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a faddi művelődési házban

N Ő N A P I  M U S I C A L

Fellépők: Egyházi Géza és Pohly Boglárka
A belépés díjtalan, minden kedves faddi hölgyet és párját szeretettel várunk!

Csak a nő, nő, nő… 
című előadás

MEGHÍVÓ ÜNNEPSÉGRE!
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

2016. március 15-én (kedd) 
17 órakor

 a faddi művelődési házban tartandó ünnepi megemlékezésre.

Ünnepi beszédet mond: Bényi Dávid, Fadd alpolgármestere
Közreműködnek a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói.

A megemlékezést követően Czakó Balázs fotókiállítás megnyitójára kerül sor.
Mindenkit szeretettel várunk!
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A Fadd Polgárőr Egyesület
szeretné megköszöni mindazok-
nak, akik segítették tevékenysé-
günket a 2014. évi adójuk 1%-nak 
felajánlásával. 
Amennyiben személyi jövedelem-
adója 1%-ával a  Fadd Polgárőr 
Egyesület tevékenységét szeretné 
támogatni,  a következő évben, kér-
jük a következő adószámot jelölje 
meg adóbevallásán:

 Adószámunk: 18857467-1-17 

A FADDI BORÓKA
2015. november 23-án a kórus és pártolótagjai közös szín-
házlátogatáson vett részt Pakson. A veszprémi színház ál-
tal előadott „Makrancos Kata „ modern feldolgozását te-
kinthettük meg .A színházjegyeket és az utazási költséget 
egyesületünk finanszírozta. Az előadás előtt közös vacsorát 
szerveztünk magunknak Progetto Manfredi faddi pizzéri-
ájában, mely költségeit a résztvevők maguk fizettek. Az íz-
letes ételeket finom borok egészítették ki.
December 13-án tartottuk községünk lakói részére Adventi 
ünnepi műsorunkat. A rendezvényen korábbi hangverse-
nyeink dalai közül is felcsendült néhány, kiegészítve vers-
sel és novellával. Szemerei Eszter zongorajátéka és Ruppert 
Orsolya fuvolajátéka különös színt adott az ünnepségnek. 

Ruppert Józsefné újszerű, zenével aláfestett versmondása 
igen nagy hatással volt a közönségre.
A karácsonyi éjféli misén is énekelt kórusunk az Úr dicső-
ségére.
2014. évtől egyesületünk is részesülhet az SZJA 1 %-os fel-
ajánlásban. 2015-ben már jelentkeztek ezen összegek, amit 
ez úton is köszönünk. Szívesen fogadjuk ebben az évben is 
a felajánlásokat, melyeket a rendelkező nyilatkozaton a kö-
vetkező címre lehet utalni:

Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület
Adószám:18862320-1-17

 Ádám Imréné titkár
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Kezek
Újszülöttünk apró ujja,
Kapaszkodik a világba,
Mintha örök kapocs volna,
Ujja ujjadra fonódva.

Serdülő fiúnak, lánynak,
Kezei oly sután állnak,
Hova, merre tegye,
Sok a problémája vele.

Életed delén hosszan-hosszan,
Támad erő! – támasz abba,
Gyermekeid kezét fogva,
Tanítgatva, igazgatva.

Mikor letelik az idő,
Kezed gyenge, remegős lesz,
Újra kapaszkodnának, valaki másba,
Majd lassan csendben ernyed Halálba!

(Kis unokám születése, Asztéria nővér 
halála)

2015, Budapest, Assisi Szent Ferenc Kór-
ház

 Dohóczkiné Zsuszsa

Nyugdíjas hírek
„Gyere el a jászolhoz, még ma éjjel!”

Karácsony havában minden ember 
szíve várakozással telve. Nagyobb 
hangsúlyt kap a szeretet és az egy-
másra figyelés. Nyugdíjas csoportunk 
is minden évben nagy izgalommal 
készül e szent ünnepre, a kis Jézus 
megszületésére. Műsorral nyitottuk 
az ünnepségünket, melyben szép ka-
rácsonyi versek és énekek hangzottak 
el. A közös éneklés is kellemes hangu-
latot ébresztett. Minden kedves tag-
társunk egy ajándékcsomagot kapott, 
melyben szaloncukor és egy kispárna 
volt. A  finomságokkal megterített 
asztal körül meghitt beszélgetések, 
emlékezések folytak. Aki nem tudott 
személyesen részt venni, annak ház-
hoz vittük az ajándékot. Reméljük, 
mindannyiuk szívét melegség, öröm 
járta át! 
A két ünnep között, decemberben, 
kirándulással zártuk az évet. Csopor-
tunk Somogyba, Vörsre látogatott, 
ahol Európa legszebb betlehemét ál-
lítják! Az  ottani Miklós atyával elő-
zetes egyeztetést folytattunk. Kértük, 

hogy részünkre egy szentmisét celeb-
ráljon, melyben a legszebb dalokat 
beépítve mi is részt vehettünk. A kó-
rus külön is szerepelhetett egy blok-
kal. Mire vége lett a szentmisének, 
akkor tapasztaltuk, hogy megtelt a 
templom különböző helységekből ér-
kező látogatókkal, akik bekapcsolód-
tak a szertartásba. A  betlehem gyö-
nyörű volt!
Ezután megnéztük Vörs Tűzoltó Mú-
zeumát és a Tájházát. Kora délután 
volt, mikor a finom disznótoros ebé-
dünket elfogyasztottuk Miklós atya 
parókiáján. Ez a nap is a felejthetetlen 
emlékeink közé került! Szép élmé-
nyekkel lettünk gazdagabbak!
Elkezdtük a 2016-os évre szóló teen-
dőket. Szorgos munkával készülünk a 
hagyományos nőnapi ünnepségünk-
re, melyet március 4-én tartunk. Mű-
sorral, vacsorával és zenével tarkítjuk 
az estét. Vendégeink lesznek a tenge-
lici nyugdíjas társaink is. Szeretettel 
várunk Benneteket!
A fogadóórák a megszokott helyen 
és időben zajlanak, szerda délelőtt 
9–10:30-ig.

Tájékoztató a szociális 
díjak befizetéséről

2016. március 1-jétől megváltozik a szo-
ciális ellátásban részesülők térítési díjának 
befizetése.
A díjak kiegyenlítésére kizárólag minden 
hónap 5. és 14. napja között hétfőtől szer-
dáig, 9 órától – 11 óráig, valamint 14 órá-
tól - 15 óráig van lehetőség a Faddi Idősek 
Klubjában, a Mátyás király u 11. szám alatt.

Kérjük, amennyiben módjukban áll, szí-
veskedjenek fizetési kötelezettségüket cso-
portos beszedéssel vagy átutalással teljesí-
teni.

Szíves megértésüket köszönöm!

 Márkusné Márta klubvezető gondozó

Keresztek
Keresztek, melyekkel így vagy 
úgy, de találkozunk mi is, mint 
szinte minden település. Őseink 
– Tiéd, enyém már nem tudni 
– fontosnak érezték a Feszüle-
tek, keresztek emelését. Azután 
generációk jöttek, elmúltak. De 
a keresztek maradnak. Azaz ma-
radnának, hiszen kihalnak lassan 
azok a falu béli hívők, akik szinte 
kötelességüknek érezték, hogy 
megóvják őket. Nekünk!! Mi volt 
az a hihetetlen erő, ami hajtotta 
őket? Hiszen tudjuk, ők már akkor 
idősek voltak. És mégis! Biciklire 
ülve, vagy éppen gyalog, minden 
nagy ünnepre körbe járták a falu 
keresztjeit. Tapasztották, meszel-
ték, virágot ültettek köré. Nekik 
miért volt fontos a temető Stációi-
nak évente történő rendbetétele? 
 Tábla írása, amin az áll:

Amíg lehet, amíg szabad!
Borulj le a Kereszt alatt!
Én azt gondolom, a Hitük indította 
őket. Hitték, hogy őrizni, óvni kell, 
amit örökül kaptunk. Vajon hagy-
juk ezeket a Kereszteket, a Stációt 
az idő vas fogának martalékául? 
Nekünk nem fontos? Mert Kereszt 
nem csak a falu közepén van. Va-
lamikor azt tartották, a falu négy 
sarkára emeltek egyet-egyet. De 
tettek a gazdák is a földjeik szélé-
re, azok védelmére.
Nekünk csak őrizni kellene őket. 
Hiszen így vagy úgy, a falu min-
den lakosa találkozik a Stációval, a 
Keresztekkel. Őrizzük megy gyere-
keinknek, unokáinknak, hisz mi is 
örökül kaptuk!

 Dohóczkiné Zsuzsa
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Héjas termésűek 
(dió, mandula, mogyoró, gesztenye)

Fadd néhány éve dió lázban él, 
pontosabban a diót gyűjtők 
lázában. Pedig milyen hasz-
nos lenne, ha a parlag kertek-
ből, ahonnan évekkel ezelőtt 
kivágtak minden gyümölcsfát 
egy-két napos tüzelőanyag fedezé-
se érdekében, most akár néhány diófával, 
mandulával, akár mogyoróval telepítenék 
be, ami minden évben biztosítaná a diót, 
más héjas gyümölcsöt gyerekeik számára.

Hát… ilyen azt hiszem nem lesz! Saj-
nos! Azért ejtenék néhány szót a dió, 
mandula, mogyoró, gesztenye fajtákról 
azok kedvéért, akik már elgondolkod-
tak egy lehetséges telepítésen. 

A dió természetes előfordulása a folyók 
felső folyásának árterében van. Faddon igen 
szívesen telepítettek elődeink az udvaraik-
ba diófát, hiszen a talajvíz viszony-
lag fenn van, a földrajzi fekvésünk 
pedig megfelelő a termesztésre. 
A korai fajták a késő tavaszi fa-
gyokra érzékenyekké válhatnak, 
fagykárt szenvedhetnek. De a túlzott 
nyári hőséget sem szeretik, utóbbit tapasz-
talhatjuk is, mert nyaraink sokszor elvisel-
hetetlenek. Ahol mélyen van a víz, ott bi-
zony a dió nem hoz megfelelő termést, vagy 
elkezd betegeskedni.  

Az évi vízszükséglet 800-1000 mm. 
A szaporítás magról történt nagyon sokáig, 
de a magonc nem mindig hozta a kívánt 
eredményt. Mára elterjedt az oltványok tele-
pítése, amelyeket konténerben neveltek, így 
biztosan gyökeres, jó kondíciójú növényt te-
lepíthetünk és megfelelően terem.

A dió mélynyugalmi ideje rövid! Január 
első hetéig befejeződik, függetlenül a tél hi-
degségétől. Ezt a metszéskor – ha szükséges 
– feltétlenül figyelembe kell venni, mert a 
tavaszi metszéssel kivéreztetjük a fát. A dió 
egylaki, szélporozta növény. A  hajtásnöve-
kedésnek kettő szakaszát különböztetjük 
meg: a tavaszi valamint a nyári növekedést, 
az utóbbi szakaszban a hajtások hosszabbak. 

Fajták: Alsószentiváni 117, Milotai 
10, Tiszacsécsi 83.

Országunk a mandula termeszthető-
sége szempontjából északi határnak szá-
mít. Melegigényes növény. Bár azt min-
denképpen szem előtt lehet tartani, hogy 

nyaraink egyre melegebbek, sőt a 
teleink is. Ezért lehet a 
jövő gyümölcsfája is. 
Termőrügyei a téli mí-
nuszokra (–18–200C) 

érzékenyek és károsodnak. 
A  papírhéjúak fagyérzékenyebbek, a 

keményebb héjjal bírók jobban tűrik a hide-
get. Mivel a mandula korán virágzik, így a 
korai fagyok szintén tizedelhetik a termést. 
Fényigénye nagy! Ezért a sűrű ültetést kerül-
ni kell. Közepes, mérsékelt vízigény jellem-
zi. A szárazságra érzékeny, ezért a homokos 
dombokon sínylődhet. Közepes, gyengén 
meszes, laza, levegős talajt szeret. Hajlamos 
sok sarjat, vízhajtást nevelni, ezért meg tud-
juk újítani. 2-3 és 6-9 méter magasságig nő, 
ez függ a körülményeitől. A terméshozamot 
nagymértékben befolyásolja a kora tavaszi 

hőmérséklet. Önmeddő, a biztos gyü-
mölcskötődés érdekében javasolt 

két azonos virágzási csoportba 
tartozó fajtát egymás mellé 
vagy közelébe telepíteni!  

Fajták: Budatétényi 70 = 
porzófajtái: Tétényi bőtermő, Té-

tényi kedvenc, Budatétényi 1., Szigetcsépi 
58 = porzófajtái: Tétényi rekord, Sziget-
csépi 92, Tétényi keményhéjú., Tétényi 
Bőtermő = porzófajtái: Budatétényi 1, 
Budatétényi 70, Tétényi kedvenc, Tété-
nyi keményhéjú = porzófajtái: Szigetcsépi 
58, Tétényi rekord, Szigetcsépi 92,Tétényi 
kedvenc = porzófajtái: Tétényi bőtermő, 
Budatétényi 70, Budatétényi 1.

A mogyoró az utóbbi években, köszön-
hetően a jó eladási árnak, kettőshaszno-
sításúvá kezd válni. Bokrai kiváló szél- és 
homok fogók. Térhatárolók, kerítések 
mellé ültetve élő sövényként is funkcioná-
ló növényekké válnak. Erodáltabb terüle-
teken jó bokros cserjeállomány nevelhető 
belőlük. Kiskertekbe, ahol kevés a hely, 
sarjhajtásaik tömegei miatt nem igazán ja-
vasolt. Igaz, kellő kitartással szép 150 cm 
magas törzsű fa is nevelhető belőle, de még 
így is hozhat sarjhajtásokat. 
A  nyirkos talajt kedveli, 
homokos vályogon, agya-
gon szeret a legjobban. 

A rendkívül száraz déli 
fekvést nem szereti a szakiroda-

lom szerint, de ezt sokszor cáfolja 
a gyakorlati tapasztalat, mert 
számos kertben, parkok te-
rületein bizony fittyet hányva 

a déli napos fekvésre, igen szé-
pen fejlett, gazdagon termő példá-

nyokkal találkozhatunk. 
A mogyoró alapvetően bokrot neve-

lő növény, rengeteg tősarjjal. A sarjakat 
vermelővel lehet kordában tartani. Ön-
meddő, vagyis saját virágporával nem 
termékenyül. Valahol a szomszéd terüle-
teken biztosan van mogyoró, ami hozzá-
segít a termékenyüléshez. 

Azt hiszem, a mogyoró az a fajta növény, 
amit a többség „kérek egy hajtást a szom-
szédtól” módszerrel telepít, nem célirányo-
san keresi a fajtát és ülteti azt. Azért említek 
néhányat, hátha van rá jelentkező.

Cosford K2 = porzófajtája: Bollwilleri 
csoda K4, Római mogyoró K1 = porzófaj-
tája: Cosford K2, Bollwilleri K4 = porzó-
fajtája: Cosford K.2.

A szelídgesztenye csak mészmentes, 
gyengén savanyú talajon termeszthető. De! 
Igen szép próbálkozások vannak Faddon 
is. A  siker mindaddig siker marad, amíg 
a gyökérzet nem botlik egy meszes talaj-
rétegbe, mert akkor meg-, vagy leállhat a 
gesztenye sikeres növekedése. Ennek elle-
nére megéri a próbálkozást, mert ugye nem 
mindenkinek van Kőszeg környékén telke, 
és a remény hal meg utoljára. 

Mára csak gyökéroltványokat telepít-
hetünk a régen alkalmazott gyökérnemes 
magoncok helyett. A  rügyfakadás viszony-
lag későn következik be, május elejéig tart. 
A virágzás pedig július elején fejeződik be. 
A termés beérése termőhelytől, fajtától, sőt, 
évjárattól is függ, szeptember vége és no-
vember eleje között következik be. 

A téli hidegeket elég jól bírja. –20 °C-ig 
is fagykármentes. 

Sütve isteni csemege, főleg télen!
Fajták: Nagymarosi 38 = porzófajtája: 

Kőszegszerdahelyi 29, Iharosberényi 2, Iha-
rosberényi 2 = porzófajtája: Nagy-

marosi 38, Nagymarosi 22 = 
porzófajtája: Nagymarosi 38.
 Sok sikert  
 a helyes kiválasztáshoz!

 Benis Brigitta 
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Paks és környéke, civil szervezetek kiállnak az atomerőmű  
kapacitás-fenntartásért 

PAKS-PRESS 2016. február 10., szerda 
– FADD - Süli János Paks polgármeste-
re, Lenkei István a Magyar Atomfórum 
Egyesület elnöke és Bálint József a Te-
lepülés Ellenőrző Információs Társulás 

(TEIT) elnöke sajtótájékoztatón jelen-
tették be, hogy a február 12-ig tartó, az 
állami támogatás ügyében Brüsszelben 
folytatott konzultációs eljárásban, le-
vélben küldött támogatásukról bizto-

sítják az atomerőmű kapacitás-fenntar-
tási projektjét.

 (Paks-Press Fotó – Kiss G. Péter)

A Magyar kultúra Napja – január 22.

Karácsonyi játszóház

S Z o m S Z É d u N K  a Z  a T o m E R Ő m ű
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„Kismanók”
Az újévi jókívánságaink re-
mélem minden Kedves Olva-
sóra rátaláltak, és mindenki-
nek újult erővel kezdődhetett 
a 2016-os esztendő.

A Kismanók háza táján 
is szorgos második félév vár 
ránk. De még mielőtt erről 
részletesen beszámolnék, 
szeretnék itt is köszönetet 
mondani a Szülői Szerve-
zet kimagasló munkájáért. 
Mindkét téli ünnepen szebb-
nél-szebb ajándékok várták a 
gyerekeket. Nagy volt az öröm a csopor-
tokban, amikor ennek egy részét a Tél-
apótól, a másikat pedig a karácsonyfa alól 
vihették haza óvodásaink.

Az óvó nénik bensőséges műsorral 
kedveskedtek a kismanóknak, volt báb-
előadás, dramatizálás, közös éneklés, 
együtt ünnepeltek a csoportok az aulá-
ban. A karácsonyi műsorra szeretettel 
hívtunk vendégeket is, köszönjük, hogy 
belátogattak hozzánk, és velünk töltöttek 
egy meghitt délelőttöt. A község időseiről 
sem feledkeztünk meg, a Pumukli csoport 
vitt egy karácsonyi összeállítást az Idősek 
Otthonába. Minden évben szeretettel fo-
gadják a gyermekeinket, meglepetésként 
egy kis ajándékkal is kedveskedtek a cso-
portnak.

Az igazi tél eddig elkerült bennünket, 
a várva várt havazás is csak egyszer bo-
rította be hófehér paplannal az ovi udva-
rát. Ezt gyorsan kihasználva minden cso-
port hószobrot készített, amit pár napig 
megőrzött a hideg időjárás is. Talán még 
meglep minket a havazás, a gyerekeknek 
hiányoznak igazán a hideg évszak adta já-
téklehetőségek.

A január kiemelt programja a szülők 
tájékoztatása az előttünk álló feladatokról 
a csoportok értekezletein. Az óvó nénik 
részletesen elmondták az előttünk álló 
félév kiemelt feladatait, programjait, meg-
említve azokat a jeles napokat, amiket 
együtt tölthetnek a szülők gyermekeikkel, 
valamint szó volt az óvodai ünnepélyekről 
is. Itt hívom fel a Kedves Szülők figyelmét, 
hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel 
az öltözőkben elhelyezett táblákon levő 
kiírásokat, mert ezeken is részletes tájé-

koztatót olvashatnak egy-egy esemény 
előtt.

Az SZSZK tagok aktívan vettek részt 
előtte egy közös megbeszélésen, melyet 
ezúton is köszönök nekik és vezetőjüknek, 
Kiss Csabának. Segítségük nélkül nem 
lennének ennyire sikeresek, látogatottak 
az óvodán kívüli programjaink, munká-
jukra a jövőben is számítunk. És ezúton is 
kérek Minden Kedves Olvasót, hogy ha le-
hetősége engedi, támogassa adója 1%-val 
alapítványunkat!

Sok ismerős, ismeretlen utalt tavaly 
is a Kismanók Óvodai Alapítvány szám-
lájára, melynek száma: 18867813-1-1

Idén is jó célt szolgál vele, ha minket 
választ, sok „Kismanó” élvezte a közös ki-
rándulás felejthetetlen perceit az elmúlt 
években a közös utazásainkon, amiknek 
finanszírozásához nagyban hozzájárult az 
Önök segítsége! 

A kirándulás anyagi feltétele a Jóté-
konysági Bál. Ebben az évben már 19. 
alkalommal csendülnek fel a táncba hívó 
dallamok. Február 20-án a felnőttek szó-
rakoztatásáról gondoskodtunk, 27-én 
óvodásaink vettek részt a jelmezes felvo-
nuláson. Előbbiek műsorát mi állítottuk 
össze. A kórus dalai, a dramatizálás, va-
lamint a közös tánc előadása megalapozta 
a vendégek hajnalig tartó jókedvét, és újra 
együtt tölthettünk egy vidám estét. 

A gyermekek szórakoztatásába a Csur-
gó együttes is bekapcsolódott, igazi far-
sangi hangulatot teremtve a közös tánc-
cal, énekléssel.

Öröm a Kismanóknál! Kovács- Sipos 
Zsuzsi óvó néninek decemberben meg-
született a második gyermeke, újabb 

„kismanóval” bővül, majd a 
létszámunk! Ezúton is sze-
retettel kívánok magam és 
kollégáim nevében Nekik 
egészséget, sok együtt töltött 
boldog időt és várjuk az első 
találkozás lehetőségét.

Mire ezek a sorok meg-
jelennek, ismét túl vagyunk 
egy kolléga minősítésén. Sik-
lósiné Auerweck Zsuzsi óvó 
néninek voltak nehéz hetei 
az elmúlt időszakban. A fel-
készülés sok munkával, oda-

figyeléssel jár, amit mindenki átél, hisz az 
életpálya modell kötelezően érvényes az 
összes pedagógusra.

Folyamatosan szoktatjuk be a 3. élet-
évüket betöltött gyermekeket, a „régi” 
ovisok kíváncsian várják az újonnan érke-
zőket, sokat segítenek, hogy minél hama-
rabb jól érezzék magukat az új gyerekek 
is. Örömmel mondhatom, hogy a beírt 
gyermekek közül lassan mindenki ovis 
lesz, az igazolatlan hiányzások száma is 
lecsökkent a tavalyi évhez viszonyítva.

A közelgő tavaszi hónapok újabb prog-
ramokkal várják majd a gyerekeket, re-
méljük a jó idő is beköszönt, és egyre töb-
bet lehetünk a szabad levegőn. A húsvéti 
nyuszi is korán érkezik hozzánk, megör-
vendeztetve „Kismanóinkat”.

De mindezekről, és a ránk váró felada-
tokról a következő Faddi Hírekben olvas-
hatnak az érdeklődők.

 Kárász Andrea
 óvodavezető
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Adománygyűjtés karácsonyra
Az előző évekhez hasonlóan már októ-
berben belevágtunk az adománygyűj-
tésbe. Az osztályfőnökök segítségével 
összegyűjtöttük a rászoruló tanulók 
névsorát, majd igyekeztünk „szpon-
zorokat” keresni kezdeményezésünk-
höz. Az iskolában kértük a gyerekeket, 
hogy a már megunt, de még használ-
ható játékaikat, mesekönyveiket cipős 
dobozba téve hozzák be az intézmény-
be. Szülők, gyerekek, és mindenki, akit 
megkerestünk, örömmel fogadta ötle-
tünket és lehetőségéhez mérten segí-
tett. Támogatóinknak köszönhetően 
igen gazdag csomagokkal örvendez-
tethettük meg a családokat. Az élelmi-
szeren, édességen, tisztálkodási szeren 
kívül játékokkal is kedveskedtünk a 
gyerekeknek. A játékokat a gyermekek 
osztályfőnökei válogatták össze a gye-
rekek által behozott cipősdobozokból. 
Az ajándékok ünnepi csomagolásáról 
Márhoffer Lászlóné és Baráthné Hege-
dűs Angéla gondoskodtak. Támogatá-
sukat ezúton is köszönjük!

December 18-án a községi tanyabusz-
szal indultunk útnak. Segítségünkre is-
mét Fodor Zoltán volt. 20 családhoz lá-
togattunk el, akik mindannyian nagyon 
hálásak voltak az ajándékokért. Amit 
egy írott lapon keresztül nem tudunk 
bemutatni, az a sok- sok ölelés és kö-
szönet, amit kaptunk, de ami valójában 
Adományozóinkat illeti. Idén is együtt 
pityeregtünk nagymamákkal, édes-
anyákkal, édesapákkal, akik sokszor 
nem is tudtak mit mondani meglepett-
ségükben. A gyerekek pedig önfeledten 
nyitották ki a nevükre szóló dobozokat 
és vették birtokba a játékokat.

Hálás szívvel és köszönettel gondo-
lunk adományozóinkra, s bízunk ab-
ban, hogy a jövőben is együtt tudunk 
majd működni és segíteni ott, ahol a 
segítségünkre másoknak szüksége van. 

Adományozóink: Dr. Ulrich Hedvig, 
Dr Percsi Elvira, Dr. Boros Hilda, Dr. 
Papp Ferencné, Antal Ildikó, Antusné 
Bari Julianna, Bényi András, Bényi Dá-
vid, Czinkonné Simon Irén,  Dohóczki 

János, Fülöp János, Gerendai Ferenc, 
Imréné Széles Rózsa, Katz Lajos (Eu-
rokomform Kft.), Kanczlerné Kőrösi 
Edit, Kovács Luca Kinga, Lerch Gábor-
né, Márkus Tiborné, Merkl Krisztina 
(CBA), Molnár Beáta, Viola Szabolcs 
(Kop-Ka Zrt.), Palcsó Gábor, Papp 
Ernő, Pápai Katalin, Szuprics Lászlóné, 
Sáthné Wiedemann Mónika, Németh 
Magdolna, Pápai Józsefné, Takács Mag-
dolna, Rácz István, Kovács György, Kiss 
Csaba, Baros Gábor, Lencsésné Lehőcz 
Orsolya, Váradi Szabolcs.

Támogatóinknak köszönhetően 
húsvétkor is lesz lehetőségünk ado-
mányozni.

Iskolánk folyamatosan gyűjt ado-
mányokat a rászorulók számára (ruha-
nemű, játék). Felajánlásaikat tanítási 
napokon bármikor behozhatják intéz-
ményünkbe.

Csehák-Antus Zsuzsanna, Oláh Magdolna

Karácsonyi vásár
Már novemberben nagy volt a készülő-
dés iskolánk háza táján. Minden osztály az 
alsó- és a felső tagozaton lázasan készült 
a december tizenegyedikei, immár hagyo-
mánnyá vált karácsonyi vásárunkra.

A pedagógusok a gyerekekkel és szü-
leikkel gyűjtötték a megvalósítható ötle-
teket, majd anyagokat vásároltak, mely-
hez minden osztály a Faddi Gyermekekért 
Alapítványtól kapott támogatást. Végül a 
szorgos kezek elkészítették az árusításra 
váró portékákat.

Ebben az évben a művelődési házban 
került lebonyolításra a karácsonyi vásár. 
Nézelődőben, vásárlóban nem volt hiány! 
Nagyon sok szülő, nagyszülő, testvér, ro-
kon, ismerős válogatott, és vásárolt a kíná-
latból, gazdagítva ezzel az osztályok pénz-
tárcáját. 

Gyorsan elrepült ez a délután, mely-
re sokan, sokat készültek, és maradandó 
élményt jelentett nagyon sok kis- és na-
gyobb gyereknek.

Kollégáim és tanulóink nevében köszö-
net mindenkinek, aki hozzájárult vásárunk 
sikeréhez, köszönjük a végzett munkát, 
közreműködést, vásárlást! Fehér Andrea

Versenyeredmények
Kiemelt feladataink között szerepel 
a tehetséggondozás, ezért tanítvá-
nyainkat folyamatosan készítjük 
fel, illetve nevezzük be a különböző 
helyi és levelezős versenyekre. Sok 
család számára problémát okoz a 
versenyek nevezési díját kifizetni, 
ezért próbálunk helyileg is verse-
nyeket szervezni, lehetőséget biz-
tosítva tehetséges tanulóinknak a 
megmérettetésre. 

Iskolánkban minden évben meg-
rendezzük a 3-4. osztályosok ma-
tematika versenyét, melynek szer-
vezői a harmadik és a negyedik 
évfolyamokon matematikát tanító 
kollégák. Nagy örömünkre szol-
gált, hogy az indulók közül voltak 
többen, akik már a tavalyi évben is 
részt vettek ezen a versenyen. 

Helyezések:
3. évfolyam: I. Acsádi Petra 3.b, 

II. Baros Inez  3.a, III. Szili Flóra 
3.b, Rácz Petra 3.b

4. évfolyam: I. Bitter Gergő 4.a, 
II. Kiss Gréta Anett  4.a, III. Mi-
reider Zsigmond  4.a, Bali Ádám 
4.b

A humán munkaközösség által 
szervezett, a Magyar Nyelv Hetéhez 
kapcsolódó versenyeken, a negye-
dik évfolyamos tanulóink évről-év-
re részt vesznek.

Helyezések:
Kazinczy szépkiejtési verseny: 

Kiss Gréta Anett 4.a, Hostyánszki 
Dorina 4.a, Bali Ádám 4.b

Simonyi Zsigmond helyesírási 
verseny: I. Kiss Gréta Anett 4.a, 
II. Hostyánszki Dorina 4.a, Mol-
nár Szabolcs 4.a

Gratulálunk tanulóinknak és a 
felkészítő nevelőiknek az elért szép 
eredményekhez.

 Nagyné Fodor Irén, mk.vez.
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Farsang – Nagyböjt
Amikor még „tél” volt a tél, nem lehetett 
a földeken dolgozni, letisztult már a bor, 
meghíztak a sertések, alkalmas volt az idő 
a lakodalmakhoz, de egyéb vigasságokhoz 
is. Így alakult ki, már kora- középkor ide-
jén, hogy a Vízkereszt és Hamvazószerda 
közötti idő a vigasságok, mulatozások ide-
je lett. A német Fasching szó alapján ala-
kult ki a magyar elnevezés: Farsang.

Karácsony - a Megváltó születése, vala-
mint Vízkereszt – a Megváltó megjelenése 
örömünnepek a világnak. Az  öröm egyik 
kifejezője a közös mulatság, ami nem ide-
gen a keresztény embertől sem. Jézus első 
csodáját egy lakodalomban tette, vizet vál-
toztatott borrá, nehogy abbamaradjon idő 
előtt az ilyenkor szokásos vigasság. A  far-
sang nem csak a lakodalmak, de egyéb vi-
dámságok, mulatozások ideje is. „Húsha-
gyó kedd”- ig tart, amit Hamvazószerda, a 
Nagyböjt kezdete követ. Ettől a naptól kezd-
ve már nem volt semmi „zajos mulatság”. 

Becsületes keresztény ember ma sem vesz 
részt ilyeneken, nagyböjt idején.

A 40 napos időszak előkészület a meg-
váltás, a bűntől és annak következményei-
től való szabadítás ünnepére. Valaha, még 
nagyanyáink idejében is, a 40 nap idején a 
keresztények valóban tartózkodtak a húsétel 
fogyasztásától, „elhagyták” a húst – ezért 
lett a neve húshagyó kedd. Sokan még zsír-
ral sem főztek. (A sok zsíros étel fogyasztása 
után nem is ártott egy kis „méregtelenítés”.)

Nagyböjt, a bűnbánat idejének kezde-
tén megáldott hamuval jelöli meg a pap a 
homlokunkat, közben figyelmeztet: „Emlé-
kezz ember, porból vagy, porrá leszel!” Ez a 
hamu sem „közönséges”. Az előző évben Vi-
rágvasárnap – Jézus jeruzsálemi bevonulá-
sának emlékére – megáldott és ünnepélyes 
körmenetben végighordozott pálmaágak 
(Magyarországon barkaágak) elégetéséből 
maradt vissza. Így múlik el az élet szépsége, 
az erő, a diadal… A bűnbánati idő lehető-
ség a megtérésre, Istenhez visszatalálásra. 

Az Atya szerető gondoskodással várja haza 
a tékozló fiút, örömmel öleli át, és pazar la-
komával fejezik ki örömüket.

A Katolikus egyház jelenleg az év két 
napjára ír elő böjtöt: hamvazószerdára és 
Jézus Krisztus halálának évfordulójára: 
nagypéntekre. Ezeken a napokon a fel-
nőtt katolikusok (18 éves kor felett) csak 
háromszor étkeznek, de csak egyszer jól-
lakásig. Ez  a böjtölés. A  hústól való meg-
tartóztatás hamvazószerdán és a nagyböjt 
idejére eső pénteken elvárás. De aki „nem 
saját asztalánál” étkezik, ha húst adnak elé, 
megeheti, helyette más önmegtartóztatást, 
jócselekedetet is vállalhat.

Eleink majd csak a Megváltó feltámadá-
sa idején ettek újra húseledelt, azért nevezte 
el a magyar nép Húsvét-nak. Az ószövetség 
népe ekkor az Egyiptomból történt szabadu-
lást ünnepli, amihez náluk kötelezően hoz-
zátartozik a bárány fogyasztása. Sok keresz-
tény nép ma is bárányt, nem sonkát eszik 
Húsvétkor. Rostás Jenő István plébános

TAVASSZAL MINDEN MEGÚJULHAT
Tudom, hogy minden évszaknak megvan a 
maga szépsége és üzenete. Isten ajándéka 
ez.
Hálásak lehetünk az ősz színes ruhájáért. A tél 
hóval bélelt fehér takarójáért. A  tavasz tarka 
virágszőnyegéért. A  nyár meleg szabadság-
érzetéért. Mind a 4 évszak tanít nekünk vala-
mit. Igaz, megviccelnek sokszor “játékaikkal”. 
A  januári napsugarak (tavasznak vélt) meleg 
simogatásai, vagy a tél (fákat, bokrokat fehérre 
festett) egy-két napig tartó képei, nem a meg-
szokott, ékes rendről tanúskodnak. Ettől még 
a februári télben mindannyian tavaszvárásban 
vagyunk. A megújulás bűvkörében élünk. Arra 
vágyunk, hogy az alvó, pihenésre ítélt, erőtlen-
nek tűnő fáink, bokraink zöld ruhát ölthesse-
nek magukra és élettel teli derű vegye körül az 
egész földet. Az ember szívét is. Legyen tavasz 
kívül-belül egyaránt. Erőre kapjon, felfrissül-
jön, feléledjen bennünk is mindaz, ami nagyon 
elfáradt már.

A megújulás gondolata szárnyakat tud adni 
nekem. Igaz, hogy futnak az évek és a test egy-
re kopik s a már beteg szív (élet) könnyebben 
elfárad, mégis a lelkünk legmélyén képesek 
vagyunk mi is megújulni. Újjá születni, mint 
a természet. Ahogyan a kopár, csupasz fákat 
felöltözteti tavasszal az Isten friss, zöld, zsenge 

levelekkel, úgy bennünket is napról-napra fel-
ruházhat az enyhén melegedő és virágzó szép-
ségével. A belső tavasz csodájával.

Annak dacára, hogy van ősz és tél (beteg-
ség, öregség, próbatétel,szomorúság, gyenge-
ség, gyász, magány   stb..) a maga nyomasztó 
kopárságával és hidegségével együtt - napról 
napra erőt adhat a mindenki számára elkül-
dött tavaszi fény. (A szeretet, jóság, türelem, 
megértés, szelídség, hit....). Az  Isten bölcs 
rendje szerint.

Igen, megújulhat, megfiatalodhat, “új ruhá-
ba “ öltözhet az idős ember is. Jobbá, szebbé 
lehet a gondolkodása, érzése, akarata, vágya, 
álma, hite, emberi kapcsolata. Mindig le-
nyűgöz, ahogyan a kemény, mozdíthatatlan, 
sziklaszilárd kő réseiből, elő tud bújni egy-egy 
pillekönnyű fűszál, ami később megerősödhet 
és naggyá nőhet.

Egyszer olvastam Fekete Ágnes reformá-
tus lelkésznőnek (a rádió egyik vallási műsor-
vezetőjének) elbeszélését egy idős emberről. 
- Ősz volt. Hulltak a fákról a levelek… lefeküdt 
az egyik fa tövébe és hagyta, hogy a levelek 
köpönyege betakarja őt. Így akarta kifejezni, 
hogy tudomásul veszi az élet rendjét: az elmú-
lást. De közben - ebben az azonosulásban - a 
csupasz ágak-bogak között meglátta a lehe-

tetlennek tűnő, sötét felhők mögül előbukka-
nó Napot. (Jön a tavasz!!! Csak várni kell!!! Várni 
pedig tudni kell!!!.)

A megújulás szó már Pál apostol számára is 
sokat jelentett. Saját élete a példa rá. Idősen, 
betegen, magányosan, igen erős próbatételek-
ben, meg nem értések közepette, napról napra 
meg tudott újulni. Írta a leveleket a gyülekeze-
teknek, hirdette az Igét, megoldott és feloldott 
minden nehézséget, Krisztusért. A gyűlölködő, 
indulatos ember megújult és megírta a “Szere-
tet Himnuszát”. (Saulból Pál lett!)

Miközben azon gondolkodom, hogy illő 
lenne már pontot tennem a kicsit hosszúra si-
keredett írásomra, észrevétlenül, akaratlanul 
Ézsaiás próféta szavaiba simulok bele:

 Deméné Miksa Zsuzsa

„...Erőt ad a megfáradtaknak,
és az erőtlent nagyon erőssé teszi.
Elfáradnak és ellankadnak az ifjak,

még a legkiválóbbak is megbotlanak.
De akik az Úrban bíznak,

erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok,
futnak és nem lankadnak meg,

járnak, és nem fáradnak el.”
(Ézsaiás 4o: 29-31 )
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Húsvéti szertartások a katolikus templomban
Március 20. Jézus szenvedésének Vasárnapja (Virágvasár-
nap)

10.00 Ünnepi mise – barkák megáldása, megemlékezés Jé-
zus jeruzsálemi bevonulásáról (körmenet) – Jézus szenvedéstör-
ténete (Passió) Szt. Lukács Evangéliumából
Március 24. Nagycsütörtök

17.00 Szentmise az utolsó vacsora emlékére – lábmosás – ol-
tárfosztás – rövid szentségimádás
Március 25. Nagypéntek – Jézus Krisztus halálának napja

15.00 Keresztút imádság a Kálváriánál a temetőben (eső ese-
tén a templomban)

17.00 Megemlékezés Jézus haláláról (csonkamise) – Passió 
Szt. János Evangéliumából

Március 26. Nagyszombat
Reggel 7 órától lehetőség van imádkozásra a szent sírnál
19.00 Húsvéti vigília: (sötétedés után szabad kezdeni!)
Tűz megáldása – bevonulás húsvéti gyertyával – húsvéti örö-

mének
Ószövetségi olvasmányok könyörgésekkel
Dicsősség, feltámadási szentmise, benne a keresztségi foga-

dalmak megújítása
Feltámadási körmenet, alkalmas idő esetén a templom körül

Március 27. HÚSVÉTVASÁRNAP – Jézus Krisztus feltámadása
10.00 Ünnepi szentmise

„Ámde Krisztus feltámadt a halottak kö-
zül” (Pál Első Levele a Korinthusiakhoz 
15. fejezet 20. vers)

A halál nem válogat, nem tesz kivé-
telt senkivel sem. Még Jézus Krisztus-
nak, az Isten Fiának is meg kellett hal-
nia. Akkor mi keresztyének egy halott 
emberben hiszünk? Akkor a mi feltá-
madásunk is hazugság? 

Nem, mert Jézus Krisztus feltámadt 
a halottak közül. Keresztyén hitünknek 
éppen ezért ez az egyik alappillére. Pon-
tosan ezért tanácsolták egyszer az egyik 
keresztyéneket gyűlölő embernek, hogy 
bizonyítsa be, hogy Jézus nem támadt 
fel a halottak közül. Ha ezt bebizonyítja, 
- mondták neki - akkor az egész keresz-
tyén hitet romba döntötte. 

Ez az ember komoly kutatásokba 
kezdett, hogy bebizonyítsa, Jézus Krisz-
tus mégsem támadt fel a halottak közül. 
Ez nem sikerült neki. Belátta, hogy a 
bibliai tudósítások igazak. Végül ő maga 
is keresztyén lett. 

Tehát Jézus Krisztus meghalt, feltá-
madt és most is él. Nemcsak a szelleme 
vagy a lelke létezik valahol, hanem Is-
ten megszabadította Őt a halálból, azaz 
újra egyesítette az újjáteremtett testét, 
a lelkével és a szellemével. Amit Isten 
megtett Jézus Krisztussal, azt minden-
ki mással is meg akarja tenni, aki életét 
Jézus Krisztuséhoz kötötte és életét az Ő 
életéhez igazítja.

Bár a halál nem tesz kivételt senki-
vel sem: egyszer minden ember testét 

el fogja szakítani a lelkétől. Sőt egyszer 
elszakítja az egymást szeretőket is. De 
Isten legyőzte a halált Jézus Krisztus fel-
támadása által: újra eggyé tette, amit Ő 
maga egynek teremtett. A halálnak pe-
dig nincs többé hatalma Jézus Krisztu-
son. És a halálnak nem lesz többé ha-
talma azokon sem, akiket majd Isten 
feltámaszt.

Aki Jézus Krisztushoz kötötte az éle-
tét, az biztonságban van. Bár neki ma-
gának is meg kell halnia egyszer, de 
Isten ereje őt is meg fogja majd szaba-
dítani a halál szétválasztó hatalmából, 
mint ahogyan ezt az Ő Fiával megtette 
az első húsvét alkalmával.

Istennek erre a csodálatos szabadí-
tására emlékezünk húsvét ünnepén, és 
Isten halált legyőző hatalmát ünnepel-
jük alkalmainkon, melyekre mindenkit 
szeretettel várunk!

Örömmel számolhatok be arról, hogy 
az Önök támogatásának köszönhetően 
az elmúlt évben újra tudtuk kárpitoztat-
ni a gyülekezeti terem székeit, az iroda 
padlóját laminált lappal fedtük le, vala-
mint aktív hangfalat, mikrofonokat és 
mikrofonállványokat tudtunk beszerez-
ni. A hittanos gyermekek számára egy 
hittantábort, egy zenei tábort tudtunk 

szervezni, valamint számos foglalkoz-
tatót és új játékokat tudtunk vásárolni.

Ezúton szeretnénk megköszönni 
mindenkinek az elmúlt évben nyújtott 
mindennemű támogatását.

A 2016-os esztendő egyik nagy fel-
adata lesz a parókia elöregedett, a vizet 
egyre több helyen áteresztő betoncse-
repeinek a cseréje. Emellett azonban 
továbbra is szeretnénk folytatni majd a 
gyermekek, felnőttek és idősek között 
végzett szolgálatunkat. 

Itt szeretnék előre is köszönetet mon-
dani mindenkinek, aki támogatja majd 
szolgálatainkat és fejlesztéseinket. 

Manapság sok ember keres fel pszi-
chológust lelki problémái megoldásá-
hoz. És ezzel szemben csak kevesen 
élnek azzal a lehetőséggel, hogy felke-
ressék lelkipásztorukat, hiszen a lelki-
pásztori szolgálat egyik legalapvetőbb 
feladata a lelkigondozás. Mindenkit 
szeretettel várok, aki úgy gondolja, hogy 
élne ezzel a lehetőséggel.

Isten áldja Önöket!

 Csomós Balázs
 református lelkipásztor

Heti alkalmaink:
Kedd 16.00 Imaóra
Csütörtök 16.30 Bibliaóra
Vasárnap 10.00 Istentisztelet
Ünnepi alkalmaink:
nagycsütörtök március 24-e 17 óra gyülekezeti terem
nagypéntek március 25-e 17 óra gyülekezeti terem
húsvét első napja március 27-e 10 óra úrvacsorás istentisztelet a templomban
húsvét második napja március 28-a 10 óra úrvacsorás istentisztelet a templomban

Áldás, békesség
Nincs halottak feltámadása?



12 Faddi Hírek
f a d d I  R o m a  N E m Z E T I S É g I  ö N K o R m Á N Y Z a T

Híreink
Önkormányzatunk Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt NEMZ-KUL-16 
azonosítószámon a kulturális hagyományok ápolását célzó 
rendezvények, valamint a nemzetiség kulturális identitásának 
közösségben történő elmélyítését szolgáló programok 
megvalósítása céljából az önkormányzat „Békességben 
egymás mellett romanap” című projektjére. A támogatást a 
Bátai Tambura Zenekar és a Pécsi Roma Vadvirágok előadására 
szeretnénk fordítani.
 
Az idei évben a 2014. évi táboroztatásunk sikerére alapozva pá-
lyázatot nyújtunk be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
kiírt NEMZ-TAB-16 azonosítószámon nyelvi környezetben meg-
valósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző 
és olvasó táborok megvalósítására „Multikulturális cigány anya-
nyelvi hagyományőrző tábor” című projektre. Nyertes pályázat 
esetén 25 fő faddi roma gyermeket viszünk egyhetes balaton-
szepezdi gyermektáborba a nyáron.  
 
Tartalmas évet tudhatunk magunk mögött, itt szeretném meg-
köszönni jegyző asszonynak, polgármester úrnak, a hivatali ap-
parátusnak, a művelődési ház és az iskola dolgozóinak, önkéntes 
segítőinknek és a képviselőknek aktív munkájukat.
 
2015. december 15-én tartottuk meg hagyományos roma ka-
rácsonyi műsorunkat a művelődési házban, ahova közel 200 fő 

faddi roma lakos jött el. A gyerekek műsora után az Aranyszemek 
néven ismert roma cigányzenekar lépett fel, hatalmas sikere 
volt. Azt követően Benis Brigitta által felajánlott bio egészséges 
ételcsomagok sorsolására került sor. 2015. évben két fiatalember 
vihette haza a nagy rekesznyi finomságot. Ez úton is köszönjük 
Brigi nagylelkű és értékben nem mérhető adományát. 
A rendezvényt a karácsonyi csomagosztás zárta, minden család 
gyermeklétszámtól függően vehetett át csomagot.
 
Karácsonyi játszóház
Mint minden évben, idén is sok-sok kreatív ajándékötlettel vár-
tuk a gyerekeket a december 19-én megtartott játszóházunkba. 
A mézeskalácsok sütését Kovács Róbert irányította, Soponyai 
Mihályné Erzsike a gipszformákat öntötte ki, és a játszóházban is 
jelentős segítséget kapunk tőle és Misi bácsitól, Szőke Zoltánné 
Márti néni az asztali díszek készítésében segítette a gyerekeket, 
Vida Andrea filcből készített karácsonyi díszek összeállításában 
vett részt, Bánvölgyi Ildikó pedig a kartonpapír díszek kivágásá-
ban és elkészítésében volt segítő jobb keze a gyerekeknek. 

Egy pékségtől különböző édes és sós péksüteményeket kaptunk, 
melyet a résztvevők jóízűen fogyasztottak. Feldíszítettük közö-
sen a FRNÖ karácsonyfáját, és karácsonyi dalokat hallgattunk és 
énekeltünk. Nagyon sok szép karácsonyi díszt, ajándéktárgyat 
készítettek a gyerekek, amiket a program végén hazavihettek. 
Kellemesen telt ez a délután is. Fodor Ágnes elnökhelyettes
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I.Adóbevallás
(nyomtatvány: 1553, Benyújtási határidő: 
egyéni vállalkozók, áfa fizetésére kötele-
zett magánszemélyek: 2016. február 25. 
magánszemélyek: 2016. május 20.)
Kinek kell benyújtani?
Annak a magánszemélynek, aki az adóév-
ben
•	egyéni vállalkozó volt, kivéve, ha az adóév 
egészében szüneteltette a vállalkozói tevé-
kenységét;
•	mezőgazdasági őstermelő volt, és e tevé-
kenységéből adóköteles bevétele származott, 
kivéve, ha jövedelméről egyszerűsített be-
vallásban, munkáltatói elszámolásban nem-
leges nyilatkozatot adott vagy egyébként a 
bevételből nem kellett jövedelmet megálla-
pítani;
•	fizető-vendéglátó tevékenységére tételes 
átalányadózást választott;
•	a megszerzett bármely bevételét terhelő 
adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek (a 
munkáltatónak) tett nyilatkozatában költség 
levonását kérte, ide nem értve az e törvény 
szerint igazolás nélkül elszámolható költség 
levonására vonatkozó nyilatkozatot;
•	ellenőrzött tőkepiaci ügyletből, csereügy-
letből származó jövedelmet szerzett;
•	az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok 
szerint különbözeti-bírság fizetésére köteles;
•	nem kifizetőtől származó vagy egyébként 
olyan bevételt szerzett, amellyel összefüg-
gésben az adó vagy az adóelőleg megállapí-
tására maga köteles (ide nem értve az ingó 
vagyontárgy, ingatlan, vagyoni értékű jog 
átruházásából származó bevételt, ha a ma-
gánszemély egyszerűsített bevallásra ad nyi-
latkozatot);
•	a kifizető által megállapított adó módosítá-
sára az adóbevallásában jogosult;
•	olyan adóköteles bevétele volt, amely alap-
ján a jövedelem külföldön (is) adóztatható 
vagy amely a jövedelemszerzés helye szerint 
nem belföldről származott;
•	nem belföldi illetőségű magánszemély;
•	a jóváhagyott osztalék adójával szemben 
az adóévet megelőzően felvett osztalékelő-
legből levont adót számol el;
•	valamely bevételével összefüggésben az 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás-
ról szóló törvény szabályai szerint különadót 
köteles fizetni, vagy a kifizetőt és az őt terhe-
lő egyszerűsített közteherviselési hozzájáru-
lás megállapítását, bevallását és megfizetését 
a kifizetőtől átvállalta;

•	valamely bevételével összefüggésben 
egészségügyi hozzájárulásra előleg-fizetési 
kötelezettsége keletkezett;
•	adóját e törvény külön rendelkezése sze-
rint adóbevallásában kell (lehet) megálla-
pítani;
valamint ha nem tehet vagy nem tesz be-
vallási nyilatkozatot vagy egyszerűsített be-
vallásra, munkáltatói elszámolásra vonat-
kozó nyilatkozatot.

II. Adónyilatkozat
(nyomtatvány: 1553 ADÓNYILATKOZAT, 
Benyújtási határidő: 2016. május 20.)
Az adónyilatkozat olyan lehetőséget kí-
nál, melynek választásával a legegyszerűbb 
módon teljesíthetjük bevallási kötelezettsé-
günk.
Ki választhatja? Adónyilatkozatot az tehet, 
aki 2015-ben
– belföldi illetőségű volt; 
– kizárólag adóelőleget megállapító mun-
káltatótól, kifizetőtől szerzett jövedelmet 
vagy más kifizetők az adót hiánytalanul le-
vonták;
– az adóelőleget megállapító munkáltató(k) 
által év közben levont adó, adóelőleg, és a 
ténylegesen fizetendő adó különbözete az 
adóévben az 1 000 forintot nem haladja 
meg; 
– költséget (kivéve a 10% költséghányadot) 
az adóelőleg megállapításakor nem számolt 
el;
– nem volt egyéni vállalkozó, vagy az egyéni 
vállalkozói tevékenységét az adóév egészé-
ben szüneteltette; 
– mezőgazdasági őstermelőként nem köte-
lezett adóbevallásra;
– nem választotta fizető-vendéglátó tevé-
kenységére a tételes átalányadózást; 
– nem szerzett olyan jövedelmet, amely 
után az adót adóbevallásban kell megállapí-
tania, így különösen nem szerzett ingatlan, 
vagyoni értékű jog átruházásából származó 
vagy ellenőrzött tőkepiaci ügyletből szár-
mazó jövedelmet; 
– nem szerzett olyan jövedelmet, amely 
után az egészségügyi hozzájárulást saját 
magának kell, kellett megfizetnie; 
– a közterhek teljesítéséhez nem választot-
ta az egyszerűsített közteherviselési hozzá-
járulásról szóló törvény szerinti közteher-
fizetést; 
– nem szerzett külföldön (is) adóztatható 
jövedelmet; 

– nem kapott osztalékelőleget, továbbá a jó-
váhagyott osztalék adójával szemben a 2015 
előtt felvett osztalékelőlegből levont adót 
nem számol el;
– az adójáról rendelkező önkéntes kölcsö-
nös pénztári nyilatkozatot, nyugdíjelőtaka-
rékossági nyilatkozatot, valamint nyugdíj-
biztosítási nyilatkozatot nem ad; 
– az adóelőleg megállapításakor során az 
összevont adóalapjából családi kedvez-
ményt – megosztás nélkül, az adóból súlyos 
fogyatékosság miatti adókedvezményt:
•	egyáltalán	nem	érvényesített	vagy
•	csak	egy	adóelőleget	megállapító	munkál-
tatónál érvényesített, vagy
•	 több	 adóelőleget	 megállapító	 munkálta-
tónál érvényesített, de ezekkel nem állt fent 
párhuzamosan munkaviszonya, és a koráb-
bi munkaviszony megszűnésekor, a mun-
káltatójától kapott adatlapot a következő 
munkáltató számára átadta, aki azt figye-
lembe vette vagy 
•	 úgy	 érvényesített,	 hogy	 annak	 összege	
megegyezett az adóelőleg levonásánál figye-
lembe vett összeggel. 

III. Mely esetekben nem kell (adóbeval-
lást) adónyilatkozatot benyújtani?

– Ha  az adóévben egyáltalán nem, vagy ki-
zárólag adómentes jogcímen szerzett bevé-
telt, illetve kizárólag olyan jövedelme volt, 
amelyet nem kell bevallani; 
– Ha Ön a 15NY29-es nyilatkozatával 2016. 
február 1-éig a munkáltató által történő 
adómegállapítást vagy 2016. február 15-éig 
a 1553NY nyilatkozatával az egyszerűsített 
bevallást választotta és megfelel a feltételek-
nek; 
– Ha kizárólag egyszerűsített foglalkoztatás 
keretében szerzett jövedelmet, amely nem 
haladta meg a mentesített keretösszeget;
– Ha kizárólag olyan kamatjövedelmet szer-
zett, melyből a kifizető az adót levonta; 
– Ha  kizárólag pénzbeli nyereménynek mi-
nősülő jövedelmet szerzett; 
– Ha  az adóévben kizárólag olyan jövedel-
met szerzett, amely nemzetközi szerződés 
vagy viszonosság alapján Magyarországon 
nem adóztatható. 
Ha a 2015-ös adóévről nem kell adóbeval-
lást/adónyilatkozatot benyújtania, de az 
állami adóhatóságtól bevallási csomagot 
kapott, akkor azt nem kell kitöltenie, 
azzal további teendője nincs.
 Bán Klaudia
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Napkeltétől napnyugtáig
Aratási és cséplési szerződés, Fadd. 1939. november 4.

Varga János nagyapámnak községi 
tisztviselőként, később jegyzőként hi-
vatali munkája során sok minden át-
ment a kezén, ami a közt vagy egyes 
emberek jogi, hivatalos életét segítette, 
egyengette, intézte az akkori elvárá-
soknak megfelelően. A  családra ma-
radt hiteles iratai között (1920–48-ig) 
sok félét találni! Vannak kedvenceim. 
Ilyenek az aratási és cséplési szerződé-
sek, amelyekből kiolvasható, hogy az 
emberek mennyiért dolgoztak, milyen 
munkafeltételek mellett.

Három eredeti aratási szerződésem 
van, két csépléssel egybekötve. Egyéb-
ként nagyapámat sokat felfogadták. Er-
ről fényképem is van. Ő mért, felügyelte 
a mázsát, ellenőrizte az arról lekerülő be-
zsákolt terményt, annak szállítási útvo-
nalát. Az emberek bíztak benne, hiszen 
ismerte az egész falu. Valójában minden 
a mázsa mellett dőlt el! Ő is terményben 
kapta a fizetségét, amit a padlásunkon 
tároltak. Ha a három szerződést össze-
hasonlítjuk, a juttatások terén nincsenek 
nagy különbségek. A környék földbirto-
kosai már ekkor karteleztek, hasonlóan 
fizettek, hasonló kikötésekkel. 

A Vajkapusztai gazdaság, Padányi Gu-
lyás Béla és társai Vajkapusztai földbir-
tokosok és a Faddi Kapronczay János és 
társai (19 kaszás) aratási-cséplési szer-
ződésében 1942. évre pl.: Kikötik, hogy 
a két gépész, aki ”etette” a cséplőgépet, 
az 10-10 pengőt kapjon, éjszaka ott kel-
lett aludnia a gép mellett. Az aratóknak 
a terményt 18 kévés keresztekbe kellett 
rakniuk.

Gutay János faddi földbirtokos és 
Bovári István - Kajári Ferenc - Kese-
rű József társak, csak aratási szerződést 
kötnek cca.40 kat. holdra, 1942. évre. 

Gutay nem adta ki a cséplési munkákat 
az aratóknak. Nála jégverés esetén nem 
részes aratásban dolgoztak a munkások, 
hanem holdszámban. Magyar holdan-
ként 60 kg búzát kaptak munkabérül az 
aratók. 

Gutay 14 kévés keresztrakást kér. Vé-
gül részletesen szeretném ismertetni a 
Muraközy Tibor Gerjeni földbirtokos és 
Faddi Tóth József +18 társának (ezt hív-
ják később bandának) a szerződését. 

Az aratási munkákat 320 000 négy-
szögöl területen végzik + cséplés. 

A számolás kedvéért: 1 kataszteri 
hold = 1600 nöl = 5755 m2. 1 ha = 1,738 
kataszteri hold = 2,317 magyar hold. Vi-
szont! 1 magyar hold = 1200 nöl = 4316 
m2. Ki lehet számolni hektárban, mek-
kora területen kellett dolgozniuk az em-
bereknek, kézzel. A fizetőeszköz a pengő 
volt. 

Tóth József bandavezér – nyilván a 
18 társa megbízásával és bizalmával a 
tarsolyában, megalkudott 1939 novem-

berében a 1940. évi aratási munkára. Itt 
bizony nagyon résen kellett lenni és fel 
kellett tudni mérni a képességeket vál-
lalva az időjárás szeszélyeit is. Kalku-
lálni kellet a napszámosokkal is, mert 
másnak is volt földje, ahol aratni kellett, 
lehetett, ezért a felfogadott napszámoso-
kat tartani is kellett, egyszóval egy ban-
dagazda olyan lehetett akkor, mint az „új 
világban” egy téeszelnök, 18 segéddel, ha 
tetszik ők voltak a vezetőségi tagok. A 18 
egyenrangú tag, amellett, hogy felhajtot-
ták a jó fizikumú napszámosokat, ma-
guk is a banda vezetőjével részt vettek az 
aratásban. Nem is tudom, mi lett volna 
a téeszes időben azzal a sok elhízott el-
nökkel, ha be kellett volna ülniük a nem 
légkondicionált kombájnokba aratni a 
60-80-as években. Azt már elképzelni 
sem merem, ha kaszálniuk is kellett vol-
na. Már elnézést a pikírt megjegyzésért!

Nézzük, milyen feltételekkel aratott 
Tóth József és 18 fős kaszás bandája.

A 18 kaszás név szerint: Asztalos Jó-
zsef, Asztalos János, Farkas György, 
Keserű András, Kákonyi József, Sánta 
István, Benedecki József, Papp József, 
Pasinszki János, Márton János, Oláh Já-
nos, Bence István, Schiller József, Mol-
nár József, Keserű András, Huszár And-
rás, Miskolczi István, Tüdő vagy Tildi 
János.

Az aratási és cséplési szerződést szó 
szerint ismertetem: 

1. Muraközy Tibor földbirtokos kiad-
ja learatásra a gerjeni és faddi határban 
az 1940. évben termő összes őszi és ta-
vaszi gabonáját cka. 320 000 négyszögöl 
területet a faddi Tóth József és társainak 
(+18 fő) a 11. részért.

2. Az  aratók kötelesek a munkaadó 
vagy megbízottjának első felszólításra 

m Ú L T u N K B Ó L
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megfelelő kettőzőkkel (kaszásonként 2 
fő) azonnal munkába állni és az aratást 
a megkezdéstől számított 15 munkanap 
alatt teljesen befejezni! Ezen idő lejárta 
után jogában áll a munkaadónak a még 
le nem aratott álló gabonát, zabot bármi-
lyen munkaerővel learattatni, de ebből 
alulírott arató munkások nem részesül-
hetnek. Abban az esetben, ha a hatóság-
tól a vasárnap és ünnepnapi munkaszü-
net felfüggesztenék, és ha a viszonyok 
úgy hoznák magukkal, akkor azon a na-
pokon is kötelesek az alulírott aratók az 
aratást végezni.

3. Kötelesek az aratók a kaszálást, ge-
reblyézést saját szerszámaikkal, alacsony 
tarlót hagyva, tisztán és lelkiismeretesen 
végezni és a kereszteket (1 kereszt = 14 
kéve) megolvasható egyenes sorokba 
összerakni. Az  eső vagy szél által meg-
bontott kereszteket rendbe hozni s vala-
hányszor elázott a kereszteket megszáro-
gatni, azokat újból összerakni.

4. Kötelesek az aratók, ha a munkaadó 
úgy kívánja, 20 napszámot fejenként fo-
lyóbérért leszolgálni.

5. Minden arató kap a gazdaságban 
5000 négyszögöl negyedes tengeri föl-
det. A vetőmagot (kukorica, bab) az ura-
dalom adja. Az  aratók a tengeri földet 
tartoznak gyommentesen, lóeke után 
megkapálni, ahányszor megkívánja a ve-
tés, a tengerit leszedni, a szárat földszint 
kapával levágni, kupacokba rakni és a 
leszedett tengerit és babot góréba illetve 
magtárba hordani. A tengeri- és babszár 
a gazdaságé marad. Az összes arató (az 
egész banda) kap még az uradalomtól 
6000 négyszögöl burgonyaföldet a ten-
geri földön kívül, a vetőmagot ugyan-
csak az uradalom adja. A  termés azon-
ban harmados!

6. Az  aratórész összehordásához a 
munkaadó csak igát adja, az aratás tel-
jes befejezése után a többi munkaerőt az 
aratók adják. Az  arató rész elcsépelésé-
hez a munkaadó csak gépet, üzemanya-
got és gépészt ad. Az aratók fejenként 5 

csomó szalmának a szalmáját kapják, 
azonban 1 petrence = 1 csomó. Ezen kí-
vül 5 pengőt kapnak készpénzben azon 
kikötéssel, hogy az összes polyvát és tö-
reket egy méter vastagon kötelesek beta-
karni. A részgabonát a munkaadó a vál-
lalt munka és cséplés teljes befejezésekor 
minden aratónak a faddi lakására szállít-
ja az általuk hozott zsákban.

7. Kapnak az aratók fejenként 60 kg 
búzát, 2 kg zsírt, valamint az összes ara-
tó 600 négyszögöl burgonyaföldet az 
aratás időtartamára élelmezés céljára. 
Ezen földet aratók tartoznak sajátjukból 
bevetni és művelni. Főzőedényt szintén 
az uradalom ad a sajátjából, valamint 1 
lovat és 1 kocsit a víz és ebédhordások-
hoz. Az  élelmiszertároláshoz szükséges 
zsákokról és egyéb kellékekről az aratók 
maguk gondoskodnak. 

8. Az  arató munkák beosztását Tóth 
József faddi bandagazda saját belátása 
szerint végzi. Az  aratás tartamára egy 
szakácsot fogad, kinek munkabérül 2 
mázsa búzát a munkaadó fizeti. Banda-
gazda fizetésképpen kap a munkaadótól 
egy aratórészre eső gabona mennyiséget, 
1000 négyszögöl tengeri földet bevetve a 
munkaadó által kijelölt helyen, amelyért 
tartozik a munkaadó minden évben ne-
vezendő megbízásait teljesíteni és a laká-
sán hívásra megjelenni.

A bandagazda köteles a cséplőgép-
hez 21 munkást állítani, ennél kevesebb 
számú munkásnak az állítását a munka-
adó megengedheti.

9. Aratási szerszámok valamint az 
aratók magán holmija szállítására a 
munkaadó csak az aratás megkezdé-
sekor és befejezésekor köteles fogatot 
adni.

10. Rossz termés esetén az aratók ré-
szére 1000 négyszögölenkint és gabo-
nanemenkint 40 kg gabonát vagy annak 
folyó árát kapják. Ez  irányú igényüket 
tartoznak az aratók az aratás megkez-
dése előtt 8 nappal munkaadónak be-
jelenteni azzal, hogy ezzel szemben ter-
mészetbeni igényükről lemondanak. 

11. A munkaadó vagy annak megbí-
zottja felszólításra kötelesek az aratók a 
mindenkori napszámbér mellett nap-
számba teljes létszámban megjelenni, 
aki maga betegsége miatt az elrendelt 
munkára nem tud megjelenni, az köte-
les maga helyett megfelelő számú em-
bert kiállítani. 

12. Alulírott munkások továbbá el-
vállalják 1940. évben a gerjeni pusztán 
az összes őszi és tavaszi gabona cséplé-
sét. Arató munkások kötelezik magukat 
arra, hogy a cséplőgéphez annyi mun-
kást állítanak, amennyi a 8. pontban fel 
van tüntetve. 

Aratómunkások egyetemlegesen 
szavatosságot vállalnak a cséplőgép fel-
szereléséért, zsákok, szíjazat, mérleg, 
súlyok és gép szerszámokért.  Ha vala-
melyik felszerelési tárgy elveszne, úgy 
annak értékét cséplőgép tulajdonos a 
cséplőmunkások keresetéből minden 
további nélkül levonhatja. Kötelesek 
a munkások a munkaadó vagy meg-
bízottja által elrendelt időben a csép-
lést megkezdeni és azt az időjárástól 
függően megszakítás nélkül befejezni. 
Kötelesek csépléskor a szokásos összes 
munkákat polyva és szalmarakást a gép 
felszerelésénél segédkezni, zsákolást a 
magtárban stb. elvégezni. 
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13. A munkások kötelesek a mun-
kaadónak vagy megbízottjainak ren-
delkezéseit minden vonakodás nélkül 
teljesíteni. Aki ezt nem tenné, felesel, 
vagy munkáját a figyelmeztetés dacá-
ra sem végzi rendesen, társaival vere-
kedik, vagy azokat a munka beszünte-
tésére bujtogatna, lopáson érne, vagy 
reá bizonyulna, joga van a munka-
adónak az illetőt minden bírói beavat-
kozás nélkül azonnal elbocsájtani, az 
addigi keresetének visszatartása mel-
lett, mely csak akkor lesz kiadva, ha 
ügye végérvényesen el lett intézve.  

14. Munkások a munka rendes 
befejezése után munkabérül kapják 
az általuk elcsépelt gabona 4 %- át, 
vagyis 100 q-ból négy métermázsát. 
Tekintettel arra, hogy a csépelt gabo-
na a cséplőgépnél zsákokkal együtt 
mázsáltatik, a cséplőmunkások ré-
szükre a magtárból zsákban mázsál-
va kapják ki.

15. Alulírott munkások tudomásul 
veszik, hogy abban az esetben, ha a 
cséplés nem asztagból, hanem kocsi-
ról történik, jogában áll a munkaadó-
nak vagy megbízottjának az asztagra 
beosztott munkásokat kocsi rakodói-
nak is felhasználni. 

16. Kap a két gépetető munkás ke-
resetén kívül a munkaadótól 1-1 öl-
töny kék munkásruhát, melyért köte-
lesek a gépet olajozni és mindenben 
a gépésznek segétkezni a cséplés után 
azonban a 2 öltöny ruha a munkaadó-
nál marad vissza.

17. A  munkaadó minden arató-
tól 1 q búzát visszatart, amely búza a 
tengeri betakarítása után lesz kiadva. 
Ezen búza mennyiség az esetleges 
napszámos pótlására vagy kártérítés-
re szolgál.

18. Ha a munkaadó kívánja úgy 
az összes munkások kivétel nélkül 
bandában kötelesek munkába állani.  
A  munkájukat napkeltétől napnyug-
táig folytatni. 

19. Az aratók részére kútvíz a pusz-
tából bármelyik kútból hordható.

20. Esetleges per esetén szerződő 
felek alávetik magukat a paksi kir. Já-
rásbíróság illetékesének.

21. Ezen szerződés munkaadóra 
csak abban az esetben kötelező, ha a 
szerződést a 18 arató és cséplő mun-
kás is elfogadja illetve aláírja.

22. Jelen szerződés felolvasás, meg-
magyarázás és mindenben helyben 
hagyólag aláírott és 4 példányban ké-
szíttetett, melyből az egyik a munka-
adóé, míg a másik a munkásoké. 

Fadd. 1939. november 4. 
Hogy-hogysem azért csak bekerült 

még egy kisebb záradék a szerződés-
be. Egy „kevés” plusz munka a 19 férfi 
számára! 

Az aláírások megtörténte után úgy 
a munkaadó, mint a munkavállalók 
pótlólag megegyeztek abban: Aratók 
kötelesek a munkaadó gazdaságá-
ban lévő 20.000 terjedelmű rétet le-
kaszálni. Szükség esetén megforgatni, 
felgyűjteni és boglyába rakni, s ezen 
munkálatokért természetben 150 kg 
babot kapnak. Kapnak még az aratók 
szükség esetén folyó napszámért a 
gazdaságban nagyobb munkálatokat, 
úgy, mint kukoricaültetés és kapálás.

Tóth József, Faddi bandagazda
Muraközy Tibor, Gerjeni földbirtokos 

Akinek van kedve, kigyűjtheti eb-
ből a szerződésből, hogy mennyit is 
fizetett ennek a 19 kaszásnak a gerjeni 
földbirtokos. Nem feledve a negyedes 
harmados feltételeket. Valamint a le-
hetséges összes termény 11. részét (a 
fő fizetséget), amit valószínű az elő-
ző évek termésmennyiségei alapján 
meg kellett tudniuk becsülni, ha erre a 
mennyiségre megszerződött a banda! 
Elgondolkodtató és tanulságos szá-
molgatást kívánok! 

 Benis Brigitta 
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Karate beszámoló
Sikeres évet zártak karatékáink 2015-ben. 
Ahogy arról az újság hasábjain rendszere-
sen beszámoltunk, folyamatosan indultak 
sportolóink hazai és nemzetközi esemé-
nyeken, rendszeres szereplői voltak az 
arra érdemeltek a válogatott eseményei-
nek.

Volt nyári tábor új helyen és új kon-
cepcióban, sikerült a faddi falunapon fel-
vonultatnunk és bemutatkozniuk a legki-
sebbeknek is.

Év végén a szokásos karatés karácso-
nyi ünnepségen ismét sikerült meglepni a 
megjelent vendégeinket, szülőket, hozzá-
tartozókat az új, hagyományteremtő be-
mutatónkkal. Kellemes este volt kedves 
emberek társaságában. Igyekeztünk min-
den részvevőnek valami aprósággal ked-
veskedni, karácsony alkalmával meglepni.

Továbbra sem maradhatott el az év 
végi szilveszteri futás, melynek hangu-
latosabbá tételéért ismét köszönetet 

mondunk a Művelődési Ház vezetőjének, 
dolgozóinak. Külön nagy öröm volt szá-
munkra, hogy köreinkben egyre több fad-
di lakos is köszönthettünk, többek között 
Soós Laci bácsit, veterán atlétát, aki ismét 
példaképet mutatott fiataljaink életében.

A januári évkezdés zökkenőmente-
sen és megszokott módon indult, meg-
kezdtük alapozó edzéseinket. Új tagok 
csatlakoztak kezdő csapatunkhoz, így 
az utánpótlás közegünk már 15-17 főre 
emelkedett. Egyre több tolnai ovisom is 
kijár a faddi foglalkozásokra, így már 12-
13 ovis karatézhat egy időben.

Versenyzőink közül ketten kissé hát-
térbe vonultak, érettségi és tanulmányi 
elfoglaltságuk miatt idén kevesebb részt 
vállalnak versenyzésben. Helyüket igyek-
szünk pótolni a legkisebbekkel, szeren-
csére a létszám adva van.

Megkezdtük az idei Karate Bálunk szer-
vezését, melyet április 9-én fogunk tarta-

ni. Ahogy minden évben, a rendezvény 
idén is nyitott, bárkit szívesen látunk, nem 
kell, hogy közvetlenül bármi köze legyen 
a faddi karate élethez.

Első versenyünk március 12-én Sárvá-
ron lesz – azt szeretnénk ha új versenyző-
ink itt debütálnának, majd ezt követően 
Szekszárdon indulunk a Széki kupa elne-
vezésű wkf versenyen. 

A válogatottbeli munka is elkezdődött, 
hamarosan érkező japán egyetemista vá-
logatottal edzhet együtt a JKA válogatott 
– és köztük a mi tanítványaink is.

Igyekszünk minden egyes esemé-
nyünkről publikálni, erre kiváló lehetősé-
get kapunk a faddi hírek hasábjain. 

Köszönjük szíves figyelmüket, és várjuk 
gyermekeiket edzéseinkre.

 Üdvözlettel: Bali Ervin

Adója 1%-a Faddon is maradhat!
Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület 
 Adószáma: 18861130-1-17
Fadd Polgárőr Egyesület 
 Adószáma: 18857467-1-17 
Faddi Boróka Ének és Néptánc Egye-
sület Adószáma: 18862320-1-17
Faddi Meseház Alapítvány 
 Adószáma: 18863888-1-17
Faddi Gyermekekért Alapítvány
 Adószáma: 18855977-1-17 

Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége 
 Adószáma: 18860146-1-17 
Faddi Sport Horgász Egyesület 
 Adószáma: 19953755-1-17
Faddi Sportegyesület
 Adószáma: 19952840-1-17
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
 Adószáma: 19719548-1-41
Kismanók Óvodai Alapítvány Fadd 
 Adószáma: 18867813-1-17

Tegyünk a Szívünkért Egyesület 
 Adószáma: 18868285-1-17
Magyar Katolikus Egyház
 Technikai száma: 0011 
Református Egyház
 Technikai száma: 0066 

Köszönjük!
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 19/2015. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelete a helyi adókról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a helyi adókról szó-
ló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján, 
valamint a Magyarország Alaptörvé-
nye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, 
a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi 
CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Tolna Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara véleményének kikérésével 
a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Fadd Nagyköz-
ség közigazgatási területére terjed ki.
2. Adónemek
2. § Fadd Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete határozatlan 
időtartamra:
a) építményadót,
b) telekadót,
c) magánszemély kommunális adóját,
d) idegenforgalmi adót, valamint
e) helyi iparűzési adót
vezet be. 

II. FEJEZET Építményadó
3. Az adó alanya és tárgya
3. § (1) Az adó alanya a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény (a további-
akban: Htv.) 12. §-ában meghatározott 
adóalany.
(2) Az  adó tárgya a Htv. 11. §-ában 
foglalt adótárgy.
4. Az adó alapja
4. § Az adó alapja az építmény m2-ben 
számított hasznos alapterülete.
5. Az adó mértéke
5. § Az  adó éves mértéke az adóalap 
után:
a) üzleti, kereskedelmi és termelési 
célt nem szolgáló építmény vonatko-
zásában 600 Ft/m2/év,
b) a c) pontban foglalt kivétellel üzleti, 
kereskedelmi és termelési célt szolgá-
ló építmény, valamint jogi személy tu-
lajdonában álló lakás vonatkozásában 
450 Ft/m2/év,

c) irodaként használt építmény vonat-
kozásában 500 Ft/m2/év. 
6. Az  adókötelezettség keletkezése, 
változása és megszűnése
6. § Az adókötelezettség keletkezésére, 
változására és megszűnésére a Htv. 14. 
§-ában foglaltak az irányadók.
7. Az adófelfüggesztés
7. § Az adófelfüggesztésre a Htv. 14/A. 
§-ában foglaltak az irányadók.
8. Adókedvezmény, adómentesség
8. § (1) Az  ingatlan-nyilvántartásban 
tanyaként vagy présházként bejegy-
zett – üzleti, kereskedelmi és termelési 
célt nem szolgáló – építmény adójából 
44% adókedvezmény illeti meg az adó-
alanyt.
(2) A  Htv.13. §-ában és 13/A. §-ában 
meghatározottakon túl mentes az adó 
alól az az építmény, amely után ma-
gánszemélyek kommunális adóját kell 
fizetni.

III. FEJEZET Telekadó
9. Az adó alanya és tárgya
9. § (1) Az adó alanya a Htv. 18. §-ában 
meghatározott adóalany.
(2) Az  adó tárgya a Htv. 17. §-ában 
foglalt adótárgy.
10. Az adó alapja
10. § Az adó alapja a telek m2-ben szá-
mított területe.
11. Az adó mértéke
11. § (1) Az adó éves mértéke az adó-
alap után:
a) üzleti, kereskedelmi és termelési 
célt nem szolgáló belterületi telek vo-
natkozásában 100 Ft/m2/év,
b) üzleti, kereskedelmi és termelési 
célt szolgáló belterületi telek vonatko-
zásában: 
ba) az I. számú övezetben 20 Ft/m2/év,
bb) a II. számú övezetben 100 Ft/m2/
év,
c) külterületi telek vonatkozásában 
7,50 Ft/m2/év.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
övezeteket az 1. melléklet tartalmazza.
12. Az adókötelezettség keletkezése, 
változása és megszűnése

12. § Az adókötelezettség keletkezésé-
re, változására és megszűnésére a Htv. 
20. §-ában foglaltak az irányadók.
13. Adókedvezmény, adómentesség
13. § (1) 80 % adókedvezmény ille-
ti meg az adóalanyt Fadd-Dombori 
Öregfalu irányába haladva az 5166 szá-
mú út jobb oldalán lévő, Üü, Üh beso-
rolású övezetben elhelyezkedő – üzle-
ti, kereskedelmi és termelési célt nem 
szolgáló – belterületi telek után.
(2) 90 % adókedvezmény illeti meg az 
adóalanyt a Fadd-Dombori falusias la-
kóövezetében (Lf) lévő – üzleti, keres-
kedelmi és termelési célt nem szolgáló 
– telek után.
(3) 95% adókedvezmény illeti meg az 
adóalanyt az alábbi – üzleti, kereske-
delmi és termelési célt nem szolgáló – 
belterületi telkek után:
a) a Széchenyi, Somos és Új utcák ál-
tal határolt belterületi telkek, amelyek 
tulajdonosa a szomszédos – önálló 
hrsz-on nyilvántartott – beépített in-
gatlan tulajdonosával nem azonos,
b) a Somos utca és a Fadd-Tolna össze-
kötő út között elhelyezkedő belterületi 
telkek,
c) a Fadd,1598 hrsz-ú önkormányzati 
út mentén a Rákóczi utca felőli belte-
rületi telkek,
d) a Béke utcában a Fadd, 1263/1 
hrsz-tól a 1273 hrsz-ig húzódó, a falu-
sias lakóövezetben (Lf) lévő belterületi 
telkek,
e) a Tanács utcában lévő belterületi tel-
kek.
14. § (1) A Htv.19. §-ában meghatáro-
zottakon túl mentes a telekadó alól az 
alábbi – üzleti, kereskedelmi és terme-
lési célt nem szolgáló – telkek:
a) az a telek, amelynek tekintetében az 
adóalany érvényes építési engedéllyel 
rendelkezik, az építési engedély jog-
erőre emelkedésének napjától számí-
tott 2 évig,
b) az a telek, amely az épülethez ter-
mészetben is hozzátartozik, függetle-
nül a terület nagyságától, ideértve azt 
az esetet is, ha az épülethez több hely-
rajzi számon nyilvántartott belterületi 
földrészlet kapcsolódik. Ezen adó-
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mentesség igénybevételének feltétele 
az, ha minden egyes helyrajzi számon 
szereplő belterületi földrészlet tulajdo-
nosa ugyanaz a személy. 
a 150 m2-t el nem érő alapterületű bel-
területi telek,
az a falusias lakóövezetben (Lf) elhe-
lyezkedő telek, amelynek főbejárat fe-
lőli szélessége a 12 m-t nem éri el.
az általános hasznosítású mezőgaz-
dasági övezetben (Má) és kiskertgaz-
dálkodási mezőgazdasági övezetben 
(Mke) elhelyezkedő – üzleti, kereske-
delmi célt nem szolgáló – telek, feltéve, 
hogy az adóévben annak teljes terüle-
te mezőgazdasági művelés alatt állt és 
ezt az illetékes mezőgazdasági igaz-
gatási szerv igazolja, azzal, hogy nem 
minősül mezőgazdasági művelésnek, 
ha a telken kizárólag a gyomnövények 
megtelepedésének és terjedésének 
megakadályozására alkalmas munkát 
(gyommentesítés, kaszálás) végeznek, 
a KÖ-1, KÖ-2, KÖ-3, KÖ-4, KÖgy, KÖv 
és KÖk övezeti besorolású közlekedési 
és közműtelkek, a Z övezeti besorolású 
zöldterület, a korlátozott hasznosítá-
sú mezőgazdasági övezetben (Mko), a 
mezőgazdasági véderdősáv övezetben 
(Me), valamint a vízgazdálkodási terü-
letek övezeteiben (V,Ve, Vki)elhelyez-
kedő telkek,
a telek területéből az ingatlan-nyilván-
tartásban külön alrészletként nyilván-
tartott árok, csatorna, közösségi min-
tatér, mocsár, út,
h)  az a telek, amely után magánsze-
mély kommunális adóját kell fizetni.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meg-
állapított adómentesség keletkezésé-
nek időpontja:
a) ha az építési engedély a tárgyi adóév 
első félévének utolsó napjáig emelke-
dett jogerőre, a tárgyi adóév júliusának 
1. napja,
b) ha az építési engedély a tárgyi adóév 
első félévének utolsó napja után emel-
kedett jogerőre, a tárgyi adóévet köve-
tő adóév első napja.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meg-
állapított adómentesség megszűnésé-
nek időpontja:
a) ha az építési engedély jogerőre 
emelkedésének napjától számított 2 
év a tárgyi adóév első félévének utolsó 
napjáig jár le, a tárgyi adóév júliusának 
1. napja,

b) ha az építési engedély jogerőre 
emelkedésének napjától számított 2 
év a tárgyi adóév első félévének utolsó 
napja után jár le, a tárgyi adóévet kö-
vető adóév első napja.

IV. FEJEZET
Magánszemély kommunális adója
14. Az adó alanya és tárgya
15. § (1) Az  adó alanya a Htv. 24. 
§-ában meghatározott adóalany.
(2) Az  adó tárgya a Htv. 11. és 17. 
§-ában foglalt adótárgy és a lakásbér-
leti jog.
15. Az adó mértéke
16. § Az adó éves mértéke adótárgyan-
ként, lakásbérleti jogonként 12.000 Ft.
16. Az adókötelezettség keletkezése és 
megszűnése
17. § Az adókötelezettség keletkezésé-
re és megszűnésére a Htv. 25. §-ában 
foglaltak az irányadók.
17. Az adófelfüggesztés
18. § Az  adófelfüggesztésre a Htv. 
26/A. §-ában foglaltak az irányadók.
18. Adókedvezmény, adómentesség
19. § 50 %-os adókedvezmény illeti 
meg az adóalanyt a lakások és helyi-
ségek bérletére, valamint az elidegení-
tésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. évi törvény 
91/A. § 5. pontja szerinti komfort nél-
küli lakás után.
20. § A (2)-(7) bekezdésben meghatá-
rozottaknak megfelelően az építési en-
gedély jogerőre emelkedése utáni há-
rom egymást követő adóévben mentes 
az adó alól a helyi védelem alatt álló 
épület (továbbiakban: műemléképü-
let), amennyiben felújítják.
E § alkalmazásában felújítás alatt a 
műemléképület legalább homlokzatán 
és több főszerkezetén végzett olyan ál-
talános javítást kell érteni, amely visz-
szaállítja az épület esztétikai állapotát, 
valamint minimum eredeti műszaki 
állapotát. 
 Az  adó alanya a mentességre vonat-
kozó igényét a mentességre okot adó 
körülmény keletkezésétől számított 
15 napon belül az adóhatóságnak be-
jelenti.
 Az adóhatóság az adómentességre jo-
gosult kérelmét nyilvántartásba veszi 
és az adót évente megállapítja. A meg-
állapított, de meg nem fizetett adót és 
az eredeti esedékességtől számított ka-

matot az adóhatóság a műemléképü-
letre bejegyzett jelzáloggal biztosítja.
Az adóhatóság az adómentesség idő-
tartamának lejártát követő év január 
30-ig megkeresi a műemlékvédelmi 
hatóságot, hogy igazolja a műemlék-
épület (2) bekezdés szerinti felújításá-
nak tényét és a felújítás befejezésének 
időpontját.
 Amennyiben a megkeresés alapján az 
adóhatóság megállapítja, hogy a (2) 
bekezdés szerinti felújítás az adómen-
tesség harmadik évének utolsó napjáig 
megtörtént, akkor a (3) bekezdés sze-
rint nyilvántartott adót és kamatokat 
törli, valamint haladéktalanul intézke-
dik az ingatlanügyi hatóságnál a jelzá-
logjog törlése iránt.
 Amennyiben a megkeresés alapján az 
adóhatóság azt állapítja meg, hogy a 
(2) bekezdés szerinti felújítás az adó-
mentesség harmadik évének utolsó 
napjáig nem történt meg, úgy az adó-
hatóság haladéktalanul intézkedik a 
(4) bekezdés alapján nyilvántartott 
adó, s annak kamatai adózó általi meg-
fizetése iránt.
21. § (1) Mentes az adó alól a Fadd 
Nagyközségi Tűzoltó Egyesület (a to-
vábbiakban: Tűzoltó Egyesület) szak-
tevékenységet ellátó aktív önkéntes 
tűzoltó tagja az általa életvitelszerűen 
lakott egy lakóingatlan tekintetében. 
A mentesség a jogosultság keletkezését 
követő adóév 1. napján keletkezik és a 
jogosultság megszűnését követő adóév 
1. napjától szűnik meg.
(2) Az  (1) bekezdésben szabályozott 
mentesség igénybevételére jogosult 
adóalanyokról a Tűzoltó Egyesület el-
nöke és parancsnoka minden év január 
31-ig kérelmet nyújt be és igazolást ál-
lít ki, amelyet megküld az önkormány-
zati adóhatóság részére. E határidő el-
mulasztása a tárgyi adóévi mentesség 
érvényesítésére nézve jogvesztő. 
(3) Mentes az adó alól a Faddi Polgár-
őr Egyesület (a továbbiakban: Polgárőr 
Egyesület) azon aktív polgárőri szol-
gálatot teljesítő tagja, aki az adóévben 
minimum 100 óra szolgálatot teljesí-
tett, az általa életvitelszerűen lakott 
egy lakóingatlan tekintetében. A men-
tesség a jogosultság keletkezését köve-
tő adóév 1. napján keletkezik és a jogo-
sultság megszűnését követő adóév 1. 
napjától szűnik meg.
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(4) A  (3) bekezdésben szabályozott 
mentesség igénybevételére jogosult 
adóalanyokról a Polgárőr Egyesület el-
nöke és titkára minden év január 31-ig 
kérelmet nyújt be, és igazolást állít ki, 
amelyet megküld az önkormányzati 
adóhatóság részére. E  határidő elmu-
lasztása a tárgyi adóévi mentesség ér-
vényesítésére nézve jogvesztő. 
(5) Az  (1) és a (3) bekezdésben sza-
bályozott adómentesség a jogosulttal 
életvitelszerűen vele közös háztartás-
ban élő Ptk. szerinti közeli hozzátar-
tozóját, élettársát is megilleti, ameny-
nyiben részben, vagy egészben nem a 
jogosult a mentességgel érintett ingat-
lan tulajdonosa.
 
V. FEJEZET Idegenforgalmi adó
19. Az adó alanya
22. § Az adó alanya a Htv. 30. § (1) be-
kezdésében meghatározott adóalany.
20. Az adó alapja
23. § Az adó alapja a megkezdett ven-
dégéjszakák száma.
21. Az adó mértéke
24. § Az adó mértéke személyenként és 
vendégéjszakánként 320 Ft.
22. Az adó beszedésére kötelezett
25. § (1) Az adó beszedésére kötelezett 
tekintetében a Htv. 34. §-ában foglal-
tak az irányadók.
(2) A  Htv. 31. § c) pontjában foglalt 
szolgálati kötelezettség teljesítését a 
munkáltató által kiállított kiküldetési 
rendelvénnyel kell igazolni.

(3) Az  adó beszedésére kötelezett az 
idegenforgalmi adóval kapcsolatosan a 
2. melléklet szerinti nyilvántartást kö-
teles vezetni.

VI. FEJEZET Helyi iparűzési adó
23. Adókötelezettség, az adó alanya 
26. § (1) Az  adó alanya a Htv. 35. § 
(2) bekezdésében meghatározott adó-
alany.
(2) Adóköteles a Htv. 35. § (1) bekez-
désében meghatározott tevékenység.
24. Az  adókötelezettség keletkezése 
és megszűnése
27. § Az adókötelezettség keletkezésé-
re és megszűnésére a Htv. 38. §-ában 
foglaltak az irányadók.
25. Az adó alapja
28. § Az  adó alapját a Htv. 39-39/B. 
§-ában rögzítettek szerint kell megál-
lapítani.
26. A  foglalkoztatás növeléséhez 
kapcsolódó adóalap-mentesség
29. § A  foglalkoztatás növeléséhez 
kapcsolódó adóalap-mentességre a 
Htv. 39/D. §-ában rögzítetteket kell al-
kalmazni. 
27. Az adó mértéke
30. § Az adó mértéke:
a) állandó jellegű iparűzési tevékeny-
ség esetén évente az adóalap 1,8 %-a,
b) ideiglenes jellegű iparűzési tevé-
kenység esetén:
ba) a piaci és vásározó kiskereskede-
lem kivételével 2.000 Ft/nap,

bb) a piaci és vásározó kiskereskedel-
mi tevékenység esetén 1.000 Ft/nap.
28. Az adó csökkentése
31. § Az adó csökkentésére a Htv. 40/A. 
§-ában foglaltak az irányadók.

VII. FEJEZET Vegyes és záró rendel-
kezések
32. § (1) A  bejelentkezésre, az vál-
tozás-bejelentésre, az adóbevallás 
benyújtására, az adóelőleg megálla-
pítására, az adó bevallására és megfi-
zetésére, a Htv. és az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény rendelke-
zései az irányadók.
(2) E  rendelet 2016. január 1-jén lép 
hatályba.
(3) E rendelet hatályba lépésével egy-
idejűleg hatályát veszti Fadd Nagyköz-
ség Önkormányzata Képviselő-testü-
letének a helyi adókról szóló 19/2004. 
(XII. 3.) KT. rendelete (a továbbiak-
ban: R.), valamint az annak módosítá-
sáról szóló 9/2007. (II. 28.) rendelete, 
20/2008. (XII. 11.) rendelete, 25/2009. 
(XII. 10.) rendelete, továbbá 17/2010. 
(XII. 8.) rendelete. 

 Fülöp János polgármester
 Dr. Percsi Elvira jegyző
Záradék:
A rendelet 2015. november hó 30. nap-
ján a helyben szokásos módon kihir-
detésre került.
 Dr. Percsi Elvira jegyző

Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
17/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) számú rendeletének 2. sz. módosításáról 
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdé-
sében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el
1. § Fadd Nagyközség Önkormányzatának az önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) számú ren-
delete (a továbbiakban: R.) 4. §-a az alábbi (3) bekezdéssel 
egészül ki. Ezzel egyidejűleg a R 4. § (3)-(7) bekezdésének 
számozása (4)-(8) bekezdésre változik.

„(3) A  Képviselő-testület a Faddi Polgármesteri Hivatal va-
lamennyi felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselője 

részére egységesen illetménykiegészítést állapít meg, mely-
nek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.”
Záró rendelkezések

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de 
rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.
 Fülöp János polgármester
 Dr. Percsi Elvira jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet 2015. szeptember hó 30. napján a helyben szoká-
sos módon kihirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira
 jegyző
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 
18/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról, valamint egyéb szociális ellátások 
helyi szabályozásáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 132. § (4) bekez-
dés g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, valamint a Magyarország Alap-
törvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pont-
jában és a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a 

Fadd Nagyközség Önkormányzatának 
(a továbbiakban: Önkormányzat) köz-
igazgatási területén élő:

a) bejelentett lakóhellyel vagy beje-
lentett tartózkodási hellyel rendelkező 
– több lakcímmel rendelkező esetén a 
nagyközségben életvitelszerűen lakó – 
magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedet-
tekre,

c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekült-

ként vagy oltalmazottként elismert sze-
mélyekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(a továbbiakban: Szt.) 6. §-ában meg-
határozott, az Önkormányzat illetékes-
ségi területén tartózkodó hajléktalan 
személyekre, amennyiben a hajlékta-
lan személy az ellátás igénybevételekor 
nyilatkozatában az Önkormányzat köz-
igazgatási területét tartózkodási helye-
ként megjelölte,

b) az Szt. 7. § (1) bekezdésében meg-
határozott ellátások tekintetében az (1) 
bekezdésben foglaltakon túlmenően az 
Európai Szociális Kartát megerősítő or-
szágoknak Magyarország területén jog-
szerűen tartózkodó állampolgáraira is,

c) a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személyek beuta-
zásáról és tartózkodásáról szóló tör-
vény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint 
a szabad mozgás és tartózkodás jogá-
val rendelkező személyre, amennyiben 
az ellátás igénylésének időpontjában 
az Szmtv-ben meghatározottak szerint 
a szabad mozgás és a három hónapot 
meghaladó tartózkodási jogát Magyar-
ország területén gyakorolja, és a polgá-
rok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló törvény szerint 
bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

2. Eljárási rendelkezések
2. § (1) A települési támogatás, vala-

mint a Fadd Nagyközség Önkormány-
zata Képviselő-testületének (a további-
akban: Képviselő-testület) hatáskörébe 
tartozó szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetbeni ellátások (a 
továbbiakban együtt: szociális ellátás) 
iránti kérelmet a Faddi Polgármesteri 
Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) le-
het előterjeszteni szóban vagy írásban. 
Az eljárás hivatalból is megindítható.

(2) A kérelem benyújtására az ellátás 
igénybe vevője, annak törvényes képvi-
selője, továbbá közokiratba vagy teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazottja jogosult. 

(3) E  rendeletben szabályozott, a 
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres ki-
adások viseléséhez nyújtott települési 
támogatás iránti kérelem a rendelet 1. 
mellékletében e célra rendszeresített 
nyomtatványon nyújtható be. 

(4) E rendeletben szabályozott rend-
kívüli települési támogatás és a kamat-
mentes szociális kölcsön iránti kérelem 
a rendelet 2. mellékletében e célra rend-
szeresített nyomtatványon nyújtható be. 

(5) A rendszeres ellátás iránti kérel-
met legkorábban az adott ellátásra való 
jogosultság időtartamának lejárta előtt 
egy hónappal kell benyújtani, mely eset-
ben az új jogosultság kezdő időpontja a 
korábbi jogosultság lejártát követő nap. 

3. § A rendszeres szociális ellátás ki-
fizetése havonta utólag, minden hónap 
5-éig, a nem rendszeres szociális ellátás 
kifizetése a határozat jogerőre emel-
kedésétől számított 15 napon belül át-
utalással, vagy házipénztári kifizetéssel 
történik. A  házipénztárból azonnali 
kifizetés létfenntartást veszélyeztető, 
rendkívüli élethelyzetbe került személy 
esetében történhet. 

4. § (1) A szociális ellátásra való jo-
gosultság elbírálásához a kérelmező 
köteles a saját, valamint a vele egy ház-
tartásban élő személyek vagy családja 
vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyi-
latkozni és az erre, továbbá egészségi 
állapotára vonatkozó – külön jogsza-
bályban, valamint e rendeletben meg-
határozott – igazolásokat becsatolni.

(2) A  tényállás tisztázása érdekében 
szükség esetén – így különösen a közös 
háztartás tényének fennállása megálla-
pításához – helyszíni szemle tartható, 
környezettanulmány készíthető.

5. § A kérelem benyújtásával egyide-
jűleg igazolni kell:

a) a kérelmező személyi adatait (név, 
születési hely, születési idő, anyja neve, 
lakcím, tartózkodási hely, eltartottak 
adatai),

b) a kérelmező (háztartás, család) jö-
vedelmét, figyelembe vehető kiadásait, 
egészségi állapotát.

6. § A  jogosultság megállapításakor 
az Szt. 4. §-ában és 10. §-ában foglalta-
kat kell alkalmazni.  

7. § (1) Amennyiben a kérelmező az 
általa kérelmezett ellátás helyett más el-
látásra lenne jogosult, erre a tényre a ké-
relme elutasításáról szóló határozatban 
figyelmét fel kell hívni. 

(2) A  Képviselő-testület a szociális 
ellátás igénylése során az elektronikus 
ügyintézés lehetőségét kizárja.

8. § (1) A kérelmet – átruházott ha-
táskörben – Fadd Nagyközség Polgár-
mestere (a továbbiakban: Polgármester) 
a 9. §-ban foglalt esetben a Képvise-
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lő-testület Pénzügyi és Jogi Bizottsága 
(a továbbiakban: Bizottság) bírálja el.

(2) A Képviselő-testület – a 9. §-ban 
rögzített hatásköre kivételével – az e 
rendeletben foglalt hatásköreinek gya-
korlását a Polgármesterre, a 9. §-ban 
foglalt esetben a Bizottságra ruházza át.

 3. Az  ellátás felhasználásának el-
lenőrzése, a jogosulatlanul igénybe-
vett ellátás megtérítése

9. § (1) A szociális ellátás felhaszná-
lásának ellenőrzéséről a döntéshozó a 
Hivatal közreműködésével gondosko-
dik. 

(2) Az ellátásban részesülő köteles az 
ellenőrzést tűrni és az ellenőrzést vég-
zővel együttműködni, a kért adatokat 
rendelkezésre bocsátani és a szociális 
ellátás cél szerinti felhasználását igazol-
ni. 

(3) A jogosulatlanul igénybe vett ellá-
tás megtérítésére az Szt. 17. §-ában fog-
laltakat kell alkalmazni.

(4) Ha a Bizottság a szociális ellátás 
megtérítését rendeli el, a megtérítés 
összegét, illetve pénzegyenértékét és 
a kamat összegét, amennyiben annak 
megfizetése a kötelezett megélhetését 
súlyosan veszélyeztetné és amennyiben 
a visszafizetésre kötelezett személy ház-
tartásában az egy főre jutó havi jövedel-
me a teljes öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének:

a) 50%-a alatt van, elengedheti,
b) 50-100%-a között van, legfeljebb 

50%-kal csökkentheti,
c) 101-150%-a között van, részletfi-

zetést engedélyezhet, melynek időtarta-
ma maximum 12 (tizenkettő) hónapig 
terjedhet.

(5) A  rendszeres szociális ellátásra 
való jogosultságot meg kell szüntetni:

ha azt a kérelmező jogosulatlanul 
vette igénybe,

ha a jogosultság feltételei már nem 
állnak fenn, vagy jogosultságot kizáró 
körülmény következett be,

– ha a jogosult azt kéri,
– ha a jogosult elhunyt,
– a határozott időtartam lejártával,
– az e rendeletben meghatározott 

egyéb okból.
(6) Az  (5) bekezdés szerinti meg-

szüntetés időpontja a megszüntetésre 
okot adó körülmény bekövetkezése hó-
napjának utolsó napja. 

(7) Ha a rendszeres szociális ellátást a 
kérelmező rosszhiszeműen vette igény-
be, az ellátás megszüntetéséről szóló 
döntés jogerőre emelkedésétől számí-
tott egy évig nem részesülhet a meg-
szüntetettel azonos típusú rendszeres 
szociális ellátásban.

II. FEJEZET A támogatás formái
4. Általános szabályok
10. § (1) A Képviselő-testület szociá-

lis rászorultságtól függően a jogosult ré-
szére:

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendsze-
res kiadások viseléséhez nyújtott tele-
pülési támogatást,

b) rendkívüli települési támogatást és
c) kamatmentes szociális kölcsönt
biztosít.
(2) Rendkívüli települési támogatás 

egy alkalommal több jogcímen, vagy 
eltérő jogcímen egymással párhuzamo-
san nem állapítható meg.

(3) Ha a kérelmező, vagy a hatáskör 
gyakorlója a települési támogatás ren-
deltetésszerű felhasználását úgy látja 
biztosítottnak, pénzbeli támogatás he-
lyett természetbeni juttatást nyújthat.

(4) Természetbeni ellátás lehet külö-
nösen:

a) tartós élelmiszer, ruházat vásárlása,
b) tüzelőanyag juttatása, közüzemi 

számlák kifizetése,
c) tankönyv- és tanszervásárlás,
d) gyermekintézmény térítési díjá-

nak közvetlen megfizetése.
(5) Ha a települési támogatást köz-

üzemi díj megfizetése céljából igénylik, 
az közvetlenül a közüzem részére törté-
nő átutalással is folyósítható.

5. A lakhatáshoz kapcsolódó rend-
szeres kiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatás

11. § (1) A  Képviselő-testület a vil-
lanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a 
csatornahasználat és a szemétszállítás 
díjához, a lakbérhez vagy az albérleti 
díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön 
törlesztő-részletéhez, valamint a tüzelő-
anyag költségeihez települési támoga-
tást (a továbbiakban: lakhatási támoga-
tás) nyújt.

(2) A  lakhatási támogatást elsősor-
ban természetbeni szociális ellátás for-
májában, és a lakásfenntartással össze-
függő azon rendszeres kiadásokhoz kell 
nyújtani, amelyek megfizetésének el-

maradása a kérelmező lakhatását a leg-
nagyobb mértékben veszélyezteti.

12. § (1) Lakhatási támogatásra jogo-
sult az a személy:

a) aki a lakhatási támogatással érin-
tett ingatlanban tulajdonosként, bér-
lőként, haszonélvezőként, vagy az in-
gatlan használatára jogosító egyéb 
jogcímen életvitelszerűen tartózkodik 
és

b) akinek a háztartásában az egy fo-
gyasztási egységre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg a teljes öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 
150%-át, valamint a háztartás tagjainak 
egyike sem rendelkezik az Szt. 4. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal. 
Az  egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelem megegyezik a háztartás össz-
jövedelmének és a fogyasztási egységek 
összegének hányadosával.

(2) A  lakhatási támogatás tekinteté-
ben fogyasztási egység a háztartás tag-
jainak a háztartáson belüli fogyasztási 
szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának 
arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú 
tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagy-
korú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kisko-
rú tagjának arányszáma személyenként 
0,8,

e) a háztartás minden további kisko-
rú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(3) Ha a háztartás:
a) (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti 

tagja magasabb összegű családi pótlék-
ban vagy fogyatékossági támogatásban 
részesül, vagy

b) (2) bekezdés d) vagy e) pontja sze-
rinti tagjára tekintettel magasabb össze-
gű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arány-
szám 0,2-del növekszik.

(4) Ha a háztartásban gyermekét 
egyedülállóként nevelő szülő – ideértve 
a gyámot, az örökbe fogadó, a nevelő-
szülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, 
a rá tekintettel a (2) és (3) bekezdés sze-
rint figyelembe vett arányszám 0,2-del 
növekszik.

13. § (1) A  lakhatási támogatás egy 
hónapra jutó összege 4 000 forint.

(2) A lakhatási támogatást havi rend-
szerességgel, a kérelem benyújtása hó-
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napjának első napjától kezdődően, leg-
feljebb egy év határozott időtartamra 
kell megállapítani.

14. § (1) A  lakhatási támogatásra 
való jogosultság egyéb feltételeként a 
kérelem benyújtója, vagy az ellátás jo-
gosultja a lakókörnyezete rendezettsé-
gének biztosítására vonatkozó (3)-(5) 
bekezdés előírásait köteles teljesíteni. 

(2) E  rendelet alkalmazásában a la-
kókörnyezet: a kérelmező vagy jogosult 
által életvitelszerűen lakott lakás vagy 
ház – függetlenül a lakhatás minősé-
gétől –, a ház udvara, kertje, a kerítés-
sel kívül határos terület, a mellette lévő 
járdaszakasz (járda hiányában 1 méter 
széles területsáv), ha a járda mellett 
zöldsáv is van, az úttestig terjedő terü-
let, legfeljebb azonban az épület 5 mé-
teres körzetén belüli terület, valamint a 
járdaszakasz melletti nyílt árok és en-
nek műtárgyai.

(3) A lakott ház vagy lakás rendezett-
sége akkor biztosított, ha:

a) a helyiségeiben a járófelületek nem 
szemetesek, a burkolatok, berendezési 
és felszerelési tárgyak szennyeződéstől 
mentesek,

b) az ingatlan állagmegóvásáról és a 
rendeltetésszerű használhatóság fenn-
tarthatóságáról a jogosult jövedelmi 
helyzetéhez mérten gondoskodik, vala-
mint a szakértelmet, speciális munka-
eszközöket, költséget nem igénylő szük-
séges munkálatokat saját maga elvégzi 
és

c) a higiénikus állapot érdekében 
szükség szerint megtörténik a rágcsálók 
és rovarok távoltartása, irtása.

(4) A ház udvara és kertje akkor ren-
dezett, ha:

a) mentes a hulladéktól, kivéve, hogy 
a hulladék gyűjtése, tárolása elszállítá-
sig meghatározott helyen, a környezet 
védelméről szóló jogszabályok előírá-
sainak betartásával történik, gyom-
mentes vagy felismerhető a gyommen-
tesítés érdekében végzett rendszeres 
tevékenység,

b) a pázsit nyírt, vagy felismerhető a 
gondozása érdekében végzett rendsze-
res tevékenység,

c) a szabadban lévő tárgyak, fel-
szerelések, tüzelő tárolása rendezetten 
történik,

d) az épület vagy épületek esetleges 
omladozó vakolatát, törmelékeit rend-

szeresen összetakarítják, valamint eltá-
volítják és

e) a burkolt utakat tisztán tartják.
(5) A kerítéssel kívül határos terület 

rendezettsége akkor biztosított, ha:
a) mentes a hulladéktól, és az ott élő 

növényzet terjedelmével nem akadá-
lyozza a mellette lévő járda használatát,

b) a járda tisztántartása akkor bizto-
sított, ha mentes a hulladéktól, a lehul-
lott növényi részektől, a felgyülemlett 
csapadékvíztől, és télen a hó eltakarítá-
sa, valamint a síkosság-mentesítés meg-
történik,

c) az árok tisztántartása akkor bizto-
sított, ha mentes a hulladéktól és abban 
a csapadékvíz el tud folyni.

15. § A 14. §-ban rögzített feltételek 
betartását a Hivatal ellenőrzi.

A Hivatal az (1) bekezdés szerinti el-
lenőrzést hivatalból, vagy a Polgármes-
ter kezdeményezésére – az arra okot 
adó körülmény vagy a polgármesteri 
kezdeményezés tudomására jutásától 
számított 5 munkanapon belül – hely-
színi szemle lefolytatásával, környe-
zettanulmány készítésével végzi el és 
annak eredményét a Polgármesterrel 
írásban haladéktalanul közli.

(3) A 14. §-ban megállapított feltéte-
lek teljesítésére a kérelmezőt, vagy a jo-
gosultat megfelelő, de legalább ötnapos 
határidő tűzésével a Polgármesternek 
– az elvégzendő tevékenységek konk-
rét megjelölésével – fel kell szólítania. 
A Hivatal a felszólításban foglaltak telje-
sítését a határidő leteltét követő 5 mun-
kanapon belül – a (2) bekezdés megfe-
lelő alkalmazásával – ismételt helyszíni 
szemlével ellenőrzi. Amennyiben a ké-
relmező vagy a jogosult a feltételeknek 
felszólítás ellenére sem tesz eleget, a 
kérelmet el kell utasítani, vagy a meg-
állapított támogatást meg kell szüntetni.

(4) Amennyiben a lakhatási támoga-
tás iránti kérelmet a Polgármester a (3) 
bekezdés szerinti okból elutasítja, vagy 
a megállapított lakhatási támogatást 
megszünteti, ugyanazon lakásra vonat-
kozóan a döntés jogerőre emelkedésétől 
számított tizenkét hónapon belül a ház-
tartás egy tagja sem nyújthat be lakha-
tási támogatás iránti kérelmet.

16. § (1) Lakhatási támogatás ugyan-
azon lakásra csak egy jogosultnak álla-
pítható meg, függetlenül a lakásban élő 
személyek és háztartások számától.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában 
külön lakásnak kell tekinteni a társbér-
letet, az albérletet és a jogerős bírói ha-
tározattal megosztott lakás lakrészeit.

(3) Nem részesülhet lakhatási támo-
gatásban a kérelmező, ha neki vagy a 
háztartásában élő bármely személynek 
az Önkormányzattal szemben 30 napon 
túli köztartozása áll fenn és részletfize-
tési kedvezményt vagy fizetési halasz-
tást nem kapott. 

6. A rendkívüli települési támogatás
17. § (1) A  létfenntartást veszélyez-

tető rendkívüli élethelyzetbe került, 
valamint időszakosan vagy tartósan lét-
fenntartási gonddal küzdő személyek 
részére, akik önmaguk, illetve családjuk 
létfenntartásáról más módon nem tud-
nak gondoskodni, vagy alkalmanként 
jelentkező, nem várt többletkiadások 
– így különösen betegséghez, haláleset-
hez, elemi kár elhárításához, a válság-
helyzetben lévő várandós anya gyerme-
kének megtartásához, iskoláztatáshoz, 
a gyermek fogadásának előkészítésé-
hez, a nevelésbe vett gyermek családjá-
val való kapcsolattartásához, a gyermek 
családba való visszakerülésének előse-
gítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a 
gyermek hátrányos helyzete miatt anya-
gi segítségre szorulnak, e rendeletben 
meghatározottak szerint rendkívüli te-
lepülési támogatás nyújtandó.

 (2) A  kérelmezőnek a kérelmében 
indokolnia kell a rendkívüli települési 
támogatásra való rászorultságát.

18. § (1) Az  Önkormányzat alkal-
manként legalább 2.000 Ft és legfeljebb 
10.000 Ft összegű rendkívüli települési 
támogatást állapít meg a létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, valamint az időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
azon személy részére, akinek a család-
jában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg a teljes öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 
130%-át, egyedül élő vagy egyedülálló 
esetén annak 150%-át és a család tagjai-
nak egyike sem rendelkezik az Szt. 4. § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti vagyon-
nal. 

(2) Rendkívüli települési támogatás 
családonként havonta legfeljebb egy, 
egy naptári évben legfeljebb négy alka-
lommal állapítható meg. 
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(3) A rendkívüli települési támogatás 

mértéke családonként egy naptári év-
ben a 30 000 Ft-ot nem haladhatja meg. 

(4) A rendkívüli települési támogatás 
rendkívüli méltánylást érdemlő eset-
ben (elemi csapás, tartós táppénzes ál-
lomány, betegség, baleset) kérelemre 
évente legfeljebb egy alkalommal jöve-
delemre való tekintet nélkül is megál-
lapítható. Egyedi mérlegelés alapján a 
segély mértéke a 30.000 Ft-ot nem ha-
ladhatja meg.

19. § (1) Az Önkormányzat legfeljebb 
6 hónap határozott időtartamra havi 
rendszerességgel rendkívüli települési 
támogatásban részesíti a gyermeket ne-
velő szülőt, ha:

a gyermek ellátásáról más módon 
nem tud megfelelően gondoskodni, 

ha időszakosan létfenntartási gon-
dokkal küzd vagy létfenntartását veszé-
lyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,

ha az alkalmanként jelentkező több-
letkiadások, különösen a szociális 
válsághelyzetben lévő várandós anya 
gyermekének megtartása, a gyermek 
fogadásának előkészítéséhez kapcsoló 
kiadások, nevelésbe vett gyermek csa-
ládjával való kapcsolattartásának, il-
letve a gyermek családban való vissza-
kerülésének elősegítése, betegség vagy 
iskoláztatás miatt anyagi segítségre szo-
rulnak, 

feltéve, hogy a családban az egy főre 
jutó havi jövedelem összege nem halad-
hatja meg a teljes öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 200%-át, 
egyedülálló, vagy egyedül élő esetében 
250%-át és gyermekvédelmi kedvez-
ményre nem jogosult, valamint tanul-
mányai folytatásához az Önkormány-
zattól ösztöndíjban nem részesül.

(2) A gyermek és fiatal felnőtt rászo-
rultságára tekintettel nyújtott rendkívü-
li települési támogatás összege havonta 
és gyermekenként 4 000 Ft-tól 8 000 
Ft-ig terjedhet. 

(3) A  gyermek és fiatal felnőtt rá-
szorultságára tekintettel nyújtott rend-
kívüli települési támogatás természet-
beni ellátás formájában is nyújtható, 
különösen védelembe vett gyermek szá-
mára elsősorban fogyasztásra kész étel, 
tanszer és ruházat vásárlása, továbbá 
gyermekintézmény térítési díjának köz-
vetlen megfizetése útján.

20. § (1) Az Önkormányzat egyszeri 
alkalommal temetési költségekre tekin-
tettel igényelt rendkívüli települési tá-
mogatást állapít meg annak, aki elhunyt 
Ptk. szerinti közeli hozzátartozója el-
temettetéséről gondoskodik és akinek 
családjában az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg a teljes öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 150%-át, egyedül élő vagy egyedül-
álló esetén annak 200%-át. 

(2) Nem állapítható meg temetési 
költségekre tekintettel igényelt rendkí-
vüli települési támogatás annak, aki: 

a hadigondozásról szóló 1994. évi 
XLV. törvény alapján temetési hozzájá-
rulásban részesül, vagy

aki az eltemettetésre – ellenszolgálta-
tás fejében – szerződésben vállalt köte-
lezettséget. 

(3) A temetési költségekre tekintettel 
igényelt rendkívüli települési támogatás 
összege 20 000 Ft. 

(4) A temetési költségekre tekintettel 
igényelt rendkívüli települési támogatás 
iránti kérelmet a haláleset bekövetkezé-
sétől számított 60 napon belül kell be-
nyújtani.

(5) A kérelemhez a kérelem benyúj-
tásával egyidejűleg csatolni kell a te-
metés költségeiről – a kérelmező, vagy 
a vele azonos lakcímen élő közeli hoz-
zátartozója nevére – kiállított számla 
eredeti példányát, a kérelmező és a vele 
közös háztartásban élők utolsó havi 
jövedelemigazolásait, valamint – ha a 
haláleset nem az Önkormányzat illeté-
kességi területén történt – az elhunyt 
halotti anyakönyvi kivonatát.

III. FEJEZET
Kamatmentes szociális kölcsön 
21. § Pénzintézeti tevékenységnek 

nem minősülő kamatmentes szociá-
lis kölcsön állapítható meg a temetési 
költségek megelőlegezésére annak a ké-
relmezőnek, aki az elhunyt személy el-
temettetéséről gondoskodik, azonban a 
temetési költségek viselése saját, illetve 
családja létfenntartását veszélyezteti, és 
az elhunyt személy, valamint a kérelme-
ző az elhalálozás időpontjában bejelen-
tett állandó faddi lakóhellyel rendelke-
zik. 

Kamatmentes szociális kölcsön ad-
ható annak a kérelmezőnek:

akinek a családjában az egy főre szá-
mított havi átlagos nettó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét, egyedül 
élő, vagy egyedülálló esetén a minden-
kori öregségi nyugdíj legkisebb összegé-
nek 150%-át,

ingatlantulajdonnal rendelkezik,
hozzájárulását adta a kapott kamat-

mentes szociális kölcsön és járulékai 
erejéig az Önkormányzat javára történő 
jelzálogjog bejegyeztetéséhez a tulajdo-
nát képező ingatlan tekintetében,

vállalja a kamatmentes szociális köl-
csön nyújtásával kapcsolatos ügyvédi és 
eljárási költségek megfizetését,

akire nézve két adóstárs kezességet 
vállal a kamatmentes szociális kölcsön 
visszafizetésére.

Kamatmentes szociális kölcsönként 
legfeljebb a teljes öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének hatszoro-
sa állapítható meg.

A kamatmentes szociális kölcsönt 
legkésőbb a folyósítást követő hónap 
15. napjától kezdődően, tizenkét havi 
egyenlő részletben kell visszafizetni. 

A kamatmentes szociális kölcsön, to-
vábbá a kölcsön igénybevételével kap-
csolatos ügyvédi és eljárási költségek 
maradéktalanul visszafizetése esetén 
az Önkormányzat kiállítja a törlési en-
gedélyt a (2) bekezdés c) pontja szerinti 
jelzálogjog törléséhez. 

Amennyiben kérelmező a részletfize-
téssel késedelembe esik, a kamatmentes 
szociális kölcsön egyösszegű visszafize-
tése válik esedékessé. Ezesetben a nyúj-
tott kamatmentes szociális kölcsönből 
fennálló tartozást a visszafizetésének el-
rendelését követő 15 napon belül, a Ptk. 
szerinti késedelmi kamattal megemelt 
összegben kell visszafizetni. 

A kérelemhez csatolni kell a kérelme-
ző és családja, valamint a két adóstárs 
havi nettó jövedelméről szóló, a kérelem 
benyújtását megelőző havi jövedelem-
igazolást, a vagyoni biztosítékról egy 
hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot. 

IV. FEJEZET Köztemetés
22. § (1) A köztemetés Szt. 48. § (1) 

bekezdése szerinti elrendeléséről a Pol-
gármester gondoskodik.            

(2) Az Önkormányzat az Szt. 48. § (3) 
bekezdés b) pontjában meghatározott, a 
köztemetés költségeinek megtérítésére 
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vonatkozó kötelezettség alól az eltemet-
tetésre köteles személyt (feltéve, hogy 
a köztemetés költségeinek megtérítése 
saját vagy családja létfenntartását ve-
szélyezteti):

a) részben mentesítheti, ha az el-
temettetésre köteles személy háztartá-
sában az egy főre számított havi jöve-
delem nem éri el az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét, egyedül 
élő vagy egyedülálló esetén 150%-át,

b) egészben mentesítheti, ha az elte-
mettetésre köteles személy az Szt. 4. § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti vagyon-
nal nem rendelkezik és

ba) háztartásában egy főre számí-
tott havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 80%-
át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 
az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegét nem éri el, vagy

bb) három, vagy annál több gyermek 
eltartásáról gondoskodik, és a háztar-
tásában az egy főre számított havi jö-
vedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gét, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 
125%-át, vagy

bc) a hagyaték csak hagyatéki teher-
ből áll.

V. FEJEZET 
Szociálpolitikai kerekasztal
23. § (1) Az Önkormányzat szociális 

igazgatással kapcsolatos feladatainak 
folyamatos figyelemmel kísérése céljá-
ból a Képviselő-testület szociálpolitikai 
kerekasztalt hoz létre.

(2) A szociálpolitikai kerekasztal tag-
jai: 

a) Fadd Nagyközség Polgármestere, 
b) a Faddi Polgármesteri Hivatal 

jegyzője,
c) a Bizottság elnöke, 
d) a településen működő nemzetiségi 

önkormányzatok elnökei,
e) a települést  ellátó orvosok, 
f) a települést ellátó védőnők,
g) a települést ellátó Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, 
h) a települést ellátó családgondozó, 
i) a településen működő szociális in-

tézmények vezetői,
j) a tanyagondnok,
k) a településen működő általános is-

kola intézményvezetője, 

l)  a településen működő óvoda intéz-
ményvezetője, 

m) a Béri Balogh Ádám Művelődési 
Ház és Könyvtár intézményvezetője,

n) a településen működő egyházak 
lelkészei,

o) a Tolna Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztályának vezetője,

p) a Szekszárdi Rendőrkapitányság 
Tolnai Rendőrőrs őrsparancsnoka,

q) a Fadd Polgárőr Egyesület elnöke, 
r) a Faddi Nyugdíjas Érdekszövetség 

elnöke,
s) a Tegyünk a Szívünkért Egyesület 

elnöke, valamint
t) a Faddi Gyermekekért Alapítvány 

elnöke.
(3) A  Szociálpolitikai Kerekasztal 

működése során az ügyviteli feladato-
kat a Hivatal látja el.

(4) A  Szociálpolitikai Kerekasztal 
ügyrendjét e rendelet 1. függeléke tar-
talmazza.

VI. FEJEZET Egyéb rendelkezések
24. § (1) A tanyagondnoki szolgálta-

tást önálló rendelet szabályozza.
(2) Az  Önkormányzat az étkeztetés, 

a nappali ellátás, a házi segítségnyújtás, 
a családsegítés és a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás szolgáltatást a Tolna és 
Környéke Alapszolgáltatási, Gyermek-
jóléti és Helyettes Szülői Társulás útján 
biztosítja. 

(3) A  rendeletben nem szabályozott 
kérdésekben az Szt., az egyes pénzbeli 
szociális ellátások elszámolásának sza-
bályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. 
rendelet, a pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátások igénylésének és meg-
állapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006. 
(III. 27.) Korm. rendelet idevonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

VII. FEJEZET Záró rendelkezések
25. § E rendelet 2015. november hó 

1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 
határozattal jogerősen el nem bírált, fo-
lyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell.

E rendelet hatályba lépésével egyide-
jűleg hatályát veszti Fadd Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 
25.) önkormányzati rendeletének 1. §-a 
és az azt megelőző „A rendelet célja” al-

cím, 3. §-a és az azt megelőző „Értelme-
ző rendelkezések” alcím, 4. § (1)-(3) be-
kezdése és (5)-(6) bekezdése, 5-6.  §-a, 
7.  §-a és az azt megelőző „Aktív ko-
rúakkal kapcsolatos önkormányzati fel-
adatok” alcím, 8. §-a és az azt megelőző 
„Települési támogatás” fejezetcím, vala-
mint „Pénzbeli ellátások” alcím, 9-10. 
§-a és az azokat megelőző „Lakhatási 
célú települési támogatás” alcím,  11. 
§-a és az azt megelőző „Rendkívüli te-
lepülési támogatás” alcím, 12. §-a és 
az azt megelőző „Temetési célú támo-
gatás” alcím, 13. §-a és az azt megelő-
ző „Kamatmentes szociális kölcsön” 
fejezetcím, 14 §-a és az azt megelőző 
„Köztemetés” alcím,  18 §-a és az azt 
megelőző „Szociális szolgáltatások feje-
zetcím, valamint „Az ellátások formái” 
alcím, 19. §-a és az azt megelőző „Ét-
keztetés” alcím, 20.  §-a és az azt meg-
előző „Nappali ellátás” alcím, 23–25. 
§-a és az azokat megelőző „Intézményi 
jogviszony” fejezetcím, valamint „Álta-
lános szabályok” alcím, 26–27. §-a és az 
azokat megelőző „A fizetendő személyi 
térítési díj és csökkentésének, elenge-
désének esetei, módjai” alcím, 28. §-a 
és az azt megelőző „A személyi térítési 
díjak megfizetése” alcím, 29. §-a és az 
azt megelőző „Az intézményvezető és 
az ellátást igénybevevő között kötendő 
megállapodás” alcím, 30. §-a és az azt 
megelőző „Az intézményi jogviszony 
megszűnése” alcím, 31. §-a és az azt 
megelőző „Házirend” alcím, 32, §-a és 
az azt megelőző „Egyéb rendelkezések” 
alcím, 33. §-a és az azt megelőző „Szo-
ciálpolitikai Kerekasztal” alcím, 1. mel-
léklete, 3–5. melléklete, 5-8. függeléke.

 Fülöp János polgármester
 Dr. Percsi Elvira jegyző

Záradék:
A kihirdetés napja: 2015. október hó 30. 
nap

 Dr. Percsi Elvira
 jegyző



26 Faddi Hírek

 Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének
20/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag-támogatás szabályairól
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében fog-
lalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya a Fadd nagyközség közigazgatási te-

rületén élő, bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelsze-
rűen ott tartózkodó természetes személyekre terjed ki.

2. Támogatási feltételek
2. § (1) Fadd Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) a belügyminiszter által a Magyarország 
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tör-

vény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fe-
jezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím sze-
rinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására meghirde-
tett pályázat alapján, a rendelkezésre álló keret mértékéig a 
szociálisan rászorult személynek - annak írásbeli kérelmére 
- ellenszolgáltatás nélkül szociális célú tűzifa támogatást (a 

továbbiakban: tűzifa támogatás) nyújt.
(2) Tűzifa támogatásra az jogosult, 
      a) aki:
aa) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésé-

vel kapcsolatos települési támogatásban részesül,
ab) aktív korúak ellátására jogosult, vagy 
ac) időskorúak járadékára jogosult, vagy
ad) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

ae) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy
af) közgyógyellátásban részesül, vagy
ag) ápolási díjban részesül, vagy
ah) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
ai) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
és
b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és 

téli fűtését tűzifával oldja meg.
(4) Nem jogosult tűzifa támogatásra, aki erdőgazdálkodó 

vagy erdőtulajdonos, avagy háztartásában erdőgazdálkodó 
vagy erdőtulajdonos él és a rendelet hatályba lépését megelő-
ző 2 évben fakitermelést végzett.

(5) Nem állapítható meg tűzifa támogatás az életvitelsze-
rűen nem lakott ingatlan tekintetében. 

(6) A tűzifa támogatás háztartásonként csak egy jogosult-
nak állapítható meg.

3. A támogatás igénylése és  
elbírálása

3. § (1) A kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatvá-
nyon a Faddi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportjához 
(7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.) 2016. január 15-ig kell benyúj-

tani. 
(2) A kérelmek elbírálása a Fadd Nagyközség Önkormány-

zata Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának ha-
táskörébe tartozik, aki a kérelmekről legkésőbb 2016. január 
31-ig dönt.

(3) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni a 
2. § (2) bekezdés a) pont aa)-ad) alpontjában foglalt feltétel-
nek megfelelő igénylőt.

(4) A háztartásonként biztosítható tűzifa mennyiségét - az 
Önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa mennyisége és a 
beérkezett kérelmek ismeretében – úgy kell meghatározni, 
hogy az háztartásonként az 5 m3-t nem haladhatja meg.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a 2. melléklet szerinti át-
vételi elismervény aláírásával igazolja.
4. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium 

döntése alapján az Önkormányzat számára megállapított 
3.075.940 forint összegű vissza nem térítendő kiegészítő – 

173 erdei m3 keménylombos tűzifa  – támogatás, valamint az 
Önkormányzat által biztosított 231. 140 forint saját forrás és 

a szállítási költség.

4. Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-

tályba és 2016. március 31. napján hatályát veszti.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát vesz-

ti Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 
szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 1/2013. (I. 
23.) önkormányzati rendelete.

 Fülöp János polgármester 
 Dr. Percsi Elvira jegyző

Záradék: A kihirdetés napja: 2015. év december hó 18. nap
 Dr. Percsi Elvira jegyző

KÖNYVELÉS 
FADDON
Több mint 10 éves ta-
pasztalattal, regisztrált 
mérlegképes könyvelői 
végzettséggel vállalom 
egyéni és társas vállalkozások, mezőgazdasági őstermelők teljes 
körű könyvelését, bérszámfejtését. Visszamenőleg is.
Valamint magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásának  
elkészítését.
Korrekt ár, megbízható, precíz, naprakész munkavégzés!
Kvandukné Gracsik Judit
telefon: 30/640-9579 | email: kvanduknejudit@freemail.hu
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K&K Horgászbolt és 
Kisállat-eledel Kereskedés 
            Fadd, Széchenyi utca 21.  

 

Nyitva tartás MÁRCIUS-tól: 

Hétfő-Péntek: 800 – 1200 
                     1300 – 1700 

Szombat: 800 - 1200 

 

 

Folyamatos akciók, újdonságok, leárazott termékek! 

 

 Gumicsizmák, esőruhák 

 Bolha- és kullancsirtó nyakörvek, cseppek 

 Kutya- és macskatápok 

 Tavi és akváriumi haleleség 

 

                             www.facebook.com/eurokomfort 

Várja vásárlóit a

Dombori  
sóder telep!

Natúr és osztályozott homok,  
kavics kapható.

Kiszállításban és építőanyagok  
beszerzésében is segítünk.

Telefon: 06-30/279-39-76

Nyitva: hétfő 6 órától - péntek 18 óráig  
non-stop
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Házi
mangalica-
termékek 
kaphatók!

Rácz-Biller Judit őstermelő
Fadd, Alvég utca 31.

+36 20 96 71 834
+36 74 446 293

www.facebook.com/alvegimangalica
www.alvegimangalica.hu

Húsvéti sonka
3 000 Ft/kg

hagyományosan sózással és 
füstöléssel készítve.

Előrendelést felveszünk!

Czinkonné Simon Irén • telefon: 06-70 / 411-2110

Keressen minket a facebook-on is!  |  facebook.com/vitamintanya

Kínálatunkból:
• bébiételek széles választékban kedvező áron
• baba kellékek
• SCITEC termékek
• gluténmentes termékek
• gyógyteák, gyógynövények, krémek
• SOLIO termékek
• vitaminok , étrendkiegészítők
• mosószóda, mosódió stb.

Faddon a Béke utca 1.
szám alatt található 

VITAMIN TANYA
 (Műv. ház)

Nyitva tartás:
H-P: 8–12 • 14–17

Szombat: 8–11

Helyben és 20 km-es 
körzetben ingyenes 

kiszállítás

Sok szeretettel várok
minden kedves 

vásárlót és érdeklődőt!

Elindult webáruházunk is!
www.vitamintanya.unas.hu

HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA

ROZGONYI MIKLÓS
háztartási gép javító

7133 Fadd, Etelköz u. 7.

Telefon: 74/446-516; 30/969-9854
E-mail: rozgonyi54@tolna.net

CSEH JÁNOS
egyéni vállalkozó

7133 Fadd
Béke utca 51.
Tel.: 20/256 9102

VÍZ- ÉS KÖZPONTIFŰTÉS SZERELÉS

Húsvéti játszót
szervezünk 

a Családsegítő  
központ 
munkatársaival közösen 
a Művelődési Házban 
2016. március 24-én,  
csütörtökön 10-12 óráig.

Szeretettel várjuk a gyermekeket,  
anyukákat, nagymamákat!


