Káptalantóti Önkormányzat lapja/ a Megyei Önkormányzat támogatásával / VI. évfolyam 5. szám

2009. MÁJUS

Tájékoztató
a közfoglalkoztatásról és a szociális segélyezés új feltételeirıl
2009. január 1-tıl a szociális törvény módosítása a munkába helyezést teszi elıtérbe, az eddig
rendszeres szociális segélyre jogosultak körében. A törvény értelmében az új igénylıkre január 1-tıl, a
jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülıkre április 01-tıl vonatkoznak az új szabályok.
Lényegesebb változások
A megváltozott törvényi rendelkezések szerint az önkormányzatoknak elsısorban közfoglalkoztatást
kell szervezni a korábban rendszeres szociális segélyben részesülık részére.
A foglalkoztatás elısegítésében a munkaügyi központok és az önkormányzatok együttmőködnek az
álláskeresıkkel, hogy magán munkaadóknál vagy közfoglalkoztatásban, munkavégzés útján
biztosítsák a segélynél magasabb összegő jövedelemszerzés vagy képzés, esetleg egyéb fejlıdés
lehetıségét. Akik számára az önkormányzat nem tud közfoglalkoztatást biztosítani, vagy nem állapít
meg rendszeres szociális segélyt (mert nem tartoznak a jogosultak közé), azok rendelkezésre állási
támogatásra jogosultak. Aki azonban nem fogadja el a felajánlott munkalehetıséget, vagy nem
kapcsolódik be a felajánlott képzési programba, az nem számíthat a jövıben álláskeresési támogatásra,
rendelkezésre állási támogatásra sem. A rendelkezésre állási támogatás mértéke a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összege, 2009-ben: 28.500,- forint. Azok, akik nem töltötték be a 35. életévüket és
általános iskolai végzettséggel nem rendelkeznek, olyan képzésben kötelesek részt venni, amely az
általános iskolai végzettség megszerzésére vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges felkészítésre
irányul. Szők körben fennmarad a rendszeres szociális segély lehetısége azok számára, akik
egészségkárosodottak, vagy 55. életévüket betöltötték, vagy 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelnek –
ha sem ık vagy a családban élık közül más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban,
gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben – és a gyermek ellátását napközbeni
ellátást biztosító intézményben nem tudják megoldani. A rendszeres szociális segély havi összege a
család jövedelmi helyzetétıl függ.
Községünkben 9 fı volt, aki rendszeres szociális támogatásban részesült az elmúlt idıszakban. A
testület úgy döntött, hogy a 9 fıbıl nyolc fınek (4 férfi és 4 nı) ajánlja fel a közfoglalkoztatás
lehetıségét, amelyet valamennyi személy elfogadott. A közfoglalkoztatás munkabér és közterhének
költségeit a magyar állam vállalja magára 95 %-ban, az önkormányzatot 5 %-ban terheli.
Kérnénk a lakosságot, hogy munkájukat segítsék és ne úgy tekintsék, hogy „nyőg a község nyakán”,
hanem állami finanszírozással szeretnénk szebbé tenni környezetünket, elvégezni olyan munkákat,
amelyre az elmúlt idıszakban sem idı, sem pénz nem volt. Szeretnék a közfoglalkoztatásban
résztvevık is hasznossá tenni magukat a község számára.
Kérnénk a lakosság részérıl azokat az elvégzendı feladatokat, amelyet ezzel az összetételő csapattal
elvégezhetünk.
Istvándi Ferenc polgármester
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Káptalantóti Települési Önkormányzat üléseinek határozatai és rendeletei
(2009. február 24. és 2009. április 28.)
2009. február 24.
• Káptalantóti község Önkormányzata megalkotta az 1/2009. (II. 26.) sz. rendeletét az Önkormányzat
2009. évi költségvetésérıl.
2009. március 2.
• Káptalantóti község Önkormányzata megalkotta a 2/2009. (III. 04.) sz. rendeletét a
szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról.
• Az önkormányzat a 15/2009. (III. 02.) sz. határozata szerint pályázatot nyújt be a 2009. évi lakossági
csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igénylésére. A testület meghatalmazza a DRV Zrt-t, hogy
elkészítse és benyújtsa a pályázatot.
• 15/1/2009. (III. 02.) sz. határozat. Az önkormányzat képviselı-testülete az Észak-balatoni
Hulladékgazdálkodási Rendszerre vonatkozóan hozott határozatot, a társulási megállapodásra
vonatkozóan.
2009. március 16.
• Az önkormányzat a 17/2009. (III. 16.) sz. határozatával az Önkormányzat Falugondnoki
Szolgálatának gépjármő üzemeltetési szabályzatát elfogadja.
• 18/2009. (III. 18.) sz. hat. Az önkormányzat lemond a „Szennyvízcsatorna-hálózat építése
Káptalantóti község belterületén” beruházáshoz a fel nem használt 8.014.279.-Ft összegő
céltámogatásról.
• Az önkormányzat megalkotja a 3/2009. (III. 18.) sz. rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 3/1999. (V. 07.) sz. rendeletének módosításáról.
• Az önkormányzat a 19/2009. (III. 16.) sz. határozatával dönt arról, hogy a falugondnoki gépjármő
beszerzésének átmeneti megfinanszírozására 8.506.000.-Ft hitelt vesz fel.
• A képviselı-testület a 20/2009. (III. 16.) sz. határozatával a 2009. évi közfoglalkoztatási tervét
elfogadja.
2009. március 25.
• Az önkormányzat megalkotta a 4/2009. (III. 26.) sz. rendeletét a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 8/2004. (VII. 15.) sz. rendelet módosításáról.
2009. április 28.
• Az önkormányzat megalkotta az 5/2009. (IV. 30.) sz. rendeletét a 2008. évi zárszámadásról.
• Az önkormányzat a 28/2009. (IV. 30.) sz. határozatával elfogadta a 2009. II. negyedévi munkatervét.
• 29/2009. (IV. 28.) sz. hat. A képviselı-testület a helyi Vöröskereszt szervezet 2008. évi
tevékenységérıl szóló tájékoztatót elfogadja.
• 30/2009. (IV. 28.) sz. hat. A képviselı-testület a 2008. évi könyvtári tevékenységrıl és
rendezvényszervezésrıl szóló beszámolót elfogadja.
• 31/2009. (IV. 28.) sz. hat. A képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervét a
melléklet szerint állapítja meg.
• 33/2009. (IV. 28.) sz. hat. Az önkormányzat pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottsága felhívására „Kedvezményezett
kistérségekben lévı kistelepülések fejlesztési tevékenységének 2009. évi támogatása” keret terhére.
A pályázat megnevezése: Mővelıdési Ház északi és keleti homlokzat szigetelése és felületkezelése
II. ütem.
Felhívás
Kérjük a község lakosságát – amennyiben hozzátartozóik sírhelymegváltása lejárt (az utolsó beletemetéstıl
számított 25 év) – mielıbb váltsák meg a Polgármesteri Hivatalban.
A rendelet szerint: 1 személyes sírhely: 4.000,- forint
2 személyes sírhely: 9.000,- forint
4 személyes sírhely: 14.000,- forint.
_____________________________________________________________________________________
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Megyei Önkormányzat hírei…

• Vöröskeresztes világnap
Adománygyőjtések-, és osztások, egészségügyi munka és különféle rendezvények – sorolta
Lasztovicza Jenı elnök, a vöröskeresztes tagok áldozatos tevékenységét a megyei szervezet világnapi
ünnepségén, a megyeházán, május 13-án.
• Sólyom László Badacsonytomajon
A köztársasági elnököt dr. Májer János, a Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum, Szılészeti és
Borászati Kutató Intézet igazgatója, Kristóf Lajos rektor helyettes, és Krisztin N. László helyi
polgármester fogadta az intézetnél, Badacsonytomajon, május 11-én.
Az elnök megtekintette az ültetvényeket, a borospincét, majd találkozott a helyi és környékbeli
borászokkal, akikkel borkóstoló keretében beszélgetett az ágazat helyzetérıl.

Pedagógusok köszöntése
A pedagógusok vállalják hivatásuk
szerint, hogy nemzedékrıl nemzedékre
megtanítanak bennünket írni, olvasni,
számolni,
egyáltalán
gondolkodni.
Hozzásegítenek bennünket az emberi
eszmélés elsı pillanataitól kezdve ahhoz,
hogy képesek legyünk az életet
értelemmel megtölteni, hogy a dolgokat
ne csak elszenvedjük, de a dolgoknak
alkotó, közremőködı részesei is
lehessünk.
Évszázadok során talán túl sokat
változtak az elvárások, a szokások, a
módszerek a pedagógiában is. Egy valami azonban a szüntelen változásban állandó maradt: a tanító, a
tanárember, a pedagógus személye. Talán nem véletlen, hogy sohasem az oktatás rendszerét, hanem
tanárainkat, a tanító embert ırizzük emlékezetünkben.
Ezennel megköszönjük ezt a szép és áldozatkész tevékenységet, jó egészséget, erıt kívánva, minden
községünkben élı és tevékenykedı pedagógusnak!

Anyák napi alkotások
Nagy igyekezettel és még több szeretettel alkottak a gyerekek, szebbnél szebb ajándékokat az
édesanyáknak és nagymamáknak. Anyák napjára készültek az el nem hervadó virágok, szívecskék,
amelybe a gyerekek fényképei kerültek, tenyérlenyomatok, képek, rajzok és sok apró meglepetés, ami
minden drága készen vásárolt ajándéknál többet ér. Bizonyára a megajándékozottak is olyan örömmel
fogadták, amilyennel a gyerekek készítették.
(hné)
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Figyelem! Óvatosság!
Sajnos az elmúlt napokban többször is elıfordult, hogy idegen emberek különbözı
ürügyekkel bejutottak lakásokba, a nappali órákba. Ezért ismételten felhívjuk a figyelmet,
hogy legyünk óvatosabbak! Zárjuk be a kaput és a lakásajtót is, fıleg, ha egyedül
tartózkodunk otthon. A kulcsot vigyünk magunkkal! Szereltessünk fel, csengıt, biztonsági
zárat és gyızödjünk meg róla, hogy kit engedünk be! Ismeretlen személyt vagy személyeket,
egyedül soha! Sajnos nagyon sok szívhez szóló mesével, trükkel próbálkoznak, hogy
elvonják figyelmünket, kihasználják jóhiszemőségünket. Legyünk éberek, óvatosak, hogy ne
váljunk sértettekké! Figyeljünk egymásra, a szomszédokra, az idısebekre!
Ha idegen autóval közlekedı, több személybıl álló társaságot látunk bemenni a helyi
üzletekbe, mi is menjünk be és jelenlétünk, talán meggátolja ıket, hogy míg az egyik
lefoglalja az eladót a többi személy, pedig eltulajdonítson különbözı árukat! A helyi
kereskedık az ilyen segítséget köszönettel fogadják.
Nagyon vigyázzunk, legyünk óvatosak, éberek, figyelmesek!
Meghívó !
Szeretettel várjuk a gyermekeket 2009. 05. 23.-án, szombaton 9 órától
12 óráig a sportpályára /rossz idı esetén a kultúrházban/ tartandó:

Gyermeknapi rendezvényünkre.
9,30-tól Kata bohóc szórakoztatja a közönséget, majd vidám sportversenyek,
különbözı játszóházi programok, tőzoltóautó, ingyenes fagyi, üdítı, sütemény várja
a gyermekeket.
Gyere el és érezd jól magad!
Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!
FAKANÁL ROVAT

Sörös-sajtos csirke
Hozzávalók:
1 közepes nagyságú csirke, 1 üveg világos sör, 10 dkg reszelt sajt (minél többféle, annál jobb),
1 evıkanál mustár, 1 evıkanál vegeta, 25 dkg rizs, 1-1 mokkáskanál ırölt gyömbér és törött fekete
bors, csipetnyi só, 4 evıkanál olaj, 1 csokor petrezselyemzöld.
A csirkét megtisztítom és négyfelé vágom. Megsózom. A rizst váltott vízben többször átmosom és
lecsöpögtetem. Tőzálló tálat egy evıkanál olajjal kikenek. A maradék olajon hirtelen, erıs lángon
átpirítom a csirkedarabokat. A tőzálló tálba beleszórom a rizst, majd a sörbe kevert főszerekkel, a
finomra vágott petrezselyemzölddel, a reszelt sajttal és a mustárral leöntöm. Erre fektetem a
csirkedarabokat, és a maradék mártással lelocsolom. A tálat befedem és elımelegített, forró sütıben
50 percen keresztül párolom. Ha az összes levét elfıtte, a fedıt leveszem és pirosra pirítom a
csirkedarabokat. Salátát kínálok mellé.

TÓTI HÍRMONDÓ
Kiadja: Önkormányzat Káptalantóti  87/471-125  8283. Káptalantóti, Petıfi u. 48.
Felelıs kiadó: Istvándi Ferenc polgármester
A Polgármesteri Hivatalban várjuk észrevételeiket, írjanak bátran a falu életét bemutató
eseményekrıl.
Lapzárta: -tárgy hó 10-én.
A megjelent írások mindenkor a szerzık álláspontját tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a szerkesztıség véleményével.
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