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Tájékoztató
a koronavírussal kapcsolatban

Tisztelt Lakosok!
A Koronavírussal kapcsolatban az önkormányzat honlapján, 

szórólapokon ill. hirdetményeken tájékoztatjuk a lakosságot, 
miután a járványügyi helyzet napról napra változik, így az újság 
nyomdába adásakor megjelenő információk elveszíthetik aktua-
litásukat.

A járványra való tekintettel az önkormányzati ügyfélfogadást 
korlátoztuk, lehetőleg előzetes telefonos időpont egyeztetéssel 
keressék fel a hivatalt. Az orvosi rendelés a csopaki rendelőben 
történik szintén előzetes időpont egyeztetés alapján. 

A falugondnok segítséget nyújt a bevásárlásban, gyógy-
szerkiváltásban, egyéb indokolt esetekben is. Ezen kérésüket 
kérjük a Hivatalban a 0687/555-006 telefonszámon jelez-
zék!

A járvány legveszélyeztetettebb csoportja az idősek, elsősorban 
60 év felettiek! Az ő egészségük, életük védelmében otthonukon 
kívül ne érintkezzenek senkivel! Ellátásukról, bevásárlásról a csa-
ládtagok gondoskodjanak! Amennyiben ez nehézségbe ütközik 
jelezzék az önkormányzati hivatalban.

ADÓNK 1%-áról
Ismételten fel lehet ajánlani adónk 1%-át 

valamely
társadalmi szervezetnek, illetve egyháznak

Magyar Katolikus Egyház 0011; 
Magyar Református Egyház 0066;

Paloznak Jövôjéért Alapítvány 18932296-1-19;
Paloznaki Civil Egyesület 18938766-1-19.

Testületi ülés március
Március 12-én tartotta soron következő ülését az önkormány-

zat. A testület elfogadta a stabilitási tervet és a 2020-as költség-
vetést. A tervezet 155 millió Ft bevétellel és 153 milliós kiadással 
számol melyből 53 millió Ft felújítás ill. beruházás. Elfogadta a 
testület a Balatoni Bringakör építéséhez szüksége Rendezési Terv 
módosítást. Az utcaelnevezésekre 3 javaslat érkezett ezeket kivétel 
nélkül elfogadta a testület, továbbá elnevezete az eddigi névtelen 
utcákat. Az utcanevekről külön olvashatnak az újságban. Elfogad-
ták a képviselők a Szőlőkalja utcában utcaszélesítéshez ingyenesen 
felajánlott területet. A telekmegosztás és átírás költségeit az ön-
kormányzat viseli. A Rendezési Terv végrehajtása céljából szintén 
útalakítás céljából vásárolt területet az önkormányzat a Sáfrány ut-
cában. Az idén kizárólag az állandó paloznaki bejelentett lakosok 
vehetik igénybe a kedvezményes csopaki szezon strandbérletet, 
melynek 50%-át az önkormányzat visszatéríti. A visszatérítés más 
strandbelépőre, bérletre. (Alsóörs, Pelso Camping) nem vonatko-
zik. A paloznaki tartózkodási hellyel rendelkezők részére nem fizet 
visszatérítést az önkormányzat. Új 3 éves megállapodást kötött a 
Veszprémi Művész Céhhel az önkormányzat a Szent József Ház-
ban tartandó kiállítások megrendezésére. 

CZÁ

Utcanevek
A beérkezett javaslatok ill. a képviselő-testület döntése szerint 
az alábbi eddig névtelen utcák a következő neveket kapják: 

293/4 hrsz-ú Barackvirág utca
240/2 hrsz-ú Pongrácz utca
261/9 hrsz-ú Boszorkány köz 
266/12 hrsz-ú  Szépkilátó utca
327/2hrsz-ú Fürj utca
330/7 hrsz-ú Fácán utca
0514 hrsz-ú Cédrus utca
0533 hrsz-ú Furmint utca
0535 hrsz-ú Tramini utca
0560 hrsz-ú Muskotály utca

Önkormányzat

Védőoltások
támogatása

Paloznak Község Önkormányzata a paloznaki lakosok egészsé-
ge, a betegségek megelőzése érdekében támogatja a nem kötelező 
védőoltások beadását. A támogatást kérelemre biztosítjuk. 

Védőoltásra vonatkozó támogatásra jogosult az a paloznaki ál-
landó lakos, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegé-
nek 500%-át, (142500Ft) és akinek a kérelme – saját részére – a 
gyermekorvos és a háziorvos által javasolt védőoltás támogatá-
sára irányul. Az egy főre jutó támogatási összeg nem lehet több 
30.000 forintnál. A védőoltás támogatásának igényléséhez (házi)
orvosi javaslat szükséges.

A védőoltások támogatására benyújtható kérelmek benyújtási 
határideje folyamatos, 2017. november 30. napjáig, a támoga-
tási keret kimerüléséig. A támogatás keretösszegét a 2017. évi 
költségvetés települési támogatások sora terhére, 1.000.000,- Ft 
erejéig biztosítja.

Önkormányzat
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Trianon 1920-2020

Tisztelt Paloznakiak, kedves Barátaink!
A 100. évfordulóra Márffy Sebestyén Nagy-Magyarországra 

emlékeztető lombkoronájú bronz tölgyfa szobrát szeretnénk fel-
állítani, fehér mészkő talapzaton. A szobor körül a történelmi 
határvonalat fém gyepszegéllyel fogjuk megformázni, belül kő-
zúzalékkal, kívül gyepesítéssel. A szobor a paloznaki templom-
kertben, a kettős kereszttől jobbra kerül majd felállításra.

Az emlékszobor tervezett költsége mintegy 2 500 000 Ft.
Az emlékszobor felállítását közadakozásból tervezzük megva-

lósítani.
Az adományokat a „Paloznak Jövőjéért” Közalapítvány 

(cím: 8229 Paloznak, Fő u. 10., adószám: 18932296-1-19) 
11748069-20023371 számú bankszámlájára átutalással, vagy 
csekken várjuk. Csekket az Önkormányzatnál lehet kérni.

Kérjük a megjegyzésbe beleírni: TRIANON!
A határidő feszes, legalább 2 hónapot kell szánni a kivitelezés-

re, így az adományokat legkésőbb Húsvétig kérjük felajánlani!
Kérjük, segítse adományával a szobor felállítását, a nemzeti 

emlékezést! Árvay Attila
önkormányzati képviselő, Paloznak

Üzenem az erdőnek: ne féljen, 
ha csattog is a baltások hada. 
Mert erősebb a baltánál a fa 
s a vérző csonkból virradó tavaszra 
új erdő sarjad győzedelmesen.

Wass Albert

Vigyázat: csalók húznak hasznot
az új koronavírus-helyzetből

Íme, a rendőrség tanácsai, hogy ne váljon a csalók áldoza-
tává.

Világszerte tapasztalható, hogy az új koronavírus által terjesz-
tett járvány miatt a sebészeti maszkok és más orvosi segédesz-
közök iránt megnövekedett a kereslet, és egyre nehezebb ezek 
beszerzése. Ezzel párhuzamosan megjelentek az olyan értékesí-
tők, akik weboldalakon, közösségi oldalakon és e-mail címeken 
kínálják ezeket az árucikkeket megvételre. A gyanútlan vásárlók a 
megrendelés után azonban a terméket sem kapják kézhez, a pén-
züket sem tudják visszaszerezni. 

Nemzetközi példák alapján a csalók telefonon is igyekeznek ki-
használni a világban jelenleg zajló egészségügyi válsághelyzetet, 
és klinikai vagy kórházi dolgozóknak kiadva magukat arra hivat-
koznak, hogy a sértett hozzátartozója megfertőződött, az orvosi 
ellátásának költségeit viszont ki kell fizetni.

Az elmúlt időszakban arra is volt példa a nagyvilágban, hogy a 
megtévesztett személy valamelyik országos vagy világszervezet 
nevében kapott e-mailt, amelyben valótlan, mégis hihetőnek tűnő 
állításokkal igazolva a személyes adatok, fizetéshez használt jel-
szavak, kódok megadására kérték, vagy éppen egy levélhez csa-
tolt adathalász-fájl megnyitására utasították.

Ezek a bűnözők azokat a félelmeket és aggodalmakat hasz-
nálják ki, amelyeket a COVID-19 kelt az önmaguk és szeretteik 
egészségét féltő emberekben. Kellő óvatossággal és egészséges 
bizalmatlansággal megelőzheti, hogy a koronavírus veszélyeire 
hivatkozva becsapják.

Mindig tartsa szem előtt, hogy:
–  ha a megbetegedés tüneteit észleli magán, forduljon telefonon 

keresztül a (házi)orvoshoz! A koronavírus fertőzés kimutatá-
sára szolgáló laboratóriumi vizsgálatot jelenleg kizárólag ál-
lami egészségügyi ellátó rendszerben végeznek;

–  a koronavírus fertőzöttség kimutatására alkalmas gyorsteszt 
egyelőre nem létezik, így az sem a gyógyászati segédeszköz-
boltokban, sem telefonon vagy személyesen nem kapható;

–  a vásárlás módjától függetlenül ajánlott leellenőrizni az árut 
ajánló vállalat vagy személy valódiságát;

–  a csalók szándékosan megtévesztő, a valódihoz a megszó-
lalásig hasonlító weboldalakat hoznak létre, ne kattintson rá;

–  vásárlás előtt mindig ellenőrizze a cég értékeléseit az inter-
neten;

–  ne kattintson olyan linkre, ne nyisson meg olyan csatolmányt, 
amely nem várt küldeményként, ismeretlen feladótól érke-
zett;

–  fogjon gyanút, ha olyan e-mailt kap, amelyben orvosi fel-
szereléseket kínálnak, vagy egészségügyi vizsgálat címén 
személyes adatait kérik, a legálisan működő egészségügyi 
szervezetek általában nem így veszik fel a kapcsolatot a be-
tegeikkel;

–  amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, értesítse azonnal 
a rendőrséget, valamint a számlavezető bankját a későbbi kár-
talanítása érdekében!

 Ahogy mindig, úgy most is fordítson fokozott figyelmet az idős 
hozzátartozóira, ismerőseire, és tájékoztassa őket a fentiekről!

A legfontosabb, amit tehet a megtévesztés ellen:
Tájékozódjon mindig hiteles forrásból! A https://koronavirus.

gov.hu/ és a https://www.nnk.gov.hu/ weboldalakon minden in-
formációt megtalálhat a járvánnyal kapcsolatban.

Link:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/

aktualis/vigyazat-csalok-huznak-hasznot-az-uj-koronavirus#
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Paloznak Jövőjéért Közalapítvány
pályázati kiírása

A Paloznak Jövőjéért Közalapítvány ösztöndíjprogramja a ta-
nulásban, a művészetekben, illetve a sportban tehetséges diákok-
nak, a szakmájukban új tapasztalatot szerző fiataloknak nyújt le-
hetőséget tudásuk elmélyítésére, tehetségük kibontakoztatására, 
továbbképzésre, további tapasztalatok megszerzésére. 

A Közalapítvány céljai között szerepel a tehetség kibontakoz-
tatása, a hagyományok őrzése és gazdagítása. Ennek érdekében 
olyan támogatási rendszert működtet, amely megfelelő szakmai 
követelmények teljesülése esetén biztosítja a már eredményesen 
működő tehetségsegítő programok folytatását és emellett lehető-
séget ad új kezdeményezések támogatására is.

1. Pályázhatnak, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
•  18-35 év közötti fiatalok, akik legalább három éve paloznaki 

állandó lakhellyel rendelkeznek és azt folyamatosan fenntartják.
•  Nappali tagozaton, államilag támogatott vagy költségtéríté-

ses (önköltséges) formában folytatják tanulmányaikat Ma-
gyarországon, illetve az Európai Unió bármely országában.

•  Művészeti képzésben, illetve sportképzésben vesznek részt. 
Szakmai tanulmányokat folytatnak, illetve továbbképzésen, 
szakmai gyakorlaton vesznek részt.

•  A befogadó intézménytől, szervezettől, cégtől igazolással ren-
delkeznek, hogy ott szakmai, sport vagy művészeti tevékeny-
séget, illetve egyéb tanulmányokat folytatnak. 

•  Tanulmányi ösztöndíj esetén az oktatási intézménybe, a pá-
lyázat beadását megelőző egy éven belül felvételt nyertek, 
illetve ott eredményes félévet zártak.

•  Tudományos munkát végeznek.

2. A támogatás időtartama:
• A támogatás legfeljebb 6 hónapra szól.
• A támogatott nem jogosult a támogatásra, ha 

–  hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel,

–  szakmai gyakorlatát, képzését a támogatási időszak alatt be-
fejezi, vagy megszakítja,

– szakmai ösztöndíj esetén megszűnik munkaviszonya. 

3. Pályázatok beadása:
•  A pályázatokat a tárgyév január 1. napjától december 31. 

napjáig bezárólag folyamatosan lehet benyújtani. 
• A pályázathoz szükséges adatok:
– név, lakcím, adószám
– születési hely, idő
– a pályázaton igényelt összeg
– az elnyert összeg tervezett felhasználása
– az igénylés indoka, egyéb körülmények
•  A pályázatokat a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány Kuratóri-

umához címezve, Paloznak Község Önkormányzatának Hi-
vatalában lehet személyesen leadni, vagy postai úton a 8229 
Paloznak, Fő u. 10. címre eljuttatni.

4. Pályázatok elbírálása:
•  A pályázatokat a beadást követő 30 napon belül az Közala-

pítvány kuratóriuma bírálja el. Erről az elbírálást követő 15 
napon belül postai úton értesíti a pályázót. 

5. A támogatás folyósítása:
•  Az Közalapítvány a támogatottal a döntés meghozatalát kö-

vető 30 napon belül támogatási szerződést köt. 
•  A támogatás folyósítása egy összegben, vagy rendszeres havi 

utalással történik, a felhasználás módjától függően.  

6. A támogatás lezárása:
• A támogatás lezárultával a támogatott köteles egy hónapon 

belül írásban az Közalapítványnak beszámolni.

Paloznak, 2020. március 10.
Paloznak Jövőjéért Közalapítvány Kuratóriuma

HIRDETMÉNY
A Balatonfüredi Járási Hivatal illetékességi területén működő általános iskolákba történő beíratásról

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2020/2021. tanévre tör-
ténő általános iskolai beíratás ideje: 

2020. április 23. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig 
2020. április 24. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig 
Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tan-

kötelezettsége teljesítését 2020. szeptember 1-jétől megkezdő 
gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott 
vagy a lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti 
kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára. 

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumen-
tumok: 

–  a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcí-
met igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 

–  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 
igazolás 

–  a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
–  a gyermek TAJ-kártyája, 
–  a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa. 

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti 
a szülőket. 

A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudo-
másra jutástól számított 15 napon belül – jogszabálysértésre vagy 
érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. 
A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz 
másodfokú döntést. 

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét 
elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé 
válását követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt 
biztosító iskola első évfolyamára. 

Az iskolák fenntartójáról a https://www.oktatas.hu/hivata-
li_ugyek/kir_intezmenykereso  internetes oldalon tájékozódhat. 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Balatonfüredi Járási Hivatal

A koronavírus járványra való tekintettel az időpontok változ-
hatnak!
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Lakossági tájékoztató a szociális rendelet
alapján igénybe vehető támogatásokról

Paloznak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szoci-
ális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 
felhatalmazása alapján, a pénzbeli és természetbeni ellátások 
rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szoci-
ális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (III.27.) számú 
önkormányzati rendeletében (továbbiakban: rendelet), az alábbi 
ellátásokat szabályozza: 

a) lakhatás támogatása
b) gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott támogatás,
c) születési támogatás
d) tanévkezdési támogatás
e)  elhunyt személy eltemetésének költségeihez való hozzájá-

rulás
f ) rendkívüli települési támogatás

A rendeletet alkalmazni Paloznak közigazgatási területén élet-
vitelszerűen élő: 

a) magyar állampolgárokra
b) bevándoroltakra és letelepedettekre
c) hontalanokra
d)  a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként 

elismert személyekre kell 
alkalmazni. A rendeltben szabályozott ellátások közül egy 

család ugyanazon évben legfeljebb 4, az önkormányzat hatás-
körébe tartozó ellátásban részesülhet. A támogatás éves összege 
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének tízszeresét (azaz 28.500 x 10 = 285.000,- Ft-ot). A 
benyújtott kérelem esetében a családban életvitelszerűen együtt 
élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot ösz-
szességében kell vizsgálni.

A kérelemhez mellékelni kell:
a)  az együtt élő személyeknek a jövedelem számítására irány-

adó időszakra eső jövedelméről szóló igazolást,
b)  a gyermekek elhelyezéséről vagy a gyámrendelésről szóló 

határozatot,
c)  30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, ön-

álló jövedelemmel nem rendelkező, nappali oktatás munka-
rendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói 
vagy hallgatói jogviszonyáról,

d)  az Szt. által szabályozott eljárások esetében a pénzbeli és ter-
mészetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapítá-
sának, valamint folyósításának szabályairól szóló kormány-
rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat,

e)  a Gyvt. által szabályozott ellátásoknál a gyámhatóságokról 
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló 
kormányrendeletben meghatározott igazolásokat,

f )  az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat,
g)  nyilatkozatot a kérelmező és családja vagyoni viszonyairól.

A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:
a)  munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkálta-

tó által kiállított igazolással,
b)  vállalkozásból származó jövedelmet a lezárt adóévről az ál-

lami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra 
vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatko-
zatával,

c)  nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított 
nyugdíjközlő lap és az utolsó havi nyugdíjszelvénnyel,

d)  gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét 
igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elis-
mervény, és a tartásdíjat megállapító jogerős bírói ítélet, vagy a 
szülők között létrejött megállapodás és a kötelezett jövedelem-
igazolása, vagy nyilatkozatával,

e)  munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátást 
az erről szóló határozattal,

f)  bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződéssel,
g)  ösztöndíjat a közép- és felsőoktatási intézmény által kiállított 

igazolás, bankszámlakivonat, vagy a kifizető igazolásával,
h)  amennyiben a kérelmező jövedelemmel nem rendelkezik, az 

állami foglalkoztatási szervvel kötött együttműködési megálla-
podással,

i)  egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő iga-
zolással.

Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú 
személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő sze-
mély munkanélküliként a munkahelykeresés céljából nem műkö-
dik együtt a munkaügyi szervekkel, valamint a közmunkaprogram 
keretében felajánlott, a képesítésének megfelelő közfoglalkoztatási 
lehetőséget visszautasítja.

A kérelmező köteles a kérelem elbírálásához szükséges adatokat 
a szociális hatáskört gyakorló szerv rendelkezésére bocsátani, mely 
az adatok valódiságát környezettanulmány készítésével ellenőrizheti.

A települési támogatás részben vagy egészben természetbeni 
szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni ellátás 
formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban ren-
delkezni kell.

A jogosult részére megállapított pénzbeli ellátást az erről szóló 
határozat jogerőre emelkedését követő 5 munkanapon belül ki kell 
fizetni postai úton vagy a jogosult bankszámlájára utalással. A jogo-
sult kérelmére a pénzbeli ellátást a hivatal pénztárában is felvehető.

A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás részletek-
ben történő visszafizetése esetén a részletfizetés időtartama nem lehet 
hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybe vételének időtartama.

A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásá-
ról a jogosult az összeg felvételétől számított 30 napon belül köteles 
elszámolni.

Amennyiben a jogosult a (4) bekezdésben foglalt kötelezettségé-
nek határidőben nem tesz eleget, mindaddig nem részesülhet az e 
rendelet szerinti támogatásban, amíg a kapott támogatással el nem 
számol.

Amennyiben az ügy összes körülményeit mérlegelve attól lehet 
tartani, hogy a jogosult a települési támogatást nem kérelemben 
meghatározott célra használja fel, az önkormányzat: 

a)  15 napos határidővel kötelezi a támogatásnak a kérelmező ne-
vére szóló számlákkal történő elszámolására vagy 

b)  a támogatási összegnek a családgondozó, szociális gondozó ré-
szére történő utalásról dönt.
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Bővebb felvilágosítást és formanyomtatványt lehet kérni a Polgármesteri Hivatalban Steinbachné Szabó Edina igazgatási ügyintézőnél 
ügyfélfogadási időben: Hétfőn és szerdán 8.00 – 15.00 óráig, pénteken 8.00 – 13.00 óráig vagy telefonon 06-87/555-006  vagy 06-
87/555-007 számon.

TÁMOGATÁSI FORMA

JÖVEDELMI
FELTÉTEL:

1 FŐRE JUTÓ HAVI 
NETTÓ JÖVEDELEM

TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE TÁMOGATÁS IDŐTARTAMA

lakhatás támogatása:
–  fűtési támogatás október 15. – ápri-

lis 15. napjáig terjedő időtartamban, 
a fűtési időszakra,

–  közüzemi díj-támogatás a megjelölt 
szolgáltatókhoz történő utalással

85.500,- Ft/hó

– legfeljebb
10.000,- Ft/hó

– 2.500,- Ft/hó,
de nem haladhatja meg 
a havi számla összegét

– 6 hónap (X.15-IV.15.) időtartamra

– támogatás a kérelem benyújtásának 
hónapjától számított 3 hónapra, de 

legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó jogvi-
szony fennállásának időtartamára álla-

pítható meg.

gyógyszer-kiadások viseléséhez 
nyújtott támogatás:
–  kérelmező jövedelmének 15%-át 

meg kell haladnia a gyógyszerkölt-
ségnek

142.500,- Ft/hó

összege az igazolt 
gyógyszerköltség, de 

nem haladhatja meg a 
havi 6.000 Ft-ot,

de éves szinten nem 
haladhatja meg a

72.000 Ft-ot

a kérelem benyújtásától egy éves
időtartamra állapítható meg

védőoltások támogatása 142.500,- Ft/hó
A védőoltásra vonatko-
zó támogatás egy főre 
jutó összege 30.000 Ft

egyszeri alkalom

születési támogatás:
– kérelem benyújtásakor és az azt meg-
előző egy évben paloznaki lakóhellyel 
rendelkezik és életvitelszerűen Paloz-
nakon él. Az életvitelszerű tartózkodás 
tényét a Védőnői Szolgálat igazolja. 
Születési anyakönyvi kivonat másolata 
szükséges

nincs jövedelem határ gyermekenként 
60.000 Ft egyszeri alkalom

tanévkezdési támogatás 142.500,- Ft/hó

óvodás gyermek: 
10.000,- Ft

általános iskolás: 
15.000,- Ft

középiskolás: 30.0000,- 
Ft

egyszeri alkalom

elhunyt személy eltemetésének költ-
ségeihez való hozzájárulás:
–  aki az elhunyt közeli hozzátartozója 

eltemettetéséről gondoskodik, ha-
lotti anyakönyvi kivonat másolat 
szükséges

család esetében:
142.500,- Ft/hó

egyedül élő esetében: 
156.750,- Ft/hó

50.000,- Ft egyszeri alkalom

rendkívüli települési támogatás

család esetében:
142.500,- Ft/hó

egyedül élő esetében: 
156.750,- Ft/hó

egy összegben kerül 
kifizetésre:

legkisebb összege 
5.000,- Ft,

legmagasabb összege 
50.000 Ft.

egyszeri alkalom,
egy naptári évben legfeljebb 4 alkalom-
mal állapítható meg; a támogatás iránti 
kérelmek benyújtása között – a különös 

méltánylást érdemlő rendkívüli élet-
helyzet kivételével – legalább 90 napnak 

el kell telnie.
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Lomtalanítás
Az elmúlt években kialakított rend helyett az ÉBH Non-

profit Kft. megbízásából a Balatonfüredi Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. nem közterületről, hanem előzetes 
egyeztetést követően, évente egy alkalommal, ingyenesen 
házhoz menő rendszerben 2 m3-es mennyiségig szállítja el 
a lomhulladékokat. A házhoz menő lomtalanítás lényege, 
hogy az ingatlanhasználó a lomhulladékait összegyűj-
ti, kerítésen belül elhelyezi, és egy meghatározott idő-
pontban, az ingatlanhasználó jelentétében Társaságunk 
munkatársainak átadja.

Lomhulladék: háztartásokban, normál háztartási meny-
nyiségben keletkező, olyan nagy darabos, ami nem fér bele 
a rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe pl. bútor, ágybe-
tét, kerékpár, szőnyeg, babakocsi, kerti bútor.

A természetes személy ingatlanhasználók részére az in-
gyenes házhoz menő lomtalanítási szolgáltatást az alábbi 
módon és feltételekkel nyújtjuk: A szolgáltatást csak az az 
ingatlanhasználó veheti igénybe, aki rendelkezik köz-
szolgáltatási szerződéssel és díjtartozása nem áll fenn.

A szállítási nap április 14-15. melyről külön értesítést is 
küldünk. Az ingatlanhasználó a kitöltött igénylő lap ha-

táridőre történő visszaküldésével (személyes, postai vagy 
elektronikus úton) jelentkezik a lomtalanításra.

Társaságunk munkatársai a lomtalanítás napján 7-15 óra 
között végzik a lomhulladékok átvételét. A hulladék át-
adásánál személyesen szükséges jelen lenni az ingatlan-
tulajdonosnak vagy meghatalmazottjának.

A közterületre kihelyezett lomhulladékot nem szállítjuk el.

Farsang 2020
A Paloznaki Ifjúsági Szervezet szervezésében, a Paloznaki 

Önkormányzat támogatásával került sor a hagyományosnak 
mondható farsangi mulatságra 2020. február 22-én a Faluház 
nagytermében. A jelmez verseny mezőnye igencsak színesre sike-

redett. Voltak bohócok, gésák, pom-pom lányok, egyszarvúak, 
de találkozhattunk katonával, a tavasztündérrel, varázslóval, az 
egész Mickey egér famíliával és Asterixszel is. Az egyéni jelmez-
versenyt Kristály Marci nyerte, aki egy igazán impozáns “Mig-
ráns Nils Holgersson” maskarában nevettette meg a nagyérde-
műt. A csoportos jelmez verseny idén is komoly fejtörést okozott 
a zsűrinek. Végül, ha csak egy hajszállal is, de a Mézga család 
(Steinbach Zsófi, Németh Balázs, Németh Bence, Klimkó Eme-
se, Slemmer Ábel, Bálint Áron) produkciója győzött a Békakirály 
és a Királylány (Koi Eszter és Farkas Lackó) előtt. A fánk evőver-
seny szintén szépszámú mezőnye idén fiú-lány selejtezőkön falta 
át magát, hogy végül a leggyorsabbak egy koedukált döntőben 
mérkőzhessenek meg egymással. Az isteni fánkokért és lekvárért 
külön köszönet Klimkó Emesének!!! A talpalávalót egész este 
Matyi Pista bácsi szolgáltatta. Szem és száj idén sem maradt szá-
razon, annyi biztos, hogy a fiatalok idén is megtették, ami tőlük 
telt, már ami a tél elűzését illeti. Itt köszönnénk meg a díszletet 
Emmi néninek és a szorgos kezeket: Benike, Emike, Zsófi, Balu, 
Áron, Ábel, Lackó. 

Németh Balázs

Egyházi szertartások
A húsvéti katolikus misék és református istentiszteletek, szertartások

a járványhelyzet függvényében lesznek megtartva.

Amennyiben a helyzet javul, a szokásos rend érvényes.
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Dinamikus munka és fejlődés
a paloznaki könyvtárban

Mintegy 3,5 millió forint támogatást kapott a Nem-
zeti Kulturális Alaptól (NKA) a paloznaki könyvtár, 
ahol ezzel látványos megújulás történt. 

Paloznak könyvtára a település központjában, a nem-
rég 80 millió forintból kialakított, illetve átadott im-
pozáns Szent József Közösségi Házban működik. A ház 
munkálataihoz 35 millió forint vissza nem térítendő 
kormányzati támogatást kaptak. Ebben az épületben 
hozták létre a könyvtárat, amelynél a berendezés meg-
vételéhez az NKA támogatásán felül a helyi önkormány-
zat saját forrásból félmillió forintot meghaladó összeget 

adott.
Így a több mint négymillió forintból igényes, a mai 

kor színvonalának megfelelő berendezést, illetve eszkö-

zöket tudtak megvásárolni a könyvtárba, illetve az előtte 
levő helyiségbe, ahol a későbbiekben kávézót szeretné-
nek kialakítani, fogalmazott Farsang-Törös Krisztina 
kulturális-rendezvényszervező, könyvtáros.

Hozzátette, a mintegy 4000 kötetes könyvtár állo-
mányának negyede gyermekkönyv. Az olvasás, illetve 
kölcsönzés mellett számtalan programot kínálnak min-
denkinek, például tavaly kezdték el a gyermekeknek 
szóló mesefilmekből álló diafilmvetítést, felnőtteknek 
pedig író-olvasó, illetve irodalmi találkozókat szervez-
nek. Mindezek mellett programjaikkal kapcsolódnak 
a kultúra napi rendezvényekhez, szerveznek kézműves 
foglalkozásokat, ünnepekhez kötődő játszóházat.

A könyvtár az országos digitális jólét programhoz tar-
tozik, ennek keretében is kaptak már eszközöket, így 
laptopot, táblagépet, telefont, internetet. Ily módon 
egyebek mellett lehet itt ügyfélkaput nyitni, szöveg-
szerkesztőt használni. Mindezt tanították is az érdeklő-
dőknek, különös tekintettel a biztonságos internethasz-
nálatra. Az ötven feletti korosztálynak külön „Fogjuk 
meg az egeret!” címmel számítógépes oktatóprogramot 
szerveztek.

– Célunk az, hogy közösségi helyszínként aktív prog-
ramokat kínáljunk minden korosztálynak – tudtuk meg 
Krisztinától.

Kovács Erika / Napló
Fotó: Balogh Ákos / Napló

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/dinamikus-munka-
es-fejlodes-a-paloznaki-konyvtarban-3625503/?fbclid=IwAR1zA
UMNp1KbAZzEJJ666XZxoPwiIi6uqaeWblisqYaRhmqWft5mg

W5hY9E
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Kedves Olvasók!
A kialakult járványügyi helyzet miatt a Paloznaki Könyvtár május 5-ig zárva tart. 

A kölcsönzési határidő automatikusan meghosszabbodik!
Online elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtár: https://mek.oszk.hu/ 

A Mobil MEK az Országos Széchenyi Könyvtár 
Magyar Elektronikus Könyvtárának mobil eszközökre (pl. e-könyv olvasókra, okostelefonokra, táblagépekre) 

optimalizált felülete.

Megértésüket köszönjük!
FTK


