PATONAI HÍRMONDÓ
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_______________________________________________________________________________________________

TÁJÉKOZTATÓ
A Nemzeti Földalapkezelı Szervezet
(NFA) tájékoztatja a Tisztelt Érdeklıdıket,
hogy Lovászpatona településen a Magyar
Állam tulajdonában lévı termıföldek közül
várhatóan az alább megjelölt helyrajzi
számú ingatlanok fogják képezni 2011.
ıszén a haszonbérleti pályázati kiírásra
kerülı birtoktestek kialakításának alapjait.
Az NFA felhívja a figyelmet arra, hogy
jelen
tájékoztató
nem
minısül
ajánlattételnek, illetıleg a megjelölt
ingatlanok listája a pályázat kiírásáig
változhat.
Az ingatlanok hasznosítására vonatkozó
nyilvános
haszonbérleti
pályázat
megjelenését követıen (várhatóan 2011.
szeptember második hete) várja az NFA a
pályázatok benyújtását.
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MENETRENDI ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2011.
szeptember 5-étıl (hétfıtıl) az alábbi menetrendi
módosításokat vezetjük be:
7991(7045) Tét – Lovászpatona - Nagydém
autóbuszvonalon
• 375 sz. járatot Lovászpatona, iparcikkbolt
érintésével
közlekedtetjük.
Ennek
megfelelıen a járat Tét, garázs i.: +15.26,
Lovászpatona, iparcikkbolt é.: +15.49 indul:
+15.50, Nagydém, aut. vt. é.: +15.57
órakor.
• 378 sz. járatot Lovászpatona, iparcikkbolt
érintésével
közlekedtetjük.
A
járat
Nagydém,
aut.
vt.
i.:
+12.05,
Lovászpatona, iparcikkbolt é.: +12.12 indul:
+12.13, Tét, garázs é.: +12.35 órakor.
Legyen az utasunk, utazzunk együtt!
BAKONY VOLÁN Zrt.

Gólyahírek

"Azért mert szerettek, jöttem a világra,
s lettem kicsi csillag, szülık boldogsága.
Szeressetek mindig igaz szeretettel,
a kincsetek vagyok, kicsi kincs, de ember”
Köszöntjük az újszülötteke
újszülötteket
ket:
Farkas Rómeó
Ragola Szabolcs
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Tájékoztató
a lakásfenntartási támogatás 2011.
szeptember 1-jétől hatályba lépő
változásairól
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2011.
szeptember 1-től jelentősen átalakul a
lakásfenntartási
támogatás
rendszere.
Augusztus 31-ével megszűnik a szociális alapú
gázár- és távhő ár-támogatás és beépül a
lakásfenntartási támogatásba, az új támogatást
a helyi önkormányzatnál kell igényelni.
Lakásfenntartási
támogatást
a
fűtéstámogatáson túl többek között a
villanyáram,
víz,
gázfogyasztás
és
szemétszállítás költségeire lehet kérni.
Normatív lakásfenntartásra jogosult az a
személy, akinek a háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át (2011. évben:
71.250,-Ft), és a háztartás tagjai egyikének
sincs vagyona.

A vagyoni helyzet vizsgálata során vagyonnak
minősül az a hasznosítható ingatlan, jármű
továbbá vagyoni értékű jog, amelynek különkülön számított forgalmi értéke, illetőleg összege
a nyugdíjminimum harmincszorosát (jelenleg:
855.000,-Ft) együttes értéke a nyugdíjminimum
nyolcvanszorosát
(jelenleg:
2.280.000,-Ft)
meghaladja.
Nem minősül vagyonnak az az ingatlan amelyben
az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a
vagyoni értékű jog, amely az általa lakott
ingatlanon
áll
fent,
továbbá
a
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott
gépjármű. A vagyonnal rendelkezők részére
nem lehet megállapítani a támogatást!
A támogatás összege átlagosan 2.500-6.000
forint között várható, összege esetenként csekély
mértékben kisebb, mint a szeptember 1-jét
megelőzően megállapított támogatásé.

A jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó
jövedelem helyett a háztartás fogyasztási
szerkezetét jobban kifejező fogyasztási
egységre jutó jövedelem. A háztartás első
nagykorú tagjának arányszáma 1,0; a második:
0,9; minden további nagykorú arányszáma 0,8;
a háztartás első és második kiskorú tagjának
arányszáma személyenként 0,8 és minden
további
kiskorú
tagjának
arányszáma
tagonként 0,7.

Háztartás típusa

Egy
fogyasztási
egységre
jutó
jövedelem

A támogatás
várható
összege

1 tagú

28.500 Ft

3.600 Ft/hó

1 tagú

60.600 Ft

2.500Ft/hó

2 tagú (1 kiskorú)

19.675 Ft

5.500 Ft/hó

2 tagú (1 kiskorú)

56.850 Ft

2.500 Ft/hó

4 tagú (2 kiskorú)

32.243 Ft

6.100 Ft/hó

4 tagú (2 kiskorú)

54.928 Ft

2.600 Ft/hó

A kérelemben a közös háztartásban élők
adatait kell feltüntetni. Szerepeltetni kell
például azt a személyt, akinek nincs bejelentett
lakóhelye a lakásában, de ténylegesen ott él, s
nem lehet feltüntetni azt a személyt, aki be van
jelentve, de életvitelszerűen nem él együtt a
családdal.

5 tagú (3 kiskorú)

31.964 Ft

6.600 Ft/hó

5 tagú (3 kiskorú)

56.821 Ft

2.500 Ft/hó

Példák a jogosultságnak megfelelő családi
összjövedelmek maximális összegére:
egyedül élı
(Ft)

két
felnıtt
(Ft)

két szülı,
két
gyermek
(Ft)

egy
szülı,
egy
gyermek
(Ft)

egy szülı
két
gyermek
(Ft)

két szülı
három
gyermek
(Ft)

71 250

135 375

249 375

142 500

199 500

299 250

Azoknak, akik eddig is jogosultak voltak a
lakásfenntartási támogatásra, nem kell újra
igényelniük a támogatást, azt a megállapító
határozatban foglalt ideig változatlanul
megkapják.
A kérelem nyomtatványt a Körjegyzőségen lehet
beszerezni. Az önkormányzat kötelessége, hogy a
támogatást elsősorban természetben állapítsa
meg, ami általában a támogatás közüzemi
szolgáltatóhoz történő utalását jelenti.
Körjegyzőség
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FELHÍVÁS
A Közszolg Kft. pápai kéményseprı
részlege értesíti a lakosságot, hogy a 2001.
második
féléves
kéményseprıi szolgáltatást – seprést,
gázüzemü kémények
éves felülvizsgálata,
díjbeszedés - 2011.
szeptember 5-e és 13a
között
fogják
végezni.
Felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy a
törvény a szolgáltató
részére
kötelezıen
elıírja
a
munka
elvégzését,
az
ingatlantulajdonos részére pedig a
szolgáltatás kötelezı igénybevételét.
Együttmőködésüket köszönjük!

Értesítjük a lakosságot, hogy az
ebek kötelezı veszettség elleni oltása
2011. szeptember 5-én
hétfın lesz.
A Községháza elıtt
9,30 - 10,30 óráig,
a Tőzoltószertár elıtt
10,45 - 11,45 óráig,
Kiskajáron
12,00 - 12,30 óráig.
a Községháza elıtt
17,00 - 17,30 óráig,
a Tőzoltószertár elıtt 17,30 - 18,00 óráig.
Az oltás díja ebenként 3000,- Ft, ami magába
foglalja a féreghajtó árát is. Az oltási könyv ára:
500,- Ft.
A pótoltás 2011. szeptember 12-én hétfın lesz a
Községháza elıtt 17,00 - 18,00 óráig.

2011. október 1-31. között kerül sor a tíz évenként esedékes - magyarországi
népszámlálás gyakorlati lebonyolítására
Ezen idıszak alatt az állampolgároknak három
fajta lehetıségük lesz az adatszolgáltatás
teljesítésére:
internetes
adatszolgáltatás
www.enepszamlalas.hu weboldalon
önkitöltéses
módszer
alkalmazása
a
számlálóbiztostól átvett kérdıívek kitöltésével
és átadásával
- számlálóbiztos közremőködésével, aki a
feltett
kérdésekre
adott
válaszokat
a
kérdıíveken (lakás- és személy kérdıív)
megjeleníti.
A népszámlálásról szóló tájékoztató anyagok,
az
adatszolgáltatáshoz
szükséges
nyomtatványok
átadását,
a
körzetben
népszámlálást végzı számlálóbiztosok 2011.
szeptember 27 és 30. között, a körzet
bejárásával egyidejőleg végzik.
A népszámlálással összefüggı feladatok pontos
végrehajtása
valamennyiünk
érdeke
és
kötelezettsége.
Bár
a
nemzetiségi,
nyelvi
kötıdésekre
vonatkozó kérdésekre nem kötelezı válaszolni,
a lovászpatonai cigány és német kisebbségi
önkormányzat arra kér mindenkit, akinek
fontos a kisebbséghez való tartozása, hogy ezt
a
népszámlálás
során
vallja
meg.
A
népszámlálás eredményei közvetlen hatással
lesznek
a
nemzetiségi
önkormányzatok
támogatására, munkájuk elismerésére.
Felhívjuk továbbá a szíves figyelmet arra, hogy
a
számlálóbiztosok
által
átadott
adatszolgáltatói csomag, nem reklám vagy
un.:
szóróanyag,
hanem
az
adatszolgáltatáshoz
nélkülözhetetlen
nyomtatványokat
tartalmazza,
melyek
pótlásáról szükség esetén gondoskodni kell.
Körjegyzıség
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2011. szeptember 3.
Programok:
9.00
10.00
10.45
12.00

Nevezések leadása
Kezdő ügyességi verseny
Ügyességi verseny
Ünnepélyes megnyitó –
Pintér Imre polgármester
Hubertus Szentmise
I. Díjugrató verseny
(50-70 cm)
II. Díjugrató verseny
(80-90 cm)
Gyorsasági verseny
Fogathajtó verseny
Eredményhirdetés
Hacsek és Sajó –
Nefelejcs Nyugdíjasklub
Sárga Rózsa Klub –
Bakonyság előadása
Vacsora

12.10
12.30
13.30
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
18.30

Értesítjük a mozogni vágyó lányokat,
asszonyokat, hogy Lovászpatonán az
Általános Iskola tornatermében minden
héten csütörtökön 17-18 óráig zenés
alakformáló tornát tart Gruber Beáta
fitness- és aerobik oktató. Részvételi díj 400
Ft/óra.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Felhívás
A Vöröskereszt helyi szervezete értesíti
a
lakosságot, hogy
2011. szeptember 14-én (szerdán)
15-17óráig

VÉRADÁST
szervez a Mővelıdési házban.
Kérjük a lakosságot, hogy minél többen
segítsenek beteg embertársaikon!

Kísérőprogramok:
12.00-től
13.00

Sétakocsikázás, sétalovaglás
Íjászbemutató
(Íjász Turul Tized)
13.30
Íjászverseny – bárki nevezhet
13.00-15.00 között ingyenes körhinta és
légvár kicsiknek és nagyoknak
Tombola: 500,- Ft Fődíj:
5
választási csődör magyar csikó

hónapos

A helyszínen támogató kártya vásárolható,
melynek ára tartalmazza a vacsorát.
Büfé: Italok, sütemények, lángos, hot-dog.
Mindenkit szeretettel várunk!
LOVÁSZPATONAI LOVASKLUB

„Ez a gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben.”
Búcsúzunk halottunktól:
Kovács Gyuláné
Sipıcz Józsefné

ctàÉÇt| [•ÜÅÉÇw™A t lovászpatonai önkormányzat lapja, Felelıs kiadó: Pintér Imre polgármester. Készült a Körjegyzıségen.

