltató egyedileg ad
igazolást.
22. §
(1) A gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatást a
Rendelet 4. melléklete szerinti kérelem benyújtásával lehet
kezdeményezni. A kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell arról,
hogy az önkormányzat által kijelölt gyógyszertár számára az
adatszolgáltatást a kérelmező engedélyezi.
(2) A kérelemhez mellékelni kell
a) a 21. § szerinti igazolást,
b) a Rendelet 1. melléklete jövedelem és vagyonnyilatkozatot.
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23 §
(1) A rendszeres gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési
támogatást hat hónap időtartamra kell megállapítani.
(2) A rendszeres gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési
támogatás havi összege a 12 000 Ft-ot nem haladhatja meg és
1000 Ft alatt támogatás nem állapítható meg.
(3) A rendkívüli gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési
támogatást alkalmanként kell megállapítani, legfeljebb évi három
alkalommal úgy, hogy alkalmanként a támogatás összege a 12 000
Ft-ot nem haladhatja meg.
(4) A támogatást megállapító határozatot a kijelölt
gyógyszertárnak meg kell küldeni, aki a kérelmező felé a
támogatás összegét természetben érvényesíti.
(5) A gyógyszertárral történő elszámolásról külön szerződés
rendelkezik.
8. Rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott települési
támogatás
24. §
(1) A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek, családok részére rendkívüli települési támogatás
nyújtható, amennyiben a kérelmező vagyoni, jövedelmi és egyéb
körülményeinek ismeretében vélelmezhető, hogy problémáját
más módon megoldani nem tudja.
(2) A rendkívüli települési támogatást a polgármester állapítja
meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatás
állapítható meg, ha a vagyontalan igénylő:
a) családjában a havi 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át,
b) egyedül álló, vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetén
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át,
és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások
miatt anyagi segítségre szorul.
(4) A (3) bekezdés alkalmazása során többletkiadásnak minősül
különösen: a betegség, az elemi kár, lakhatás biztosítása vagy
megőrzése, ha a gyermek eltartásáról családja más módon nem
tud gondoskodni, ha az átmeneti és a tartós nevelésbe vett
gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítése
indokolt, a gyermek nevelésbe vételének megszűnését követő
gyámhivatali visszahelyezés, iskoláztatás biztosítása, szociális
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,
ha a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások
biztosítására szükséges.
(5) A rendkívüli települési támogatást elsősorban természetbeni
formában kell biztosítani.
(6) A természetben nyújtott önkormányzati segély formája
különösen élelmiszercsomag, élelmiszervásárlási utalvány,
tüzelő vásárlási utalvány, tüzelőanyag vagy a támogatás
meghatározott célra történő átutalása - ide értve a személyes
gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díját, illetve közüzemi
szolgáltató díját is - lehet.
25. §
Ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítségnyújtást
indokolják a rendkívüli települési támogatás bizonyítási eljárás
lefolytatása nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is
folyósítható. A kérelem elbírálásához szükséges igazolásokat
utólag 15 napon belül pótolni kell, ellenkező esetben a támogatás
jogosulatlanul felvett ellátásnak minősül.
26. §
Nem állapítható meg rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott

települési támogatás annak a létfenntartását veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került és időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gondokkal küzdő kérelmezőnek, aki
a) az Sztv. 4. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott
vagyonnal rendelkezik.
b) aktív korúak ellátásában részesült, az ellátás szünetelésének
időtartama alatt, amennyiben a szünetelést együttműködés
hiányában kellett elrendelni.
27. §
(1) A létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
kerültek és időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal
küzdők részére a rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott
települési támogatás összege alkalmanként 2000-10.000 Ft lehet
azzal, hogy egy család részére naptári évente maximum 30.000 Ft
összeg segély folyósítható.
(2) A támogatásban részesítettet elszámolásra lehet kötelezni.
(3) Az a támogatott, aki elszámolási kötelezettségének
önhibájából egymást követő két alkalommal nem tesz eleget,
illetve nem működik együtt az önkormányzattal, 6 hónapon belül
segélyben nem részesülhet.
(4) A rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott települési
támogatás iránti kérelmet a Harkányi Közös Önkormányzati
Hivatal Igazgatási Osztályánál kell előterjeszteni a Rendelet 5.
mellékletét képező formanyomtatványon.
28. §
(1) Rendkívüli élethelyzetre tekintettel temetéshez nyújtott
települési támogatás állapítható meg annak a vagyontalan
személynek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről
gondoskodott, ha
a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 200 %-a vagy,
b) egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevelő személy és egy
főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 220 %-a.
(2) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének
költségeihez való hozzájárulásra igényelt támogatás iránti
kérelmét a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül
nyújthatja be a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Igazgatási Osztályán a Rendelet 6. mellékletét képező
formanyomtatványon.
(3) A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolások mellett a
temetés költségeit tartalmazó eredeti számlát és amennyiben a
haláleset helye nem Harkány város közigazgatási területe, a
halotti anyakönyvi kivonat másolatát is. Az igazgatási osztály
ügyintézője a temetési költségeket igazoló számlára rávezeti az
elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás
összegét és a határozat számát, majd az eredeti számlát a
kérelmező részére (másolat készítése után) kiadja.
(4) Ha a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, az
elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásra igényelt támogatás a temetés költségeinek
kifizetésére előre is adható. Ilyen esetben a határozatban meg kell
jelölni azt a határidőt, ameddig a kérelmező köteles a temetés
költségeit igazoló számláit bemutatni. Ellenkező esetben a
támogatás jogosulatlanul felvett ellátásnak minősül.
(5) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásra igényelt támogatás összege a helyben szokásos
legolcsóbb temetés költségeinek 15 %-a, különös méltánylást
érdemlő esetben – különösen, ha az elhunyt eltemettetése az
eltemettető létfenntartását veszélyezteti a helyben szokásos
legolcsóbb temetés költségeinek 50 %-a.
(folytatás a 8. oldalon
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(7) Az önkormányzat a támogatást közvetlenül, a temetési
szolgáltatóhoz is kifizetheti, az önkormányzat nevére kiállított
számla alapján.
(8) Nem állapítható meg temetéshez nyújtott rendkívüli települési
támogatás annak a személynek,
a) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján
temetési hozzájárulásban részesül.
b) aki az Sztv. 4.§ (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott
vagyonnal rendelkezik.
29. §
9. Gyermek/fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott
települési támogatás
(1) Harkány Város Önkormányzata gyermek és fiatal felnőtt
rászorultságára tekintettel eseti és rendszeres települési
támogatást nyújthat.
(2) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott
eseti települési támogatás adható annak a gyermeknek, fiatal
felnőttnek,
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át
és a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került (pl.:
gyermek tartósan beteg, elemi kár, beiskolázás, szülők
munkanélkülivé válása), illetve
b) egyedülálló szülő gyermeke vagy fiatal felnőtt esetén az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a család (fiatal
felnőtt) időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került (pl.:
gyermek tartósan beteg, elemi kár, beiskolázás, szülő
munkanélkülivé válása).
(3) Fiatal felnőtt részére az (2) bekezdésben foglaltakon
túlmenően csak abban az esetben állapítható meg a támogatás, ha
közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény tagozatán tanul.
(4) Egy naptári éven belül az egy gyermeket nevelő család
legfeljebb 20.000 Ft erejéig, a kettő vagy több gyermeket nevelő
család legfeljebb 40.000 Ft erejéig részesíthető gyermek és fiatal
felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott eseti települési
támogatásban.
(5) Azon gyermek, akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt állapítottak meg, egy naptári éven belül csak
legfeljebb 10.000 Ft erejéig részesíthető gyermek és fiatal felnőtt
rászorultságára tekintettel nyújtott eseti települési támogatásban.
(6) Azon gyermek/fiatal felnőtt, aki (2) bekezdésben foglalt
jogosultsági feltételeknek megfelelő rászorultságára tekintettel
rendszeres települési támogatásban részesíthető különösen
étkezési térítési díjhoz, kollégiumi díjhoz, vagy autóbusz bérlet
díjához történő hozzájárulásként, havonta 1000-3000 Ft közötti
összegben.
(7) A (6) bekezdés alapján nyújtott támogatás legfeljebb 6
hónapra állapítható meg a kérelem benyújtását követő hónap első
napjától.
(8) A gyermek/fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott
települési támogatás iránti kérelmet a Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályánál kell előterjeszteni
a Rendelet 7. mellékletét képező formanyomtatványon.
30. §
(1) A támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is
nyújtható.
(2) Természetbeni ellátások különösen – a megállapított
támogatás összegének erejéig -:
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- gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása;
- élelmiszerutalvány biztosítása;
- gyógyszerköltség, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díj
átvállalása;
- tandíj, kollégiumi díj átvállalása;
- tankönyv-, tanszerellátás költségeinek biztosítása.
(3) A támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról az eljárás
során, az összes körülményt mérlegelve kell dönteni.
(4) A támogatás elsősorban akkor állapítható meg természetbeni
ellátás formájában, ha
a) a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) tandíjának, kollégiumi díjának, tankönyv-, tanszerellátásának, gyógyszerköltségének, egészségügyi szolgáltatásért
fizetett díj támogatására irányul vagy
b) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a
szülő (gondozó) a pénzbeli támogatást nem a gyermek
nevelésére, gondozására fordítja.
10. Gyermekek és időskorúak települési támogatása
31. §
A Képviselőtestület az óvodás és általános iskolás gyermekek,
valamint a 70. életévüket betöltöttek és az annál idősebbek
részére természetbeni támogatásként – hivatalból - évente egy
alkalommal élelmiszercsomagot biztosíthat, az önkormányzat
költségvetési rendeletében meghatározott forrás rendelkezésre
állása esetén, képviselő-testületi határozat alapján.
11.Köztemetés
32. §
(1) Harkány Város Önkormányzata a Sztv. 48. §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén gondoskodik az elhunyt
személy közköltségen történő eltemettetéséről.
(2) A köztemetést a polgármester rendeli el a halálesetről való
tudomásszerzést követő 30 napon belül.
(3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési
önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg
illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles
személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.
(4) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén
az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek
megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesülhet, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
egyedül él vagy gyermekét egyedül nevelő esetén az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.
(5) Különös méltánylást érdemlő körülménynek minősül
különösen, ha a hagyatéki terhek összege meghaladja a hagyaték
összegét, vagy ha a temetési költségek egy összegben történő
megfizetése az örökösök megélhetését veszélyezteti.
(6) A megtérítésre kötelezett kérelmére polgármester a
megtérítési kötelezettség teljesítésére részletfizetést engedélyezhet.
(7) A (5) bekezdés szerinti megtérítési kötelezettség alóli
mentesülés iránti és az (6) bekezdés szerinti részletfizetés iránti
kérelmet a Rendelet 8. mellékletét képező formanyomtatványon
lehet el terjeszteni.

IV. Fejezet - Szociális szolgáltatások
12. Az ellátások formái
33. §
(1) Harkány Város Önkormányzata a szociálisan rászorultak
részére a jelen rendeletben szabályozott személyes gondoskodást
biztosító szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat
nyújtja.
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(2) Felnőtt korúak részére a személyes gondoskodást nyújtó
szociális alapszolgáltatások keretében az önkormányzat
a.) étkeztetést,
b.) házi segítségnyújtást és
c.) családsegítést nyújt
(3) Gyermekek részére az önkormányzat a következő
gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) gyermekjóléti szolgáltatás
b) gyermekek napközbeni ellátása keretében – óvoda és iskolai
napközis foglalkozás.
(4) Harkány Város Önkormányzata az ápoló-gondozó otthoni
ellátást nyújtó idősek otthona szakosított ellátási formát a
Centomilla Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft. által
fenntartott intézmény (Harkány, Ady E. u. 34.) keretein belül –
feladat ellátási szerződéssel – biztosítja. A Centomilla Szociális
Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft. tevékenységéről minden évben
önálló napirendi pont keretében, átfogó értékelést nyújt Harkány
Város Önkormányzata Képviselő-testületének.
(5) A házi segítségnyújtást, a családsegítést és a gyermekjóléti
szolgáltatást az önkormányzat a Villányi Családsegítő,
Gyermekjóléti és Szociális Központon keresztül biztosítja, mely
tevékenységéről a Központ minden évben önálló napirendi pont
keretében, átfogó értékelést nyújt Harkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének.
(6) E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó
ellátások keretében az ellátást biztosító intézménybe történő
felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet az
intézményvezetőhöz kell benyújtani. A jogviszony keletkezéséről
és az ellátás iránti kérelemről valamint a fizetendő térítési díjról az
intézmény vezetője dönt.

13. Étkeztetés
34. §
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak
a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik az
Önkormányzat, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani,
különösen
a) koruk
b) egészségi állapotuk
c) fogyatékosságuk
d) pszichiátriai betegségük
e) szenvedélybetegségük vagy
f) hajléktalanságuk miatt.
(2) Az étkeztetés igénybevételére irányuló kérelmet a Rendelet 9.
sz. melléklete szerinti formanyomtatványon a Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán kell benyújtani.
(3) Az Önkormányzat külön eljárás nélkül köteles az étkezés
azonnali lehetőségét felkínálni, annak elfogadása esetén az
étkeztetést biztosítani azoknak, akik az (1) bekezdésben írtaknak
megfelelő helyzetben vannak és rászorultságukról a háziorvos,
ápolónő, védőnő, nevelési-oktatási intézmény vagy a
családsegítő szolgálat vezetője tesz bejelentést.
(4) Az étkeztetés történhet szociális segítő általi házhoz
szállítással vagy a jogosult általi elvitellel.
(5) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjakat Harkány Város
Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkor hatályos
költségvetési rendelete, illetve jelen rendelet 10. számú
melléklete tartalmazza
(6) A fizetésre kötelezettek körét a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114. §-sa
szabályozza.

(7) Az Önkormányzat ingyenes ellátásban részesíti
a) azt az ellátottat, akinek családjában az egy főre eső jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el,
b) azt az ellátottat, akinek családja jövedelemmel (Szt. 119/C.§.)
nem rendelkezik.

14. Házi segítségnyújtás
35. §
(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő
személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló
életvitel fenntartása érdekében szükséges, az Sztv. 62. §-ban
meghatározott ellátást.
(2) A házi segítségnyújtást az önkormányzat a Villányi
Családsegítő, Gyermekjóléti és Szociális Központon keresztül
biztosítja.
(3) Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése az
intézmény vezetője intézkedése alapján az Sztv.93. § - 94/A §
rendelkezéseinek megfelelően történik.
(4) Az ellátás térítésmentes.

15. Családsegítés
36. §
(1) Az Sztv. 64. §-sa szerinti családsegítést az önkormányzat a
Villányi Családsegítő, Gyermekjóléti és Szociális Központon
keresztül biztosítja, a Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott módon.
(2) Az ellátás térítésmentes.

16. Gyermekjóléti Szolgáltatás
37. §
(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Villányi
Családsegítő, Gyermekjóléti és Szociális keresztül biztosítja.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a
szülő, más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1)
bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a gyámhivatal vagy
bármely állampolgár – gyermek veszélyeztetettségére utaló –
jelzése alapján végzi.
(3) A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül
a Szolgálat vezetőjénél lehet.
(4) Az ellátás biztosítását a Szolgálat vezetőjének intézkedése
alapozza meg.
(5) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39–40. §-ai
határozzák meg.

17. Óvodai ellátás
38. §
(1) Harkány Város Önkormányzata a Harkányi Körzeti Óvodai
Társulás által fenntartott Harkányi Óvoda (7815 Harkány, Dankó
P. u. 6.) által biztosítja az óvodai ellátást.
(2) Az óvodai ellátás igénybevételére a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvényt kell alkalmazni.

18. Szakosított ellátás
39. §
A Centomilla Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft. által
fenntartott intézmény (Harkány, Ady E. u. 34.) keretein belül –
feladat ellátási szerződéssel – biztosított az idősek részére ápolást,
gondozást nyújtó tartós bentlakásos ellátás.
(folytatás a 10. oldalon)
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19. Szociálpolitikai kerekasztal
40. §
(1) A szociálpolitikai kerekasztal feladata a szolgáltatástervezési
koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. Működésének
kereteit maga határozza meg azzal, hogy évente legalább egy
alkalommal ülésezik.
(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
a) a Jogi és Szociális Bizottság elnöke,
b) a Jogi és Szociális Bizottság külsős tagja
b) a Villányi Családsegítő, Gyermekjóléti és Szociális Központ
által delegált személy
c) az Igazgatási Osztály vezetője,
d) a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal szociális
ügyintézője
e) Harkány Város jegyzője
f) Kitaibel Pál Általános Iskola Igazgatója
g) Harkányi Óvoda vezetője
h) védőnő
i) a területen működő civil szervezetek vezetői közül azon
személyek, akiket a szociálpolitikai kerekasztal a) – h) pontban
megnevezett tagjai felkérnek.

20. A személyes gondoskodásért megállapítható
térítési díjak mértéke
41. §
(1) A családsegítés, házi segítségnyújtás és a gyermekjóléti
szolgáltatás térítésmentes.
(2) Az óvodai ellátás és az iskolai napközis foglalkozás keretében
biztosított ellátások közül az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.
(3) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított
étkeztetés intézményi térítési díjának mértékét a Rendelet 11.
számú melléklete tartalmazza.
(4) A Rendelet 34. §-ában szabályozott étkezés biztosítása esetén
a térítési díj mértékét a Rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. A havi személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást
igénybe vevő havi jövedelmének 30%-át.

Válogatás a könyvtár
új DVD filmjeiből
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(5) Az alapellátásért megállapított személyi térítési díj mérsékelhető, illetve elengedhető, a hátralék befizetésére részletfizetési
kedvezmény állapítható meg, ha a személyi térítési díj kifizetése
az ellátásban részesülő napi megélhetését veszélyezteti.
(6) A kérelem elbírálása a Polgármester hatáskörébe tartozik,
mely jogkörét a fenntartón keresztül gyakorolja.
(7) A napi megélhetése különösen annak a személynek
veszélyeztetett, akinek rendkívüli kiadása volt vagy közüzemi
hátralékot halmozott fel.

V. Fejezet
Záró rendelkezések
42. §
(1) A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, a
rendelkezéseit (2) – (3) bekezdés kivételével a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás kizárólag
annak állapítható meg, akinek a korábbi jogszabályok alapján
kiállított közgyógyellátási igazolványa lejárt.
(3) Lakásfenntartáshoz nyújtott támogatás kizárólag annak
állapítható meg, akinek a korábbi jogszabályok alapján megállapított lakásfenntartási támogatása megszűnt.
(4) A 2015. január 1. napját megelőzően megállapított normatív
lakásfenntartási támogatásokat a lejáratig kell folyósítani.
43. §
(1) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a
felnőtt korúakra és gyermekekre vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályozásáról szóló 8/2003. (V. 07.) önkormányzati
rendelet.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2015. 02. 25-i képviselőtestületi ülésén tárgyalta és fogadta el.
Baksai Endre Tamás polgármester sk
dr. Markovics Boglárka jegyző sk
A rendelet kihirdetve: Harkány, 2015. február 27.
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A Harkányi Gyógyfürdőkórház hírei
2015-ben a jó kapcsolatra való tekinNőnapi ünnepség
tettel a Zsigmondy Vilmos Harkányi
Gyógyfürdőkórház és a Harkányi
Önkormányzat közösen ünnepelte a
hölgyeket a Művelődési Házban. Az
érkező vendégeket Baksai Endre
Tamás polgármester és dr. Péter Iván
Antal főigazgató egy-egy szál
rózsával köszöntötte. Az ünnepi
köszöntőket követően színvonalas
svédasztalos vacsora került feltálalásra, majd a Harold zenekar szórakoztatta a jelenlévőket egészen hajnalig.
A következő idézettel szeretnénk
ezúton is köszönteni a hölgyeket:
Az élet csupa sürgető vágy: csele"
kedni, érezni, látni, tudni. A nő lelke
csendes virágzás egy elsöprő forgószél közepén."
(Charlotte Bronte)

Utazás kiállítás: Fókuszban Harkány
Február 26. és március 1. között
rendezték meg hazánk legnagyobb
turisztikai seregszemléjét a HungExpo
Budapesti Vásárközpontban. Harkány
városa a rendezvény dél-dunántúli
standján, „Hagyomány. Harmónia.
Harkány.” szlogennel jelent meg a
Harkányi Turisztikai Egyesülettel, a
Harkányi Gyógyfürdővel és a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházzal karöltve.
Baksai Endre Tamás, Harkány város
polgármestere elmondta, hosszú idő
után egységesen és látványosan, egy
biztató jövőképet vázolva állhattak ki
az utazóközönség elé, múltjához méltó
módon mutathatták be Harkány sokszínűségét. Hozzátette, ez a kiállítás
nem csak arra volt jó, hogy széles
körben megismertessék a város turisztikai kínálatát az utazni vágyókkal, de alkalmas volt új kapcsolatok
megkötésére is.
Harkány standját a várakozásoknak
megfelelően sokan keresték fel, kiemelten érdeklődtek a gyógyvíz és a
fürdő szolgáltatásai iránt. Csak a
Harkányi Gyógyfürdőnél közel kétszázan regisztráltak akciós kuponra,

sokan ezzel a kezdeményezéssel ismerhetik meg a fürdőt. Eddig ugyan
nem tervezték, de most ellátogatnak
majd a városba, kihasználva a felkínált
lehetőséget. A hamarosan megnyíló
Harkányi Psoriasis Centrum hazai
viszonylatban újdonságnak számító
szolgáltatásaira is sokan kíváncsiak
voltak.

A kiállítás szakmai napján a nagyszínpadon Baksai Endre Tamás, Harkány város polgármestere mellett
felszólalt dr. Péter Iván Antal, a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház főigazgatója, Hegyi Ákos, a
Harkányi Gyógyfürdő vezérigazgatója, Balogh István, a Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesületének elnöke, valamint BatthyánySchmidt Margit, a Magyar Női Unió
elnöke.
A szakmai napon a catering szolgáltatást a Hotel Xavin**** biztosította a
harkányi standnál, a megújult szálloda
főszakácsa által megálmodott ízletes
falatkák igazai gasztronómiai ízutazást biztosítottak a közönségnek.
Külön színfoltjai voltak a rendezvénynek a harkányi óvodások és
iskolások, akik egy rajpályázatnak
köszönhetően látogathatnak el az
Utazás Kiállítás nyitónapjára, ahol
megtekintették a börze legnagyobb
attrakcióit: a közel 200 négyzetméteres, egymillió LEGO kockából
felépülő Magyarország térképet és
hazánk nevezetes építményeinek
háromdimenziós modelljeit.
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Képzőművészeti tárlat a gyógyfürdőben

Március 7-én, délután nyílt meg
Knotik Ildikó kiállítása a Gyógyfürdő aulájában.
Az április elejéig megtekinthető
tárlatot Hegyi Ákos vezérigaz-

gató, Ábrahámné Karli Mária - a
művész egykori gimnáziumi tanára - és Baksai Endre Tamás,
Harkány polgármestere nyitotta
meg.

Mint a városvezető fogalmazott,
a kiállításnak az ad különös hangsúlyt, hogy az alkotó budapesti és
londoni "kitérőt" követően - ahol
az Adidas cégnél üzletberendezőként tevékenykedett - tért
vissza szülővárosába, ahol reményei szerint megtalálja számításait.
A harkányi kiállítást megelőzően Knotik Ildikó művei Budapesten, a Duna Palotában, illetve az
Ördögkatlan Fesztiválon, a palkonyai faluházban voltak megtekinthetők.
"Ezek a munkák egy érzékeny
lelkű embert mutatnak, aki sokszor
csodálkozik rá a világra, a világban
élő emberekre.” - írták róla a
fővárosban rendezett tárlat alkalmával.
A harkányi művész alkotásai
legközelebb a „szomszédvárban”,
a Siklósi Szalon kiállításán lesznek
megtekinthetők április 9-től.

Nyitás előtt a Meridian
Az átadás óta eltelt időszakban az
engedélyeztetési eljárások zajlottak, áprilisban azonban már teljes
lesz az üzem az akupunktúrás és
természetgyógyászati centrumban,
tudtuk meg dr. Debreceni Lászlótól, az intézmény vezetőjétől.

Tájékoztatása szerint ekkor már
a rendelések is elkezdődnek, s
reményeik szerint a gyógyászati
részleg mellett „hotel vendégek” is
felkeresik majd a létesítményt,
amely addigra külsőségeiben is új
arculatot mutat a parkosítás által.

Hatalmas közönségsikert aratott
a Pécs-Harkány futóverseny, amelyen a győzelmet a férfiaknál Nagy
Tamás János (képünkön) szerezte
meg, míg a nőknél Szabó Tünde
végzett az élen. A váltók abszolút
versenyét a PSN Zrt. nyerte.
A megmérettetés díjátadójára a
hagyományoknak megfelelően a
gyógyfürdő márványtermében
került sor.
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Törzsvendég - Meleg víz és sportcsarnok

Az 1980-as évek közepétől
évente egy hónapot Harkányban
tölt Kaposi Ferenc, a kosárlabda
szerelmese, aki a sógornője révén
került először a városba. Az
üvegtechnikus a Péti Nitrogénművekben dolgozik a ma is, igaz,
most már nyugdíjas vállalkozóként.
Az egykor NB II-es kosaras a mai
napig nem szakadt el a játéktól, az
aktív sportolói pályafutását edzőként folytatta. Mint mondja a péti
csapatot egyszer hagyta csak el, a
katonaság alatt, amikor a ZTE-nél
játszott. Elmondása szerint végig
nyomon követte a sportcsarnok
„születését”, aminek nagyon örült,
hiszen addig vagy az iskolában,
vagy az egykori Agro Hotelnél volt
csak lehetősége a gyakorlásra.

- Ha más nem is fér be, a labda
mindig bekerül az autóba, mert az
az életem – meséli. Sajnos Harkányban a kosárlabdázás nem
foglal el olyan szerepet, mint a foci
vagy a kézilabda, ezért is jött jól,
amikor a délszláv háború idején a
menekültek egy csoportja rendszeresen játszott a csarnokban, akik
befogadtak maguk közé. A koromnál fogva papának szólítottak. Mára
az a csapat is elkopott, úgyhogy
mostanában egy üdülőtársammal
kettesben „támadjuk a palánkot”
délelőttönként egy óra hosszan,
amikor azt a csarnok időbeosztása
lehetővé teszi. Délután pedig irány
a fürdő. Imádok a vízben üldögélni,
és csak úgy „kinézni a fejemből”.
- Említetted, hogy kétszer két
hetet töltesz a városban, azonban a
karácsonyt mindig is otthon, Várpalotán töltitek…
- Négy unokám van, azt az ünnepet mindig közösen a családdal
töltjük el.
- A beszélgetésünk során mondtad azt is, hogy a feleséged felvetette, hogy adjátok el az apartmanotokat.
- Én pedig erre azt mondtam,
hogy valóban található a környékünkön is fürdő, de nem mindegy,
hogy meleg víz vagy gyógyvíz.
- Mert?

- Mert az idő vasfoga teszi a
dolgát. A térdeim már nem a régiek.
Korábban, amikor itt voltunk,
Pécsre is bejártam esténként, ahol a
Postás és a Vasutas öregfiúkkal
játszottunk egy-egy órát. Ez ma
már nem megy.
- Használ a harkányi víz?
- Persze. Célirányos kezeléseken
veszek részt.
- Sztori?
- A görögök elleni mérkőzésre a
női válogatottat Rátgéber László
Harkányba hozta felkészülni, én
pedig kimentem a csarnokba, csak
úgy, egyedüli érdeklődőként. Mivel
a versenyszerű sportolásnak köszönhetően rengeteg ismerősre
tettem szert, így az akkori segítőjével Boksay Zsuzsával sikerült
szót váltani, és a diskurzust követően néhány pillanat múlva Rátgéber – akit előtte csak a televízióban volt szerencsém látni – odajött hozzám és két tiszteletjegyet
átadva meghívott a mérkőzésre.
Persze, hogy elmentem, s amikor a
soromat kivárva átadtam a jegyet,
azt látva a rendező karon fogott és
egy másik bejárathoz, a küzdőtérre
nyílóhoz vezetett, mondván: oda
ülök, ahova akarok. No, így lettem
én VIP vendég egy válogatott
mérkőzésen.
k

Ezüstérem
Második helyezett lett a február
végén megrendezett a Csofém BT.
teremtornáján Pécsett az öregfiúk
csapata.
Álló sor: Zsiga B, Hercegovac A,
Prekpraljaj C, Stefani R, Horváth J,
guggolnak: Körmendi A, Sovák S,
Varga I, Nagy Z, Hajdú R.
A csapat a bajnokságban pillanatnyilag a negyedik helyen áll, a
tabellát a PMFC vezeti, a két gárda
között nyolc pont a különbség,
tehát esély van még az éremre.
13

2015. március

Asztalitenisz diákolimpia - országos döntő
2015. február 21-én, a budapesti
Elektromos Sportcsarnokban rendezték az asztalitenisz diákolimpia
országos döntőjét. Szombaton a
leány csapatversenyen a harkányi
iskola a Vass Anett, Kati Linda
párost delegálta. Jó sorsolást
kaptunk. A csoportmérkőzéseken
Pest, Békés, Fejér és BorsodAbaúj-Zemplén megyéket képviselő játékosokat búcsúztattuk,
ezzel felkerültünk a főtáblára. Itt a
Vas megyei Egervölgy iskolával
került szembe a leánypáros. Az
országos döntőhöz méltó színvonalon játszó leánykettős ismét

sikerrel vette az akadályokat és így
már a döntőbe jutásért játszhatott.
Sajnos itt már a későbbi diákolimpiai bajnokkal kellett megvívniuk
és a részleges ínszalagszakadással
küzdő Anett és a lázas Linda már
nem tudott magasabb fokozatra
kapcsolni és végül meg kellett
elégednünk a 4. helyezéssel.
Ennek ellenére kimagasló teljesítményt nyújtottak, hiszen az
asztalitenisz diákolimpiák harkányi
történetében még nem szerepelt
ennyire előkelő helyen a harkányi
iskola. Gratulálunk!
Köpösdi sporttárs

Hírek az úszás világából

Sportcsarnok
állandó
programjai:
Hétfő: 16.30 - 18.00 óra U11U13-U15 korosztály labdarúgó
edzése,
18.30 - 20.00 óra Kézilabda,
19.00 - 20.00 óra Aerobik
Kedd: 16.30 - 18.00 óra U11U13-U15 korosztály labdarúgó
edzése,
16.30 - 18.00 óra U21 korosztály
labdarúgó edzése
Szerda: 17.00 - 19.30 óra
Asztalitenisz,
19.00 - 20.00 óra Aerobik
Csütörtök: 16.30 - 18.00 óra
U 11 - U 1 3 - U 1 5 k o r o s z t á l y
labdarúgó edzése,
19.30 - 21.00 óra Kézilabda
Péntek: 16.00 – 18.00 óra
Asztalitenisz
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IV. Busó Kupa úszóverseny, Mohács A HDSE versenyzői közül a „kicsik”
csapatában többen is életük első megmérettetésén csobbantak medencébe.
Nemes János szakosztályvezető tájékoztatása szerint a „kisutánpótlás”
úszói 21, míg a nagyok 36 pontot érő
helyezést értek el.
Részletes eredmények:
2007-2009-es korosztály, 33 méter:
Palkó Liza 5. (gyors, hát, mell), Kincses Kíra 4. (gyors, hát), Tokaji Emma
gyors 3., mell 2., hát 1., Nemes János
gyors 3., mell 2., hát 1., Várdaróczi
Máté gyors 5., hát 3., Boros Zsombor
2. (gyors, hát), Fedelevits Lora 3.
(gyors, mell), hát 1., Ábel Botond mell
6., Kuszinger Márton gyors 4., mell 3.,
Lukács Botond gyors 6.
1998-2006-os korosztály, 66 méter:
Ahmann Bence gyors 1., mell 6., hát 5.,
pillangó 2., Spándli Dominik gyors 3.,
mell 5., pillangó 3., vegyes 2., Kuszinger Áron hát 4., pillangó 6., Reisz
Bálint gyors, hát, pillangó 1., Krutek

Csenge gyors, mell, pillangó 5., Sipos
Dominik gyors, hát, pillangó, vegyes
2., Lukács Luca gyors, mell 6., hát 2.,
Horváth Ágnes gyors, mell, vegyes 3.,
Németh Emese mell 5., hát 4., Tarlós
Eszter hát 5., Tihanyi Patrik gyors,
mell, hát, vegyes 2., Csontos Réka
gyors 3., mell 1., hát 4., pillangó 3.,
vegyes 4. Váltóban két harmadik és
egy ötödik helyezés született.
Félix-Rati Kupa, Komló - A HDSE ifjú
versenyzői közül Ahmann Bence 25 m
pillangón 1., 50 gyorson 2., 50 mellen
4. helyezett lett a szombaton lezajlott
megmérettetésen. További eredmények: Nemes János 25 pillangó 2.,
Reisz Bálint 25 pillangó 3., 50 gyors és
hát 3., Spándli Dominik 50 pillangó és
mell 4.
Diákolimpia országos döntő, Győr úszás: a HDSE versenyzői közül Csontos Réka 50 m mellen 5., Sipos Dominik 100 m háton 6., Horváth Ágnes
100 m mellen 7., Lukács Luca 100 m
háton 8. lett. Gratulálunk!
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Az elmúlt hónap eseményei képekben

Nőnapi „fogadóbizottság” a művelődési házban

Ördögűzés máglyagyújtással a közösségi téren

Nemzeti ünnep: óvodások a kopjafánál

Nemzeti ünnep: koszorúzás a terehegyi temetőben

Tavaszköszöntő ünnep: Csak Apa Kedvéért koncert

Diákolimpia, úszás: országos döntőbe jutottak
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(A rendezvény batyus jellegű!)

