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Meghívó
Pusztazámor Községi Önkormányzat tisztelettel 

meghív minden kedves érdeklődőt 

2014. március 14-én 10 órakor 
az 1848–49 forradalom és szabadságharc 

166. évfordulója alkalmából rendezendő megemlékezésre 
és koszorúzásra az emlékműhöz. 

(Rossz idő esetén az iskola aulájában tartjuk a rendezvényt. Kérjük a civil 
szervezeteket,  koszorúzási szándékukat jelezzék Kiss Ágnes művelődésszervezőnek.)

HÁROM FALU KÉT KERÉKEN!
2014. május 31-én (szombaton)
Az idei 11. kerékpártúra házigazdája Pusztazámor. Reméljük, hogy a korábbi
évekhez hasonlóan ebben az évben is sokan vesznek részt a hagyományos sport-
eseményen. Mivel a vendéglátás községünk számára jelentős kiadás, ezért kérjük,
hogy aki teheti anyagilag is támogassa a rendezvény sikerét.

Az adományokat a rendezvényt szervező Zámori Kör Egyesület
10918001-00000027-635500002 számú számláján tudjuk fogadni.
Segítségüket előre is köszönjük és bízunk abban, hogy az idei kerékpártúra, mint

minden évben, most is mindhárom falu résztvevői számára élményt nyújtó kikap-
csolódás lesz.

Zámori Kör

1%
Kérjük, hogy adójának 
1 %-ával Egyesületünk 
2015. évi közhasznú 

tevékenységeit támogassa. 

Adószámunk: 
18685860-1-13

Zámori Kör Egyesület

A MI FALUNK 
– AHOGY ÉN LÁTOM

Az idei Falunap keretében a fenti összefoglaló cím alatt szeretnénk kiállítani a fej-
lődő településünkről készített fotókat. Ezért kérjük, hogy korosztálytól függetlenül
bárki fényképezze le mindazt, ami neki tetszik, és ami nem. A fényképezőgépeket
máris elő lehet venni és a téli havas és a tavaszi virágzó természet csábításának
engedni. Tájékozódni a 347-502 telefonszámon lehet. 

Mindenki közreműködésére számít a Zámori Kör.
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Falukarácsony 2013

December 21-én szombaton együtt ünne-
pelt a falu apraja-nagyja a hagyományos
Falukarácsony ünnepségen az iskola tor-
natermében. A rendezvény községünk
polgármestere, Pátrovics Benedek
köszöntőjével vette kezdetét, majd az
óvodások műsora következett. Aranyos
kis versek, hangulatos betlehemes játék,
sok-sok szép ének melengette a hallgató-
ság szívét-lelkét. A műsort Szoloszkáné
Lepnyák Alíz és Pataki Péterné óvó nénik
állították össze és ők készítették fel a  gye-
rekeket is. A kicsik után az iskola tanulói
vették birtokba a színpadot; műsoruk for-
gatókönyvét Magyar Mariann és Mészá-
ros Ildikó tanító nénik készítették. 

Azonban az este itt nem ért véget,
hiszen az iskola előtt, a „mindenki kará-
csonyfája” mellett az ünneplőket forralt
bor, tea, bejgli és pogácsa várta, mely
mellett derűs beszélgetéssel zárult a kará-
csonyi ünnepség. 

Tisztelettel megköszönöm a felkészítők
és a gyerekek munkáját, amivel hozzájá-
rultak a Falukarácsony rendezvény ünne-
pélyességéhez, emlékezetessé tételéhez,
valamint gratulálok mindazok munkájá-
hoz, akik jóvoltából ez az este ilyen szín-
vonalas és tartalmas lehetett. Köszönet
azoknak is, akik részt vettek rajta, mert
ezzel is bizonyítást nyert, hogy jó volt az
egykori kezdeményezés, a lakosság
igényli az ilyen eseményeket.

Kiss Ágnes szervező
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A Zámori Hírek 2008. augusztus
havi száma Gyimesi Balázs barna
öves karatést mutatta be. Az interjú
utolsó mondata így hangzott:
„Célom, hogy bekerüljek a felnőtt
válogatottba és versenyeket nyer-
jek.” Azóta öt év telt el, és az álom
2013-ban valóra vált. Ideje hát
számba venni, hogy mi is történt ez
alatt az idő alatt.

– Tekintsünk vissza 2008-ra: tudod-e,
hogy hány versenyt nyertél azóta? 

– Úgy számolom, hogy mintegy 40
dobogós helyet szereztem. 

– Ez bizony szép eredmény; legalább a
legfontosabbakat soroljuk fel.

– 2009. május: az utolsó kadett (14–16
éves korosztály) Európa-bajnokságon
Belgrádban csapatgyőzelmünk volt – a
csapat 3 főből áll. 2010-ben már junior
(18–21 éves korosztály) bajnokság követ-
kezett Németországban, ahol csapatban
első helyezést értünk el. 2011-ben Angli-
ában ismét első, Lengyelországban  har-
madik helyezést ért el a csapatunk. 2012-
ben Prágában szereztünk egy ezüstérmet.
2013. szeptemberben az angliai világbaj-
nokságon az ötödik hely lett a miénk.
Nagyon örültünk ennek a helyezésnek,
szinte dobogós eredménynek számítjuk,
hiszen ezen a versenyen a sportág leg-
jobbjai szerepeltek. Szintén tavaly a por-
tugáliai Európa-bajnokságon a második
helyet szereztük meg. Természetesen a

külföldi versenyek mellett nagyon fontos
számunkra a magyar bajnokság is, vala-
mint minden évben részt veszünk 8-9
országos versenyeken is a tavaszi (febru-
ár–június) és az őszi (szeptember–decem-
ber) versenyszezonban. A megméretteté-
seken igen eredményesen szerepel a klu-
bom, a TTC YAMA Karate Szakosztály. A
2014-es év különösen jelentős az egyesü-
let életében, ugyanis az idén ünnepeljük
a JKA karate 40 éves magyarországi fenn-
állását. 

–  Állandó a csapat összetétele? 
– Van változás a „kiöregedések”  miatt.

Most például én értem el a kritikus élet-
kort… És máris eljutottunk az öt évvel

ezelőtti álmom megvalósulásához, mert
fekete öves és felnőtt válogatott karatés
lettem.

– Kérlek, beszélj az edzések rendjéről.
– A csapat együtt edz egy megtervezett

komplex program alapján, de az egyéni
felkészülés is nagyon fontos. Számomra
pluszterhelést jelent, hogy ingázom Pusz-
tazámor, Törökbálint és Zugló között, a
tényleges edzés a heti 12–16 óra helyett
sokkal több időt vesz igénybe. Úgy érzem,
hogy a rendszeres, komoly munka meg-
hozta a gyümölcsét, sikerült előrelépnem a
ranglétrán. 2008-ban barna, 2010-ben
fekete (1. dan), 2012-ben pedig fekete öves
(2. dan) vizsgát tettem. A tavalyi évet külö-
nösen sikeresnek érzem, mert sok fontos és
sikeres verseny mellett a „középfokú
sportedzői” minősítést is megszereztem.

– Akkor tanítványaid is vannak?
–Igen. Fiúk és lányok vegyesen, 5-től 11

évesig vegyesen.

Pusztazámori sportoló a legjobbak között 

Beszélgetés Gyimesi Balázs fekete öves karatéssal 

BIESKO BIALA (2011)

KOBLENZ (2010) 

A LONDONI EURÓPA-BAJNOKSÁG DOBOGÓJÁN. 
A MAGYAR CSAPAT KÖZÉPEN LÁTHATÓ, GYIMESI BALÁZS BALRÓL AZ ELSŐ
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– Egyébként milyen a fiú-lány arány a
karatésok között? 

– A versenyzők kategóriájában általá-
ban fele-fele ez az arány.

– Hozzuk szóba Pusztazámort! Hogyan
látod községünkben a sportág helyzetét?

– Két évvel ezelőtt még harmincon felül
volt az edzésre járó iskolások létszáma.
Ma már jóval kevesebben űzik a sportot,
valószínűleg azért, mert más sportlehető-
ségek is adódtak a faluban.

(Mivel a beszélgetés családi körben zaj-
lott, a szülők felé fordulva megkérdeztem,
hogy költséges-e a Balázs által eredmé-
nyesen művelt sportág. Mosolyogva
elmondták, hogy bizony nem kevés költ-
ség merül fel, de minden lehetőséget,
segítséget igyekeznek megadni a gyerek-
nek. Csak a versenyruha egymagában
25–30 ezer Ft, ehhez jön a kötelező védő-
felszerelés. Mindent nekik kell fizetni, a
versenyekre is saját költségen utaznak,
ami bizony nem kevés pénz, jóllehet ese-
tenként az egyesület és a szövetség is
segít. Édesanyja megjegyzi, hogy a 2013-
as világbajnokságra és az Európa-bajnok-
ságra segítséget kaptak az önkormányzat-
tól és a Pusztazámor Községért Közalapít-
ványtól, ami nagyon jól jött így az év
vége felé. Balázs levélben már akkor
megköszönte, de most még egyszer, az
újságon keresztül is kifejezik köszönetü-
ket.)

– A sportban, immár a felnőttek között
is eredményes vagy. De milyen terveid
vannak a pályaválasztással kapcsolat-
ban?

– Azt hiszen, hogy nekem a sport és a
hivatás szorosan összefonódik majd az
életemben. Nagyon szeretem ezt a szigo-
rú életet. Mindenképpen olyan pályát
szeretnék választani, ami a sporttal kap-
csolatos. Talán az edzőség lesz az, nem
tudom, mindenesetre már most, fiatalon
is élvezem. Példaképem az edzőm,
Schvarcz Péter, aki kiskorom óta a mai
napig sokat segített. Igazi sportember, aki
egyébként a Magyar JKA Karate Szövetség
kapitánya is.

– Sok sikert hozó életpályát kívánok
neked! 

Páli Anna

LIVERPOOL (2013)

Pusztazámori 
hendikep-futás 2014

Már több éve folyamatos a hendikep típu-
sú futás Törökbálint, Érd, Biatorbágy tele-
püléseken, és ez év januárjának első
szombatjától Pusztazámor településen is.
A futás lényegéről: az első lefutott verseny
időeredménye lesz az alapidő a követke-
ző futáson. A versenyzőt időeredménye
alapján sorolják be, így nem egyszerre
indulnak, hanem a leggyorsabb rajtol leg-
utoljára, míg a leglassúbb indul elsőnek.
Ezért a célnál folyamatos a versenyzők
beérkezése. Akik később kapcsolódnak
be a versenysorozatba, az átlagidőnek
megfelelően indulnak (a hölgyek 9 óra 15
perces, az urak 9 óra 20 perces rajtidő-
vel).

Rajt és cél: a Petőfi Sándor és a Hunya-
di út kereszteződése, minden hónap első
szombatján 9 órától. Öltözési és tisztál-
kodási lehetőség az iskola tornatermi
öltözőjében biztosított.

A verseny távolsága: hosszú táv: 4,5
km, gyermektáv: 1500 méter. Útvonala:
Gyúró felé indulva pár száz métert
aszfalt úton teszünk meg, majd földes-
köves úton futunk a gyermektáv-fordítóig,
ott jobbra fordulva mezei, majd erdei útra
térünk rá, és a versenyt földúton, majd
aszfaltúton fejezzük be. A szintkülönbség
elenyésző, kissé hullámos a terep, azon-
ban a táj szépsége minden fáradozásun-
kat kárpótolja. A távot lehet gyalogolva,
kocogva is teljesíteni.

A rajt- és az eredménylista, a fotók a
www.hendikepweb.hu honlapon a török-
bálinti hendikep linkjén megtekinthetők,
ahol a többi futások eseményei is elérhe-
tők.

Regisztráció, jelentkezés: nevezési lap
kitöltése után egy állandó rajtszámot
adunk, amely elkísér bennünket a továb-
bi években is. Az éves díj: felnőttek:
1500, gyerekek 18 éves korig 1200 Ft.

Kedvezmények: más hendikep-futáson
való részvétel: 1200, ill. 800 Ft.

Magyar Turista Kártyával rendelkezők:
-20%, 1200, ill. 800 Ft.

Családi kedvezmény:1 felnőtt, 1vagy 2
gyerek: 2000 Ft; 2 felnőtt, 1 vagy 2 gye-
rek: 3000 Ft; 

7 év alatt, 70 év felett: -50 %, 750, ill.
600 Ft.

A résztvevők az indulásért 2 pontot, az
egyéni csúcs  javításáért plusz 1 pontot
kapnak. A januári és decemberi részvétel
3 pontot ér! Az adott versenynapon leg-
jobb időt teljesítő plusz 1 pontot kap.

Az a versenyző, aki akadályoztatva van
az adott napon, más alkalommal lefuthat-
ja a távot, a szervezőknek bediktált ered-
ményét elfogadjuk, de a plusz pontok
nem érvényesek, csak az alap jár.

Februári versenyünkön értékeljük az
előző évet, amelyen az elért pontok alap-
ján díjazzuk a résztvevőket.

A versenyt a pusztazámori sportot sze-
retők szervezik és bonyolítják, támogató-
ink a Pusztazámor Községi Önkormány-
zat, a Pusztazámor Községért Közalapít-
vány, valamint a sportot szerető civil
közösségek.

Reméljük, kezdeményezésünk sikeres
lesz, sokan részt vesznek a futásokon,
valamint a Falunapon megrendezendő
Fut a falu, valamint a Három falu két
keréken elnevezésű rendezvényen. A
különböző versenyeken egyéniben, illet-
ve csapatban indulóknak egy részvételt
jóváírunk hendikep-teljesítésként.

Érdeklődni a 06-20 438-56-03 vagy a
06-20 575-75-16 telefonon Rózsavöl-
gyi József és Bogyó Éva sporttársaknál
lehet.

Kérjük, vigye hírét versenyünknek sport-
társai, ismerősei körében; várjuk a környe-
ző települések sportolni vágyóit is!

Viszontlátásra 
a pusztazámori hendikep-futásokon!

Rózsavölgyi József
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Önkormányzati rendeletek, határozatok

Pusztazámor Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 13/2013.

(XII.19.) önkormányzati rendelete
A szociális igazgatás és a szociális 
és gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályairól

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. CXXXIX. törvény 41. § (4), 42. § (1) pontja,
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2), 10. § (1), 25.
§ (3), 26. §, 32. § (3), 33. § (7), 37. §(1) d), 38. §
(9), 43/B § (1), 45. §, 46. §, 47. § (4), 50. § (3), 55.
§ (1) b) és (3), 55/C § (1) a) és (3), 62. § (2), 92.
§(1)-(2) bekezdéseiben, és a gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 18. § (2), 29. § (1)-(3), 131. § (1),
137. § (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja

1. §
Általános rendelkezések

(1) A rendelet célja a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban Sztv.) felhatalmazása alapján a
helyi sajátosságoknak megfelelően meghatározza
az önkormányzat által biztosított egyes szociális
ellátások formáit, szervezeti kereteit, jogosultsági
feltételeit.

(2) A szociális ellátások feltételeinek biztosí-
tását, a közösségért vállalt felelősséget, a csalá-
dok támogatását és a családi egység erősítését
részesíti előnyben a képviselő-testület a szoci-
ális ellátási formák kialakítása során.

2. §
A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed Pusztazámor köz-
ség területére, a Pusztazámoron lakóhellyel (lakó-
hely hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 

a) magyar állampolgárokra 
b) bevándoroltakra és letelepedettekre
c) hontalanokra
d) a magyar hatóságok által menekültként

vagy oltalmazottként elismert személyekre
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá az

Sztv. 3. § (2) és (3) bekezdésében, a 6. és 7. §-
aiban, valamint az e rendeletben külön megje-
lölt személyekre

3. §
Eljárási rendelkezések

(1) A rendeletben meghatározott szociális ellátá-
sok megállapítására irányuló kérelem a Hivatal-
ban nyújtható be. Az eljárás –indokolt esetben –
hivatalból is megindítható.

(2) Az ellátásokra való jogosultság elbírálása
érdekében a kérelmező köteles a rendeletben
meghatározott igazolásokat benyújtani. A
kérelmező köteles az eljárás során szükséges
adatokról nyilatkozni és az ezekre vonatkozó
bizonyítékokat becsatolni.

(3) A jövedelem számításánál irányadó idő-
szak és az igazolás módja:

a) A munkabér esetén – az évközi jutalom,
prémium, 13. havi fizetés és egyéb nem
rendszeres kifizetések 1/12-ed részével
növelt – a kérelem benyújtását megelőző
hónap nettó jövedelem átlagáról szóló
munkáltatói igazolás,

b) Rendszeres pénzellátás esetén az azt
megállapító határozat és a kérelem
benyújtását megelőző havi igazoló szel-
vény,

c) Vállalkozó esetében az illetékes NAV iga-
zolása a kérelem benyújtását megelőző év
személyi jövedelemadó-alapjának 1/12-
ed részéről, valamint büntetőjogi felelős-
sége tudatában tett nyilatkozata a kérelem
benyújtását megelőző havi nettó jövede-
lemről,

d) Egyéb- rendszeres (pl. ingatlan bérbea-
dásából származó), vagy nem rendszeres
(pl. alkalmi munka) jövedelmek eseté-
ben a kérelmező büntetőjogi felelőssége
mellett tett nyilatkozata a kérelem
benyújtását megelőző havi nettó jöve-
delméről,

e) Tartásdíj esetében – az utolsó három
hónap ténylegesen megfizetett tartásdíj
összegének átlaga – a szülők közötti
egyezség jóváhagyásáról, a tartásdíj meg-
állapításáról szóló jogerős bírói ítélet,
vagy mindkét szülő és két tanú által aláírt
teljes bizonyító erejű magánokirat bemu-
tatása mellett a ténylegesen megfizetett
tartásdíj utolsó havi átvételi elismervénye,
postai feladóvevénye,

f) Ösztöndíj esetében a kérelem benyújtását
megelőző havi kézhez kapott ösztöndíj
összegének igazolása,

g) Amennyiben a nettó jövedelem kiszámí-
tásának alapjául vett időszakban az
igénylő vagy családja jövedelmében iga-
zolható ok miatt tartós romlás vélelmez-
hető, úgy az elbírálás időpontjában fenn-
álló jövedelmi viszonyokat kell figyelem-
be venni,

h) A b), c), f), g) pontokban meghatározott
jövedelmek esetében igazolásként az
adott időszakra vonatkozó bankszámlaki-
vonat is benyújtható.

(4) A kérelmező köteles a szociális körülményei-
ben, jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett válto-
zást 15 napon belül bejelenteni.

4. §
(1) Az eljárás során környezettanulmányt kell
készíteni a kérelmező szociális helyzetéről. 

(2) Amennyiben a kérelmező által benyújtott
jövedelemigazolások nem állnak összhangban
a környezettanulmány eredményével, további
adatok benyújtására kell felhívni a kérelmezőt
(pl. közüzemi számlák).

(3) Nem kell környezettanulmányt készíteni
a közgyógyellátási igazolvány elbírálása során,
valamint abban az esetben sem, ha a háztar-
tásról egy évnél nem régebbi környezettanul-
mány áll rendelkezésre.

5. §
A rendeletben megállapított pénzbeli ellátásokat
és támogatásokat a Hivatal Pénzügyi irodája pos-
tai utalással, banki átutalással, készpénzben
pénztári kifizetéssel, közüzemi gazdasági társa-
sághoz, intézményekhez történő utalással folyó-
sítja.

6. §
Hatáskör átruházás

(1) A Képviselő-testület az e rendeletben szabá-
lyozott I. fokú szociális hatáskörök közül a pol-
gármesterre ruházza át az önkormányzati segé-

lyek közül a temetési segély megállapítását és az
önkormányzati segélyek közül a 8. § (5) bekez-
désében szabályozott esetekben és keretek között
az átmeneti segély megállapítását. 

(2) A Képviselő-testület a jelen rendeletben
szabályozott I. fokú szociális hatáskörök közül
a Szociális Bizottságra ruházza át:

a) Az ápolási díj megállapítását,
b) Az önkormányzati segély megállapítását,
c) A közgyógyellátás megállapítását,
d) A beiskolázási segély megállapítását,
e) A személyes gondoskodást nyújtó szako-

sított ellátást igénylő kérelmére, az ellátást
nyújtó intézménybe történő beutalásról
szóló döntést.

(3) A Képviselő-testület a jelen rendeletben
szabályozott I. fokú szociális hatáskörök közül
a jegyzőre ruházza át: 

a) A gyermekintézményi térítési díj átvállalá-
sa mértékének megállapítását

b) Az étkeztetésre való jogosultság megálla-
pítását. 

(4) Az (1) és (3) bekezdés tekintetében a II.
fokú hatáskört a szociális bizottság előzetes
állásfoglalásának figyelembe vételével a Képvi-
selő-testület gyakorolja.

7. § 
Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
(1) A rendelet értelmében a jogosult részére jöve-
delem kiegészítésére, pótlására az alábbi szociá-
lis rászorultságtól függő pénzbeli ellátások nyújt-
hatók:

a) önkormányzati segély,
b) ápolási díj

(2) Az önkormányzati segély lehet:
a) átmeneti segély
b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
c) temetési segély
d) beiskolázási segély

Önkormányzati segély
8. §

Átmeneti segély
(1) Önkormányzati segély állapítható meg annak
a rászorulónak, akinek saját és a vele egy háztar-
tásban élő személyek egy főre jutó nettó jövedel-
me az 1. számú mellékletben foglalt jövedelem-
határt nem haladja meg, vagy aki önhibáján kívül
olyan váratlan élethelyzetbe került, hogy önerő-
ből, saját és családja létfenntartását átmenetileg
biztosítani nem tudja.

(2) Az önkormányzati segély az alábbi ese-
tekben különösen indokolt:

a) Aki baleset, betörés, családban haláleset,
tartós (legalább két hónapot meghaladó)
betegség, hosszas vagy gyakori kórházi
kezelés, munkanélkülivé válás miatt
átmenetileg létfenntartást veszélyeztető
élethelyzetbe került, nyugdíjba vonulást
követő időszakra az ellátás folyósításáig,

b) Ha a segély a kérelmező – neki fel nem
róható okból keletkezett– közüzemi díjhát-
ralékának (pl. víz, villany, gáz) rendezésé-
hez szükséges, és a szolgáltatás kikapcso-
lásának megelőzését, vagy a szolgáltatás
visszakapcsolását szolgálná, vagy olyan
pénzintézeti tartozása van, amely a lét-
fenntartását veszélyezteti, ugyanakkor ezek
mértéke még nem indokolja az adósságke-
zelési szolgáltatás igénylését.

(3) Az (1) b) pontban meghatározott eset-
ben a segély összegét közvetlenül a szolgál-
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tatónak, vagy hitelező pénzintézetnek kell
utalni, vagy elszámolási kötelezettséget kell
előírni.

(4) Az (1) b) pontjában meghatározott esetek-
ben a támogatás kamatmentes kölcsön formájá-
ban is kérhető. A kölcsön visszafizetésének idő-
tartama a kérelmező nyilatkozatát és szociális
körülményeit egyaránt figyelembe véve 2–12
hónap között állapítható meg. Ez a támogatási
forma egy évben egyszer igényelhető.

(5) Ha a kérelmező krízishelyzetére hivat-
kozva kéri a segély megállapítását és a segít-
ség nyújtása haladéktalanul szükséges, a
segély megállapításáról a képviselő-testület
által átruházott hatáskörben a polgármester is
dönthet. A polgármester által adható átmene-
ti segély összege esetenként maximum
10.000,- Ft.

(6) Indokolt esetben az átmeneti segély
Erzsébet utalvány és egyéb utalvány formájá-
ban és természetben (pl. élelmiszer, ruházat,
fűtőanyag, gyógyszer stb.) is nyújtható.

9. §
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(1) Önkormányzati segélyben részesíthető továbbá,
aki önmaga vagy családja létfenntartásáról, vagy
alkalmanként jelentkező nem várt többletkiadások
– így különösen betegséghez, halálesethez, elemi
kár elhárításához, válsághelyzetben lévő várandós
anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz,
gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe
vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,
a gyermek családba való visszakerülésének elősegí-
téséhez kapcsolódó kiadások, vagy a gyermek
súlyos betegsége, kórházi ápolása esetén, igazolt
gyógyszerköltség, vagy a gyermek hátrányos hely-
zete – miatt anyagi segítségre szorul. 

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás-
nál a törvényes képviselő utólagos elszámolási
kötelezettsége is előírható. Amennyiben a tör-
vényes képviselő e kötelezettségének neki fel-
róható okból nem tesz eleget, az elszámolási
kötelezettségére előírt határidő lejártát követő
6 hónapon belül rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban nem részesíthető.

(3) Indokolt esetben a támogatás Erzsébet
utalvány, egyéb utalvány formájában és termé-
szetben (pl. élelmiszer, ruházat, gyógyszer stb.)
is nyújtható.

10. §
Temetési segély

(1) A polgármester önkormányzati segélyt nyújt-
hat annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről
gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt
köteles, vagy köteles volt ugyan, de a temetési
költségek viselése a saját és családja létfenntartá-
sát veszélyezteti, feltéve, ha a család egy főre jutó
jövedelme nem haladja meg az 1. sz. melléklet-
ben meghatározott összeget. 

(2) A temetésre adott önkormányzati segély
legkisebb összege a helyben szokásos temetés
költségének 10%-a, amit a rendelet függeléke
tartalmaz.

(3) A temetési költségekre önkormányzati
segélyt a temetés napját követő 30 napon belül
lehet igényelni.

(4) A temetési költségekre kért önkormány-
zati segély iránti kérelemhez mellékelni kell a
temetés költségeiről a segélyt kérő vagy egy
háztartásban élő családtagja nevére kiállított
számlák eredeti példányát.

11. §
Beiskolázási segély

(1) Az önkormányzat az általános és középiskolai
tanévkezdéskor a családokat terhelő kiadások
csökkentése céljából beiskolázási segélyt nyújthat

azon gyermekes családok részére, amelyekben az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 1.
számú mellékletben meghatározott összeget.

(2) A beiskolázási segély legmagasabb
összege gyermekenként legfeljebb 6000 Ft. 

(3) A beiskolázási segély megállapítható:
a) kérelemre,
b) hivatalból,
c) oktatási intézmény jelzésére.
(4) A kérelmet a feltételek fennállása esetén

a szülő (törvényes képviselő) terjesztheti elő a
szükséges jövedelemigazolásokkal és iskolalá-
togatási igazolásokkal együtt minden év szep-
tember 30.-ig. 

12. § 
Ápolási díj

(1) Az ápolási díj megállapítására, felülvizsgálatá-
ra és megszüntetésére az Sztv. 41-44. §-ai az irá-
nyadóak.

(2) A Szociális Bizottság a 18. életévét betöl-
tött, tartósan beteg személy ápolását, gondozá-
sát végző hozzátartozónak ápolási díjat állapít
meg, ha a családjában az egy főre jutó jövede-
lem az 1. számú mellékletben meghatározott
összeget nem haladja meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti ápolási díj össze-
ge az éves központi költségvetésben meghatá-
rozott alapösszeg 80 %-a. Ha az ápolást végző
személy ápolási kötelezettségét nem teljesíti, a
tudomásszerzéstől számított 15 napon belül
ellátásának folyósítását meg kell szüntetni. 

(4) Az ápolási díjra való jogosultság feltéte-
leit a jogosultságot megállapító szerv kétéven-
te legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a felül-
vizsgálat során megállapítást nyer, hogy a felté-
telek továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a
felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább
kell folyósítani. A felülvizsgálatot az ellátás
megállapítását, vagy az előző felülvizsgálatot
követő második év március 31. napjáig kell
végrehajtani.

Természetben nyújtott ellátások
13. §

Közgyógyellátás
(1) A szociálisan rászorult kérelmező méltányos-
sági közgyógyellátásban részesíthető, ha a havi
rendszeres gyógyító ellátásának elismert költsége
meghaladja:

a) a családban az egy főre jutó havi nettó
jövedelem 20 %-át, egyedül élő esetén a
15 %-át. 

b) 70 éves életkort betöltött kérelmező ese-
tén 10 %-át.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően
közgyógyellátásban részesíthető a kérelmező,
ha a havi rendszeres gyógyító ellátásának elis-
mert költsége nem éri el az (1) bekezdésben
meghatározott mértéket, de eléri a nyugdíjmi-
nimum 25 %-át.

(3) Különösen indokolt a közgyógyellátás,
ha a kérelmező az (1)-(2) bekezdésekben meg-
határozott feltételeknek megfelel és a közös
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jöve-
delme nem haladja meg a nyugdíjminimum
150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át.

14. §
Gyermekintézményi térítési díj 

átvállalása
(1) Az önkormányzat a gyermekintézmények térí-
tési díjának átvállalását rendelheti el a szülő
kérelmére, amennyiben azt a család szociális
helyzete indokolja.

(2) Ha a családban az egy főre jutó havi
nettó jövedelmének összege nem haladja meg:

a) az öregségi nyugdíjminimum mindenkori

legkisebb összegének 130 %-át, a térítési
díj 50 %-a kedvezményként biztosítandó
a két vagy több gyermeket nevelő szülő
részére,

b) az öregségi nyugdíjminimum mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át, úgy a
térítési díj 70 %-a kedvezményként bizto-
sítandó a gyermekét egyedül nevelő szülő
esetében.

(3) Az átvállalás mértékéről szóló döntés a
jegyző hatáskörébe tartozik.

(4) A szeptembertől induló új tanévre vonat-
kozó és nyári hónapokban benyújtott kérelem
esetén az új tanév első napjától a következő év
június 30. napjáig kerül megállapításra a támo-
gatás.

(5) A tanévkezdést követően benyújtott
kérelmek esetén a kérelem benyújtását követő
hónap első napjától a következő év június 30.
napjáig kerül megállapításra a támogatás.

15. §
Rendszeres szociális segély 

folyósításának feltételei
(1) Az aktív korúak ellátására, a foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra, valamint a rendszeres
szociális segélyre jogosultak körét, a jogosultság
feltételeit és a támogatás mértékét a Szt. 33. § -
37/C. §-ai és e rendelet határozzák meg.

(2) Az aktív korú nem foglalkoztatott sze-
mély a rendszeres szociális segély folyósításá-
nak feltételeként együttműködni köteles az
Esély Szociális Társulás Gyermekjóléti Központ
Családsegítő Szolgálattal (továbbiakban: Csa-
ládsegítő)  

(3) Az aktív korú nem foglalkoztatott sze-
mély a rendszeres szociális segély folyósításá-
nak feltételeként – az (1) bekezdésben megha-
tározott szervvel – az alábbiak szerint köteles
együttműködni:

a) az együttműködésre kijelölt szervnél
nyilvántartásba veteti magát a rendszeres
szociális segélyt megállapító határozat
jogerőre emelkedését követő 15 napon
belül, és

b) a beilleszkedését elősegítő programról
írásban megállapodik az együttműködés-
re kijelölt szervvel, továbbá

c) teljesíti a beilleszkedést segítő program-
ban foglaltakat,

d) a segélyre való jogosultsági feltételeinek
felülvizsgálatában együttműködik.

e) a program időtartama alatt a nem foglal-
koztatott személlyel kapcsolatot tart,
melynek során 3 havonta személyes talál-
kozás útján figyelemmel kíséri a megálla-
podásban foglaltak betartását, ennek
tényét írásban rögzíti,

(4) Az együttműködésre kijelölt szervvel tör-
ténő együttműködés eljárási szabályai:

a) a Hivatal a rendszeres szociális segély meg-
állapításáról és az együttműködési kötele-
zettségről szóló határozat egy példányával
értesíti az együttműködésre kijelölt szervet,

b) az együttműködésre kijelölt szerv Család-
segítő
ba) az aktív korú nem foglalkoztatott sze-

mélynek – korára, szociális helyzeté-
re, mentális és egészségi állapotára
tekintettel – egyénre szabott együtt-
működési programot határoz meg írá-
sos megállapodás keretében, s azt
megküldi a Hivatalnak,  

bb) évente legalább egy alkalommal írá-
sos értékelést készít a program végre-
hajtásáról,  szükség esetén – a nem
foglalkoztatott személy bevonásával

– módosítja a programot, melynek egy pél-
dányát továbbítja a Hivatalnak             
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(5) Nem minősül együttműködőnek az, aki a
(2) bekezdésben foglalt együttműködési kötele-
zettség bármely feltételének nem tesz eleget.

(6) Amennyiben az együttműködés hiánya
valamely akadályoztatással összefüggő mulasz-
tásból áll, a kötelezettséget az akadályoztatás
megszűnését követő 8 napon belül lehet pótol-
ni annál a szervnél, amelynek eljárásában, ille-
tőleg intézkedése során a mulasztás történt.

(7) A rendszeres szociális segélyt kérelmező
köteles a részben vagy egészben tulajdonát
képező ingatlan(ok) tulajdoni lap másolatát –
vagy az ezek hivatalból történő beszerzéséhez
szükséges hozzájáruló nyilatkozatot – a bead-
ványához mellékelni.

(8) Az aktív korúak ellátását kérelmező, aki
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra válik
jogosulttá, az Sztv. 33. §-ában foglaltakon felül
a jogosultság egyéb feltételeként köteles a
házának, lakásának, kertjének rendben tartásá-
ra az alábbiak szerint:

a) A házhoz, lakáshoz tartozó udvar, kert
rendben tartása, különös tekintettel az
esetlegesen ott található szemét és lom
eltávolítására, gyommentesítés,

b) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert,
udvar, rágcsálóktól, kártevőktől való men-
tesítése 

Személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások

16. §
Az ellátások formái

(1) Az önkormányzat a szociális alapellátásokat a
szerződés útján kijelölt szerv által biztosítja. A
személyes gondoskodás magában foglalja a szo-
ciális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátá-
sokat.

1. Pusztazámor község területén biztosított
szociális alapellátási formák:

a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
d) támogató szolgáltatás
2. Intézményi ellátások:
a) nappali ellátás 
b) átmeneti elhelyezés (éjjeli menedékhely)
3. Gyermekjóléti alapellátások:
a) gyermekjóléti szolgáltatás
b) gyermekek napközbeni ellátása – iskolai

napközi, óvoda
(2) Az önkormányzat a szociális alapszolgál-

tatásokat
a) az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jel-

zőrendszeres házi segítségnyújtás, család-
segítés, támogató szolgáltatás, nappali
ellátás (idősek) tekintetében az Esély Szo-
ciális Társulás Szociális és Gyermekjóléti
Központja 

b) Fogyatékosok nappali ellátása tekinteté-
ben az Esély Szociális Társulás,

c) Az intézményi ellátásokat ellátási szerző-
dés útján biztosítja

(3) Az önkormányzat a gyermekjóléti szol-
gáltatást az Esély Szociális Társulás Szociális és
Gyermekjóléti Központja útján biztosítja. 

17. §
Ellátás igénybevételének módja

(1) A szociális ellátások és személyes gondosko-
dást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevéte-
lére a Sztv. 93-94/D. §-aiban, a Gyvt. 31-32. §-
aiban, valamint az e rendeletben szabályozottak
az irányadóak. A jelen rendelet 16. § (1) 3. pont-
jában meghatározott ellátások közül önkéntesen
igénybe vehető ellátás, az igénylő, illetve törvé-
nyes képviselője (továbbiakban együtt: kérelme-
ző) kérelmére történik. Cselekvőképtelen személy

kérelmét a törvényes képviselője, korlátozottan
cselekvőképes személy kérelmét a törvényes kép-
viselő beleegyezésével a kérelmező önállóan ter-
jesztheti elő.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások iránti kérelemről az intézményvezető
dönt. Az Önkormányzat által ellátási szerződés
keretében biztosított szolgáltatások esetén, a
fenntartó intézményi elhelyezésre irányuló dön-
tése ellen a közléstől számított nyolc napon belül
az Önkormányzathoz lehet fordulni. A kérelem-
ről a Szociális Bizottság határozattal dönt. 

(3) Az intézményvezető köteles a kért ellá-
tást biztosítani, amennyiben a rászorultság fel-
tételei fennállnak. 

(4) Az intézmény vezetője külön eljárás nél-
kül biztosíthatja az ellátást, ha a kérelmező
életét vagy testi épségét veszélyeztető élethely-
zetbe kerül.

(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátá-
sok iránti kérelmet – a családsegítés, a hajlék-
talan személyek nappali ellátása, a hajléktala-
nok éjjeli menedékhelye, továbbá  a gyermek-
ek napközbeni ellátása és a gyermekjóléti szol-
gáltatás kivételével – a személyes gondosko-
dást nyújtó szociális ellátások igénybevételről
szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1.
számú mellékletében meghatározott forma-
nyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mel-
lékelni kell a jövedelemnyilatkozatban felso-
rolt jövedelmekről szóló igazolást, a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás és támogató szol-
gáltatás esetében a szociális rászorultságot iga-
zoló iratokat.

(6) Ha a díjfizetésre kötelezett a személyi
térítési díjat vitatja, úgy az értesítés kézhezvé-
telétől számított 8 napon belül az Önkormány-
zathoz fordulhat.

(7) A személyes gondoskodást nyújtó szoci-
ális és gyermekjóléti ellátásoknál e rendelet
szabályain túl a Szociális Bizottság jogosult
méltányosság gyakorlására az alábbi esetek-
ben:

a) az intézménybe történő felvétel,
b) az intézményvezető által meghatározott

személyi térítési díj mérséklése, elengedé-
se,

c) az intézményi ellátással kapcsolatos fel-
lebbezések.

(8) A személyes gondoskodást nyújtó szoci-
ális és gyermekjóléti ellátások iránti kérelmet
az illetékes intézmény vezetőjénél kell benyúj-
tani szóban, vagy írásban.   

(9) Az ellátások igénylésénél csatolni kell a
kérelem benyújtását megelőző havi rendszeres
jövedelmet tanúsító igazolást.

(10) A fogyatékosok nappali intézményében
történő elhelyezéskor a (4) bekezdésben foglal-
takon kívül a háziorvos (kezelőorvos) szakvéle-
ményét is csatolni kell.

(11) Jogosulatlanul igénybe vett ellátás meg-
térítésénél az Sztv. 17. § alapján kell eljárni.

18. §
Az ellátások megszüntetésének esetei

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást meg
kell szüntetni:

a) a jogosult törvényes képviselőjének kérel-
me alapján,

b) az intézmény házirendjének súlyos meg-
sértése esetén,

c) a rászorultság megszűnése esetén,
d) abban az esetben, ha a gondozott az ellá-

tást 3 hónapig bejelentés nélkül nem
veszi igénybe,

e) a jogosult halála esetén.
(2) Az ellátás megszűnésének időpontjaként

az utolsó ellátásban töltött napot kell figyelem-
be venni.

19. §
Szociális alapszolgáltatás

(1) Az alapszolgáltatások működtetésének célja a
szociálisan rászoruló személyek saját lakókör-
nyezetben történő ellátásának biztosítása. Az
Önkormányzat a szociális ellátásokat az e ren-
delet 2. §-a alapján biztosítja. Az időskorúak
alap- és nappali ellátását az Esély Szociális Tár-
sulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által
biztosítja.

(2) A Gondozási Központ feladatai:
a) Ellátja Pusztazámor község területén az

időskorúak részére a 16. § (2) a) és b)
pontja szerinti alapszolgáltatásokat.

b) Az Intézmény erre szerződött szolgáltató
útján biztosítja az étkeztetést, ezen belül
legalább napi egyszer meleg étkezés
igénybevételét a szociálisan rászorultak-
nak, akik azt önmaguk, vagy eltartottjaik
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel
nem képesek biztosítani, különösen
koruk, egészségi állapotuk, fogyatékossá-
guk, pszichiátriai betegségük, szenve-
délybetegségük, vagy hajléktalanságuk
miatt.

c) Szervezi a házi segítségnyújtást, amellyel
biztosítja a jogosult önálló életvitelének
lakásában történő fenntartását, a gondo-
zás módját, formáját és gyakoriságát. Az
intézményvezető a jogosult egészségi
állapota valamint a háziorvos javaslatá-
nak figyelembevételével az egyéni szük-
ségleteknek megfelelően határozza meg a
gondozási szükségletet. 

d) Megszervezi az ellátási területen jelentke-
ző gondozási igények felmérését.

e) Elősegíti a különböző állami, önkormány-
zati és civil szervezetek közötti együttmű-
ködést, összehangolja az egyén érdeké-
ben végzett gondozási feladatokat.

f) A nappali ellátást biztosító intézmény
telephelye: Sóskút, Fő u. 3. Az időskorúak
nappali ellátása étkezés igénybe vétele
nélkül térítésmentes. Az intézményen
kívüli programokra térítési díj kérhető.

(3) Idősek nappali ellátásának keretében biz-
tosítja:

a) napközbeni tartózkodást
b) társas kapcsolatok lehetőségét
c) az alapvető higiéniai szükségletek kielégí-

tését
d) biztosítja a szociális és mentális támoga-

tásra szoruló, önmaguk ellátására részben
képes időskorúak, valamint a 18. életévü-
ket betöltött, saját otthonukban élő egész-
ségkárosult személyek napközbeni gon-
dozását.

(4) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni az
a) életkora,
b) egészségi állapota,
c) fogyatékossága,
d) pszichiátriai betegsége,
e) szenvedélybetegsége, vagy
f) hajléktalansága
miatt rászoruló személyt.
(5) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki

65. életévét betöltötte.
(6) A 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletben

foglaltak szerint egyszerűsített előgondozást
kell végezni

a) a házi segítségnyújtást, 
b) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,
c) személyi segítő szolgáltatás esetén a

támogató szolgáltatást, 
d) a fogyatékosok nappali ellátását,
e) a demens személyek számára nyújtott

nappali ellátást 
megelőzően.
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20. §
Étkeztetés

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri   meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk,
illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) A Képviselő-testület az étkeztetésre való
jogosultság megállapítására vonatozó hatáskö-
rét (amennyiben az igénylő vitatja az intéz-
ményvezető döntését) a jegyzőre ruházza át.

(3) Az étkeztetést az intézmény vásárolt
szolgáltatásként biztosítja. Amennyiben a szol-
gáltató időszakosan nem üzemel, az igénybe-
vevők részére az intézmény más szolgáltató
közreműködésével meleg ételt, vagy élelmi-
szercsomagot biztosít.

21. §
Családsegítés

(1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segít-
ségre szoruló személyek, családok számára az
ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízis-
helyzet megszüntetése, valamint az életvezetési
képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

(2) A családsegítés körében nyújtott szolgál-
tatások térítésmentesek.

22. §
Házi segítségnyújtás

(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást
igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében
kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása
érdekében szükséges ellátást.

(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosí-
tani kell

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok
elvégzését,

b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott
és lakókörnyezete higiéniás körülményei-
nek megtartásában való közreműködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának meg-
előzésében, illetve azok elhárításában
való segítségnyújtást.

(3) Az intézményvezető, ennek hiányában a
jegyző által felkért szakértő, a gondozási szük-
ségletet jogszabályban meghatározottak szerint
megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási
szükséglet mértékét.

(4) A házi segítségnyújtás keretében nem kell
fizetni térítési díjat az ellátott lakásán történő
segítő beszélgetésért, mentális segítségnyújtásért.

23. §
Hajléktalan ellátás

A hajléktalan személyeknek nyújtott szociális
alapszolgáltatásokat, valamint az éjjeli menedék-
hely működtetését az önkormányzat ellátási szer-
ződés alapján biztosítja.

24. §
Támogató Szolgálat

(1) A támogató szolgálat célja a fogyatékos szemé-
lyek önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének
megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli köz-
szolgáltatások elérésének segítésével, valamint
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli
speciális segítségnyújtás biztosítása.

(2) A támogató szolgálat személyi térítési díj-
kedvezmény feltételeit, mértékét és a szállítás
díját Budaörs Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének az Esély Szociális Társulás Szo-
ciális és Gyermekjóléti Központ által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 32/2013. (VI.24.) önkor-
mányzati rendelete tartalmazza. 

25. §
Fogyatékosok nappali intézménye 

(Fejlesztő Napközi)
(1) A fogyatékosok nappali intézménye a 3. élet-
évüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes
vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szo-
ruló fogyatékos, vagy autista személyek részére
biztosít ellátást. Az ellátást az Önkormányzat az
Esély Szociális Társulás útján biztosítja. Az ellátás
keretében nyújtott szolgáltatások:

a) a napközbeni tartózkodás,
b) a társas kapcsolatok lehetősége,
c) az alapvető higiéniai szükségletek kielégí-

tése.
(2) Fogyatékosok intézményébe az ellátotta-

kat véglegesen csak 3 hónap próbaidő után
lehet felvenni.

(3) A fogyatékosok intézményében legalább
napi háromszori étkezést kell biztosítani.

26. §
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás iránti
kérelmet az intézményvezetőnél kell benyújtani.

(2) Egészségi állapot miatti rászorultságot
orvosi igazolással kell igazolni. 

(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
igénybevétele szempontjából szociálisan
rászorult

a) az egyedül élő 65 év feletti személy,
b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy

pszichiátriai beteg személy, vagy
c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év

feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy, ha egészségi
állapota indokolja a szolgáltatás folya-
matos biztosítását, és családjában az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az
1. sz. mellékletben meghatározott össze-
get. A jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tás szociálisan rászorultak esetén térítés-
mentes. 

27. §
Nappali ellátás

(1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és
elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolca-
dik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy
idős koruk miatt szociális és mentális támogatás-
ra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek, részére biztosít lehetőséget a napköz-
beni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, vala-
mint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégíté-
sére, továbbá igény szerint megszervezi az ellá-
tottak napközbeni étkeztetését.

(2) A nyitvatartási rendet az intézmény Szer-
vezeti és Működési Szabályzata, a közösségi
együttélés szabályait a Házirend tartalmazza.

(3) Az idősek nappali ellátása térítésmente-
sen vehető igénybe. 

28. §
A gyermekek védelmének rendszere

A gyermekek védelmét a képviselő-testület a
következő pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátá-
sok keretében biztosítja:

a) Pénzbeli és természetbeni ellátások:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

mény
- óvodáztatási támogatás

b) Személyes gondoskodást nyújtó gyermek-
jóléti alapellátások
- gyermekjóléti szolgálat
- gyermekek napközbeni ellátása

Személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások

29. §
Általános szabályok

(1) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli és
természetbeni gyermekvédelmi ellátások iránti
támogatási kérelmet a szülő, vagy törvényes kép-
viselő a Hivatalban terjesztheti elő.

(2) A gyermekjóléti alapellátásoknak hozzá
kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban
történő nevelésnek elősegítéséhez, a veszé-
lyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint
a gyermek családjából történő kiemelésének
megelőzéséhez.

30. §
A gyermekjóléti szolgálat

(1) A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek testi,
lelki egészségének, családban történő nevelésének
elősegítése érdekében végzett tevékenység, melyet
a Gyvt. 39.-40. § (1), (2) bekezdései alapján az
Önkormányzat az Esély Szociális Társulás Szociális
és Gyermekvédelmi Központja által és a Központ-
tal kapcsolatban lévő, a gyermekvédelmi rendszer-
hez kapcsolódó egyéb intézményekkel és szerve-
zetekkel való együttműködés keretében látja el. 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata:
a) a gyermek családban történő nevelésének

elősegítése,
b) a gyermek veszélyeztetettségének meg-

előzése, megszüntetése,
c) felkérésre környezettanulmány készítése,
d) családjából kiemelt gyermek visszahelye-

zésének segítése,
e) hatósági eljárásban segítség, különböző

az alapellátások keretében nyújtott szol-
gáltatások biztosításával,

f) együttműködik a gyermekek érdekében a
jelzőrendszerben dolgozó szakemberek-
kel

g) szociális válsághelyzetben lévő várandós
anya támogatása, segítése, tanácsadás.

(3) A gyermekek veszélyeztetettségének meg-
előzése céljából észlelő- és jelzőrendszert
működtet, valamint együttműködik a gyermek-
védelmi rendszerhez kapcsolódó intézmények-
kel és szervezetekkel, valamint szakmai segítsé-
get nyújt a nevelési- oktatási intézményekben
folyó gyermekvédelmi tevékenység ellátásához.

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

31. §
Gyermekek napközbeni ellátása

(1) Gyermekek napközbeni ellátása a gyermek
korától függően a nevelési-oktatási intézmények-
ben szervezett óvodai és iskolai ellátás keretében
valósul meg. 

(2) Az önkormányzat az óvodás korú gyer-
mekek és oktatási intézmények tanulói részére
gyermekétkeztetést biztosít.

32. §
Térítési díjak

(1) A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak
nappali ellátása, támogató szolgáltatás intézmé-
nyi és személyi térítési díjait Budaörs Város
Önkormányzata Képviselő-testületének az Esély
Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti
Központ által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről vala-
mint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013.
(VI.24.) önkormányzati rendeletében meghatáro-
zott részét köteles fizetni. A térítési díj fennmara-
dó részét az önkormányzat egyenlíti ki.

(2) A személyi térítési díjat, illetve a szolgál-
tatási díját minden hónap 10-ig kell befizetni.

(3) A személyi térítési díj nem haladhatja
meg az igénybevevő rendszeres havi jövedel-
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mének étkeztetés esetén a 30 %-át, házi segít-
ségnyújtás esetén 25 %-át, mindkét szolgálta-
tás igénybevétele esetén a 30 %-át.

(4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és
a támogató szolgáltatást igénybevevő szociáli-
san nem rászorult ellátottak esetében az intéz-
ményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg.

(5) Az Intézményvezető a mindenkori téríté-
si díjakról, illetve azok változásairól írásos
értesítést küld az ellátott, illetve törvényes kép-
viselője részére.

33. §
Záró rendelkezések

(1) A rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba,
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésének napján
hatályát veszti a szociális igazgatásról és a szo-
ciális ellátások helyi szabályozásáról szóló
3/2008. (VI.17.) rendelet, a felnőtt és gyermek
személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások-
ról szóló 5/2008.(VI.17.) rendelet, valamint a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi
szabályairól szóló 4/2008.(VI.17.) rendelet.   

dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

A rendeletet a Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2013. december 10-i ülé-
sén fogadta el.  Kihirdetve 2013. december   19.-
én.

Kivonat a Pusztazámor Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. november 21-i 
ülésén hozott határozatokból

97/2013. (XI.21.) számú Képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor Községért
Közalapítvány 2012. évre vonatkozó közhasznú-
sági jelentéséről szóló tájékoztatót és könyvvizs-
gálói jelentést elfogadja. 

98/2013. (XI.21.) számú Képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Napköziotthonos Óvoda
beszámolóját a 2012. évi működéséről és a
2013/2014. évi munkaterv ismertetését elfogadja. 

99/2013. (XI.21.) számú Képviselő-
testületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő
Testülete úgy dönt, hogy Sóskút Község Önkor-
mányzatával együtt pályázatot kíván benyújtani a
KMOP-4.7.1-13 jelű, „Elektronikus helyi közigaz-
gatási infrastruktúra fejlesztése” c. pályázati felhí-
vásra a helyi önkormányzatok közigazgatási és
közszolgáltatási rendszereinek a belső munkafolya-
matok hatékonyabb működtetéséhez és ügyfélbarát
szolgáltatások nyújtásához szükséges, az önkor-
mányzati ASP központ igényeivel összehangolt fej-
lesztése, az e-közigazgatási eszközök egységesített
szolgáltatásként való igénybe vételét lehetővé tevő
ASP központhoz való csatlakozás céljából.

A pályázati felhívás alapján az önkormány-
zati ASP központ nagy teljesítményű és kapaci-
tású, magas biztonságú, magas rendelkezésre
állású, korszerű eszközökből kiépített IT köz-
pont útján szolgálja ki a településeket. A rend-
szer által nyújtott szolgáltatások – szakrendsze-
rek a következők:

1. Gazdálkodás
2. Ingatlanvagyon kataszter
3. Önkormányzati adó
4. Iratkezelés
5. Ipar- és kereskedelem
6. Település Portál,
melyek közül Sóskút és Pusztazámor közös

önkormányzati hivatala várhatóan a kiemelt 4
szakrendszert kívánja kiépíteni és igénybe venni.

A tervezett fejlesztés megvalósítási költsége
várhatóan 8.000.000 –10.000.000 Ft, melynek
pontos összege a bekért árajánlatok szerint a
legkedvezőbb alapján kerül kialakításra.

A támogatási intenzitás 100%, így települési
önerő biztosítása nem szükséges.

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő Testülete egyetért a pályázat benyújtásával
és támogatja projekt megvalósítását.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

100/2013.(XI.21.) számú Képviselő-
testületi határozat:

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete által adományozandó elismerésekről szóló
10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet 9-10. §-
ai alapján úgy dönt, Községi Ösztöndíjat állapít
meg a 2012/2013-as tanévben elért eredmények-
re tekintettel:
Kenéz Martina pusztazámori lakos részére
10 000 Ft összegben. 

101/2013. (XI.21.) számú Képviselő-
testületi határozat:

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Miklósi Mátyástól és Mik-
lósi-Vass Erikától  a továbbiakban az iskola torna-
termének használatára nem kér terembérleti díjat. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

102/2013. (XI.21.) számú Képviselő-
testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete azzal ért egyet, hogy az egyház és az
önkormányzat által a temető üzemeltetése tárgyá-
ban kötendő szerződés tervezetébe bele kell fog-
lalni, hogy a költségek átvállalásáért cserébe a sír-
helyek megváltási díja az önkormányzat bevétele
legyen.

dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

Kivonat a Pusztazámor Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. december 10-i 
ülésén hozott határozatokból

104/2013. (XII.10.) számú Képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy elfogadja a helyi esély-
egyenlőségi program programot. 

105/2013. (XII.10.) számú Képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az ÉTV Kft. tulajdonában
lévő, Pusztazámorra jutó vagyonelemeket térítés-
mentesen kívánja átvenni. 

106/2013. (XII.10.) számú Képviselő-
testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a határozat melléklete szerint elfo-
gadja a Pusztazámor Községi Önkormányzat,

Sóskút Község Önkormányzat és Tárnok Nagy-
község Önkormányzat által a közterület-felügye-
leti feladatok ellátására létrehozott önkormányza-
ti igazgatási-hatósági társulás megszűnésével
kapcsolatos végelszámolást.

107/2013. (XII.10.) számú Képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor Községi
Önkormányzat, mint tulajdonos nyújtson be
kérelmet a földhivatalhoz, hogy az engedélyezze
a Pusztazámor 087/11 hrsz-ú ingatlan más célú
hasznosítást telephely céljából. A képviselő testü-
let felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére. 

108/2013. (XII.10.) számú Képviselő-
testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a határozat melléklete szerint elfo-
gadja a Pusztazámor Községi Önkormányzat és
Sóskút Község Önkormányzat által az általános
iskola fenntartására létrehozott társulás megszű-
nésével kapcsolatos végelszámolást.

109/2013. (XII.10.) számú Képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a faluért végzett kiváló és lelkiisme-
retes munkájáért Pátrovics Benedek polgármes-
tert egy havi illetményének megfelelő összegű
jutalomban részesíti a 2013. évi költségvetésben
elkülönített keret terhére. Felkéri a jegyzőt a szük-
séges intézkedések megtételére.

110/2013. (XII.10.) számú Képviselő-tes-
tületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 85/2013 (IX.24.) számú határozatát úgy
módosítja, hogy az abban meghatározott
1.000.000 Ft támogatás még fel nem használt része
terhére a rendőrség állománya részére személyes
ajándék adható. Az erre a célra felhasználható
összeg a közterhek levonása után fennmaradó rész. 

111/2013. (XII.10.) számú Képviselő-tes-
tületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy minden 65 év feletti,
pusztazámori bejelentett lakos részére – aki élet-
vitelszerűen Pusztazámoron tartózkodik – fejen-
ként 5.000 forint karácsonyi ajándékot utal ki a
2013. évi költségvetés átmeneti segélykeret terhé-
re. A szükséges intézkedések megtételére felkéri a
polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

112/2013. (XII.10.) számú Képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2014.
január 1-től átveszi, visszaveszi a Pusztazámorért
Közalapítványtól a településüzemeltetéssel kap-
csolatos feladatokat és kötelezettségeket. A 2014.
évi költségvetést ennek megfelelően kell tervezni
és meg kell kezdeni az átvétellel kapcsolatos
intézkedések előkészítését.   

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

A kivonat hiteles: 2013. december 19.
A rendeleteket és határozatokat 
betűhíven közöljük. – a szerk.
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Itt járt a Mikulás

Sok gyerek és család jött el december 6-
án a pusztazámori iskola tornatermébe a
Mikulásváró ünnepségre. Amíg a gyere-
kek várták, hogy hozzájuk is megérkez-
zen a jóságos Mikulás, a tanító és óvó
nénik kézműveskedésre hívták az ügyes
kezűeket, mások ügyességi játékokon
szórakozhattak.  Készíthettek fakanálan-
gyalkát, Mikulást vagy épp  origamizhat-
tak a felnőttekkel együtt. Az ünnep han-
gulatát tovább fokozták az anyukák által
készített finomabbnál finomabb sütemé-
nyek. A szülők színvonalas adventi vásár-
ra várták az érdeklődőket. 

Közben megérkezett a Görömbő Kom-
pánia. Az előadásuk valójában közös
játék volt a közönséggel, mely során
kicsik és nagyok aktív szereplőivé váltak a
mesének, és végül egy vidám táncház for-

gatagában találták magukat. Unokák és
nagymamák, anyukák és apukák mulat-
hattak együtt, a közös játékban feloldód-
va. S hogy a mesében fontos szerepet ját-
szó dudát, tekerőt és egyéb zeneszerszá-
mokat megismerjék, a táncok végeztével
a muzsikusok bemutatták hangszereiket.
A Mikulás kesztyűje című mesének és a
beleszőtt népi gyermekjátékoknak lehet-
tek szereplői, hősei, táncosai azok, akik a
Görömbő Kompániával töltöttek egy órát. 

Amint véget ért a mese, a gyerekek
egyre hangosabban hívták a Mikulást, aki
meghallva a nagy gyerekzsivajt betoppant
közéjük, cipelve nehéz zsákját az ajándé-
kokkal. Minden gyerek, jó és rosszcsont
egyaránt, ajándékkal térhetett haza. 

Kiss Ágnes
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Áder János köztársasági elnök április 6-
ára tűzte ki a parlamenti választás idő-
pontját. Az országgyűlési és az európai
parlamenti választások időszakára a jog-
szabályok értelmében átalakul a Nemzeti
Választási Bizottság (NVB). 

Az országgyűlési frakcióval rendelkező
pártok delegáltjai helyére az országos lis-
tát állító pártok és nemzetiségi önkor-
mányzatok küldhetnek megbízott tago-
kat. A választási eljárásról szóló törvény
szerint az NVB hét tagját és három pót-
tagját a köztársasági elnök javaslatára az
Országgyűlés választja meg, ez tavaly
szeptemberben megtörtént.

Az NVB-be a választott tagokon túl pár-
tok megbízottjai is ülhetnek: az Országgyű-
lés alakuló ülésétől a következő országgyű-
lési választások időpontjának kitűzéséig a
parlamentben frakcióval rendelkező pártok
egy-egy tagot delegálhatnak a testületbe. Az
országgyűlési választások kiírásával egy
időben megszűnik a pártdelegáltak mandá-
tuma, ettől kezdve a testületnek csak az
Országgyűlés által választott tagjai lehetnek
egészen addig, amíg a választáson induló

pártok és nemzetiségek nem állítanak
országos listát. Az országos listájuk nyilván-
tartásba vételének jogerőssé válásától a pár-
tok egy-egy tagot delegálhatnak az NVB-be.
A nemzetiségi listát állító országos nemzeti-
ségi önkormányzatok is megbízhatnak egy-
egy embert a képviseletükkel az NVB-ben,
azonban ezek a tagok csak a nemzetisége-
ket érintő ügyekben szavazhatnak.

Az NVB tagjainak száma így tehát rész-
ben attól függ, hány, választáson induló
szervezet tud országos listát állítani az
országgyűlési választáson. Az országgyű-
lési képviselők választásán az országos
lista állítása jogán az NVB-ben helyet fog-
laló NVB-delegáltak megbízatása az
Országgyűlés alakuló üléséig tart.

Az NVB független, kizárólag a törvény-
nek alárendelt szerv, amelynek elsődleges
feladata a választási eredmény megállapítá-
sa, a választások tisztaságának, törvényes-
ségének biztosítása, a pártatlanság érvénye-
sítése és szükség esetén a választás törvé-
nyes rendjének helyreállítása. Általános fel-
adata, hogy iránymutatást adjon ki a válasz-
tással kapcsolatos jogszabályok egységes

értelmezéséért, az egységes joggyakorlat
kialakításáért és megállapítsa a választás
országosan összesített eredményét.

Az NVB dönt a hatáskörébe tartozó
kifogásokról – így például a külképvisele-
ti választási iroda tevékenységével kap-
csolatos kifogásokról is –, valamint az
országgyűlési egyéni választókerületi
választási bizottságok határozatai elleni
fellebbezésekről. Ha törvénysértés jut a
tudomására, kezdeményezi a hatáskörrel
rendelkező szerv döntését.

Az NVB megállapítja, mely jelölőszer-
vezetek érték el a törvényben meghatáro-
zott ötszázalékos szavazathatárt; ezen lis-
ták jelöltjei juthatnak mandátumhoz. Leg-
később a szavazást követő 19. napon
megállapítja, hogy a listák jelöltjei közül
kik szereztek mandátumot, és megállapít-
ja a választás országos listás eredményét
is. Feladata továbbá, hogy kiadja a man-
dátumot szerző képviselőknek a megbí-
zólevelet. Az NVB elnöke a választást
követően beszámol az országgyűlési
választásokról.

MTI 

Átalakul a Nemzeti Választási Bizottság

Összehasonlítható 
internetcsomagok 

A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács (HÉT) Egyesület tagvál-
lalatai valamennyi internetes díjcsomagjukra vonatkozóan
feltöltötték honlapjaikra azt az egységes táblázatot, amely-
ben összehasonlíthatóan mutatják be a díjcsomagok leg-
fontosabb elemeit.

Az összehasonlító táblázatok segíthetik a fogyasztókat,
hogy könnyebben tudják kiválasztani az igényeiknek meg-
felelő díjcsomagokat. A táblázatok az egyes szolgáltatók
oldalain, az internetes díjcsomagok részleteinek ismerteté-
sénél találhatóak meg.

A HÉT tagjai a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal
(NMHH) egyeztetve kialakították az úgynevezett „Hálózat-
semlegességi kódexet”, amely az önszabályozás keretrend-
szerét tartalmazza. Az egyesület valamennyi internetszol-
gáltató tagvállalata által aláírt kódex rögzíti a szolgáltatók
egységes, fogyasztóbarát tájékoztatási célokat szolgáló
eljárásait.

Az egyesület tagjai: a Digi Kft. az Invitel Távközlési Zrt.,
a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség, a Magyar Tele-
kom Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt., a UPC Magyaror-
szág Kft., a Vodafone Magyarország Zrt. és a Magyar Kábel-
televíziós és Hírközlési Szövetség.

A kábelszövetségek tagvállalatait is beleértve több mint
210 szolgáltató vállalta magára nézve kötelezőnek a
kódexben foglaltakat.

MTI  

Otthoni ápolási tudnivalók
Az otthoni ápolás ismereteiről tudásbázist állított össze a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat a www.webnover.hu hon-
lapon.

A kétéves munka eredményeként összeállított, ingyenesen
elérhető Webnővér oktatófilmjei és szakmai tanácsai a gon-
doskodásra szoruló idős emberek, fekvőbetegek és sérültek
ellátásához nyújtanak gyakorlati segítséget – közölte a szere-
tetszolgálat.

A csaknem félszáz oktatófilm mozdulatról mozdulatra
haladva mutatja be a legfontosabb ápolási tevékenységeket
és a leggyakrabban előforduló feladatokat. A szolgáltatási
térképen a lakóhelyhez legközelebb eső ellátó intézmé-
nyeket, így például betegszállító szolgálatokat, gyógyászati
segédeszközök boltjait és orvosi ügyeletek elérhetőségeit
találhatják meg az érdeklődők. Emellett lelki, táplálkozási,
jogi és gondozási tanácsok is olvashatók a honlapon.



Dr. Dorosz Dávid vagyok, a Párbeszéd Magyarországért
parlamenti képviselő, a kormányváltó ellenzéki összefogás
közös képviselőjelöltje a 2014-es országgyűlési választáso-
kon.

Az elmúlt négy évben nap, mint nap közelről tapasz-
taltam családom, barátaim körében és az országot
járva, hogy Orbán Viktor maffiaállama hogyan rabolja
el nem csak a mi, hanem gyerekeink jövőjét, lehetősé-
geit is.

A Fidesz becsapta az országot, semmit nem valósított meg
ígéreteiből. Sehol sincs a beígért egymillió munkahely,
nem lett két hét alatt rend, nem javult a közbiztonság,
kevesebben járhatnak egyetemre, és az ország közel fele a
létminimum alatt él! Közben gazdaság teljesen lefagyott,
távolodunk Európától, sokaknak okoz egyre nagyobb gon-
dot hó végén befizetni a számlákat. Csak egy valakik jár-
tak jól: Orbán Viktor barátai sorra nyerik az állami
megrendeléseket, kapják trafikokat, földbérleteket,
pozíciókat, év végi sokmilliós jutalmakat. 

Képviselőjelöltként azért dolgozom, hogy Pusztazámoron
is mindenkinek legyen esélye egy jobb, biztonságosabb,
nyugodtabb életre.

Rengeteg tennivalónk van:

• Meg kell állítanunk az ország elszegényedését! Azonnal
fel kell számolnunk a gyermekéhezést Magyarországon! 

• A lakosság 80%-a számára súlyos veszteségeket jelentő
egykulcsos adó helyet, igazságos adórendszert kell
bevezetnünk!

• Valódi munkahelyeket kell létrehoznunk, vissza kell hoz-
nunk az elvándorolt fiataljainkat!

• Megalkuvást nem tűrve, meg kell valósítanunk a Zéró
Korrupciós Programot!

• Valódi közbiztonságot kell teremtenünk, hogy senki ne
érezze magát és javait veszélyben.

• Olyan Magyarországot építünk, ahol a hétköznapokat
nem szövi át a politika.  Ahol, nem  csak azért tud valaki
munkát kapni mert van „pártkönyve” vagy barátja a feje-
seknek.  

• Támogatnunk kell azokat a településeket is, akik az
elmúlt években is felelősen gazdálkodtak.

• Becsülnünk és támogatnunk kell az időseket. Mindenki
számára elérhető egészségügyi rendszert kell építe-
nünk.

Mondja el véleményét, ossza meg velem javaslatait!
a Facebook-on: www.facebook.com/doroszdavid
email-ben: dorosz.david@parbeszedmagyarorszagert.hu
telefonon: Keresse Szücs Balázst, kampányfőnököt 
a 06-30-370-89 30-as számon!

Látogasson el az irodánkba: 
2030 Érd, Budai út 22., 1. emelet

Támogassa kampányunkat
– sok kicsi sokra megy! 
Bankszámlaszám: 16200113-18509281 
(közlemény: Párbeszéd Magyarországért, Pest Megye 1. evk)
Kövesse a blogomat: http://doroszdavid.blog.hu/

Április 6-án szavazófülkékben közös erővel véget 
vethetünk a Fidesz kormányzásának, és egy sikeres,
igazságos, európai Magyarországot kezdhetünk 
el építeni.

Politikai hirdetés



GYÜMÖLCSFA METSZÉS
KERTÉPÍTÉS

l Koronaalakítás, ifjítás, permetezés, sebkezelés

l Díszcserjék, díszfák metszése

l gyepszellőztetés, gyepfelújítás

l Növény ültetés

Boros Tamás
Tel.: 06/20 528 9020

Diósdon telek 
eladó 

a Pillangó utca 2. sz. alatt, 
918 m2, teljes összközműves, 

ára: 13 M Ft.

tel: 20-923-5907


