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Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa                   2009. március 
 

 
 
 

Közreműködnek a 
Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola 4. osztályos tanulói. 
Ünnepi beszédet mond: Fülöp János polgármester 
 

Meghívó 
Március 8-án (vasárnap) 17 órakor a művelődési házban 
vendégünk: a MAYA TRIÓ! Örökzöld slágerek, operett  
és musical részletek Kamenik Klaudia, Mohácsi Attila és 
Horváth Melinda előadásában. Szeretettel várunk minden 
kedves faddi hölgyet!                         Belépődíj NINCS! 

 
 
 

VÉRADÁS 
2009. március 5-én (csütörtökön) 9-15.30-ig Faddon a művelődési házban!  

(Személyi igazolványát és a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét tartalmazó kártyáját 
feltétlenül hozza magával.) 

 

 

 

Utassy József: Zúg Március 
 

Én szemfedőlapod lerántom: 
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor! 
Zúg Március, záporos fény ver, 
Suhog a zászlós tűz a vérben. 

Hüvelyét veszti, brong a kardlap: 
Úgy kelj föl, mint forradalmad! 
Szedd össze csontjaid, barátom: 

Lopnak a bőség kosarából, 
A jognak asztalánál lopnak, 

Népek nevében! S te halott vagy?! 
Holnap a szellem napvilágát 

Roppantják ránk a kétszer gyávák. 
Talpra Petőfi! Sírodat rázom: 

Szólj még egyszer a Szabadságról! 

József Attila: Az a szép, régi asszony 
Azt a szép, régi asszonyt szeretném látni ismét, 
akiben elzárkózott a tünde, lágy kedvesség, 
aki a mezők mellett, ha sétálgattunk hárman, 
vidáman s komolyan lépett a könnyű sárban, 
aki ha rám tekintett, nem tudtam nem remegni, 
azt a szép, régi asszonyt szeretném nem szeretni. 
Csak látni szeretném őt, nincs vele semmi tervem, 
napozva, álmodozva amint ott ül a kertben 
s mint ő maga, becsukva egy könyv van a kezében 
s körül nagy, tömött lombok zúgnak a szélben. 
Elnézném, amint egyszer csak tétovázva, lassan, 
mint aki gondol egyet a susogó lugasban, 
föláll és szertepillant és hirtelen megindul 
és nekivág az útnak, mely a kert bokrain túl 
ott lappang, elvezetni a távolokon által, 
két oldalán a búcsút integető fákkal. 
Csak úgy szeretném látni, mint holt anyját a gyermek, 
azt a szép, régi asszonyt, amint a fényben elmegy. 
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SZ Í VV EL  -  L ÉL E K K EL  
 

Rendhagyó előadást hallhatott, aki eljött 2009. január 28-án 
Faddra, a művelődési házba. A Tegyünk a Szívünkért 
Egyesület szervezésében. 
Dr. Papp Lajos beszélt szívről és lélekről, meg sok egyébről. 

Szokatlan azért volt, mert sokan megszólaltak, vagy más 
módon szerepeltek, ezért a meghívott vendég is sokszor 
eltért eredeti témájától.  
Az első részben az egyesület egyik közösségformáló, 
gyógyító tevékenységéből kapott ízelítőt a közönség: 
gyógytornász vezetésével asszonyok mutatták be a 
színpadon, hogy milyen egyszerűen lehet tenni a szív 
egészségéért. Majd Dömötör Zita doktornő beszélt az orvos 
és beteg közt levő egyre nagyobb szakadékról, valamint az 
egyesület egyik céljáról, hogy a két fél közt lévő 
hagyományos viszonyt helyreállítsa. Ezért szervezte meg, 
hogy az érdeklődő asszonyok rendszeresen összejárjanak, 
és gumilabda segítségével kicsi, de sokat érő mozgással 
segítsenek szívük egészségén. Ehhez kapcsolódott a 
meghívott vendég beszédének első fele is, a professzor 
szakmai kérdésekben foglalt állást. 
Legfőbb állításai: 
- Orvosnak születni kegyelem, mert amit tud, azt nem lehet 
megtanulni az iskolában. Az orvos a közösség formálásával 
is példát mutat. Nem igazi gyógyító az, aki azt állítja, tudja, 
kinek mennyi van hátra, aki igazi, az soha nem fejti meg a 
betegségek titkát, csak azok részleteit.  
- A szív legfontosabb gyógyszere a mozgás. A 
szívbetegeknek nem jó a vízszintes fekvés. Nem szabad 
sokat a tévé előtt ülni (ez nemcsak a szívbetegekre 
vonatkozik), mert ez külön terhet rak a szívre. Emellett nő a 
lelki stressz is, mert nem olyan filmeket vetítenek, amelyek 
boldogítják az embert. Így nő a vérnyomás is.  

- Idősen sokat kell olvasni, matematikai feladatokat csinálni. 
Ezzel serkenteni lehet az agyat, hisz annak csak 2 
százalékát használjuk. 
- Nincs olyan betegség, amiből nem lehet meggyógyulni, 
csak türelem és hit kell hozzá. Ugyanakkor garancia sincs 
semmire.  
- Végül egy érdekes történet is elhangzott a 3 vándorról, akik 
találkoznak a tigrissel. Az első azt mondja, maradjanak 
mozdulatlanok, akkor csak az egyiküket eszi meg. A 
második szerint le kell térdelni, imádkozni. A harmadik így 
szól: ne zavarjuk Istent, másszunk fel a fára. A történet 
magyarázata: Istennel nem lehet alkudozni, mert mindenkire 
úgy vigyáz, mint a legkedvesebb gyermekére. Isten nem 
büntet, csak figyelmeztet. Mindig csak jót akar, mi büntetjük 
magunkat. Amikor nem értünk a figyelmeztetésből, akkor fáj, 
akkor rossz nekünk. Ez a legnagyobb kegyelem, mert akkor 
elkerülhetjük a bajt. Büntetni magunkat büntetjük, amikor 
figyelmetlenek vagyunk.  
Az előadás második fele inkább lélekgyógyászatról szólt. A 
professzor azt hangsúlyozta, milyen jó nekünk, hogy ide, a 
Kárpát-medencébe születtünk. Megvan mindenünk, ami az 
élethez, a válsághelyzetek túléléséhez kell. Hatalmas 
ivóvízkészletünk van a föld alatt: édesvíz-világhatalom 
vagyunk. Az ősi magyar állatok kitűnő tulajdonságokkal 
rendelkeznek. A szürke marha immunis a kergemarhakórra, 
a mangalica zsírja egészséges, a mi tyúkjaink tojásának van 
a legjobb koleszterintartalma a világon. A tönkölybúza pedig 
elpusztíthatatlan, nem árt neki sem a szárazság, sem az UV-
sugárzás, és élettanilag nagyon fontos vitaminokat tartalmaz. 
A termőföldünk kitűnő, vastag humuszréteg fedi a földet. 
Csak egy dologgal van probléma: az emberek lelkével, 
hitével. Magyarságtudatunk nem elég erős, nem tudjuk 
reálisan értékelni magunkat. Szerinte ehhez az kell, hogy a 
múltunkat jobban ismerjük. Ezért a Gestákat kellene 
olvasnunk, mert azokat még magyarok írták. Kálti Márk, 
Kézai Simon, Heltai Gáspár. Mátyás óta viszont idegenek 
vannak az országban, és ők írják a történelmünket. 
Hivatkozik több külföldi kutatóra is, akik azt állítják, hogy a 
magyarok minimum Krisztus előtt 5000 évvel itt voltak a 
Kárpát-medencében. Ezért a honfoglalás valójában 
hazatérés volt.  Azt állítja, hogy ha mi biztosak vagyunk a 
múltunkban, akkor nem kell veszekednünk másokkal. 
Magyarnak pedig az tekinthető, aki ezt a földet hazájának 
tartja, és hajlandó érte áldozatot hozni. 
Mindenünk megvan ebben az országban, hogy túléljük, ha 
jön a gazdasági válság, a globális felmelegedés. Csak a 
hitünket kell visszaszerezni. Ennek első lépéseként a 
jelenlévők közösen elénekelték a Boldogasszony Anyánk 
első versszakát: 
Boldogasszony Anyánk, régi nagy patrónánk, 
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk: 
Magyarországról, édes hazánkról, 
Ne feledkezzél el szegény magyarokról!    

Dudai Gabriella 
 

ÁLLANDÓ PROGRAM A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN: 
 

A Tegyünk a Szívünkért Egyesület tagjainak  minden szerdán  15-től 16 óráig TORNA 
          16-tól 17 óráig ELŐADÁS 
 

A Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége szervezésében 
       minden szerdán 16-tól 17 óráig TORNA 
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MŰVELŐD ÉS I  H ÁZ  É S K ÖN Y VT ÁR  
 

Márc. 2. (hétfő) 14-16 Kézimunka szakkör (kisklub) 
 18-19 Ingyenes Internet (könyvtár) 
Márc. 3. (kedd) 9 óra Árusítás (kupola) 
 18-20 Boróka Énekkar próbája (nagyklub) 
 19-21 Boróka néptánc próba (nagyterem) 
Márc. 4. (szerda) 15-16 Tegyünk a Szívünkért Egyesület – torna 

(nagyterem) 
 16-17 Tegyünk a Szívünkért Egyesület – előadás 

(nagyklub) 
 16-17 Nyugdíjas torna (nagyterem) 
Márc. 5. (csütörtök) 9-15.30 Véradás (nagyterem) 
 17-19 Próba (nyugdíjasoknak) (nagyterem) 
 18-19 Ingyenes Internet (könyvtár) 
Márc. 6. (péntek) 18 óra Nyugdíjasok nőnapi rendezvénye 
Márc. 8. (vasárnap) 17 óra Vendégünk: a Maya trió – nőnapi rendezvény 
Márc. 9. (hétfő) 14-16 Kézimunka szakkör (kisklub) 
 18-19 Ingyenes Internet (könyvtár) 
Márc. 10. (kedd) 9 óra Árusítás (kupola) 
 18-20 Boróka Énekkar próbája (nagyklub) 
 19-21 Boróka néptánc próba (nagyterem) 
Márc. 11. (szerda) 15-16 Tegyünk a Szívünkért Egyesület – torna 

(nagyterem) 
 16-17 Tegyünk a Szívünkért Egyesület – előadás 

(nagyklub) 
 16-17 Nyugdíjas torna (nagyterem) 
 17.30 Nyugdíjasoknak klubfoglalkozás 
Márc. 12. (csütörtök) 9 óra Árusítás (kupola) 
 18-19 Ingyenes Internet (könyvtár) 
Márc. 13. (péntek) 12 óra Márc. 15-i megemlékezés iskolásoknak 
 17-19 Próba (nyugdíjasoknak) nagyklub 
Márc. 14. (szombat)  Fitness nap – program egyeztetés alatt 
Márc. 15. (vasárnap) 17 óra Nemzeti ünnep – községi megemlékezés 
Márc. 16. (hétfő) 14-16 Kézimunka szakkör (kisklub) 
 18-19 Ingyenes Internet (könyvtár) 
Márc. 17. (kedd) 16.30-18 Próba (nyugdíjasoknak) nagyterem 
 18-20 Boróka Énekkar próbája (nagyklub) 
 19-21 Boróka néptánc próba (nagyterem) 
Márc. 18. (szerda) 15-16 Tegyünk a Szívünkért Egyesület – torna  

(nagyterem) 
 16-17 Tegyünk a Szívünkért Egyesület – előadás 

(nagyterem) 
 16-17 Nyugdíjas torna (nagyterem) 
Márc. 19. (csütörtök) 18-20 Boróka Énekkar próbája (nagyklub) 
 18-19 Ingyenes Internet (könyvtár) 
Márc. 20. (péntek) 9 óra Árusítás (kupola) 
Márc. 21. (szombat) 9 óra Horgász közgyűlés 
 19 óra Karatés jótékonysági bál 
Márc. 23. (hétfő) 9 óra Árusítás (kupola) 
 14-16 Kézimunka szakkör (kisklub) 
 18-19 Ingyenes Internet (könyvtár) 
Márc. 24. (kedd) 18-20 Boróka Énekkar próbája (nagyklub) 
 19-21 Boróka néptánc próba (nagyterem) 
Márc. 25. (szerda) 14-16 Mozgáskorlátozottak fogadó órája (kisklub) 
 15-16 Tegyünk a Szívünkért Egyesület – torna 

(nagyterem) 
 16-17 Tegyünk a Szívünkért Egyesület – előadás 

(nagyklub) 
 16-17 Nyugdíjas torna (nagyterem) 
Márc. 26. (csütörtök) 18-19 Ingyenes Internet (könyvtár) 
Márc. 30. (hétfő) 14-16 Kézimunka szakkör (kisklub) 
 18-19 Ingyenes Internet (könyvtár) 
Márc. 31. (kedd) 18-20 Boróka Énekkar próbája (nagyklub) 
 19-21 Boróka néptánc próba (nagyterem) 
 
 
 

Rendezvénynaptárunk változik, változhat, az időpont-egyeztetés alatt álló 
eseményeket nem tartalmazza. Ezekről plakátokon esetleg szórólapok útján 
tájékoztatjuk Önöket. 
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A Béri Balogh Ádám Művelődési Ház és 
Könyvtár idén is várja a látogatókat. 
A könyvtári szolgáltatásokon kívül nagy igény 
van az egyéb, térítéses szolgáltatásokra is: 
fénymásolás, fax küldése és fogadása, plakátok, 
szórólapok készítése, Internet-hozzáférés, 
számítógép-használat. Segítünk hivatalos levél, 
önéletrajz, kérvény stb. elkészítésében is.  
A munkanapló alapján, amit naponta vezetünk, az 
év első két hónapjának legcsendesebb napján 14-
en, a legforgalmasabb napján 42-en fordultak meg 
a könyvtárban. 
Adataink alapján most ismét nő a kölcsönzők és a 
kölcsönzött kötetek száma. 2008-ban 705 ezer 
forintért vásároltunk könyvet, és 157 ezer forintot 
fordítottunk folyóirat beszerzésre. Általános 
gyűjtőkörű a könyvtár, tehát gyermek-, ifjúsági és 
felnőtt szép-, ismeretterjesztő és szakirodalmat 
egyaránt vásárolunk, még akkor is, ha van önálló 
iskolai könyvtár. A 14 éven aluli olvasóink száma 
természetesen csökkent, de a rendszeres 
könyvtárhasználók megmaradtak, és kínálunk is 
számukra olvasnivalót. 
A mellékelt apróbetűs táblázat a művelődési 
házban zajló eseményeket foglalja össze: március 
hónapban is szinte minden nap történik valami. A 
februári rendezvénynaptárt a www.fadd.hu 
honlapon már olvashatták: ez tartalmazta az 
állandó programokat (pl. próbák) és azokat is, 
amelyekre minden érdeklődőt vártak a szervezők, 
legyen az a művelődési ház vagy valamelyik civil 
szervezet. 
Nem tudunk mindenre névre szóló meghívót 
küldeni, de még szórólapot sem. Kérjük, kísérjék 
figyelemmel az eseményeket, plakátokon, 
Interneten hírt adunk ezekről, és látogassák a 
művelődési ház rendezvényeit. 
Január 19-én a Szenvedélybetegségek megelőzése 
című előadás érdekes lehetett volna a 
gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó felnőttek 
számára, csupán 9-en vettek részt rajta. 
24-én nagyon értékes, lebilincselő előadást hallott 
a kb. 50 résztvevő Márai Sándorról Csányi Zoltán 
irodalmi estjén. Ennél azért több érdeklődőre 
számítottunk. 28-án Papp Lajos előadására 
zsúfolásig megtelt a nagyterem. A vendégek zöme 
vidéki volt. Február 5-én Hegedűs Lórántot már 
lényegesen kevesebben hallgatták. 12-én dr. 
Töttős Gábor helytörténeti előadására ugyancsak 
több érdeklődőt vártunk, hiszen éppen előtte 
kerestek a gyerekek Faddról szóló könyveket a 
könyvtárban. Sok új ismerettel lettek volna 
gazdagabbak ők is, ha eljönnek ezen az estén a 
tanár nénivel (bácsival) együtt a műv.házba. 
Mire ezeket a sorokat olvassák, lezajlott 24-én a 
Kertklub foglalkozása, 25-én pedig a Faddi 
Polgári Egyesület szervezésében a filmvetítés, 
egyik esemény sem volt zártkörű. 
Kedves Faddiak! Ha nem is kapnak névre szóló 
meghívót, de valamelyik programunk felkeltette 
az érdeklődésüket, szeretettel várjuk Önöket! 

 

Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói 

mailto:kulturfa@tolna.net
http://www.fadd.hu
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CIVIL SZERVEZETEINK ÉLETÉBŐL 
 

Nyugdíjas történések 
• 2008 ősze még hozott egy-egy szép napot. Ezt kihasználva utaztunk el Harkányba egy évzáró fürdésre. Kellemes 

időnk volt. Ez az úszás, fürdés előkészített bennünket egy vidám bálra, ugyanis az Erzsébet-Katalin bálon mint 
védnökök vettünk részt. Az idén szép számmal voltunk jelen. A zene bennünket is a parkettra csalt, jól éreztük 
magunkat. 

• Nyugdíjasaink nagy része megjelent a karácsonyi délutánon is. Verssel, énekkel köszöntöttük egymást. Segítette az 
ünneplést Deméné Miksa Zsuzsanna nyugdíjas református lelkész, az ő kedves szava áldás volt a nyugdíjasok 
számára. A meghatottságot a terített asztal oldotta. Egy-egy finom falat, majd egy pohár ital elfogyasztása elindította a 
csendes beszélgetést is. De az ajándékozásnak még nincsen vége: minden tagunk kapott egy csomagot. Ebben 
törölköző és fél kiló szaloncukor lapult. 

• Az új évet, 2009-et, klubfoglalkozással kezdtük. Márai Sándor írói munkásságát ismertük meg Csányi Zoltán irodalmi 
estjén. Az előadás színvonalas és lebilincselő volt. 

• Elindítottuk újra a tornát. Minden szerdán 16 órakor találkozunk a művelődési házban. 
• Közeleg a Nőnap. Mint mindig, az idén is megtartjuk: március 6-án, pénteken. Várjuk a jelentkezéseket. 
• Az üdülési csekkek kérelmének leadása most esedékes. Ebben is tudunk segíteni minden szerdán 9-11 óráig a 

fogadónapokon. 
• Nem maradhat el az évi közgyűlés sem. Az idén február 23-án 16 órakor várunk minden tagot, számítva 

észrevételeikre, javaslataikra.                                                                                                      Schiffler Györgyné elnök 
 

Vár a Boróka! 
A „Faddi Boróka Ének- és Néptánc Egyesület” 
várja azokat a tánc-zene-ének iránt érdeklődőket, 
akik szívesen vennének részt településünk, Fadd, 
a szomszéd települések, határon túli 
testvértelepülések részére néptánc és ének 
kultúránk amatőr szinten történő bemutatásában. 
Mit nyújt a Boróka: 
- Heti 2 órás -jól felkészült és képzett ének- és 

táncoktató által vezetett- tánc- és énekpróbák. 
- A fellépésekre alkalmi és népviseleti ruházat. 
- Közös kirándulás és fellépések hazai és 

testvértelepüléseken. 
Mit kér a Boróka: 
- Rendszeres, aktív, fegyelmezett részvétel a 

próbákon. 
- Tagdíj fizetés: havi 200,- Ft. 
- Fellépéseken való részvétel. 
- Legalább 10 éves életkor. 

Az énekkar próbája minden kedden 18 órakor, a tánccsoport próbája minden kedden 19 órakor a művelődési 
házban! Az énekkar vezetője Koleszár Istvánné, a táncoktató Kalmár Éva. 

 

Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület 
Múlt év augusztusában a régi öreg 
Csepel TÜ1 -es autónkat Gyergyóalfaluba 
vittük. Mint ismeretes, az egyesületünk 
áprilisban új autót kapott, melynek az 
átadása júniusban volt. Erről akkoriban 
beszámoltunk. Majd később, október 
második felében Gyergyóalfaluban 
gazdanapi rendezvényt tartottak. A 
testvérkapcsolatunk szerette volna, ha 
ezen a rendezvényen történne meg a 
hivatalos átadás, így az egyesület 
küldöttsége 4 fővel kilátogatott Alfaluba. 
Az átadás alkalmából beszédet mondott 
az egyesület parancsnoka, melyben kitért 
a 2001-ben kezdődő testvérkapcsolat 
létrehozására és az azóta történt 
eseményekre. Kifejtette, hogy régi álom 
volt, hogy a Csepel tűzoltóautót az alfalvi 
csapatnak adhassuk. Hogy ez a 
kapcsolat létrejött, a tűzoltók tudták, ezt 
két embernek köszönhetik: Hirmann 

Bélának, aki ezt a napot már nem érhette 
meg és Borsos Ferencnek, az alfalvi 
tűzoltók titkárának. Az alfalviak örömmel 
vették az autót birtokukba, és nagy 
elszántsággal vetették bele magukat, 
hogy az autó minél előbb harcra kész 
állapotban legyen. Ugyancsak tavaly 
augusztusban a falunapon végre a faddi 
egyesület csinált habpartyt a gyerekeknek 
a kollégium udvarán. Ennek nagyon 
örültünk. Reméljük, a jövőben is sikerül 
megcsinálnunk. Itt szeretném sokad-
szorra megköszönni a paksi atomerőmű 
tűzoltóságának, hogy kölcsön adták a 
felszerelést, mellyel sikerült a gyerekek 
örömére nagy habot generálnunk. Sajnos 
anyagi helyzetünk nem teszi lehetővé, 
hogy ilyent tudjunk vásárolni. Az 
egyesület az új autóval nagyon jó 
vonulási időket produkál. Élmény vele a 
vonulás és a munka, köszönjük azoknak, 

akik segítettek abban, hogy új autót 
kaphassunk.  
Az egyesület  a 
                 www.faddote.extra.hu  
oldalon mindig friss hírekkel szolgál. Az 
egyesület életéről, ténykedéséről és 
legfontosabb, hogy a vonulásainkról is 
olvashatnak a tisztelt faddi lakosok. 
Előfordulnak olyan bevetések is, melyek 
fényképekkel vannak dokumentálva 
(feltéve, ha a nagy igyekezetben nem 
felejtjük el magunkkal vinni a 
fényképezőgépet). Kérem, olvassák 
érdeklődéssel, és segítsék munkánkat, az 
adójuk 1 %-ával támogassák az 
egyesületet: FADD NAGYKÖZSÉGI 
TŰZOLTÓ EGYESÜLET adószám: 
18861130-1-17   
"A mi szabadidőnk az Ön biztonságáért!"  

Baros Gábor Fadd ÖTE PK 
 

Borókás táncosok a szüreti napon 

http://www.faddote.extra.hu
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TEGYÜNK EGYÜTT A FADDI DUNÁÉRT! 
 

Így szólt a felhívás, amely nádvágásra invitálta a falu 
lakosságát 2009. január 17-én. A plakát, a szórólap, a 
riadólánc, a felhívás interneten való közzé tétele 
megtette a hatását. Szombaton reggel 8 órakor több 
mint 100 ember gyűlt össze a kompnál: ki gépesítve, ki 
lapáttal, villával felszerelkezve, ki „marokszedésre” 
készülve védőkesztyűvel (vagy anélkül). A 
gyülekezéskor még sütött a nap, ragyogó idő 
ígérkezett, aztán hamarosan leszállt a köd, de a 
nádvágók hangulatát ez sem tudta elrontani. Hogy 
ehhez hozzájárult a munka közben kiosztott védőital 
is? Lehetséges, de tudjuk, hogy védőital jár a hidegben 
munkát végzőknek. Délután 1 óráig több száz méteren 
(a várszegi oldalon, a komptól jobbra is és balra is) 

levágták és eltüzelték a nádat. A közösen végzett munka tehát eredményes volt. A következő héten megenyhült az idő, sajnos 
nem lehetett még egy ilyen akciót szervezni, pedig sok lelkes önkéntes ajánlkozott arra az esetre, ha alkalmas lesz a jég a 
nádvágásra. Ha idén már nem is, majd a jövő télen biztos lesz folytatása, pontosabban ismét lesz nádvágás. Addig is köszönet 
illet mindenkit, akik részt vettek az akcióban, álljon itt az ő nevük, olvassa mindenki. 
Ha valaki kimaradt a névsorból, attól elnézést kérünk. A kompnál történt a regisztráció, de volt, aki a jégen csatlakozott a 
többiekhez, lehet, hogy ezért nincs itt a neve… 
 

Abonyi Róbert 
Acsádi Sándor 
Alföldi Gábor 
Antus Tibor 
Aradi László 
Asztalos János 
Bali László 
Balogh Albert 
Balogh Alexandra 
Baranyai István 
Baros Gábor 
Baros Zoltán 
Beda Tibor 
Bényi András 
Berki István 
Bernáth Zoltán 
Bogdán Béla 
Bolgár József 
Böcz Renáta 
Buzás Attila 
Csató Ferenc 
Csonka Sándor 
Debreczeni Tamás 
Dömény Imre 
Éliás Attila 
 

Farkas Jánosné 
Feidt Márton 
Fenyvesi János 
Fodor Ágnes 
Fodor József 
Fodor László 
Fodor Zoltán 
Fodorné Ivók 
Henrietta 
Fülöp Annamária 
Fülöp Emese 
Fülöp János 
Fülöpné Zemkó Mária 
Genye András 
Gerendai Ferenc 
Gerendai Gábor 
Gilián Norbert 
Gilián Tamás 
Grácsik Mihály 
Gyöngyösi József 
Haag Dénesné 
Haag Tamás 
Hegedűs József 
Henk János 
Herczig Gábor 
Herczig Gábor ifj. 

Herczig Gáborné 
Heronyányi Péter 
Hoglimajer Bence 
Horváth Gábor 
Horváth Gerold 
Horváth György 
Horváth László 
Hostyánszki Ferenc 
Hudanek Gábor 
Józsa Andrea 
Józsa István 
Kalló János 
Kanczler Zita 
Kanczlerné Kőrösi 
Edit 
Kapin László 
Kara Máté 
Katona Árpád 
Katz Lajos 
Keserű Erzsébet 
Kiss Barbara 
Koncsol Margit 
Kőrösi Anita 
Lampek János 
Lantos János 
Márkus Gergely 

Márkus György 
Márkus János 
Márkus László 
Mihálovics József 
Mihálovics József ifj. 
Muskovics Lőrinc 
Nagy Sándor 
Nagy Zsolt 
Németh István 
Neubauer Gábor ifj. 
Novák Attila 
Novák Henrik 
Novák Valter 
Nyirati Kinga 
Nyúl András 
Oláh Bence 
Oláh Lajos 
Oláh Márton 
Oláh Sándor 
Orsós János 
Orsós József 
Orsós József 
Papp Szilárd 
Pfaf József 
Rábóczki József 
Rábóczki Zoltán 

Sándor Gábor 
Sebők Róbert 
Soponyai Mihály 
Soponyai Mihályné 
Szabolcski Tamás 
Szalai Zoltán 
Száraz Mihály 
Széll Istvánné 
Szőke Zoltán 
Sztojka Attila 
Takács György 
Takács Zoltán 
Tantos Bence 
Tantosné Őri Erika 
Tanyó Józsefné 
Telegdi Vendel 
Tóth Bettina 
Tóth Istvánné 
Tóth János 
Tóth János 
Tóth Zoltán 
Tóth Zoltán 
Totola Pálma 
Vitéz Ferenc 
Vörös László 

 

Miközben a nádvágók a jégen szorgoskodtak, a 
napközis konyhán is folyt a munka: itt készült a 
védőital (forró tea, forralt bor), és délután 2 órakor 
ide várták a dolgozókat egy finom pörköltre. 
Köszönet ezért Antus Istvánnak, Geösel 
Ferencnének, Horváth Tibornénak és Németh 
Istvánnénak, akik ezzel járultak hozzá a nap 
sikeréhez.  
Az önkormányzat finanszírozta az ebédet, ami mellé 
Schmelcz Lajos bort, Tanács Géza szódát ajánlott fel, 
már sokadik alkalommal támogatva a községi 
rendezvényeket, megmozdulásokat. 
Köszönjük! Nekik is, és még egyszer mindenkinek! 
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SP OR T  
 

Faddi SE Karate Szakosztályának eredményei 
 

Utolsó hírünk a faddi Seiken Kupa elnevezésű karate verseny 
volt, azóta azonban eseménydús hónapok teltek el. 
November 8-án a Szombathelyen megrendezésre kerülő 
Atarashi Kupa elnevezésű nyugat-magyarországi területi 
bajnokságon versenyeztek a karatékák. 11 sportegyesület 123 
versenyzője indult ebben a bajnokságban, mely a Tolna 
megyei sportegyesületeknek felkészülési versenye volt a 
következő hétvégi magyar bajnokságra. Az igen jól 
megszervezett versenyen megyénk versenyzői jó eredménnyel 
zártak – területi versenyhez képest erős mezőnyben – és a 
szervezésnek köszönhetően nem kellett éjszakába nyúlva 
hazautazni. 
Eredmények: 
Aranyérmesek: Feidt Norbert (kata, kumite), Kiszli Viktor 
(kumite) 
Ezüstérmesek: Bogárdi Barbara, Bogárdi Mónika (kumite) 
Bronzérmesek: Berta Dániel (kumite), Bányai Kitti, Bogárdi 
Mónika, Feidt Norbert, Kósa Evelin (kata) 
4. helyezett: Acsádi Sándor (kata) 
Ezt követő hétvégén a versenyzők a Dunaújvárosban meg 
rendezésre került Ippon Shobu Magyar Bajnokságon vettek 
részt, ami ebben a versenyrendszerben a legszínvo- 
nalasabbnak számító magyarországi megmérettetés. A két 
sportegyesület versenyzőinek ez volt a fő versenyük – erre 
készültek augusztus óta. 38 sportegyesület 254 versenyzője 
vett részt rajta, melynek célja a Magyar Bajnoki címek meg-
szerzése volt. Köszönhetően a Makita-Hikari Sportegyesület 
tapasztalatának, délután 5 órára 3 küzdőtéren lezajlottak a 
versenyszámok. Az elmúlt évek alatt nem szerepeltek ilyen jól 
a versenyzők ezen az eseményen. 
Eredmények: 
Aranyérmesek: Feidt Norbert (kata, kumite), Kiszli Viktor 
(kumite) ,Berta Dániel (kumite) 
Ezüstérmesek: Bogárdi Mónika (kumite) 
Bronzérmesek: Bányai Kitti, Tóbi Csaba (kumite), Kiszli 
Viktor (kata) 
A Magyar Bajnokságot követően Bali Ervin válogatott edző 
és Berta Dániel tolnai versenyző a Magyar JKA Válogatottal 
Anglia fővárosába, Londonba utaztak, hogy a 2008-as ESKA 
(Európai Shotokan Karate Szövetség) Európa Bajnokságon 
vegyenek részt. Dániel felkészülését a klubedzéseken kívül 
sok válogatott edzés és edzőverseny, edzőtábor előzte meg, 
így bizakodva indultak neki a versenynek. Szerda éjjel 
érkezett meg a válogatott csapat mintegy 2 órás repülő és 1,5 
órás buszozás után. Csütörtökön délelőtt gimnasztikai edzés, 
délután városnézés volt a program, pénteken délelőtt edzés, 
szombaton a kadett-junior versenyszámok kerültek 
lebonyolításra, vasárnap pedig a felnőtt versenyzők mérkőztek 
meg egymással. 
Dániel junior egyéni küzdelemben bejutott a legjobb 16 közé, 
majd a későbbi győztes litván ellenfelével nem bírt, így nem 

jutott tovább. Teljesítménye helytálló volt. Később csapat-
küzdelemben a 3 fős magyar csapat (Somogyi Róbert Tárnok 
KK, illetve Németh Bence Atarashi Klub) portugál, lengyel és 
cseh ellenfelek legyőzésével jutott be az esti fináléba, ahol a 
házigazda angol csapattal mérkőztek. A magyarok óriási 
összetartását és csapatszellemét mutatta az a tény, hogy a 
házigazda és rendező csapatot túlharsogva buzdították a 
versenyzőket, azonban egy sérülés okozása miatt a magyar 
csapat maradt alul, így 2:1 arányban az angolok „győztek”, a 
magyar csapat – köztük Berta Dániellel – az előkelő 2. helyen 
végzett. Magyar csapat évek óta nem szerepelt ilyen sikeresen 
ezen a versenyen. 
Vasárnap a felnőtt versenyszámokban Dániel portugál 
ellenfelével szemben vezetett, azonban a portugál sérülést 
színlelve nem folytathatta tovább mérkőzést, és ezzel Dániel 
veszített. Csapatküzdelemben az 5 fős magyar csapat (Sudár 
Gábor Hikari SE, Somogyi Róbert Tárnok KK, Husi Richárd 
TTC Yama, Németh András TTC Yama és Berta Dániel) 
Andorra csapatát legyőzve jutott tovább, ahol a spanyolokkal 
szemben 2:1 arányban alulmaradtak, így 5-8. helyen végeztek. 
Dániel összesen 10 mérkőzést vívott, ebből 6-ot nyert, 2-szer 
maradt vesztes, illetve 2 mérkőzését veszítette el úgy, hogy 
ellenfele nem tudta folytatni a mérkőzést. Ez az arány ezen a 
színvonalú versenyen nagyon jó, felkészülése eredményes 
volt. A versenyre kijutását a Faddi SE, Tanren SE, 
Családja és a tolnai FAVORIT Kft. támogatta. 
 

 
 
Decemberben a faddi és tolnai sportegyesületek megtartották 
a szokásos, év végi karácsonyi ünnepségüket, melyen minden 
karatékának és meghívott vendégnek ajándékkal kedveskedtek 
a szervezők. Ezt követően a sportolók és szüleik ajándékban 
részesítették Bali Ervint – az egyesületek edzőit – 
megköszönve egész éves munkáját. Az ünnepség hivatalos 
részének végeztével pedig egy kis sütemény és üdítő 
elfogyasztásával kötetlen beszélgetés keretében zárták az 
óévet, és bizakodtak abban, hogy a 2009-es esztendő is 
hasonló sikereket hoz majd az egyesületeknek!  

Bali Ervin 
 

Szeretnénk értesíteni minden kedves faddi és nem faddi ismerősünket, hogy a Karate Jótékonysági Bál 
2009. március 21-én lesz, melyre szeretettel várjuk minden régi és új bálozónkat! 

További információ és a helyfoglalás Berekméry Zoltán Úrnál: a 06/70/9382936-os telefonszámon! 
 

VÉRADÁS 
2009. március 5-én (csütörtökön) 9-15.30-ig Faddon a művelődési házban! (Személyi igazolványát és a 

Társadalombiztosítási Azonosító Jelét tartalmazó kártyáját feltétlenül hozza magával.) 
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S P O R T  
 

A FADDI SZABADIDŐS ÉS AEROBIC EGYESÜLET HÍREI 
A faluban több lehetőség közül válogathatnak az 
egészségüket és jó kedélyüket tornával, táncos mozgással 
megőrizni kívánó lakosok. 
CALLANETICS  
Rábóczki Dóra (Tel.: 20/518-0886) callanetics edzéseket tart 
keddenként du. 5-től 6 óráig a sportcsarnokban. 
OVIS AEROBIC 
Kovácsné Bitay Ágota (Tel.: 70/614-0649) nagy szeretettel 
vár minden kis izgő-mozgó csemetét keddenként du. ¼ 6-tól 
6 óráig a tűzoltószertárban. 
 

TINI AEROBIC 
Rácz-Biller Judit (Tel.: 20/967-1834) minden hétfőn, szerdán 
és pénteken du. 5-től 5:50 percig tart táncos foglalkozást az 
energikus, kis hölgyeknek. 
AEROBIC 
Gerendai Mariann (Tel.: 30/630-0246) és Lovasiné Samai 
Andrea (Tel.: 20/973-5268) csütörtök kivételével minden nap 
este 6-tól 7 óráig tart aerobic edzéseket a tűzoltószertárban. 
A tornák, edzések rendezvények alkalmából, betegség… stb. 
elmaradhatnak 1-1 alkalommal. Célszerű érdeklődni, ill. 
órarendet beszerezni az egyes foglalkozások látogatása előtt. 

 

FITNESS NAP – március 14. (szombat) Idén ünnepli 6 éves fennállását klubunk, illetve egyesületünk. Ebből az alkalomból 
fitness napot szervezünk. Programjainkra mindenkit szeretettel várunk! 
Tervezett programok: Ingyen masszázs, asztalitenisz és futball bajnokság, Sakk verseny, Kanális Kupa (futó verseny), kick-
boksz, sztepp és flexi-bar óra 
A pontos programokról (amik kellő jelentkező esetén kerülnek megszervezésre) a későbbiekben plakátokon adunk hírt.  
Helyszín: sportcsarnok, művelődési ház, tűzoltószertár 
 

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a polgármester 
úrnak, a művelődési házban és a sportcsarnokban 
dolgozóknak, amiért segítenek bennünket munkájukkal és havi 
egy alkalommal térítésmentesen rendelkezésünkre bocsátják a 
fent említett létesítményeket. 

Köszönet azoknak, akik sorainkba tartoznak és azoknak, akik 
lehetővé teszik, hogy ezt megtegyék. 
Külön szeretnénk köszönetet mondani a tűzoltóknak, amiért 
„otthont” adnak számunkra és Wiedemann Zoli „bácsinak”, 
aki fáradhatatlanul teremt rendet nekünk és utánunk a 
tűzoltószertárban.

 

 

2009. április 5. – MARATHON DE PARIS 
A 33. párizsi maratont április 5-én rendezik meg 35.000 indulóval. Miért érdekes ez 
számunkra? – kérdezheti a Kedves Olvasó. Nos azért, mert a résztvevők között ott lesz a 
faddi Dobos Renáta és Soós Katalin is, szekszárdi futótársaikkal együtt. Jelenleg a 
felkészülés szakaszában vannak. Nagy várakozással és izgalommal tekintenek a 
megmérettetés elé. Soós Katalin számára ez lesz az első maratoni futás, Dobos Renátának 
pedig a 4. maraton, (és az első külföldi futás).  
 

A párizsi maraton (Marathon de Paris) éves rendszerességgel szervezett utcai futóverseny, amelynek 
útvonala Párizs legnevezetesebb részein vezet keresztül, a Champs-Élysées-től a Concorde téren át, a 
Szajna-parton, a cél pedig a Foch Avenue-n van. A táv a szabványos 42,195 km. A nagy európai városi 
maratoni versenyek között, a londoni és a berlini maraton mellett, egyike a legnépszerűbb 
rendezvényeknek. 
Az első versenyt még 1896. július 19-én rendezték, mindössze 191 résztvevővel. Szervezője Pierre 
Giffard, a Petit Journal című lap főszerkesztője volt (ő szervezte a világ első autóversenyét is Párizs és 
Rouen között 1894-ben), akinek szándéka ezzel az olimpiai eszme hirdetése volt. A táv 40 km volt 
(ekkor még nem alakult ki a végleges olimpiai táv), és a versenyt a brit Len Hurst nyerte, de érmet 
kapott minden olyan futó, aki legalább 4 óra alatt teljesítette a távot. A folytatás ekkor elmaradt, a 
versenyt 1976-ban indították újra férfiak számára, majd 1979-ben a nők is bekapcsolódtak. A párizsi 
futás tavaszi verseny, a versenynaptárban minden év márciusában szerepel egy szombati napon. Az első 
versenyek viszonylagos érdektelensége után lassan fokozódott az érdeklődés, és napjainkban már a 

vezető futóversenyek között tartják számon, és a nagy érdeklődés miatt a résztvevők létszámát limitálni kellett 37.000 főben. 2006-ban, a 
verseny 30. évfordulóján, a szervezők különleges ajándékkal kedveskedtek a résztvevőknek: minden célba érkező futó egy emlékérmet 
kapott. A futók ellátása igen bőséges: minden 5 km-nél frissítő állomásokat állítanak fel, ahol vizet, vizes szivacsot, narancsot, banánt lehet 
„vételezni” (a profi futóknak természetesen külön frissítő helyeik vannak). 
 

Faddi Sporthorgász Egyesület 
A faddi holtág a maga 223 hektárjával Tolna megye legnagyobb horgászvize. A nagyság a vizet kezelő Faddi Sporthorgász 
Egyesület taglétszámán is megmutatkozik, 2008-ban 906 felnőtt és 200 gyermek tartozott hozzájuk, 597 felnőtt váltott területi 
engedélyt a holt Dunaágra. Nemcsak a környékbeliek körében népszerű a víz, több budapesti lakos is váltott éves jegyet 
Faddra, és szinte minden szabadidejét a Tolna megyei víz partján töltötte. A napi- illetve heti jegyek eladásából mintegy kétezer 
napijegynek megfelelő összeg folyt be a kasszába. A településen népszerűsítik is a pecázást, a faddi általános iskolában 
Soponyai Mihály vezetésével horgász szakkör működik harminc gyerekkel. A leadott fogási naplók összesítése után az egy főre 
jutó fogási átlag 46,8 kilogramm volt, amely meghaladta a 2007-es eredményt. Tavaly 232,8 mázsa pontyot, 18,5 mázsa dévért, 
kárászból pedig 40 mázsát telepítettünk. Idén márciusban 60 mázsa háromnyaras és 40 mázsa kétnyaras ponty kerül a vízbe, 
majd az év folyamán további 100 mázsa. A fehérhal populációt 40 mázsa dévér gazdagítja majd.  

Tájékoztatjuk Tisztelt  Horgásztársainkat,  hogy az  idei  közgyűlés 2009. március 21-én 
10 órakor lesz  a faddi művelődési házban. 
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TAVASZI VÁSÁR  2009. március 21. 
 

Kedves Faddi Lakosok, Tisztelt Vásárosok! 
Tájékoztatásul közöljük, hogy a tavaszi vásár 2009. 
március 21. napján kerül megrendezésre a Fadd, 
Mátyás király utca nyugati végén lévő –Vásártér 
elnevezésű – közterületen. 
 

A vásáron a jogszabályi rendelkezések megtartása mellett 
az áru- és termékértékesítésen kívül vendéglátó-ipari, 
kölcsönzői, megőrzői, valamint helyben végezhető 
szolgáltatói és javító tevékenység is folytatható.  
 

Helyfoglalás, helyhasználat 
A vásáron az árusok, illetve a szolgáltatást végző 
vállalkozók a helyet az eddigi gyakorlatnak megfelelően 
érkezési sorrendben tudják elfoglalni.  Valamennyi árustól 
elkülönítve kell helyet foglalniuk az állatvásár és a 
használtcikk árusítók részére. 
 

A vásáron az árusok az általuk elfoglalt helyért 
helyfoglalási díjat kötelesek fizetni a díjbeszedéssel 
megbízott személynek a következők szerint: 
- sátorból, lakókocsiból történő árusítás esetén: 150,- Ft/m2 

- asztalról történő árusítás esetén:   100,- Ft/m2 

- földön történő árusítás esetén:     50,- Ft/m2 

- mutatványosok, körhinta, céllövölde, stb.:  100,-Ft/m2/nap 
  tehergépkocsi:              1.000,- Ft 
  utánfutó:                  500,- Ft 
  kézikocsi:                 150,- Ft 

 

Helyfoglalással kapcsolatban érdeklődni 
Antusné Bari Julianna igazgatási  

csoportvezetőnél lehet 
hétfő és szerdai napokon 8 – 16 óráig, 

valamint pénteken 8-12 óráig. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEGNYI TOTTUNK! 
K&K 
EUROKOMFORT 
Sport- Műszaki- Horgászcikk- és 
Kisállat-eledel Kereskedés 
Fadd, Széchenyi utca 21. 
(volt fényképész sarok) 
• Horgászbotok 
• orsók 
• etetőanyag 
• szákok 
• egyéb horgászkellékek 
• kisállat-eledelek 
• akvárium- és kerti tó kellékek 
• egyéb műszaki cikkek 
széles választékával várjuk  
a kedves vásárlókat! 
 

        

 

Fadd Nagyközség Önkormányzata 
 elektromos és elektronikai 

hulladékgyűjtési akciót szervez 
2009. március 13-án 

Az akció keretében begyűjtjük a veszélyes 
hulladéknak számító elektromos és elektronikai 
hulladékokat, amelyeket a lakosok a piactéren 
(Fadd, Mátyás király u. 30.) ingyenesen 
adhatnak le 2009. március 13-án 7-14 óra 
között.  
Az akció célja, hogy minél több veszélyes 
hulladékot juttassunk el újrahasznosító helyekre 
(bontókba), illetve a veszélyeshulladék-
lerakókra.  
Az akció során leadható hulladékok köre: 
 elektromos háztartási kisgépek, szórakoztató 
elektronikai berendezések és ezek alkatrészei (a 
már nem használható, nem javítható TV, 
számítógép, monitor, mobiltelefon, hűtőgép, 
fúrógép, villanytűzhely, villanybojler, vasaló, 
rádió, mikrohullámú sütő, és minden, ami 
elemmel vagy hálózati árammal működik).  

Fadd Nagyközségi Önkormányzata  
 

Benzinkút a falu szélén –  
                                      Fadd, Arany János utca 
 

A benzinkút és az étterem a hét minden 
napján nyitva tart. 

Hétfőtől péntekig 6-tól 22 óráig, 
szombaton és vasárnap 7-től 22 óráig. 
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FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2009. (II.11.) RENDELETE 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

 

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi 
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A RENDELET HATÁLYA 
1. § 
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak 
bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat 
intézményeire terjed ki. 
 

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI, KIADÁSAI 
ÉS CÍMRENDJE 

2. §  
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi 
költségvetését 

997.004.000,- Ft, azaz Kilencszázkilencvenhétmillió-
négyezer 00/100 forint bevétellel és kiadással, 

ezen belül 
342.466.000,- Ft személyi juttatással, 
106.279.000,- Ft munkaadókat terhelő járulékokkal, 
 204.011.000,- Ft felhalmozási kiadással 
  55.000.000,- Ft működési és 
  12.851.000,- Ft fejlesztési célú hosszúlejáratú 
hiteligénnyel, 

állapítja meg. 
(2) Az Áht. 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 
helyi önkormányzat költségvetésének „Címrendjét” a (3) 
bekezdésben foglaltak szerint állapítja meg.  
(3) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel 
felruházott költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-
egy címet. A részben önálló, részjogkörrel gazdálkodó 
költségvetési szervek alcímet alkotnak: 
Az önkormányzat címrendje: 

 Cím: Fadd Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala önálló gazdálkodású költségvetési szerv 

 Alcím: Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola részben 
önálló, részjogkörrel gazdálkodó költségvetési szerv. 

(4) A Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat részben 
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv önálló címet alkot, 
és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetéséről önállóan 
hozott, költségvetési határozata alapján a 4. számú melléklet 
szerint elkülönítetten épül be a helyi önkormányzat 
költségvetési rendeletébe. 
(5) A Tolna megyei Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatok Társulása részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv önálló címet alkot, és a társulás 
költségvetéséről hozott határozata alapján a 4/a. számú 
melléklet szerint elkülönítetten épül be a helyi önkormányzat 
költségvetési rendeletébe. 
3. §  
(1) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások a 
főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a Képviselő-
testület 2009. évi helyi önkormányzat helyi kisebbségi 
önkormányzatok költségvetését is tartalmazó rendeletének – 
a bevételi és kiadási előirányzatokat - az ott megjelölt kiemelt 
előirányzatokkal és létszámokkal az 1. számú melléklet 
tartalmazza. 
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetését a 2. sz. 
melléklet szerint, a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános 
Iskola, mint részben önállóan, részjogkörrel gazdálkodó 
intézménynek költségvetését és létszámát a 3. sz. melléklet 
szerint, ezen belül a gerjeni tagintézményeinek részletezését a 
3/a sz. melléklet szerint állapítja meg. 
(3) A jóváhagyott 151 fő létszám a költségvetési évben 
az alábbiak szerint alakul: 

 
 

Fadd Nagyközség Önkormányzata 2009. évi létszámterve 
 

Intézmény 
Alkalmazási jogviszony 

2009. 
jan.1. 
állapot 

   2009. 
szept.1-én 

2009. december 31-én 
összesen 

Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola 
- közalkalmazott 
pedagógus munkakörben 

67    67 67 

-         közalkalmazott 
egyéb munkakörben 

11    11 11 

- Mt. hatálya alá tartozó 1    1 1 
Összesen 79    79 
Fadd Polgármesteri Hivatal 
- polgármester 1    1 1 
- köztisztviselő 18    18 18 
- közalkalmazott 
   --ebből OEP 
   ---házi orvos   

32    32 32 
7 
1 

   7 
1 

7 
1 

 
-       Közhasznú és közcélú     
dolgozó 

21    21 21 

Összesen 72    72 72 
 

Önkormányzat összesen 151    151 
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A Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskolánál a 2009. 
január 1-i induló engedélyezett létszám összesen 79 fő. 

2009. szeptember 1-én az engedélyezett létszám 
összesen 79 fő. 

A 2009. évi december 31-i engedélyezett év végi záró 
létszám 79 fő.  
A Polgármesteri Hivatalnál az engedélyezett létszám a fenti 
táblázat szerint 2009. január 1-én 72 fő.  

2009. december 31-én az év végi záró létszám 72 fő. 
Az Fadd Nagyközség Önkormányzatánál egészében 2009. 
január 1-én az engedélyezett létszám 151 fő, az év végi záró 
létszám 151 fő. 
4. §  

A Képviselő-testület a 
- pénzeszköz-átadásokat, támogatásokat a 12. sz. 

melléklet 
- a felhalmozási (beruházás, felújítás, stb.) előirányzatokat 

beruházási, felújítási célonként a 6. sz. mellékletben 
foglaltak  

szerint hagyja jóvá. 
5. §  

A Képviselő-testület: 
- a 2009., 2010. és 2011. évekre is kitekintő előirányzatait 

a 17. sz. melléklet szerint mutatja be. 
- a költségvetés 2009. évi összevont mérlegét az 1. sz. 

melléklet szerint, 
- a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 

mérlegét az 5. sz. melléklet szerint, 
- a költségvetésben 2009. évre tervezett Tartalékokat a 16. 

sz. melléklet tartalmazza, 
- a 2009. évi étkezési térítési díjakat a 11. sz. melléklet 

szerint, 
- az önkormányzat által folyósítani tervezett pénzbeni 

ellátásokat és természetben nyújtott ellátásokat a 7. sz. 
melléklet szerint, 

- Az önkormányzat által felvenni tervezett hiteleket a 
rendelet 2. §-a szerint 

hagyja jóvá. 
 

A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK 
SZABÁLYAI 

6. §  
(1) A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 
közoktatási intézményekben történő végrehajtására kiadott 
138/1992. (X. 8.) Kormányrendeletben, illetve Kjt-ben az 
ágazati miniszternek adott felhatalmazás alapján rendeletben 
megállapított alsó és felső határa között alkalmazható 
pótlékok mértékét, valamint a fenntartó által engedélyezett 
adható pótlékokat és mértékét 2009.01.01 - 2009.12.31. 
közötti időszakra a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola 
Kollektív Szerződésében a …sz. melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
(2) Amennyiben a képviselő-testület az önkormányzat 
2010. évi költségvetésére, a 2010. évre vonatkozó 
költségvetési rendelet elfogadásáig átmeneti rendeletet nem 
alkot, úgy a 2009. évi költségvetési rendeletben 
meghatározott pótlékot kell alkalmazni.  

7. §  
(1) A Képviselőtestület a 2. §-ban jóváhagyott kiadási 
előirányzat csoportok közötti átcsoportosítás jogát a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottságra ruházza át. 
(2) Az önállóan gazdálkodó intézmény (Polgármesteri 
Hivatal) részére a 3. §-ban megállapított kiadási 

előirányzatok közül a működési kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosítási jogot a polgármesterre, illetve a részben 
önállóan részjogkörrel gazdálkodó intézmény vezetőjére a 
munkáltatói jogkörrel és szakmai dologi kiadásokkal 
összefüggésben az intézmény alapító okiratában foglaltak 
szerint átruházza, akik a módosított 217/1998.(XII.30.) 
Korm. rendeletben foglaltak szerint hajthatnak végre 
változtatást és saját hatáskörű előirányzat emelést, melyről a 
(6) bekezdés szerint tájékoztatják a Képviselő-testületet. 
(3) A Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat a 
költségvetési határozatában jóváhagyott előirányzatok 
átcsoportosítását a határozatában rögzített átruházások szerint 
kell végrehajtani. 
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a 
részelőirányzatoktól az intézmények és a Polgármesteri 
Hivatal előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 
(5) A beruházási és a felújítási előirányzatok között a 
benyújtásra kerülő pályázatoknál a saját forrás biztosításához 
szükséges átcsoportosításra a polgármester jogosult. 
(6) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány az 
önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, valamint e 
szakasz (1), (2) bekezdése szerint előirányzat átcsoportosítás 
történik, arról a polgármester a Képviselőtestületet 
negyedévenként tájékoztatja. Ezzel egyidejűleg de legkésőbb 
az év végi zárszámadásig a költségvetési rendelet 
módosítására javaslatot tesz. 
(7) Az Általános tartalék felhasználásáról az önállóan 
gazdálkodó intézmény (Polgármesteri Hivatal) 
képviseletében a polgármester, illetve a részben önállóan 
részjogkörrel gazdálkodó intézmény vezetője dönt, akik a 
módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak 
szerint hajthatnak végre előirányzat-módosítást, melyről a (6) 
bekezdés szerint tájékoztatják a Képviselő-testületet. 
(8) A Működési céltartalékból a jogcím szerint 
feladathoz kötött keret felhasználásáról a polgármester dönt, 
az Egyéb jogcímekre elkülönített tartalékról a Képviselő-
testület dönt. 
(9) A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatok Társulása Tartalékáról a Társulás önállóan 
határozatában dönt. 

8. § 
(1) Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
Törvény végrehajtására kiadott 217/1998.(XII.30.) 
Kormányrendelet 134.§ (3) bekezdése értelmében a helyi 
önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy 
az általa felhatalmazott személy vállalhat; a 
kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa 
felhatalmazott személy jogosult. 
(2) A Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat 
előirányzatai terhére kizárólag a kisebbségi önkormányzat 
vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra. 
9. §  
A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-
testület a felelős. A gazdálkodás szabályszerűségéért a 
polgármester, a kisebbségi önkormányzat költségvetése 
vonatkozásában az elnökök felelnek. 
 

10. §  
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok 
folyamatos működtetéséhez a már érvényes Folyószámla-
hitelkeret szerződés alapján az 1. sz. mellékletben megjelölt 
működési hitelt a hitelszükséglet felmerülésének 
időpontjában felvegye a számlavezető OTP-fióktól. 
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(2)  A fejlesztési hitel felvételére a Képviselő-testület 
külön döntése alapján kerülhet sor. 

 

11. §  
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
Polgármesteri Hivatal Napközi Konyhának fizetendő étkezési 
térítési díjak összegét a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint 
határozza meg 2009. március 1-től. A gerjeni 
tagintézményekben az óvodai és iskolai közétkeztetésért 
fizetendő térítési díjakat a Gerjen Község Önkormányzata 
által megállapított ételár (önköltség) számítása alapján a 11/a. 
számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg 2009. 
március 1-től.   
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
12. §  
(1) A rendelet – a 11. § kivételével – a kihirdetése 
napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. 
napjától kell alkalmazni.  
(2) A 11. §-ban foglalt étkezési térítési díjakat 
2009.03.01-től kell alkalmazni. 

(3) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet 
elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről 
(bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon 
belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját 
elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és 
teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. 
 (4) E rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben 
meghatározott módon gondoskodik. 
 

Fülöp János  Herczig Gáborné 
polgármester    jegyző 

 
Kihirdetési záradék: 
A rendeletet 2009. február 12-én a helyben szokásos módon 
kihirdettem. 

 Herczig Gáborné 
 jegyző

 
 

Fadd Nagyközség  Önkormányzatának Képviselő-
testülete 

5/2009.(II.11.)számú rendelete 
a Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének a gyermekvédelmi ellátások szabályairól 
szóló 9/2003.(V.13.) Kt. rendelet módosításáról 

 

A Fadd Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben kapott 
felhatalmazás, valamint a többször módosított 1990. évi 
LXV. tv. 16.§-ában biztosított jogkörében eljárva a 
gyermekvédelemmel kapcsolatos ellátások és a velük 
kapcsolatos eljárás szabályairól az alábbi módosító 
rendeletet alkotja:  

1. § 
A rendelet 7. § -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
 (3) Az óvodáztatási támogatásra jogosult gyermek első 

alkalommal nyújtandó támogatása természetbeni 
támogatásként is nyújtható. A természetbeni 
támogatást a gyermek beíratását követő hét 
munkanapon belül kell a szülő rendelkezésére 
bocsátani.  

b) Az első alkalommal természetben nyújtandó 
óvodáztatási támogatást az önkormányzat a gyermekjóléti 
szolgálat közreműködésével biztosítja. 
c) Az első alkalommal természetben nyújtandó 
óvodáztatási támogatás célja a gyermek rendszeres 
óvodába járásának segítése, formája különösen utcai ruha, 
utcai cipő, váltóruha, váltócipő, tisztasági csomag 
biztosítása. 
2. § 
 (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, 
rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.  
 (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 

 
Fülöp János    Herczig Gáborné 
polgármester           jegyző  
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet 2009. február 12-én a helyben szokásos módon 
kihirdetésre került. 
                                          Herczig Gáborné 
                                                    jegyző 

 
 
 
 
 
 

 

Fadd Nagyközség Önkormányzata 
elektromos és elektronikai hulladékgyűjtési akciót szervez 

2009. március 13-án 7-16 óra között 
 
Az akció keretében begyűjtjük a veszélyes hulladéknak számító elektromos és elektronikai hulladékokat, 
amelyeket a lakosok a piactéren (Fadd, Mátyás király u. 30.) ingyenesen adhatnak le 2009. március 13-
án 7-16 óra között.  
Az akció célja, hogy minél több veszélyes hulladékot juttassunk el újrahasznosító helyekre (bontókba), 
illetve a veszélyeshulladék-lerakókra.  
Az akció során leadható hulladékok köre: elektromos háztartási kisgépek, szórakoztató elektronikai 
berendezések és ezek alkatrészei (a már nem használható, nem javítható TV, számítógép, monitor, 
mobiltelefon, hűtőgép, fúrógép, villanytűzhely, villanybojler, vasaló, rádió, mikrohullámú sütő, és 
minden, ami elemmel vagy hálózati árammal működik). 

Fadd Nagyközség Önkormányzata  
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Fadd Nagyközség Önkormányzatának és a helyi kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetését is tartalmazó összevont mérleg 
(Áht. 68/A §)          1. számú melléklet 

 

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat 
megnevezése 

2008. év.  2009. év       
eredeti 

előirányzat 
várható 
teljesítés 

eredeti 
előirányzat 

1. 
módosítás 

2. 
módosítás 

módosított 
előirányzat 

 teljesítés   teljesítés % 

Bevételek         
 I. Működési bevételek: 298 493 337 087 344 200 0 0 344 200 0 0,00 
  1. Intézményi működési bevételek összesen 
(1+2+3+4)  

64 322 80 119 81 538 0 0 81 538 0 0,00 

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel  15 17 17 0 0 17 0 0,00 
2. Egyéb saját bevétel  47 496 61 757 62 355 0 0 62 355 0 0,00 
3. ÁFA bevételek, visszatérülések  16 811 17 848 18 866 0 0 18 866 0 0,00 
4. Hozam- és kamatbevételek összesen  0 497 300 0 0 300 0 0,00 
  2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
(1+2+3+4) 

234 171 256 968 262 662 0 0 262 662 0 0,00 

1. Illetékek 0 0 0 0 0 0 0 ######## 
2 Helyi adók összesen  64 322 90 706 90 040 0 0 90 040 0 0,00 
3.Átengedett központi adók  161 729 159 468 166 015 0 0 166 015 0 0,00 
4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 8 120 6 794 6 607 0 0 6 607 0 0,00 
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
(1+2+3+4+5) 

339 653 381 626 311 959 0 0 311 959 0 0,00 

 1. Normatív hozzájárulások 262 398 244 856 307 148 0 0 307 148 0 0,00 
 2. Központ. előirányz + egyéb központi tám 555 38 808 2 651 0 0 2 651 0 0,00 
 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 0 0 0 0 ######## 
 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 76 420 87 332 2 160 0 0 2 160 0 0,00 
 5. Fejlesztési célú támogatások 280 280 0 0 0 0 0 ######## 
III.  Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 14 960 1 395 0 0 0 0 0 ######## 
 1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 60 1 395 0 0 0 0 0 ######## 

 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 
tőkebevételei 

14 900 0 0 0 0 0 0 ######## 

 3. Pénzügyi befektetések bevételei  0 0 0 0 0 0 0 ######## 
IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) 79 502 72 505 174 852 0 0 174 852 0 0,00 

1. Támogatásértékű működési bevétel összesen  59 884 62 664 62 288 0 0 62 288 0 0,00 
  - ebből Társadalombiztosítási Alaptól átvett 
pénzeszköz 

24 768 24 828 25 997 0 0 25 997 0 0,00 

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen  19 618 9 841 112 564 0 0 112 564 0 0,00 

 - ebből Társadalombiztosítási Alaptól átvett 
pénzeszköz 

0 0 0 0 0 0 0 ######## 

V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1+2) 27 768 12 211 76 086 0 0 76 086 0 0,00 
 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülről 

5 825 5 237 3 913 0 0 3 913 0 0,00 

 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 
államháztartáson kívülről 

21 943 6 974 72 173 0 0 72 173 0 0,00 

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és 
értékesítésének bevétele 

2 224 2 551 2 027 0 0 2 027 0 0,00 

VII.  Hitelek (1+2) 83 869 22 683 67 851 0 0 67 851 0 0,00 

 1. Működési célú hitel felvétele 55 000 10 288 55 000 0 0 55 000 0 0,00 
 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 28 869 12 395 12 851 0 0 12 851 0 0,00 
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (1+2) 6 951 29 0 0 29 0 0,00 

 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
igénybevétele 

6 0 29 0 0 29 0 0,00 

 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 ######## 
IX. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 5 667 0 0 0 0 0 ######## 

X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 4 534 0 0 0 0 0 ######## 
Bevételek összesen 
(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.) 

846 475 841 210 977 004 0 0 977 004 0 0,00 
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1. számú melléklet 
 

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat 
megnevezése 

2008. év.  2009. év       
eredeti 

előirányzat 
várható 
teljesítés 

eredeti 
előirányzat 

1. 
módosítás 

2. 
módosítás 

módosított 
előirányzat 

 teljesítés   teljesítés % 

Kiadások         
I. Működési kiadások 597 317 636 511 668 267 0 0 668 267 0 0,00 
 1. Rendszeres személyi juttatások 244 400 245 300 260 422 0 0 260 422 0 0,00 
 2. Nem rendszeres személyi juttatások 38 855 49 081 70 363 0 0 70 363 0 0,00 
 3. Külső személyi juttatások 15 164 18 034 11 681 0 0 11 681 0 0,00 
I/1. Személyi juttatások összesen (1+2+3) 298 419 312 415 342 466 0 0 342 466 0 0,00 
  1. TB, munkaadói járulék és táppénz hozzájárulás 91 576 93 596 101 604 0 0 101 604 0 0,00 
 2. Egészségügyi hozzájárulás (1.950,-Ft/hó) 2 796 3 446 3 303 0 0 3 303 0 0,00 
 3. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 1 372 0 1 372 0 0 1 372 0 0,00 
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok (1+2+3) 95 744 97 042 106 279 0 0 106 279 0 0,00 
 1. Dologi kiadások ÁFA nélkül 153 321 180 730 171 525 0 0 171 525 0 0,00 
 2. Dolgi kiadások ÁFA-ja 37 747 41 355 43 157 0 0 43 157 0 0,00 
 3. Egyéb folyó kiadások 12 086 4 969 4 840 0 0 4 840 0 0,00 
I/3. Dologi- és egyéb folyó kiadások (1+2+3) 203 154 227 054 219 522 0 0 219 522 0 0,00 
 II. Előző évi maradvány visszafizetése  1 499       
 1. Támogatás értékű működési kiadás 1 024 1 113 164 0 0 164 0 0,00 
 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás  9 803 0 0 0 0 0 0 ######## 
 III. Támogatásértékű kiadás összesen(1+2) 10 827 1 113 164 0 0 164 0 0,00 
 1. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre 

8 661 10 291 8 410 0 0 8 410 0 0,00 

 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre 

2 000 9 075 2 000 0 0 2 000 0 0,00 

 IV. Végleges pénzeszköz átadások(1+2) 10 661 19 366 10 410 0 0 10 410 0 0,00 
 V. Önkormányzat által folyósított ellátások 75 592 84 272 8 138 0 0 8 138 0 0,00 
VI. Pénzforgalom nélküli kiadások  0  0 0 0 0  
VII. Kamatkiadások  13 911 14 703 0 0 14 703 0  
VIII. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 0  0 0 0 0  
 1. Ingatlanok felújítása 7 964 14 158 13 969 0 0 13 969 0 0,00 
 2. Felújítás előzetesen felszámított áfa-ja 1 611 2 832 2 794 0 0 2 794 0 0,00 
 IX.. Felújítás összesen (1+2) 9 575 16 990 16 763 0 0 16 763 0 0,00 
 1. Immateriális javak vásárlása 150 0 10 644 0 0 10 644 0 0,00 
 2. Ingatlanok vásárlása létesítése (föld kivételével) 3 750 0 0 0 0 0 0 ######## 
 3. Beruházási kiadások 34 792 33 883 121 510 0 0 121 510 0 0,00 
 4. Beruházások ÁFA-ja 7 738 5 639 24 306 0 0 24 306 0 0,00 
 X. Beruházások összesen (1+2+3+4) 46 430 39 522 156 460 0 0 156 460 0 0,00 
 XI. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre 

0 1 076 580 0 0 580 0 0,00 

XII. Tartalékok (1+2+3) 43 070 0 36 190 0 0 36 190 0 0,00 
            1. Általános tartalék  0 20 291   20 291   
2. Működési céltartalék 38 174 0 8 503 0 0 8 503 0 0,00 
3. Fejlesztési céltartalék 4 896 0 7 396 0 0 7 396 0 0,00 
 1. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi 
vállalkozásoknak 

11 640 11 550 13 889 0 0 13 889 0 0,00 

 2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 ######## 
 3. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi 
vállalkozásoknak 

41 363 13 959 51 440 0 0 51 440 0 0,00 

XIII. Finanszírozás kiadásai összesen (1+2+3) 53 003 25 509 65 329 0 0 65 329 0 0,00 
XIV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (Előző év, 
tárgy év munkaváll. kapcs.kiad) 

0 0 0 0 0 0 0 ######## 

 Mindösszesen 
(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XI
I.+XIII.+XIV.) 

846 475 839 769 977 004 0 0 977 004 0 0,00 

 
 



FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS 

 6

Fadd Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal önálló gazdálkodású költségvetési szerv 2009. évi költségvetése 
2. számú melléklet 

Bevételek  

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat 
megnevezése 

2008. év.   2009. év       

 eredeti 
előirányzat 

Várható 
teljesítés 

eredeti 
előirányzat 

1. 
módosítás 

2. 
módosítás 

mód. 
előirányzat 

 teljesítés teljesítés 
% 

 I. Működési bevételek: 298 493 337 037 344 200 0 0 344 200 0 0,00 
  1. Intézményi működési bevételek  
összesen(1+2+3+4)  

64 322 80 069 81 538 0 0 81 538 0 0,00 

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel  15 17 17 0 0 17 0 0,00 
2. Egyéb saját bevétel  47 496 61 707 62 355 0 0 62 355 0 0,00 
3. ÁFA bevételek, visszatérülések  16 811 17 848 18 866 0 0 18 866 0 0,00 
4. Hozam- és kamatbevételek összesen  0 497 300 0 0 300 0 0,00 
  2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
(1+2+3+4) 

234 171 256 968 262 662 0 0 262 662 0 0,00 

1. Illetékek 0 0 0 0 0 0 0 ####### 
2 Helyi adók összesen  64 322 90 706 90 040 0 0 90 040 0 0,00 
3.Átengedett központi adók  161 729 159 468 166 015 0 0 166 015 0 0,00 
4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 8 120 6 794 6 607 0 0 6 607 0 0,00 
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
(1+2+3+4+5) 

339 098 371 276 311 388 0 0 311 388 0 0,00 

 1. Normatív hozzájárulások 262 398 244 856 307 148 0 0 307 148 0 0,00 
 2. Központ előirányz + egyéb közp tám  0 38 808 2 080 0 0 2 080 0 0,00 
 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása  0 0 0 0 0 ####### 
 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 76 420 87 332 2 160 0 0 2 160 0 0,00 
 5. Fejlesztési célú támogatások 280 280 0 0 0 0 0 ####### 
III.  Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 14 960 1 395 0 0 0 0 0 ####### 
 1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 60 1 395 0 0 0 0 0 ####### 

 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 
tőkebevételei 

14 900 0 0 0 0 0 0 ####### 

 3. Pénzügyi befektetések bevételei  0 0 0 0 0 0 0 ####### 
IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) 77 242 72 505 160 527 0 0 160 527 0 0,00 
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen  57 624 62 664 47 963 0 0 47 963 0 0,00 
  - ebből Társadalombiztosítási Alaptól átvett 
pénzeszköz 

24 768 24 828 25 997 0 0 25 997 0 0,00 

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen  19 618 9 841 112 564 0 0 112 564 0 0,00 

 - ebből Társadalombiztosítási Alaptól átvett 
pénzeszköz 

0 0 0 0 0 0 0 ####### 

V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1+2) 27 568 11 996 75 548 0 0 75 548 0 0,00 
 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülről 

5 625 5 022 3 375 0 0 3 375 0 0,00 

 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 
államháztartáson kívülről 

21 943 6 974 72 173 0 0 72 173 0 0,00 

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és 
értékesítésének bevétele 

2 224 2 545 2 027 0 0 2 027 0 0,00 

VII.  Hitelek (1+2) 83 869 26 058 67 851 0 0 67 851 0 0,00 
 1. Működési célú hitel felvétele 55 000 13 663 55 000 0 0 55 000 0 0,00 
 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 28 869 12 395 12 851 0 0 12 851 0 0,00 
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (1+2) 0   0 0 0 0 0 ####### 
 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 951 0 0 0 0 0 ####### 

 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 ####### 
IX. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 5 667 0 0 0 0 0 ####### 

X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 -24 295    0 0 ####### 
Bevételek összesen 
(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.) 

843 454 805 135 961 541 0 0 961 541 0 0,00 
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2. számú melléklet 
Kiadások  

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat 
megnevezése 

2008. év  2009. év      

eredeti 
előirányzat 

Várható 
teljesítés 

eredeti 
előirányzat 

1. 
módosítás 

2. 
módosítás 

módosított 
előirányzat 

 teljesítés Teljesítés 
% 

I. Működési kiadások 377 241 405 303 394 583 0 0 409 286 0 0,00 
 1. Rendszeres személyi juttatások 111 249 113 614 109 101 0 0 109 101 0 0,00 
 2. Nem rendszeres személyi juttatások 19 525 22 952 33 628 0 0 33 628 0 0,00 
 3. Külső személyi juttatások 9 741 11 946 6 084 0 0 6 084 0 0,00 
I/1. Személyi juttatások összesen (1+2+3) 140 515 148 512 148 813 0 0 148 813 0 0,00 
  1. TB, munkaadói járulék és táppénz hozzájárulás 42 196 43 587 41 197 0 0 41 197 0 0,00 

 2. Egészségügyi hozzájárulás (1.950,-Ft/hó) 1 392 1 741 1 478 0 0 1 478 0 0,00 
 3. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 1 372 0 1 372 0 0 1 372 0 0,00 
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok (1+2+3) 44 960 45 328 44 047 0 0 44 047 0 0,00 
 1. Dologi kiadások ÁFA nélkül 144 469 168 306 157 163 0 0 157 163 0 0,00 
 2. Dolgi kiadások ÁFA-ja 36 083 39 646 41 226 0 0 41 226 0 0,00 
 3. Egyéb folyó kiadások 11 214 3 511 3 334 0 0 18 037 0 0,00 
I/3. Dologi- és egyéb folyó kiadások (1+2+3) 191 766 211 463 201 723 0 0 216 426 0 0,00 

 II.Előző évi maradvány visszfizetése  1 499       

 1. Támogatás értékű működési kiadás 890 1 113 150 0 0 150 0 0,00 
 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás  9 803 0 0 0 0 0 0 ####### 
 III. Támogatásértékű kiadás összesen(1+2) 10 693 1 113 150 0 0 150 0 0,00 
 1. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre 

8 655 9 451 8 354 0 0 8 354 0 0,00 

 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre 

2 000 9 075 2 000 0 0 2 000 0 0,00 

 IV. Véglegespénzeszköz átadások(1+2) 10 655 18 526 10 354 0 0 10 354 0 0,00 
 V. Önkormányzat által folyósított ellátások 75 592 84 272 8 138 0 0 8 138 0 0,00 

VI. Pénzforgalom néküli kiadások  0 0 0 0 0 0 ####### 
VII. Kamatkiadások  13 911 14 703 0 0 14 703 0 0,00 
VIII. Követelsé elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 0 0 0 0 0 0 ####### 

 1. Ingatlanok felújítása 7 964 14 158 13 969 0 0 13 969 0 0,00 
 2. Felújítás előzetesen felszámított áfa-ja 1 611 2 832 2 794 0 0 2 794 0 0,00 
 IX. Felújítás összesen (1+2) 9 575 16 990 16 763 0 0 16 763 0 0,00 
 1. Immateriális javak vásárlása 150 0 10 644 0 0 10 644 0 0,00 
 2. Ingatlanok vásárlása létesítése (föld kivételével) 3 750 0 0 0 0 0 0 ####### 
 3. Beruházási kiadások 34 051 32 997 120 835 0 0 120 835 0 0,00 
 4. Beruházások ÁFA-ja 7 590 5 462 24 171 0 0 24 171 0 0,00 
 XI. Beruházások összesen (1+2+3+4) 45 541 38 459 155 650 0 0 155 650 0 0,00 

 XII. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre 

0 1 076 580 0 0 580 0 0,00 

XIII. Tartalékok (1+2+3) 42 645 0 23 281 0 0 23 281 0 0,00 

           1. Általános tartalék 0 0 7 400   7 400   
2. Működési 37 749 0 8 485 0 0 8 485 0 0,00 
3. Feljesztési 4 896 0 7 396 0 0 7 396 0 0,00 
 1. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi 
vállalkozásoknak 

11 640 11 550 13 889 0 0 13 889 0 0,00 

 2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 ####### 
 3. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi 
vállalkozásknak 

41 363 13 959 51 440 0 0 51 440 0 0,00 

XVI. Finanszírozás kiadásai összesen (1+2+3) 53 003 25 909 65 329 0 0 65 329 0 0,00 

X.III Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (Előző év, 
tárgy év munkaváll. kapcs.kiad) 

0 -34 0 0 0 0 0 ####### 

 Mindösszesen 
(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XI
I.+XIII.+XIV.) 

624 945 607 024 689 531 0 0 689 531 0 0,00 
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Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola részben önálló gazdálkodású költségvetési szerv 2009. évi költségvetése 

3. számú melléklet 

Bevételek  

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat 
megnevezése 

2008. év.   2009. év       

 eredeti 
előirányzat 

Várható 
teljesítés 

eredeti 
előirányzat 

1. 
módosítás 

2. módosítás módosított 
előirányzat 

teljesítés teljesítés 
% 

 I. Működési bevételek: 0 52 0 0 0 0 0 ####### 

  1. Intézményi működési bevételek  
összesen(1+2+3+4)  

0 52 0 0 0 0 0 ####### 

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel  0 0 0 0 0 0 0 ####### 
2. Egyéb saját bevétel  0 50 0 0 0 0 0 ####### 
3. ÁFA bevételek, visszatérülések  0 0 0 0 0 0 0 ####### 
4. Hozam- és kamatbevételek összesen  0 2 0 0 0 0 0 ####### 
  2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
(1+2+3+4) 

0  0 0 0 0 0 ####### 

1. Illetékek  0 0 0 0 0 0 ####### 
2 Helyi adók összesen  0 0 0 0 0 0 0 ####### 
3.Átengedett központi adók   0 0 0 0 0 0 ####### 
4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 0 0 0 0 0 0 ####### 
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
(1+2+3+4+5) 

0 0 0 0 0 0 0 ####### 

 1. Normatív hozzájárulások  0 0 0 0 0 0 ####### 
 2. Központosított előirányzatok   0 0 0 0 0 0 ####### 
 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 0 0 0 ####### 
 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 0 0 0 ####### 
 5. Fejlesztési célú támogatások  0 0 0 0 0 0 ####### 
III.  Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0   0  ####### 
 1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 ####### 

 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0 0   0 0 ####### 

 3. Pénzügyi befektetések bevételei   0 0   0 0 ####### 
IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) 1 680 2 238 13 745 0 0 13 745 0 0,00 
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen  1 680 2 238 13 745 0 0 13 745 0 0,00 
  - ebből Társadalombiztosítási Alaptól ávett pénzeszköz  0 0 0 0 0 ####### 

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen  0 0 0 0 0 0 ####### 

 - ebből Társadalombiztosítási Alaptól ávett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 ####### 

V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1+2) 0 215 338 0 0 338 0 0,00 
 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 215 338 0 0 338 0 0,00 

 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 ####### 
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és 
értékesítésének bevétele 

0 0 0 0 0 0 0 ####### 

VII.  Hitelek (1+2) 0 0 0   0  ####### 
 1. Működési célú hitel felvétele  0 0 0 0 0 0 ####### 
 2. Felhalmozási célú hitel felvétele  0 0 0 0 0 0 ####### 
VIII. Pénzforgalom néküli bevételek (1+2) 0 0 0 0 0 0 0 ####### 
 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 ####### 

 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele  0 0 0 0 0 ####### 

IX. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések       ####### 

X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek  31 025     0 ####### 
Bevételek összesen 
(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.) 

1 680 33 530 14 083 0 0 14 083 0 0,00 
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3. számú melléklet 
Kiadások  

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat 
megnevezése 

2008. év  2009. év      

eredeti 
előirányzat 

Várható 
teljesítés 

eredeti 
előirányzat 

1. 
módosítás 

2. módosítás módosított 
előirányzat 

teljesítés teljesítés 
% 

I. Működési kiadások 219 409 229 804 272 879 0 0 272 879 0 0,00 
 1. Rendszeres személyi juttatások 133 151 131 686 151 321 0 0 151 321 0 0,00 
 2. Nem rendszeres személyi juttatások 19 330 26 129 36 735 0 0 36 735 0 0,00 
 3. Külső személyi juttatások 5 423 6 079 5 597 0 0 5 597 0 0,00 
I/1. Személyi juttatások összesen (1+2+3) 157 904 163 894 193 653 0 0 193 653 0 0,00 
 1. TB, munkaadói járulék és táppénz hozzájárulás 49 380 49 609 60 407 0 0 60 407 0 0,00 
 2. Egészségügyi hozzájárulás (1.950,-Ft/hó) 1 404 1 705 1 825 0 0 1 825 0 0,00 
 3. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 0  0,00 
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok (1+2+3) 50 784 51 314 62 232 0 0 62 232 0 0,00 
 1. Dologi kiadások ÁFA nélkül 8 244 11 598 13 642 0 0 13 642 0 0,00 
 2. Dolgi kiadások ÁFA-ja 1 620 1 551 1 862 0 0 1 862 0 0,00 
 3. Egyéb folyó kiadások 857 1 447 1 490 0 0 1 490 0 0,00 
I/3. Dologi- és egyéb folyó kiadások (1+2+3) 10 721 14 596 16 994 0 0 16 994 0 0,00 
 II. Előző évi maradvány visszafizetése         

 1. Támogatás értékű működési kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás  0 0 0 0 0 0 0 0,00 
 III. Támogatásértékű kiadás összesen(1+2) 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
 1. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre 

0 887 0 0 0 0 0 ####### 

 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre 

0 0 0 0 0 0 0 ####### 

 IV. Végleges pénzeszköz átadások(1+2) 0 887 0 0 0 0 0 ####### 
 V. Önkormányzat által folyósított ellátások 0 0 0 0 0 0 0 ####### 

VI. Pénzforgalom nélküli kiadások  0       
VII. Kamatkiadások  0       

VIII. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 0       

 1. Ingatlanok felújítása 0 0 0 0 0 0 0 ####### 
 2. Felújítás előzetesen felszámított áfa-ja 0 0 0 0 0 0 0 ####### 
 IX. Felújítás összesen (1+2) 0 0 0 0 0 0 0 ####### 
 1. Immateriális javak vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 ####### 
 2. Ingatlanok vásárlása létesítése (föld kivételével) 0 0 0 0 0 0 0 ####### 
 3. Beruházási kiadások 650 795 650 0 0 650 0 0,00 
 4. Beruházások ÁFA-ja 130 159 130 0 0 130 0 0,00 
 X. Beruházások összesen (1+2+3+4) 780 954 780 0 0 780 0 0,00 
 XI. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre 

0 0 0 0 0 0 0 ####### 

XII. Tartalékok (1+2+3) 0 0 12 466 0 0 12 466 0 0,00 

            1. Általános tartalék   12 466   12 466   

2. Működési 0 0 0 0 0 0 0 ####### 
3. Fejlesztési 0 0 0 0 0 0 0 ####### 
 1. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi 
vállalkozásoknak 

0 0 0 0 0 0 0 ####### 

 2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0 0 0  ####### 
 3. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi 
vállalkozásoknak 

0 0 0 0 0 0  ####### 

XIII. Finanszírozás kiadásai összesen (1+2+3) 0 0 0 0 0 0 0 ####### 
XIV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (Előző év, 
tárgy év munkaváll. kapcs.kiad) 

0 -34 0 0 0 0 0 ####### 

 Mindösszesen 
(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XI
I.+XIII.+XIV.) 

220 189 231 611 286 125 0 0 286 125 0 0,00 
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F A D D  N A G Y K Ö ZS É G  Ö N K O R MÁ N Y Z A TA  K É P V IS E LŐTE S TÜ L E TÉ N E K  
8 / 2 00 6 .  ( V I. 2 8 . )  K T .  R E N D E L E TE  

A  S Z O C IÁ L IS  E L L Á TÁ S O K  S Z A B Á L Y A I R Ó L  
(Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.), 17/2007.(VIII.29.), 25/2007.(XII.12.), a 

3/2008.(II.27.), az 1/2009.(I.29.) Kt. rendelettel, valamint a …/2009.(II.11.)Kt rendelet-tervezettel) 
 
A Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-
ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. §-ának (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. §-ának (3) bekezdésében, 37/D. §-ának (5) 
bekezdésében, 62. §-ának (2) bekezdésében és a 92. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátások 
helyi szabályairól a következő rendeletet alkotja: 
 
I .  F E J E ZE T  
Á L TA L Á N O S  R E N D E L K E ZÉ S E K  
I .  c í m  
A  re n de le t  c é l ja  
1. § 
E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és 
megőrzése érdekében meghatározza az önkormányzat által 
biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a 
szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint 
érvényesítésének garanciáit. 
II. cím 
A  re n de le t  ha t á lya  
2 .  §  
 (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat 
közigazgatási területén élő: 
1a)  bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar 
állampolgárokra, amennyiben más településen bejelentett 
lakóhellyel nem rendelkeznek,  
b) a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, 
letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a 
magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, 
c) az önkormányzat közigazgatási területén 
életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra, 
d) különös elbírálást érdemlő esetekben (életveszély, 
elemi kár) az önkormányzat közigazgatási területén 
tartózkodókra is. 
(2) A rendelet hatálya kiterjed 
2a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a 
továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az 
ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben 
meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot 
meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén 
gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel 
rendelkezik, valamint 
b) a Szt. 32/B. (1) bekezdésében meghatározott 
időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági 
rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, 
önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő 
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben 
meghatározott 
jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás 
igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel 
rendelkezik. 

                                                             
1 Módosította a Képviselő-testület 3/2008.(II.27.)Kt. rendelet 
1.§-a, hatályos 2008. március 1. napjától 
2 Módosította a Képviselő-testület 25/2007.(XII.12.)Kt. 
rendelet 1. §-a, hatályos 2008. január 01. napjától 

3c)  Az Szt. 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott 
ellátások tekintetében a fentiekben foglaltakon túlmenően az 
Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar 
Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó 
állampolgáraira is. 
 (3) E rendelet hatálya nem terjed ki a társadalombiztosítás 
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX törvény, a 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
törvény, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj pénztárakról 
szóló 1997. évi LXXXII. törvény, a kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény, továbbá a családok támogatásáról szóló 1998. évi 
LXXXIV. törvény, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és 
a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény és a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi  XXXI. törvény hatálya alá tartozó ellátásokra. 
- Nem terjed ki továbbá a hadigondozottaknak, a 
hadkötelezettség alapján katonai vagy polgári szolgálatot 
teljesítőknek és hozzátartozóiknak járó különleges pénzbeli 
ellátásokról, a nemzeti gondozásról, a foglalkoztatási 
rehabilitáció keretében nyújtott ellátásokról, valamint az 
egészségkárosodottak részére megállapítható pénzbeli 
ellátásokról rendelkező külön törvények, jogszabályok 
hatálya alá tartozó ellátásokra. 
- Nem terjed ki továbbá azokra a lakhatást biztosító 
szolgáltatásokra, amelyek esetében 
- a szolgáltatást igénybe vevőnek 
- a hozzátartozójának (a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény (a továbbiakban Ptk.) 685.§.b) 
pontja), 

- a szolgáltatást igénybevevő tartására jogszabály, szerződés 
vagy bíróság határozat alapján köteles személynek, vagy 

- a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető 
személynek a szolgáltatás nyújtására szolgáló ingatlanon 
tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, lakáshasználati joga 
vagy bérleti joga áll fenn (nyugdíjasház.)  

É R TE L ME ZŐ  R E N D E L K E ZÉ S E K  
3 .  §  
A rendelet alkalmazásában: 
4 a) jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési 
kötelezettséggel csökkentett 
aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 
meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - 
megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a 

                                                             
3 Módosította a Képviselő-testület 3/2008.(II.27.)Kt. rendelet 
1.§-a, hatályos 2008. március 1. napjától 
 
4 Módosította a Képviselő-testület 25/2007.(XII.12.)Kt. 
rendelet 2. §-a, hatályos 2008. január 1. napjától 
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jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes 
jövedelmet is, 
ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói 
adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve 
hozzájárulást kell fizetni. 
 Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról 
szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett 
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói 
adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául 
szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek 
minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 
40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi 
őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés 
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, 
annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a 
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a 
bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-
ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 
összeggel. 
 Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi  
jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, 
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, 
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és 
munkavállalói járulék. 
Nem minősül jövedelemnek 
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a 
lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a 
szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) 
bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett 
nevelési díj és külön ellátmány, 
3. az anyasági támogatás, 
54. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi 
juttatása 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj 
megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény 
alapján biztosított juttatás, 
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő 
foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály 
szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-
át nem haladja meg, 
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért 
kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás. 
6b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a 
hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, 
amelynek 
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
harmincszorosát, vagy 

                                                             
5 Módosította a Képviselő-testület 4/2009.(II.11.)Kt. rendelet 
1. §-a, hatályos 2009. január 1. napjától 
6 Módosította a Képviselő-testület 25/2007.(XII.12.)Kt. 
rendelet 3. §-a, hatályos 2008. január 1. napjától 

bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, 
hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek 
vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, 
amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a 
vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, 
továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott 
gépjármű. 
c) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó 
bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt 
élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 
d) közeli hozzátartozó:   
da) a házastárs, az élettárs, 
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 
rendelkező, a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló 
keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje 
szerint tanulmányokat folytató, a huszonöt évesnél fiatalabb, 
önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe 
fogadott, illetve nevelt gyermek, 
7dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az 
autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt 
gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének 
betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos 
gyermek); 
 dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a 
vér szerinti és az örökbe  fogadó szülő, illetve a szülő 
házastársa vagy élettársa, 
e) egyedül élő : az a személy, aki egyszemélyes háztartásban 
lakik,  
f) háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett 
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek 
közössége, 
g) szociális szolgáltató: az a személy vagy szervezet, amely 
kizárólag a 60-65/E. §-ban meghatározott szociális 
alapszolgáltatásokat nyújtja. Ha jogszabály másként nem 
rendelkezik, a szociális szolgáltatókra a szociális 
intézményekre vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni, 
h) szociális intézmény: a Szt. törvényben meghatározott 
nappali, illetve bentlakásos ellátást nyújtó szervezet, 
8i) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-
gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi 
nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, az 
öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi 
járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és 
özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes 
özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra 
jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább 
két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó 
személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti 
rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az 
Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, 
a rendszeres szociális járadék, a bányászok 
egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a 
hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a 
                                                             
7 Módosította a Képviselő-testület 25/2007.(XII.12.)Kt. 
rendelet 4. §-a, hatályos 2008. január 1. napjától 
8 Módosította a Képviselő-testület 4/2009.(II.11.)Kt. rendelet 
2. §-a, hatályos 2009. január 1. napjától 
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gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az 
időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a 
rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti 
helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a szociális 
biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra 
történő alkalmazásáról szóló 1408/7l/EGK tanácsi rendelet 
alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú 
ellátás; 
j) kereső tevékenység, ha a Szt. másként nem rendelkezik: 
minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért 
ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett 
tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező 
legkisebb munkabér 30  százalékát nem haladja meg, 
valamint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott 
tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi 
jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem 
kiszámításánál nem kell figyelembe venni, nem minősül 
ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön 
törvény alapján biztosított juttatás.  
k) aktív korú: a 18. életévet betöltött, de a reá irányadó 
nyugdíjkorhatárt, illetőleg a 62. életévet be nem töltött 
személy, 
l) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtleg, özvegy, 
elvált vagy házastársától külön él, kivéve ha élettársa van, 
m) fenntartó:  
9ma) a központi költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 
szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a, 9. §-a, illetve 16. §-a 
szerinti intézményi társulás, a települési önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulása, a települési kisebbségi 
önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzat (a 
továbbiakban együtt: állami fenntartó), 
mb) a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az 
egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény (a továbbiakban: 
Ltv.) szerinti, magyarországi székhelyű egyház, az 
egyházaknak az Ltv. 14. §-a szerinti magyarországi 
székhelyű szövetsége, illetve az Ltv. 13. §-ának (2)-(3) 
bekezdése szerinti magyarországi székhelyű egyházi jogi 
személy (a továbbiakban: egyházi fenntartó); nem minősül 
egyházi fenntartónak az a jogi személy, amely más típusú 
szervezetként jogalanyisággal rendelkezik, így különösen a 
társadalmi szervezet, annak alapszabályban jogi személlyé 
nyilvánított szervezeti egysége, az alapítvány, annak alapító 
okiratban jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége, a 
gazdasági társaság és a közhasznú társaság, 
mc) a szociális vállalkozói engedéllyel rendelkező 
természetes személy, 
md) a magyarországi székhelyű jogi személy, jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság - az ma)-mb) 
alpontokban foglaltak kivételével, 
me) az a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó 
szervezet, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, 
amelynek székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti 
tevékenységének fő helye az Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodásban részes más tagállamban van (az mc) – 
me) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: nem állami 
fenntartó), ha a Szt. törvényben és más jogszabályokban 
meghatározott feltételek szerint szociális szolgáltatót, illetve 
szociális intézményt létesít és működtet. Ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, az egyházi fenntartóra a nem 
                                                             
9 Módosította a Képviselő-testület 25/2007.(XII.12.)Kt. 
rendelet 5. §-a, hatályos 2008. január 1. napjától 

állami fenntartóra vonatkozó rendelkezéseket kell 
megfelelően alkalmazni,  

 
n) fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli 
fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 
na) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0 
azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő 
arányszáma 0,2-vel  növekszik, 
nb) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9, 
nc) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 
0,8, 
nd) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 
0,7, 
10ne) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a 
fogyatékos gyermeket az nc)-nd) alpont alkalmazásánál 
figyelmen kívül kell hagyni; 
nf) az na)-nb) alpontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, 
ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül. 
o) hajléktalan: a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező 
személy, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a 
hajléktalan szállás, továbbá hajléktalan az, aki éjszakáit 
közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben 
tölti, 
p)  lakás: olyan összefüggő helyiségcsoport, amely a  
a)  helyiségei; 
b)  közművesítettsége; 
c)  melegvíz-ellátása és 
d)  fűtési módja  
alapján valamelyik komfortfokozatba (összkomfortos, 
komfortos, félkomfortos, komfort nélküli) sorolható. 
r) összkomfortos az a lakás, amely legalább 
a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, 
főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-vel; 
b) közművesítettséggel (villany- és vízellátással, 
szennyvízelvezetéssel); 
c) melegvíz ellátással (táv-, tömb-, egyedi központi, etage 
melegvíz-ellátással,   
 villanyboylerrel, gáz vízmelegítővel) és 
d) központos fűtési móddal (táv-, egyedi központi, vagy 
etage fűtéssel) 
rendelkezik. 
s) komfortos: az a lakás,  amely legalább 
a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, 
főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-vel; 
b) közműsítettséggel; 
c) melegvíz-ellátással és 
d) egyedi fűtési móddal (szilárd- vagy olajtüzelésű 
kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával, gázfűtéssel) 
rendelkezik. 
t)  félkomfortos: az a lakás amely a komfortos lakás 
követelményeinek nem felel meg, de legalább: 
a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és 
főzőhelyiséggel, továbbá fürdőhelyiséggel, WC-vel, 
b) közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással) és 
c) egyedi fűtési móddal rendelkezik. 
u) komfortnélküli: az a lakás, amely a félkomfortos lakás 

követelményeinek nem felel meg, de legalább: 
a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és 
főzőhelyiséggel, WC használatával és 
 b) egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint 
 c) a vízvétel lehetősége biztosított. 
                                                             
10 Módosította a Képviselő-testület 25/2007.(XII.12.)Kt. 
rendelet 6. §-a, hatályos 2008. január 1. napjától 
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v) szükséglakás: az olyan helyiség (helyiségcsoport), 
amelynek (amelyben legalább egy helyiségnek) 
a)  alapterülete hat négyzetmétert meghaladja; 
b)  külső határoló fala legalább tizenkét centiméter vastag 
vagy más anyagból épült ezzel egyenértékű fal 
c) ablaka vagy üvegezett ajtaja van; továbbá 
d) fűthető, és 
e) WC használata, valamint a vízvétel lehetősége biztosított.  
III. cím 
ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 
4.§ 
(1) A szociális ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő 
jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági 
ellenőrzésre (a továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 11A képviselő-testület a 
szociális ellátások igénylése során az elektronikus 
ügyintézés lehetőségét kizárja. 
(2) E rendeletet az Szt.-ben a pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. 
(III.27.) Korm. rendeletben, az egyes pénzbeli szociális 
ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. 
(III.27.) Korm. rendeletben, és a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II.17.) 
Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével kell 
alkalmazni. 
(3) Az e rendeletben meghatározott ellátások tekintetében a 
képviselő-testület, a szociális bizottság, a polgármester és a 
jegyző jár el.  
(4) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik: 
a) A kollégiumi férőhely iránti kérelmek elbírálása. 
b) A személyi térítési díjak méltányosságból történő 
csökkentése vagy elengedése, illetve az intézményvezető által 
megállapított, de a kötelezett által vitatott személyi térítési díj 
összegéről való döntés. 
12(5) A Művelődési és Jóléti Bizottság hatáskörébe tartozik: 
a) Az e rendelet 14. § (2) bekezdésében meghatározott (helyi) 
lakásfenntartási támogatás odaítélése. 
b) Az e rendelet 18. § (2) bekezdésében meghatározott 
ápolási díj iránti kérelmek elbírálása 
13c) Az e rendelet 44.§ (5) bekezdésében meghatározott 
személyi térítési díj kedvezményre, illetve mentességre 
irányuló kérelmek elbírálása 
(6) A polgármester hatáskörébe tartozik: 
a) Az e rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott 
(normatív) lakásfenntartási támogatás odaítélése. 
b) Az átmenti segély iránti kérelmek elbírálása. 
c) A temetési segély megállapítása. 
d) A köztemetésről való rendelkezés. 
(7) A jegyző hatáskörébe tartozik: 
a) A méltányossági közgyógyellátás megállapítása. 
b) Az időskorúak járadékának megállapítása. 
c) A rendszeres szociális segély, 14rendelkezésre állási 
támogatás megállapítása 

                                                             
11 Módosította a Képviselő-testület 3/2008.(II.27.)Kt. rendelet 
2.§-a, hatályos 2008. március 1. napjától 
12 Módosította a Képviselő-testület 1/2007.(I.31.)Kt. rendelet 
2. §-a, hatályos 2007. január 31. napjától 
13 Módosította a Képviselő-testület 4/2009.(II.11.)Kt. rendelet 
3. §-a, hatályos 2009. január 1. napjától 

d) A Szt. 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) 
bekezdésében foglalt ápolási díj megállapítása. 
e) 15Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
megállapítása. 
5.§ 
(1) 16Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátások megállapítása és a szociális 
alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelmeket a 
polgármesteri hivatalban lehet szóban, vagy írásban az e 
célra rendszeresített formanyomtatványon előterjeszteni.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványokon a 
kérelmező számára tömören és világosan fel kell tüntetni a 
kitöltési szabályokat, valamint fel kell sorolni azokat a 
mellékleteket, amelyeket a kérelem elbírálásához csatolni 
kell.  
(3) A Polgármesteri Hivatal szociális igazgatással 
foglalkozó köztisztviselői, valamint a 4. §-ban 
meghatározottak szerint eljáró szervek az eljárás során 
kötelesek a kérelmezők részére a szükséges tájékoztatást 
megadni, jogaikra és kötelezettségeikre a figyelmet felhívni.  
(4) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa 
kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a 
tényre a kérelme elutasításáról szóló határozatban figyelmét 
fel kell hívni. 
(5) A szociális igazgatással foglalkozó köztisztviselők a 
kérelmező által nem az arra a célra rendszeresített 
formanyomtatványon benyújtott kérelmeket is kötelesek az 
elbírálásra jogosult szerv elé terjeszteni. 
17 (6) A rendszeres szociális segély (RSZS), a rendelkezésre 
állási támogatás (RÁT), valamint az ápolási díj tekintetében 
kérelmezett és jegyző által engedélyezett előleg kifizetése, 
valamint az átmeneti segély polgármester általi 
engedélyezése minden hét pénteki napon ügyfélfogadási 
időben történik. 
6.§ 
(1) Eltérő szabály hiányában az e rendelet által alkalmazott 
fogalmak értelmezésére a 3. §-ban foglaltakat kell 
alkalmazni. 
18(2) A jogosultság megállapításakor 
 a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve 
őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: 
vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem 
benyújtását megelőző hónap jövedelmét, 
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve 
vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem 
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap 
alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe 
venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon 
hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra 
esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e 
hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. 
(c) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt 
időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos 
                                                                                                         
14 Módosította a Képviselő-testület 4/2009.(II.11.)Kt. rendelet 
3. §-a, hatályos 2009. január 1. napjától 
15 Módosította a Képviselő-testület 25/2007.(XII.12.)Kt. 
rendelet 7. §-a, hatályos 2008. január 1. napjától 
16 Módosította a Képviselő-testület 3/2008.(II.27.)Kt. rendelet 
3.§-a, hatályos 2008. március 1. napjától  
17 Módosította a Képviselő-testület 4/2009.(II.11.)Kt. rendelet 
4. §-a, hatályos 2009. január 1. napjától 
18 Módosította a Képviselő-testület 25/2007.(XII.12.)Kt. 
rendelet 8. §-a, hatályos 2008. január 1. napjától 
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jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell 
kiszámítani. 
(d) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni 
da) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi 
rendszeres jövedelmet, 
db) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a 
vállalkozási tevékenység megszűnt. 
(e) A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető 
megszűntnek, ha a vállalkozói engedélyt, illetve az 
őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, 
illetőleg a társas vállalkozást törölték a cégjegyzékből.” 
(f) Ha a 2. § (2) bekezdése szerinti személy esetében a 
szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához az Európai 
Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes más állam, illetve olyan állam, 
amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, 
valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban nem részes állam között létrejött 
nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes állam 
állampolgárával azonos jogállást élvez, illetékes hatóságának 
igazolása szükséges, akkor közvetítő szervként a kincstár jár 
el.” 
19(3) A jövedelem igazolható: 
• havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a 

kérelem benyújtását megelőző hónap nettó 
átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást, 

• munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását 
megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényt, 
ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által 
kiállított igazolást,  

• a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások 
esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban 
kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az 
utolsó havi bankszámla kivonatot, 

• vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolását, a 
kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi 
jövedelemadó alapjáról. 

20 (4) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni 
a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi 
rendszeres jövedelmet, 
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a 
vállalkozási tevékenység megszűnt, 
c) a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú 
munkából (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatás) 
származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegét meghaladó részét. 
 (5) Nem szükséges az igazolás azon adatok tekintetében, 
amelyek a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában 
fellelhetők.  
(6) A gyermeknevelési támogatás megállapításának 
szabályairól, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) 
Korm. rendelet által meghatározott ellátások tekintetében a 
kérelemhez az ott felsorolt bizonyítékokat kell csatolni. 
(7) Mellőzni kell a jövedelem-nyilatkozatot, és a vagyoni 
helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a kérelmező a benyújtást 

                                                             
19 Módosította a Képviselő-testület 3/2008.(II.27.)Kt. rendelet 
4.§-a, hatályos 2008. március 1. napjától 
20 Módosította a Képviselő-testület 4/2009.(II.11.)Kt. rendelet 
5. §-a, hatályos 2009. január 1. napjától 

megelőző 3 hónapon belül már részesült olyan ellátásban, 
amelyhez jövedelmi és vagyoni helyzetét igazoló okiratot 
csatolta és vélelmezhető, hogy helyzetében nem történt a 
jogosultságát érintő változás. Erről a kérelmező írásban 
köteles nyilatkozni. 
21 (8)  Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, 
amelyet a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában 
fellelhetők, valamint a Ket szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 36. §-ának (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az 
adat, illetve igazolás beszerezhető. 
7.§ 
22(1) A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem 
és annak mellékletei alapján hozza meg. 
23(2) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, 
kifizetése minden hónap 5-éig, nem rendszeres ellátások 
kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 
napon belül a pénztárból, külön kérelem esetén átutalással 
történik. A házipénztárból történő döntést követő azonnali 
kifizetés létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe 
került személy esetében történhet. 
 (3) Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó 
időszakban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összege változik, akkor időarányosan annak az időszaknak 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével kell 
számolni, amelynek a nettó jövedelemét a kérelmező 
igazolja.  
 (4) Ha az önkormányzat vagy annak jegyzője hivatalos 
tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a 
kérelmező életkörülményeire tekintettel az (1) bekezdés 
szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, 
felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és 
családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit 
igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a 
fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban 
szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási 
költségek figyelembe vételével vélelmezhető. 
 (5) Amennyiben vélelmezhető, hogy a kérelmező jövedelmi 
helyzetére vonatkozóan valótlan adatot közölt, az Szt. 10. §-a 
szerint az APEH-tól kérni kell a szociális ellátást igénylő, 
valamint – írásbeli felhatalmazás alapján – az egy főre jutó 
havi jövedelem kiszámításánál figyelembe veendő személy 
személyi jövedelemadó alap közlését.  
24 (6) A határozatlan időre megállapított ellátások esetén a 
jogosultság fennállását – ha a jogszabály másként nem 
rendelkezik – az ellátás megállapítását követően naptári 
évenként egy alkalommal ismételten vizsgálni kell, ennek 
tényét – azaz a továbbfolyósíthatóságot – az ügyiratban 
rögzíteni kell. 
JOGOSULATLANUL IGÉNYBE VETT ELLÁTÁS 
MEGTÉRÍTÉSE 
8. § 
25Ha a helyi önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe 
tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés 
                                                             
21 Beiktatatta a Képviselő-testület 3/2008.(II.27.)Kt. rendelet 
4.§-a, hatályos 2008. március 1. napjától 
22 Módosította a Képviselő-testület 1/2007.(I.31.)Kt. rendelet 
3. §-a, hatályos 2007. január 31. napjától 
23 Beiktatatta a Képviselő-testület 3/2008.(II.27.)Kt. rendelet 
5.§-a, hatályos 2008. március 1. napjától  
24 Beiktatatta a Képviselő-testület 3/2008.(II.27.)Kt. rendelet 
5.§-a, hatályos 2008. március 1. napjától 
25 Módosította a Képviselő-testület 25/2007.(XII.12.)Kt. 
rendelet 9. §-a, hatályos 2008. január 1. napjától 
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összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét - 
amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését 
súlyosan veszélyeztetné - méltányosságból 
a) elengedheti, 
b) csökkentheti, 
c) részletekben fizettetheti meg. 
II. FEJEZET 
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 
I. cím 
Az ellátások formái 
269. § 
A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására 

pénzbeli szociális ellátás nyújtható. 
(1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára 
a) a települési önkormányzat jegyzője az e törvényben 
meghatározott feltételek szerint 
aa) időskorúak járadékát, 
ab) rendelkezésre állási támogatást, 
ac) rendszeres szociális segélyt, 
ad) a RSZT 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) 
bekezdésében foglalt ápolási díjat; 
b) a települési önkormányzat képviselő-testülete az e 
törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében 
meghatározott feltételek szerint 
ba) az Szt 38. § (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási 
támogatást, 
bb) az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat, 
bc) átmeneti segélyt, 
bd) temetési segélyt 
állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli ellátások). 
II. cím 
SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ 
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 
Időskorúak járadéka 
10. § 
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító 
jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére 
nyújtott támogatás. Időskorúak járadékában kell részesíteni 
azt a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt 
betöltött személyt, aki megfelel a Szt. 32/B.§-ban 
foglaltaknak. 
27 (1) Az időskorúak járadékának megállapítása iránti 
kérelmet a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete 
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez 
csatolni kell a nyomtatványban feltüntetett jövedelmek 
valódiságának igazolására szolgáló iratot.(pl: 
nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás). 
(2) Az időskorúak járadékának havi összege az Szt-ben 

kötelezően előírt összeg. (Szt. 32/C §) 
28 11. § 
Aktív korúak ellátása 
 (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság 
megállapítására, összegére, felülvizsgálatára, 
megszüntetésére Fadd Nagyközség Önkormányzata az Szt. 
rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza. 

                                                             
26 Módosította a Képviselő-testület 4/2009.(II.11.)Kt. rendelet 
6. §-a, hatályos 2009. január 1. napjától 
27 Beiktatatta a Képviselő-testület 3/2008.(II.27.)Kt. rendelet 
6.§-a, hatályos 2008. március 1. napjától 
28 Módosította a Képviselő-testület 4/2009.(II.11.)Kt. rendelet 
7. §-a, hatályos 2009. január 1. napjától 

 (2) Az aktív korúak ellátásának megállapítására vonatkozó 
kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 
3. számú melléklete szerinti e célra rendszeresített 
nyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell a 
nyomtatványon feltüntetett igazolásokat. 
29 12. §  
Rendszeres szociális segély 
A Szt. 33.§(1)-37./G. §-ban foglaltaknak megfelelően aktív 
korúak ellátását kell megállapítani annak az aktív korú 
személynek 
(1) Aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján 
a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy 
b) az 55. életévét betöltötte, vagy 
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a 
családban élő gyermekek  

valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. 
szerinti gyermekgondozási támogatásban, 
gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi 
segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást 
biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják 
biztosítani, 

rendszeres szociális segélyre jogosult. 
Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejűleg 
csak egy személy jogosult. 
(2) Fadd Nagyközség Önkormányzata a Szt. 37/B. (1) 
bekezdés b)-c) pontja szerinti személy (a továbbiakban: 
jogosult) a rendszeres szociális segély megállapításának, 
folyósításának feltételeként a Tolna Város 
Önkormányzatának keretében működő Családsegítő 
Központjának Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatával, 
mint a települési önkormányzat által kijelölt szervvel köteles 
együttműködni. (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt 
szerv) 

30 13. §  
Az együttműködés eljárási szabályai 
A jogosultat együttműködési kötelessége keretében az 
alábbiak terhelik: 
a.) a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon 
belül köteles felkeresni az együttműködésre kijelölt szervet 
nyilvántartásba vétele végett, 
b.) részt kell vennie a szociális helyzetéhez és mentális 
állapotához igazodó beilleszkedést segítő program 
kidolgozásában, és amennyiben szükséges annak 
módosításában, 
c.) megállapodást kell aláírnia a beilleszkedést segítő 
program megvalósítására, a nyilvántartásba vételtől 
számított 60 napon belül, 
d.) eleget kell tennie a beilleszkedést segítő programra 
kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak, 
e.) meg kell jelennie legalább három havonta az 
együttműködésre kijelölt szervnél, 
f.) folyamatosan kapcsolatot kell tartania az 
együttműködésre kijelölt szervvel, 
g.) ha együttműködési kötelezettsége teljesítésében 
akadályozott, köteles a együttműködésre kijelölt szervet 
annak okáról haladéktalanul tájékoztatni, illetve az 

                                                             
29 Módosította a Képviselő-testület 4/2009.(II.11.)Kt. rendelet 
8. §-a, hatályos 2009. január 1. napjától 
30 Módosította a Képviselő-testület 4/2009.(II.11.)Kt. rendelet 
9. §-a, hatályos 2009. január 1. napjától 
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akadályoztatás okát 8 napon belül hitelt érdemlően (pl. 
orvosi igazolással) igazolni. 
3113/A § 
Az együttműködésben résztvevő szervek eljárása 
 (1) Az önkormányzat és az együttműködésre kijelölt szerv 
kölcsönösen tájékoztatják egymást, különösen az alábbi 
területeken:  
a.) az önkormányzat a rendszeres szociális segélyt 
megállapító határozatot jogerőre emelkedését követően 
megküldi az együttműködésre kijelölt szerv részére, 
b.) az együttműködésre kijelölt szerv a beilleszkedési 
program elkészültéről tájékoztatja az önkormányzatot. 
(2) A rendszeres tájékoztatási kötelezettség vonatkozik a 
beilleszkedési program végrehajtásában résztvevő, 
közreműködő más szervezetekre. 
(3) Az együttműködésre kijelölt szerv az Szt. 37/D. § szerinti 
együttműködés megvalósítása érdekében: 
a.) nyilvántartásba veszi a megjelent jogosult személyt, 
b.) figyelemmel kíséri a rendszeres szociális segélyről hozott 
határozatban foglalt határidő betartását, annak megszegése 
esetén megvizsgálja a mulasztás okát, 
c.) tájékoztatja a jogosultat a beilleszkedési program 
típusairól, az elkészítésének menetéről, az együttműködés 
eljárási szabályairól, 
d.) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a 
jogosult bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez 
igazodó beilleszkedést segítő programot, erről a jogosulttal 
írásban megállapodást köt, 
e.) folyamatosan kapcsolatot tart a jogosulttal és legalább 
háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri 
a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását, 
f.) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést 
elősegítő program végrehajtásáról és amennyiben szükséges 
– a jogosult bevonásával – módosítja a programot, 
g.) jelzi a jegyzőnek ha a jogosult együttműködési 
kötelezettségének nem tesz eleget, 
h.) az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a 
beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, 
i.) a jogosult személlyel történő kapcsolattartásról a külön 
jogszabályokban meghatározattak szerint esetnaplót vezet. 
(4) A jegyző az együttműködésre kijelölt szervet tájékoztatja: 
a.) az aktív korúak ellátására való jogosultság 
megszüntetéséről, 
b.) a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek 
megszűnéséről és az Szt. 35. § (1) bekezdése szerinti 
együttműködési kötelezettség előírásáról, 
c.) a rendszeres szociális segélyre jogosult személy által az 
Szt. 37/C. § (4) bekezdése alapján kötött megállapodásról. 
13/B § 
A beilleszkedést elősegítő programok típusai 
(1) A rendszeres szociális segélyre jogosult beilleszkedését 
segítő program az együttműködésre köteles személy szociális 
helyzetéhez és mentális állapotához igazodva az alábbi 
területekre terjedhet ki: 
a.) az együttműködésre kijelölt szervvel való 
kapcsolattartásra, 
b.) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni 
képességeket fejlesztő, vagy az életmódot formáló 
foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre 
történő felkészülést segítő programban való részvételre, 

                                                             
31 Módosította a Képviselő-testület 4/2009.(II.11.)Kt. rendelet 
10. §-a, hatályos 2009. január 1. napjától 

c.) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő 
oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az 
általános iskolai végzettség és az első szakképzettség 
megszerzésére. 
 (2) A beilleszkedési programban a rendszeres szociális 
segélyre jogosult számára együttműködési kötelezettségként 
egy időben csak egy programban való részvétel írható elő. 
 (3) A beilleszkedési program elkészítésében szakértő 
közreműködését lehet igénybe venni.” 
 (4) A Családsegítő Szolgálat által szervezett beilleszkedést 
segítő programok típusai a következők: 
 tanácsadások: egészségügyi, egyéni életvezetési, 
életmódformáló, jogi, mentális, munkaügyi, pedagógiai, 
pszichológiai, rehabilitációs. 
13/C § 
Az együttműködési kötelezettség megszegésének esetei 
(1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, 
ha a jogosult: 
a.) a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül 
nem keresi fel az együttműködésre kijelölt szervet 
nyilvántartásba vétele végett, illetőleg akadályoztatása esetén 
akadályoztatásának okát 8 napon belül nem igazolja hitelt 
érdemlően, 
b.) nem vesz részt a szociális helyzetéhez és mentális 
állapotához igazodó beilleszkedést segítő program 
kidolgozásában, 
c.) nem írja alá a megállapodást a beilleszkedést segítő 
program megvalósítására, a nyilvántartásba vételtől 
számított 60 napon belül, 
d.) személyében rejlő ok miatt, önhibájából nem tesz eleget a 
beilleszkedést segítő programra kötött együttműködési 
megállapodásban foglaltaknak, 
e.) nem jelenik meg legalább három havonta az 
együttműködésre kijelölt szervnél, 
f.) az előre egyeztetett időpontban nem tartja a kapcsolatot 
a együttműködésre kijelölt szervvel. 
(2) Az együttműködési kötelezettség megszegésének észlelése 
esetén az együttműködésre kijelölt szerv a jelzést 8 napon 
belül írásban teszi meg. 
(3) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való 
jogosultságát annak a jogosult személynek, aki a rendszeres 
szociális segély folyósításának időtartama alatt az 
együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési 
kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten 
megszegi.”  
Lakásfenntartási támogatás 
14. § 
(1) Az önkormányzat a szociálisan rászorult személyeknek, 
családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára 
szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 
kiadásaik viseléséhez a Szt. 38. §. (1) bekezdés a) pontja 
alapján normatív lakásfenntartási támogatást, továbbá e 
rendeletben meghatározott feltételekkel önálló ellátásként 
helyi lakásfenntartási támogatást nyújt. 
 (2) Az önkormányzat – önálló ellátásként - helyi 
lakásfenntartási támogatást annak a személynek nyújthat, 
akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át, egyedül élő esetében 250 %-át, feltéve, 
hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás 
összjövedelmének 30 %-át meghaladja. 
15. § 
 (1) Az önkormányzat illetékességi területén élő kérelmező 
részére abban az esetben állapítható meg a 14. § (2) bekezdés 
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szerinti lakásfenntartási támogatás, ha a kérelmező és a vele 
közös háztartásban élők lakása: 
- 1-2 fő esetén legfeljebb  2,5 szobás, 
- 3 fő esetén legfeljebb  3 szobás, 
- 4 fő esetén legfeljebb 3,5 szobás, 
minden további személy esetében további fél szobaszám 
vehető figyelembe. 
 (2) A helyi lakásfenntartási támogatás legfeljebb az e 
rendelet 3. §-ának s) – t) pontjában meghatározott 
(fél)komfortos lakás fenntartására nyújtható. 
16. § 
(1) A helyi lakásfenntartási támogatás elbírálásánál a 
lakásfenntartásra fordított kiadások között kell figyelembe 
venni: 
a) a lakbér vagy albérleti díj havi összegét, 
b) a lakáscélú pénzintézeti kölcsön havi törlesztő részleteit, 
c) a lakás felújítására, illetve karbantartására, korszerűsítésére 
igénybevett pénzintézeti kölcsön havi törlesztő részletének 60 
%-át, 
d) a csatornahasználati díjat, 
e) a vízhasználati díjat, 
f) a villanyáram fogyasztást, 
g)  a gázfogyasztást, 
h)  egyéb fűtési mód esetében a fűtésre fordított és 
számlával igazolt kiadásokat. 
32i) szemétszállítási díj 
 (2) Az (1) bekezdés d) – h) pontjában meghatározott 
kiadások esetében az e rendelet 1. sz. 33függelékében 
feltüntetett egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi 
költség összegét (lakásrezsi normatíva) kell beszámítani. 
17. § 
(1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket a 

Polgármesteri Hivatalban az e célra rendszeresített 
formanyomtatványon évente két alkalommal lehet 
benyújtani. 

(2) A helyi lakásfenntartási támogatás minimum 6 hónapra, 
maximum egy naptári évre állapítható meg. 
(3) A lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem 

benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.  
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege 2.500,- 

Ft/hó. 
34(5) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez 
csatolni kell a 63/2006.(III.27.) Korm. rendeletben 
meghatározott nyilatkozatot (a lakásban tartózkodásának 
jogcíméről, a kérelmezővel közös háztartásban élők 
számáról, valamint annak a lakásnak a nagyságáról, 
amelyre tekintettel a támogatást igényli), a jövedelmi és 
vagyoni igazolásokat, s a lakásfenntartási költségek 
igazolásául szolgáló számlákat, albérletben élő esetén a 
bérleti szerződést, pénzintézeti hiteltartozás esetén a 
kölcsönszerződést és az utolsó befizetés bizonylatát, a lakás 
nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolása. 
(6) Megszűnik a támogatás: 
 a megállapított idő elteltével,  
 a támogatásra okot adó körülmények megváltozásával.  
Ápolási díj 
18. § 
                                                             
32 Beiktatatta a Képviselő-testület 3/2008.(II.27.)Kt. rendelet 
8.§-a, hatályos 2008. március 1. napjától 
33 Módosította a Képviselő-testület 4/2009.(II.11.)Kt. rendelet 
11. §-a, hatályos 2009. január 1. napjától 
34 Beiktatatta a Képviselő-testület 3/2008.(II.27.)Kt. rendelet 
9.§-a, hatályos 2008. március 1. napjától 

(1) Az ápolási díj megállapításánál, folyósításánál és 
megszüntetésénél a Szt.40 – 44.§.-ában foglaltakat kell 
megfelelően alkalmazni az alábbi eltérésekkel: 
(2) Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 
18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, 
gondozását végzi, ha a kérelmező családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 
%-át. 
(3) Az ápolási díj havi összege a (2) bekezdésben 
meghatározott esetben az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 80 %-a.  
(4) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha 
az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti. 
(5) Az ápolást végző személy a kötelezettségét akkor nem 
teljesíti, ha 
- három egymást követő napon nem személyesen látja el 
az ápoltat, 
- az ellenőrzést végző az ápolt elhanyagolását tapasztalja. 
 (6) Az ápolási díj megállapításkor, valamint hivatalból 
legalább kétévente, vagy bejelentésre bármikor az ápolást 
végző személy tevékenységét ellenőrizni kell. 
35(7) Az ápolás ellenőrzését a Gondozási Központ vezetője 

látja el. 
36 (8) Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem 
teljesíti, ha az ellátott rendszeres étkeztetéséről, ápolásáról 
nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 
körülményeinek megtartásában nem működik közre. (Ezt 
minden önkormányzat önállóan szabályozhatja) 
(9) A Gondozási Központ vezetője az ápolást végző személy 
kötelezettségének teljesítését havi rendszerességgel 
ellenőrzi. Az ellenőrzés során együttműködik a háziorvossal 
is, hogy meggyőződhessen az ápolt személy egészségi 
állapotának esetleges romlásáról és annak okairól. 
Amennyiben az ellenőrzés során úgy látja, hogy az ápolást 
végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ezt a jegyzőnek 
jelzik. 
ÁTMENETI SEGÉLY 
19. § 
(1) 37Átmeneti segélyben részesülhetnek azok a létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
személyek, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról 
más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként 
jelentkező többletkiadások, így különösen: betegség, elemi 
kár, gyógyszer kiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.  

Az átmeneti segély lehet: 
a) krízis segély, 
b) vásárlási támogatás, 
c) gyógyszertámogatás, 
d) kamatmentes szociális kölcsön 

(2) Átmeneti segélyre jogosult az a kérelmező, akinek a 
családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át 
nem haladja meg.  

                                                             
35 Beiktatta a Képviselő-testület 25/2007.(XII.12.)Kt. rendelet 
11. §-a, hatályos 2008. január 1. napjától 
36 Beiktatatta a Képviselő-testület 3/2008.(II.27.)Kt. rendelet 
10.§-a, hatályos 2008. március 1. napjától 
37 Módosította a Képviselő-testület 14/2007.(VI.27.)Kt. 
rendelet 1. §-a, hatályos 2007. június 27-től 
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38 (3) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazásától 
a polgármester a krízis segély esetében eltekinthet 

39(4) Az átmeneti segély - rászorultsághoz igazodva, legalább 
1.000 Ft, maximum 3.000 Ft. 

(5) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben /pl.: elemi 
csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes 
állomány, betegség, baleset, stb./ hivatalból vagy kérelemre 
évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet 
nélkül is megállapítható. Ebben az esetben az átmeneti segély 
összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra a 
rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény egyedi értékelését 
követően. Egyedi mérlegelés alapján a segély mértéke 
20.000,- Ft-ot nem haladhatja meg. 
(6) Az átmeneti segély megállapítása előtt indokolt esetben 
környezettanulmányt kell készíteni. Indokolt esetnek minősül, 
ha a rendkívüli méltánylást igénylő eset megítélése során a 
kérelmező lakhatási körülményeinek részletes ismerete 
szükséges.   
(7) Sürgős szükség esetén, - ha az igénylő életkörülményei 
indokolják az azonnali segítséget - a segély bizonyítási 
eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján kiutalható. 
Az átmeneti segély egyes fajtái 
Krízis segély 
20. § 
(1) Krízis segélyben lehet részesíteni azt a személyt, aki 
önmaga vagy családja létfenntartásáról azért nem tud 
gondoskodni, mert a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe (krízishelyzetbe) került. 
 (2) Krízishelyzetbe került az a személy: 
a) aki vagyon elleni bűncselekmény áldozata lett, 
b) akinek az általa lakott lakását elemi kár érte, melynek 
következtében a lakás rendeltetésszerű használatra 
alkalmatlanná vált, vagy megsemmisült. 
(3) A vagyon elleni bűncselekmény tényét a rendőrhatóság 
által kiállított közokirattal kell igazolni. 
(4) Az elemi kár tényét szakértői (tűzoltóság, biztosító, stb.) 
véleménnyel kell igazolni. 
(5)A krízis segély ugyanazon személy részére esetenként 
legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének megfelelő összegben adható, amelyet a 
házipénztárból azonnal ki lehet fizetni. 
Vásárlási támogatás 
21. § 
(1) Alapvető élelmiszerek és szükségleti cikkek (pl. ruházat, 
tüzelő stb.) vásárlására átmeneti segély nyújtható, vásárlási 
támogatás formájában e rendelet 19. § (2) bekezdésében 
meghatározott jogosultnak. 
(2) A vásárlási támogatás alkalmankénti összegét az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10-30 %-
ában lehet megállapítani. 
Gyógyszertámogatás  
22. § 
A gyógyszertámogatás a havi rendszeresen fogyasztott, 
közgyógyellátási igazolvány terhére nem rendelhető 
gyógyszerköltségek kiadásainak csökkentéséhez 
megállapított ellátás. 
(1) Gyógyszertámogatásra az a személy jogosult, akinek a 
havi egy főre jutó jövedelme a gyógyszerköltség levonása 
után 
                                                             
38 Módosította a Képviselő-testület 14/2007.(VI.27.)Kt. 
rendelet 2. §-a, hatályos 2007. június 27-től 
39 Beiktatatta a Képviselő-testület 3/2008.(II.27.)Kt. rendelet 
11.§-a, hatályos 2008. március 1. napjától 

a) családban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét 
b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. 
(2) A gyógyszertámogatás alkalmankénti összegét az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 
25 %-ában lehet megállapítani. 
40Jövedelem kiegészítő támogatás 
 

23. § 
Születési támogatás 
 

24. § 
Rendszeres nevelési támogatás, tandíjtámogatás 
 
25. § 
Kamatmentes szociális kölcsön 
 
26. § 
(1) 41Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő 
kamatmentes szociális kölcsön állapítható meg a temetési 
költségek megelőlegezésére annak a kérelmezőnek, akinek a 
családjában elhunyt személy eltemettetéséről kell 
gondoskodni, azonban a temetési költségek viselése saját, 
illetve családja létfenntartását veszélyezteti, továbbá az 
elhunyt személy bejelentett állandó faddi lakóhellyel 
rendelkezik.  
(2) Kamatmentes szociális kölcsön benyújtására akkor 
jogosult a kérelmező, ha családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-
át. 
(3) Kamatmentes szociális kölcsönként az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének hatszorosa állapítható meg. 
(4) A kamatmentes szociális kölcsönt legkésőbb a felvételt 
követő 3. hónaptól számított legfeljebb 18 hónapon belül, 
havi egyenlő részletekben kell visszafizetni. 
 
F. Temetési segély 
27. § 
(1) Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy 
eltemettetéséről gondoskodik, és annak is, aki erről 
gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, 
vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési 
költségek viselése a kérelmező saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti. 
(2) Temetési segélyre – az (1) bekezdés szerinti feltételek 
fennállása esetén – az a kérelmező jogosult, akinek a 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül 
élő esetében 150 %-át. 
(3) A temetési segély összege azonos a helyben szokásos, 
legolcsóbb temetés költségének 10%-ával. 
(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 
évente aktuális összegét a temetkezéssel foglalkozó helyi 
vállalkozó adatszolgáltatása alapján kerül meghatározásra. 
(5) Temetési segély nem állapítható meg annak a 
személynek, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. 
törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.  

                                                             
40 Hatályon kívül helyezte a Képviselő-testület 
14/2007.(VI.27.) Kt. rendelet 6. §-a 
41 Módosította a Képviselő-testület 14/2007.(VI.27.) Kt. 
rendelet 3. §-a, hatályos 2007. június 27. napjától  
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42 (6) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset 
bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a 
polgármesteri hivatalban. 
(7) A kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejűleg 
csatolni kell a temetés költségeiről- a kérelmező vagy a vele 
azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított 
számla eredeti példányát, az elhunyt személy halotti 
anyakönyvi kivonatát, valamint a kérelmező és a vele közös 
háztartásban élők utolsó havi jövedelemigazolásait. 
III. Fejezet 
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS 

ELLÁTÁSOK 
4328. § 
(1) A Szt.47.§ (1) bekezdésében meghatározott egyes 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben 
vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is 
nyújthatók. Természetbeni szociális ellátásként nyújtható: 
a) a rendszeres szociális segély, a (2) bekezdésben 
meghatározott mértékben és feltételek fennállása esetén, 
b) a lakásfenntartási támogatás, 
c) az átmeneti segély, 
d) a temetési segély. 
(2) 44 Rendszeres szociális segély természetbeni szociális 
ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban a Gyvt. 
68.§-a szerint védelembe vett gyermek él. A természetbeni 
szociális ellátásként nyújtható összeg a védelembe vett 
gyermekenként a megállapított rendszeres szociális segély 
összegének 20 %-a, de összesen legfeljebb 60 %-a nyújtható 
természetben. 
 (3) A támogatás eljárási szabályai: 
a) a rendszeres szociális segély természetbeni szociális 
ellátás iránti kérelmet a szülő, nevelőszülő vagy a törvényes 
képviselő írásban a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti elő.  
b) Az ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a 
kérelmezőt tájékoztatni kell. 
c) A kérelmező a természetbeni juttatásról számlával 
köteles elszámolni. 
(4) A természetbeni juttatás formái:  
a) étkezési térítési díj egy részének vagy egészének 
átvállalása; 
b) tüzelővásárlás egy részének vagy egészének átvállalása; 
c) ruha vásárlás egy részének vagy egészének átvállalása. 
Köztemetés 
29. § 
A Szt. 48. §-ában foglaltak szerint a haláleset helye szerint 
illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell – a 
halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül – 
gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő 
eltemettetéséről, ha 
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles 
személy, vagy 
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem 
gondoskodik. 
Méltányossági  közgyógyellátás 
30. § 
(1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy 
részére az egészségi állapota megőrzéséhez és 
                                                             
42 Beiktatatta a Képviselő-testület 3/2008.(II.27.)Kt. rendelet 
12.§-a, hatályos 2008. március 1. napjától 
43 Módosította a Képviselő-testület 1/2007.(I.31.)Kt. rendelet 
7. §-a hatályos 2007. január 31. napjától 
44 Módosította a Képviselő-testület 4/2009.(II.11.)Kt. rendelet 
12. §-a, hatályos 2009. január 1. napjától 

helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése 
érdekében biztosított hozzájárulás.  
(2) 451 év időtartamra egyéni gyógyszerkeret abban az 
esetben állapítható meg, ha 
a) ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori         legkisebb összegének 150 %-át, 
b) egyedül élő esetén a havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át 
nem haladja meg, feltéve, hogy a gyógyító ellátás költsége az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át 
meghaladja.  
 (3) Egyéni gyógyszerkeret megállapítása esetén az eseti 
gyógyszerkeret is megállapításra kerül.  
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
4631. § 
A jegyző az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele 
céljából annak a személynek állapítja meg szociális 
rászorultságát, 
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-
át, 
b) aki egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150%-át 
nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. 
Kollégiumi férőhely biztosítása 
32. § 
(1) Az önkormányzat Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén a Szántó Kovács János utcában lévő kollégiumban 
három férőhely felett rendelkezik. A kollégiumi férőhelyek a 
Pécs városában felsőoktatási intézmények nappali tagozatán 
tanulmányokat folytató, faddi állandó lakóhellyel rendelkező, 
hallgatók elhelyezésére szolgál. 
(2) Az önkormányzat rendelkezési jogosultságába tartozó 
kollégiumi férőhelyek elosztásával összefüggő feladatokat a 
képviselő-testület látja el az alábbi szabályok szerint:  
- A kollégiumi férőhelyekre történő jelentkezésre 
vonatkozó felhívást a Polgármester a Hivatal hirdetőtábláján 
legkésőbb a tárgyév július 31. napjáig közzé teszi. A 
hirdetménynek tartalmaznia kell: a férőhelyek számát, a 
kérelemhez csatolandó igazolásokat, a kérelem benyújtásának 
határidejét. 
- A kollégiumi férőhelyekre beérkező kérelmeket a 
képviselő-testület áttekinti és rangsorolja a hallgató 
családjának szociális, jövedelmi és vagyoni viszonyai, a 
hallgató tanulmányi eredményei alapján. A rangsorolásnál 
figyelembe kell venni azt, hogy a kérelmező hallgató 
nyújtott-e be kérelmet az oktatási intézmény kollégiumában 
való elhelyezésre, és a kérelem elutasítását követően élt-e 
fellebbezési jogával. 
(3) A rangsorolás szempontjai és a felállítandó rangsor 
alapját képező pontrendszer szabályai megegyeznek a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Szociális Önkormányzati Ösztöndíj 
támogatás megállapításának és odaítélésének szabályairól 
szóló Szabályzatban meghatározottakkal.  
 (4) A képviselő-testület a kérelmek rangsorolása után dönt a 

három férőhely elosztásáról. 
A döntést követően a kérelmek elbírálásáról, valamennyi 
kérelmezőt, és a kollégium gondnokságát értesíteni kell. 
 
                                                             
45 Módosította a Képviselő-testület 17/2007.(VIII.29.)Kt. 
rendelet 1. §-a, hatályos 2007.08.29. napjától 
46 Módosította a Képviselő-testület 4/2009.(II.11.)Kt. rendelet 
13. §-a, hatályos 2009. január 1. napjától 
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33. § 
(1) A kollégiumi férőhelyek juttatása történhet teljes 

tanévre, vagy tanulmányi félévre. 
(2) Amennyiben a juttatásban részesült hallgató a 

tanulmányait a tanulmányi félévben megszakítja köteles 
tájékoztatni a polgármestert a megürült kollégiumi 
férőhelyről. 

(3) A Polgármester a tanulmányi félévben megürült 
kollégiumi férőhelyet a rangsorban következő 
kérelmezőnek köteles felajánlani. 

(4) A kollégiumi férőhelyekre vonatkozó kérelmeket minden 
tanulmányi év elején meg kell ismételni. 

IV. FEJEZET 
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 
I. cím 
Az ellátások formái 
34. § 
A szociálisan rászorultak részére Fadd Nagyközség 
Önkormányzata az alábbi személyes  gondoskodást nyújtó 
alapszolgáltatásokat biztosítja:  
a) szociális információs szolgáltatás,  
b) étkeztetés,  
c) házi segítségnyújtás, 
d) családsegítés   
e) nappali ellátás  
f) 47 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
g) 48 tanyagondnoki szolgáltatás 
49Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
34/A. § 
(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját 
otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük 
miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára 
képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve 
pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása 
mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott 
ellátás. 
(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében 
biztosítani kell: 
a.) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes 
gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, 
b.) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása 
érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, 
c.) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás 
kezdeményezését. 
50 (3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele 
esetén a szociális rászorultságot vizsgálni kell. 
a) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele 
szempontjából szociálisan rászorult:  
aa) az egyedül élő 65 év feletti személy 
ab) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai 
beteg személy, vagy 
ac) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve 
súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha 

                                                             
47 Módosította a Képviselő-testület 14/2007.(VI.27.) Kt. 
rendelet 4. §-a, hatályos 2007. szeptember 1-től  
 

48 Beiktatatta a Képviselő-testület 2/2009.(I.29.) rendelet 1.§-
a, hatályos 2009. január 30. napjától 
 

49 Beiktatta a Képviselő-testület 14/2007.(VI.27.) Kt. rendelet 
5. §-a, hatályos 2007. szeptember 1-től  
50 Beiktatta a Képviselő-testület 14/2007.(VI.27.) Kt. rendelet 
5. §-a, hatályos 2007. szeptember 1-től  
 

egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos 
biztosítását (a háztartásban élő kiskorú személyt nem kell 
figyelembe venni). 
(4) A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget és az 
egészségi állapot miatti indokoltságot igazolni kell.  
(5) Amennyiben a szociális rászorultság több feltétel 
egyidejű fennállásán alapul, valamennyi feltételt külön 
igazolni kell. 
(6) Súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti 
fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, 
illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő 
személy. 
(7) A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet 
 a) az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló 
határozattal vagy más okirattal, 
 b) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a 
fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel. 
(8) Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat 
(ellenőrző vizsgálat) időpontját, illetve az állapot 
fennállásának várható idejét tartalmazza, a jogosultság 
eddig az időpontig áll fenn. 
(9) Az ellátás iránti kérelmet a Tolna Város 
Önkormányzat keretében működő Családsegítő Központ 
Intézmény Fenntartó Társulás vezetőjéhez lehet szóban, 
vagy írásban benyújtani.  
(10) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítésmenetes 
ellátás a rászorulók számára. 
51(11) Fenti szolgáltatást Tolna Város Önkormányzat 

keretében működő Családsegítő Központ 
Intézményfenntartó Társulása – megállapodás alapján – 
látja el. 

II. cím 
Alapszolgáltatások  
Szociális információs szolgáltatás  
35. § 
A szociális információs szolgáltatás célja, hogy a Szt.-ben 
meghatározott, illetve egyéb, a szociális biztonság 
megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat 
igénylők megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások 
hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatban.  
Étkeztetés 
36. § 
(1) A Szt. 62. §-ában meghatározottak szerint napi egyszeri 

meleg étel biztosítása azoknak a szociálisan 
rászorultaknak a számára, akik azt önmaguk vagy 
eltartottjaik részére más módon nem képesek biztosítani, 

• koruk, 
• egészségi állapotuk, 
• fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
• szenvedélybetegségük, vagy 
• hajléktalanságuk 
miatt. 
52 (2) Szociálisan rászorult az a személy: 
- aki hajléktalan; 
- aki jövedelemmel nem rendelkezik; 
- aki önmaga ellátásra nem képes; 

                                                             
51 Beiktatta a Képviselő-testület 25/2007.(XII.12.)Kt. rendelet 
12. §-a, hatályos 2008. január 1. napjától 
 
52 Beiktatatta a Képviselő-testület 3/2008.(II.27.)Kt. rendelet 
14.§-a, hatályos 2008. március 1. napjától  
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 és az az igénylő, illetve az általa eltartott is, aki 
jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt 
nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni. 
(3) Ingyenes étkezésben kell részesíteni azt a személyt, 

akinek a családja jövedelemmel nem rendelkezik. 
(4) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti 

települési önkormányzathoz/szociális intézmény 
vezetőjéhez (Idősek Klubja) lehet benyújtani, aki a 
kérelem tárgyában döntési jogosultsággal rendelkezik. 

Házi segítségnyújtás 
5337. § 
(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe 
vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az 
önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: 
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és 
lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való 
közreműködést, 
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve 
azok elhárításában való segítségnyújtást. 
(3) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően – az Szt. 
68/A. § (4) bekezdése, valamint a (8) bekezdés szerinti 
kivétellel - vizsgálni kell a gondozási szükségletet.   
(4) A gondozási szükséglet vizsgálatát külön jogszabályban 

megjelölt szakértői bizottság végzi, mely kötelező erejű 
szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet 
mértékéről. 

 (5) A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott 
napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de 
legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási 
szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt 
az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi 
ellátás igénybevételének lehetőségéről. 
(6) Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota 
vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű 
vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi 
segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb 
három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet 
vizsgálata nélkül is nyújtható.  
(7) A települési önkormányzat a megállapított gondozási 
szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő 
személyek ellátásáról köteles gondoskodni. A házi 
segítségnyújtást a Képviselő-testület a Tolna Város 
Önkormányzat keretében működő Családsegítő Központ 
Intézményfenntartó Társulás keretében végzi.  
(8) Az ellátás iránti kérelmet Tolna Város Önkormányzat 
keretében működő Családsegítő Központ Intézményfenntartó 
Társulás vezetőjéhez lehet benyújtani.  
Családsegítés 
5438. § 
(1) Családsegítés keretében segítséget nyújt a működési 
területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy 
egyéb krízishelyzete miatt segítségre szoruló személynek, 
családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a 
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség 
megőrzése céljából.  
(2) A családsegítés keretében az önkormányzat képviselő-
testülete az Szt-ben meghatározott ellátásokat biztosítja. 
                                                             
53 Módosította a Képviselő-testület 3/2008.(II.27.)Kt. rendelet 
15.§-a, hatályos 2008. március 1. napjától 
54 Módosította a Képviselő-testület 3/2008.(II.27.)Kt. rendelet 
16.§-a, hatályos 2008. március 1. napjától  

(3) A családsegítést a képviselő-testület a Tolna Város 
Önkormányzat keretében működő Családsegítő Központ 
Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgálata – 
megállapodásunk alapján - útján biztosítja. 
(4) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmezőnek a Tolna Város 
Önkormányzat keretében működő Családsegítő Központ 
Intézmény Fenntartó Társulás vezetőjéhez kell szóban, vagy 
írásban benyújtani.  
(5) Az ellátás iránti kérelemről a Családsegítő Központ 
Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgálata vezetője dönt.  
Nappali ellátás 
39. § 
55Az ellátás szabályozása a Sztv. 65/F. § rendelkezéseinek 
megfelelően. 
Hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, 
- 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős 
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, 
önmaguk ellátására részben képes személyek, 
- 18. életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti 
kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve 
szenvedélybetegek, 
- 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes 
vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló 
fogyatékos, illetve autista személyek 
számára biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, 
társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai 
szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint 
megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. 
(1) Nappali ellátás szolgáltatásai: 
- napi egyszeri étkeztetés 
- szabadidős programok, foglalkoztatás (sajtótermékek, 
könyvek, kártya és társasjátékok, tömegkommunikációs 
eszközök igénybevételének lehetősége, közösségi programok), 
- egészségügyi ellátás (alapellátáshoz, szakellátáshoz jutás 
megszervezése, közösségi programok), 
- hivatalos ügyek intézése 
- mentális gondozás 
(2) Megszűnik a jogosultnak az ellátás, ha:  
- kéri az ellátás megszüntetését, 
- ápolásra szorul és házi segítségnyújtásra van szüksége, 
- kórokozó hordozóvá válik, 
- közveszélyes, vagy többszöri agresszív, fenyegető 
magatartásával a közösséget zavarja és beilleszkedni nem tud 
vagy nem akar, 
- a közösség sérelmére szabálysértést, vagy 
bűncselekményt követett el. 
(3) Azonnali hatállyal meg kell tagadni az ellátást annak a 
jogosultnak, aki: 
- az ellátást ittas állapotban veszi igénybe, 
- az alapvető közegészségügyi, járványügyi szabályokat 
nem tartja be, 
- agresszív magatartással zavarja a közösséget 
5639/A. § 
Tanyagondnoki szolgáltatás 
(1) A tanyagondnoki ellátás iránti kérelmet az ellátást igénylő 
nagykorú személy, vagy törvényes képviselője nyújthatja be 
az önkormányzat polgármesteri hivatalánál – szóban vagy 
írásban – a 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú 
melléklete szerinti formanyomtatványon. 
                                                             
55 Módosította a Képviselő-testület 3/2008.(II.27.)Kt. rendelet 
17.§-a, hatályos 2008. március 1. napjától 
56 Beiktatta a Képviselő-testület 2/2009.(I.29.) rendelet 2.§-a, 
hatályos 2009. január 30. napjától 
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(2) A kérelmet bárki előterjesztheti, aki tudomást szerez 
olyan személyről, akinek az ellátása érdekében szükség van a 
tanyagondnok szolgáltatására. 
(3) A kérelemben meg kell jelölni azt az okot és célt, aminek 
elérése érdekében a tanyagondnoki szolgáltatást igénybe 
kívánja venni. 
(4) A tanyagondnoki szolgáltatás az étkeztetéshez és a házi 
segítségnyújtáshoz a Szakmai Programban meghatározott 
módon kapcsolódik. 
(5) A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételének 
engedélyezéséről a polgármester egyedi határozatában dönt. 
A tanyagondnoki ellátás lehet eseti (egy alkalomra szóló), 
vagy folyamatosan nyújtott ellátás.  
(6) A folyamatos ellátásra való jogosultságot évente március 
31-ig felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatról hozott határozat 
az ellátást vagy megszünteti, vagy az ellátás további 
folyamatos biztosításáról rendelkezik. 
(7) Az ellátásra való jogosultság megállapításánál, az alábbi 

szempontokat kell figyelembe venni: 
a) Ellátásra jogosultak a szociális étkeztetésben történő 
közreműködésnél a koruk és/vagy egészségi állapotuk miatt 
rászoruló azon személyek, akik önmaguk ellátására saját 
erőből nem képesek, és mások róluk nem gondoskodnak. 
Ellátottak körébe tartozik továbbá azok, akik a 
tömegközlekedés hiányosságai miatt a szociális helyzetükből 
adódóan a belterületen és a környező településeken elérhető 
közszolgáltatásokat nem tudják igénybe venni: 
1. 70 év feletti idősek, 
2. az egészségi állapotuk miatt rászorulók,  
3. a legalább 67 %-ban egészségkárosodottak, 
4. fogyatékos, szenvedélybeteg és hajléktalan személyek, 
valamint 
5. azon személyek, akik egészségügyi rászorultságukat a 
háziorvos által igazolják. 
b) Ellátásra jogosultak a házi segítségnyújtásnál,  
családsegítésnél történő közreműködésben: 
1. Azok a személyek, akik koruk és/vagy egészségi 
állapotuk miatt önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, 
és mások róluk nem gondoskodnak.  
2. Ellátottak körébe tartozik továbbá azok, akik a 
tömegközlekedés hiányosságai miatt a szociális helyzetükből 
adódóan a belterületen és a környező településeken elérhető 
közszolgáltatásokat nem tudják igénybe venni. 
(8) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében nyújtott ellátás 
megszűnik: 
a.)  kérelmező halálával, 
b.)  kérelmező lemondása által, 
c.)  ha az ellátásban részesülő személy a szolgáltatásra a 
felülvizsgálat eredményeként már nem szorul rá - és az 
ellátás megszüntetéséről jogerős határozat született- a 
határozatban megállapított időponttól. 
 (9) A rendeletben szabályozott és a szakmai programban 

meghatározott tanyagondnoki szolgálat szociális jellegű 
szolgáltatásainak igénybevétele térítésmentes. 

V. FEJEZET 
INTÉZMÉNYI JOGVISZONY 
I. cím 
Általános szabályok 
40. § 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes 
képviselője kérelmére történik. 
(2) Az ellátások igénybevételére irányuló kérelmet az 
intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. 

(3) A kérelemről az intézményvezető dönt. 
57(4) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha 
indokolt az igénylő azonnali ellátása.  Az írásos kérelmet és 
a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.  
 (5) Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban 
részesíti azt, aki a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 15. § (1) 
bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. 
41. § 
Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást 
igénylővel, illetőleg törvényes képviselőjével szerződést kell 
kötni. A szerződés tartalmazza: 
a) az intézményi ellátás időtartamát (határozott, vagy 
határozatlan időtartam megjelölését), 
b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, körét, 
c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére 
vonatkozó szabályokat, 
42. § 
(1) A jogosultak érdekvédelmére vonatkozó részletes 

szabályokat az intézmény szervezeti és működési 
szabályzata határozza meg. 

(2) Az intézményi jogviszony megszűnésére, illetve 
megszüntetésére a Szt. 100 – 10l. §-ában foglaltakat kell 
alkalmazni. 

58II. cím 
A fizetendő személyi térítési díj és csökkentésének, 
elengedésének esetei, módjai 
43. § 
(1) Ha az Szt. másként nem rendelkezik, a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokért személyi térítési díjat 
kell fizetni.  
(2) A személyi  térítési díjat  
a) az ellátást igénybe vevő jogosult, 
b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes 
képviselő, 
c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli 
rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, 
akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási 
kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és 
félszeresét, 
d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, 
e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a 
c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles 
és képes személy) 
köteles megfizetni (az a)-e) pont alattiak a továbbiakban 
együtt: kötelezett). 
(3) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az 
ellátottat, 
a) aki jövedelemmel nem rendelkezik, 
b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek a 
családja jövedelemmel 
(119/C. §) nem rendelkezik. 
(4) A személyi térítési díj összege évente két alkalommal 
vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az 
ellátott, illetve étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a 
családja jövedelme 
a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben 
meghatározott térítési díjfizetési kötelezettségének nem tud 
eleget tenni; 
                                                             
57 Módosította a Képviselő-testület 3/2008.(II.27.)Kt. rendelet 
18.§-a, hatályos 2008. március 1. napjától 
58 Beiktatatta a Képviselő-testület 3/2008.(II.27.)Kt. rendelet 
19.§-a, hatályos 2008. március 1. napjától 
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(b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. 
44. § 
(1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának 
megállapításánál 
a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi 
jövedelmét, 
b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében az Szt. 
119/C. § (3) bekezdése szerinti jövedelemigazolásban 
meghatározott jövedelmet, 
c) kiskorú igénybe vevő esetén - a b) pont szerinti 
kivétellel - a vele közös háztartásban élő szülők egy főre 
jutó rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. 
(2) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az (1) 
bekezdés szerinti jövedelem 
a) 25%-át étkeztetés, 
b) 20%-át házi segítségnyújtás, 
c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is 
biztosítanak,  
d) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

esetében. 
(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi 
térítési díját a képviselő-testület, évenként kétszer 
állapíthatja meg. Az intézményi térítési díjakat e rendelet 
591. sz. melléklete tartalmazza. 
(4) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi 

térítési díj összegét. 
(5) Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet Fadd 

Nagyközség Önkormányzata Művelődési és Jóléti 
Bizottságától kell kérni. 

 (6) Térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség legfeljebb 6 
hónap időtartamra adható.  
45.§  
A személyi térítési díjak megfizetése 
(1) A személyi térítési díjat személyes gondoskodási 

formáknál havonta utólag kell megfizetni. 
(2) A befizetett és a ténylegesen fizetendő személyi térítési 
díj különbözetét a következő befizetés alkalmával a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjáról szóló 29/1993. (II.27.) Korm. rendelet 5. § (4) 
bekezdése szerint korrigálni kell.  
(3) A szolgáltatások, illetve ellátások igénybe vételének 
szüneteltetését a szüneteltetés első napját megelőző két 
munkanappal korábban írásban kell megtenni az 
intézményvezetőnek. 
46.§  
Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között 
kötendő megállapodás 
Az intézményvezető az intézményi ellátás igénybevételekor 
írásban megállapodást köt a szolgáltatásban részesülő 
személlyel, illetve törvényes képviselőjével. A 
megállapodásban ki kell térni az Szt. 94/B. és 94/D. §-ában 
foglaltakon túl az alábbiakra is: 
a) étkeztetés esetén az étkeztetés módjára; 
b) házi segítségnyújtás esetén a segítségnyújtás tartamára, 
időpontjára; 
c) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés 
időpontjára, módjára; 
d) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, 
kórházi ápolás, elutazás) az előzetes bejelentési kötelezettség 
szabályaira; 
                                                             
59 Módosította a Képviselő-testület 4/2009.(II.11.)Kt. rendelet 
14.§-a, hatályos 2009. március 1. napjától 

e) az ellátás megkezdésének időpontjára; 
f) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó 
figyelmeztetésre; 
g) a döntések elleni jogorvoslat módjára. 
47.§ 
Az intézményi jogviszony megszűnése 
(1) Az intézményi ellátás megszűnik az Szt. 100. § és 101.§-

ában foglalt esetekben és módon. 
(2) Az alapellátás megszűnik, ha az igénylő: 
a.) a térítési díjat 2 hónapon keresztül nem fizeti ki, kivéve, 
ha ingyenes ellátásban kell részesíteni, 
b.) a szolgáltatást 3 hónapon keresztül nem veszi igénybe, 
c.) elhalálozik, 
 d.) kéri az ellátás megszüntetését. 
(3) Az alapellátás megszüntetése az intézményvezető 

hatásköre. Az ellátás megszűnéséről az intézményvezető 
írásban értesíti az ellátásban részesülőt. 

(4) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente két 
alkalommal állapítja meg.  

(5) A térítési díj megállapítására, beszedésére vonatkozóan e 
rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében az Szt. 
114-119. §-ában foglaltak az irányadók. 
48. § 
Házirend 
Az intézmények házirendjét a Művelődési és Jóléti Bizottság 
hagyja jóvá.  
Egyéb rendelkezések 
49. § 
A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet, 
az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának 
szabályairól szóló 62/2006. (III.27.) Korm. rendelet továbbá  
a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet idevonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
VI. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
50. § 
(1) Jelen rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba, 

rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
a szociális ellátásokról szóló 8/2005. (IV.01.) Kt. sz. 
rendelet. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben 
szabályozott módon gondoskodik.  

   
       Fülöp János sk.     Herczig Gáborné sk. 
         polgármester                     jegyző 
 
 
 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat  
7133 Fadd, Templom u. 6.  
Családgondozók: Link Edina, Nyúl Annamária  
Tel.: 446-692 
Bogdánné Posch Mónika 
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, péntek: 8.00 - 12.00 
Sürgős esetekben Tolna: Tel.: 443-825
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A  S Z O C IÁ L IS  E L L Á TÁ S O K  S Z A B Á L Y A I R Ó L  s z ó ló  8 / 2 0 0 6 . ( V I. 2 8 . )  K T .  R E N D E L E T  
1. számú melléklete 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díja 
 (Az intézményi térítési díj esetében figyelembe kell venni az 
Szt. 116. §-át, továbbá az Szt. 115.§ (2) bekezdését, mely 
szerint a térítési díjat konkrét összegben kell 
megállapítani.) 
Nappali ellátás és étkeztetés az Idősek Klubjában: 
I. csoport *   276,- Ft/ebéd 
II. csoport *  358,- Ft/ebéd 
III. csoport *  425,- Ft/ebéd 
Szociális étkeztetés: 
I. csoport *   448,- Ft/ebéd 
II. csoport *  490,- Ft/ebéd 
III. csoport *  557,- Ft/ebéd 
Házi segítségnyújtás: 
Tolna Város Önkormányzatának a szociális igazgatás és 
szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 
19/2008.(IV.25.) önkormányzati rendeletében foglalt díj 
szerint 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 

Tolna Város Önkormányzatának a szociális igazgatás és 
szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 
19/2008.(IV.25.) önkormányzati rendeletében foglalt díj 
szerint  térítésmentes 
B/ Személyi térítési díj 
A személyi térítési díj felső határa a fenntartó által 
megállapított intézményi térítési díj összege, amely nem 
haladhatja meg az igénybevevő rendszeres havi 
jövedelmének 30%-át. Napi ellátás igénybevétele esetén a 
havi jövedelmet 30-cal kell osztani. 
A személyi térítési díjat az intézményi térítési díj 
alapulvételével az intézményvezető állapítja meg a jegyző 
által végzett jövedelemvizsgálatról kiadott igazolás alapján. 
*I. csoport: az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 
150%-át nem haladja meg.  
 II. csoport: az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 
150-300% között van.  
III. csoport: az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 
300%-át meghaladja.

 
A  S Z O C IÁ L IS  E L L Á TÁ S O K  S Z A B Á L Y A I R Ó L  s z ó ló  8 / 2 0 0 6 . ( V I. 2 8 . )  K T .  R E N D E L E T  
601. számú függeléke 
LAKÁSREZSI NORMATÍVA 2009. ÉVRE 
 

CSALÁD 
NAGYSÁG 

VILLAMOS 
FOGYASZTÁS 

IVÓVÍZ FOGYASZTÁS SZENNYVÍZ FOGYASZTÁS 

fő kWh/év Ft/év m3/fő/év Ft/év + alapdíj m3/fő/év Ft/év + alapdíj 
1 1980 65.340 30 8.280+4.200 30 8.280+3.170 
2 2520 83.160 60 16.560+4.200 60 16.560+3.170 
3 3060 100.980 90 24.840+4.200 90 24.840+3.170 
4 3600 118.800 120 33.120+4.200 120 33.120+3.170 
5 4140 136.620 150 41.400+4.200 150 41.400+3.170 
+1 540 17820 25 6.900 25 6.900 

 
LAKÁSREZSI NORMATÍVA A LAKÁSFŰTÉSI MÓDOZATOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL A 2009. ÉVRE 
 

CSALÁD 
NAGYSÁG 

NORMATÍV 
LAKÁSN. 

GÁZFŰTÉS VILLAMOS 
FŰTÉS 

OLAJFŰTÉS VEGYES 
TÜZELÉS 

fő m2 9461,-Ft/m2/év 3811,-Ft/m2/év 11145,-Ft/m2/év 3960,-Ft/m2/év 
1 40 378.444 152.473 445.824 158.400 
2 50 473.055 190.590 557.280 198.000 
3 75 709.586 285.885 835.920 297.000 
4 100 946.115 381.184 1.114.560 396.000 
+1 10 94.611 38.118 111.456 39.600 
 
Villany : 33 Ft/kWh 
Gáz :      170 Ft /m3 
Gázolaj : 258,00 Ft 
Áram: A1 34,365 + ÁFA  B 20,635+ ÁFA  átlag bruttó: 33,- Ft 
Szemétszállítási díj: 2600,- Ft+Áfa/ negyedév  1.040,-Ft/hó 
Ivóvíz, szennyvíz: 
Lakossági ivóvíz díja:  230,- Ft/m3+áfa, össz.: 276,- Ft/m3 

Alapdíj:   292 Ft/hó + áfa, össz: 350,- Ft/hó 
Lakossági szennyvíz alapdíj:  220,- Ft/hó + áfa  össz.: 264,- Ft/hó  
Fogyasztási díj : 230,- Ft/m3+áfa össz: 276,- Ft/m3 
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Polgármesteri Hivatal 
Gondozási Központja 
7133 Fadd, Mátyás király u. 11. 
Vezető: Erős Józsefné  
Tel.: 447-605 
email:  
           idosekotthona@tolna.net 
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Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2009.(I.29.) számú rendelete 
a tanyagondnoki szolgáltatásról 
 
A Képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. tv 92.§ (1) 
bekezdése alapján, a módosított 1/2000.(I.7.)SZCSM rendelet 
39.§(1)-(3) bekezdései figyelembevételével az alábbi 
rendeletet alkotja. 
Általános rész 
1. § 
A képviselő-testület 2009. február 1. napjával tanyagondnoki 
szolgálatot hoz létre és működtet a 2. §- ban meghatározott 
célok megvalósítása érdekében. 
A rendelet célja 
2. § 
(1) A rendelet célja: a tanyagondnoki szolgálat létrehozása, a 
szolgálat működtetésének és a szolgáltatás igénybevételének 
részletes szabályozása. 
(2) A tanyagondnoki szolgálat célja a hátrányos helyzetű, 
szolgáltatáshiányos külterületi vagy egyéb belterületi, 
valamint a tanyasi lakott helyek esélyegyenlőségének 
növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a 
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális 
alapellátások kiépítésének elősegítése, a települések 
szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, 
valamint a jobb életminőség elérése.  
A rendelet hatálya 
3. § 
A rendelet területi és személyi hatálya kiterjed Fadd 
nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel, vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező: 
a.)  magyar állampolgárokra, 
b.)  magyar hatóságok által menekültként elismert 
személyekre, továbbá 
c.)  az állandó tartózkodásra jogosító személyi 
igazolvánnyal rendelkező bevándorolt személyekre. 
Hatáskör 
4. § 
(1) A tanyagondnok által nyújtott szolgáltatás működési 

engedélyhez kötött tevékenység. 
(2) A tanyagondnok kinevezése és közalkalmazotti 

jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése 
a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, döntését 
egyszerű szótöbbség szavazati aránnyal hozza meg. 

(3) A tanyagondnok felett az egyéb munkáltatói jogokat 
a polgármester gyakorolja. 

(4) A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételének 
elbírálásáról átruházott hatáskörben a polgármester 
dönt. 

(5) A tanyagondnok az elvégzett munkáról a tárgyévet 
követő minden év március 31-ig köteles beszámolni 
a képviselő-testületnek. 

A szolgáltatás tartalma 
5. § 
(1) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében nyújtott szociális 

ellátási feladatokat a szakmai program részletesen 
tartalmazza a rendelet 1. számú mellékleteként. 

(2) A szakmai program tartalmát, a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működési feltételeiről szóló módosított 1/2000.(I.7.) 
SZCSM rendelet 39. § (5) bekezdése határozza meg. 

 
Eljárási szabályok 
6. § 
A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételével és a 
jogosultság megállapításával kapcsolatos eljárási szabályokat 
Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 
szociális ellátások szabályairól szóló 8/2006.(VI.28.) 
rendelete tartalmazza. 
(1) A tanyagondnoki ellátás iránti kérelmet az ellátást igénylő 
nagykorú személy, vagy törvényes képviselője nyújthatja be 
az önkormányzat polgármesteri hivatalánál – szóban vagy 
írásban – a 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú 
melléklete szerinti formanyomtatványon. 
(2) A kérelmet hivatalból a szociális- és családgondozó, 
egészségügyi-, védőnői ellátást végző szolgálat munkatársa is 
előterjesztheti, aki tudomást szerez olyan személyről, akinek 
az ellátása érdekében szükség van a tanyagondnok 
szolgáltatására. 
(3) A kérelemben meg kell jelölni azt az okot és célt, aminek 
elérése érdekében a tanyagondnoki szolgáltatást igénybe 
kívánja venni. 
(4) A tanyagondnoki szolgáltatás az étkeztetéshez és a házi 
segítségnyújtáshoz a szakmai programban meghatározott 
módon kapcsolódik. 
(5) A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételének 
engedélyezéséről a polgármester egyedi határozatában dönt. 
A tanyagondnoki ellátás lehet eseti (egy alkalomra szóló), 
vagy folyamatosan nyújtott ellátás.  
(6) A folyamatos ellátásra való jogosultságot évente március 
31-ig felül kell vizsgálni. A polgármester felülvizsgálatról 
hozott határozata az ellátást vagy megszünteti, vagy az ellátás 
további folyamatos biztosításáról rendelkezik. 
(7) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében nyújtott ellátás 
megszűnik: 
a.)  kérelmező halálával, 
b.)  kérelmező lemondása által, 
c.)  ha az ellátásban részesülő személy a szolgáltatásra a 
felülvizsgálat eredményeként már nem szorul rá - és az 
ellátás megszüntetéséről jogerős határozat született- a 
határozatban megállapított időponttól. 
(8) A rendeletben szabályozott és a szakmai programban 
meghatározott tanyagondnoki szolgálat szociális jellegű 
szolgáltatásainak igénybevétele, valamint az önkormányzati 
közfeladatok körébe tartozó személyszállítási, közösségi, 
művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, 
segítése, rendezvényekkel kapcsolatos beszerzések, helyszín 
biztosítása, berendezés megoldása térítésmentes. 
(9) A tanyagondnok nem önkormányzati közösségi 
rendezvényekhez kötődő személyszállítási szolgáltatást is 
végezhet térítés ellenében társadalmi, civil és egyéb 
szervezetek részére. Az így vállalt szolgáltatás csak abban az 
esetben végezhető, ha a tanyagondnoki szolgálat szakmai 
programjában meghatározott alapfeladatok ellátását nem 
akadályozza. A szolgáltatásért fizetendő térítési díj 
összegéről az igénybevevő és az önkormányzat 
képviseletében eljáró polgármester egyedi polgárjogi 
megállapodást (szerződést) köt. Az igénybevevő a kibocsátott 
számla alapján téríti meg a fizetendő díjat a tanyagondnoki 
szolgáltatásért. 
(10) A tanyagondnok tevékenységének, a szolgáltatások 
igénybevételének dokumentálására a Tanyagondnoki Hálózat 
Országos Módszertani Osztálya által készített 
formanyomtatványt használja. 
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Vegyes rendelkezések 
7. § 
(1) A képviselő-testület a tanyagondnoki szolgáltatás 

ellátásához gépjárművet biztosít. 
(2) A gépjármű használatára és igénybevételére vonatkozó 

szabályozást a rendelet 2. számú mellékleteként a 
gépjármű üzemeltetési szabályzat tartalmazza. 

Záró rendelkezések 
8. § 
 (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, az e 
rendelettel megállapított tanyagondnoki szolgáltatás 2009. 
február 1-től vehető igénybe. 
 

 (2) E rendelet mellékletei: 
a.) tanyagondnoki szolgálat szakmai programja (1. számú 
melléklet), 
b.) tanyagondnoki szolgálat gépjármű üzemeltetési 
szabályzata (2. számú melléklet). 

Fülöp János     Herczig Gáborné 
polgármester              jegyző 

Kihirdetési záradék: 
A rendelet 2008. január 30-án a helyben szokásos módon 
kihirdetésre került. 

Herczig Gáborné 
                                                         jegyző 

 
 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ 
 

Ügyintézőinket a telefonközponton keresztül 
közvetlenül a következő mellékszámokon 

hívhatják: m
el

lé
k 

Titkárság 0 
Papik Sándor pénzügyi csoportvezető   1 
Genye András műszaki ügyintéző 2 
Kákonyi Orsolya igazgatási ügyintéző 3 
Farkas Ildikó  gyámügyi ügyintéző 4 
Szociális igazgatás 
Nyirati Kinga 
Márkusné Kapronczai Anita 

5 

Dömötör Józsefné  pénzügyi ügyintéző 6 
Adó iroda 
Dr. Pásztor Istvánné 
Kanczlerné Kőrösi Edit 
Otoltics Gyuláné 

7 

Pénzügyi iroda 
Abonyi Lajosné 
Márkus Magdolna 

8 

Antusné Bari Julianna igazgatási csoportvezető   9 
 
 

Polgármesteri Hivatal Fadd Térítési díjak 2009. március 1-től 
Étkezési forma Térítési díjak 2009. március 1-től összesen 

tízórai ebéd uzsonna 
Óvodás gyerek 70 244 63 377 
Részétkezés 
   Ebéd  244  244 
   Tízórai+ebéd 70 244  314 
 
Iskolás gyerek 70 283 63 413 
Részétkezés 
   Ebéd  283  283 
   Tízórai+ebéd 70 283  353 
Szociális étkeztetés  628  628 
Vendégétkező  523,-Ft + ÁFA  523,-Ft + ÁFA 
Az önkormányzat által végzett egyéb étkeztetés ÁFA köteles szolgáltatás. A szociális étkeztetésnél a napközi konyhának 
fizetendő ebéd díját Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások szabályairól szóló 
8/2006.(VI.28.)Kt. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A vendégétkezők esetében a térítési díj ÁFA tartalma a 
mindenkor hatályos ÁFA törvénynek megfelelő mérték, jelenleg 20 %. Az étkezésért fizetendő térítési díjat az önkormányzat 
képviselő-testülete rendeletben vagy határozattal jogosult megállapítani. 
Egy adag ebédet tartalmazó étkezés előállítási költsége 2008. évben 628,- Ft volt. 

Tisztelt Lakosaink! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri 
Hivatal telefonos ügyintézése telefon-
központon keresztül történik.  
Az azonos hívószámon kezdeményezett 
hívásokat érkezési sorrendben tudjuk 
fogadni, emiatt gyakran előfordul, hogy a 
447-998-as – közismert – hívószámon nem 
érik el ügyintézőinket.  
A telefonközpont az alábbi számokon is 
fogadja hívásaikat, elkerülve az esetleges 
sikertelen próbálkozást: 

74/546-014 
74/546-017 
74/546-018 
74/447-507 

Fax számunk változatlanul a 74/447-182. 
E-mail címünk: titkarsagfaddph@tolna.net 
 

Polgármesteri Hivatal, Fadd 

mailto:titkarsagfaddph@tolna.net
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Z ÖL D R O V AT  
 

A zöldfelület-gazdálkodás, mint önkormányzati feladat 
Magyarországon az a település, amely 
rendelkezik a zöldfelületi ingatlan-vagyon 
kataszterrel is, megfelelően gazdálkodik, 
sáfárkodik az adófizetők pénzéből fenn-
tartott, fejlesztett közterületekkel, és az 
aktuális vezetés megfelelően tervezheti a 
fenntartási munkákat, annak költségeit. 
Zöldfelületi ingatlanvagyon-leltár: 
Átláthatóságot, precíz nyilvántartást, 
kezelhetőséget teremt az ingatlan-vagyon–
leltár, az ingatlan nyilvántartás és vagyon-
gazdálkodás számára, valamint a település 
vezetői el tudnak számolni a rájuk bízott 
önkormányzati tulajdonú forgalomképtelen, 
esetleg korlátozottan forgalomképes terüle-
teikkel. 
Elsődleges adatforrások, közé tartozik a 
földhivatali nyilvántartás, a közműnyilván-
tartás, geodéziai és légi felvételek, az 
önkormányzat saját, meglévő számviteli 
nyilvántartásai, építési dokumentációk, 
valamint a parkfenntartás meglévő, 
naturális adatai. 
A zöldfelületek közé – mint ingatlan-
vagyon-elemek közé – önkormányzati 
tulajdonú, a helyi szabályozási tervben 
zöldterületként, közutak zöldsávjaként, 
erdőként, intézményi területek zöld-
felületeként (pl.: óvoda, iskola, idősek 
otthona, polgármesteri hivatal, gondnoksági 
irodák, művelődési házat, udvart övező  
zöldfelületek, stb.) szereplő területek 
tartoznak e körbe. 
Amikor az adott település elhatározta, hogy 
próbálja a közterületein található 
zöldfelületeit, parkjait fenntartani, meg kell, 
hogy határozza céljait, meg kell, hogy 
tervezze a szakterületekkel kapcsolatos 
feladatait és gondoskodjon a mindenkor 
érvényes jogszabályi előírások figye-
lembevétele mellett a gazdaságos, 
folyamatos, minőségi végrehajtásról. 
Ma a szakma a következők szerint 
határozza meg a zöldfelület-gazdálkodást: 
Mint tudomány a települések zöld-
felületeire vonatkozó célok, használati-
fejlesztési elvek, és lehetséges gyakorlati 
megoldások megfogalmazása. 

Mint infrastruktúra a zöldterületekhez 
hozzárendelő szervezetek, ezek műkö-
désének, fennmaradásának és fejlesz-
tésének a biztosítását szolgáló eszközök és 
források összessége. 
Zöldfelület-gazdálkodás „gyakorlati 
szempontból”: A települések zöldfelüle-
teire kiterjedő tervezési, építési és építés-
szervezési, fenntartási, felújítási, üzemel-
tetési, fejlesztési, forrásbiztosítási, ellen-
őrzési, igazgatási, hatósági feladatok 
összessége. 
Mit jelent ez a gyakorlatban, miként 
különülnek el és maradnak mégis 
egységben a feladatkörök? 
 
1. Hatósági feladatok (jegyzői, építésügyi, 
szabálysértési hatósági feladatok, 
hatáskörök): építést, használatbavételt 
engedélyezhet. Szankcionálhatja az 
engedélynélküli fakivágásokat. 
A zöldfelületekkel, mint vagyon-tárgyakkal 
a vagyongazdálkodási feladatok körében 
gazdálkodhat.  
(pl.: zöldterület, telek, vízpartot övező és 
egyéb területek eladásának, átjátszásának, 
elkótyavetyélésének megakadályozása). 
Igazgatósági tevékenységen belül a 
zöldfelületekkel kapcsolatban helyi 
rendeletet alkothat (köztisztasági rendelet, 
védett épületekről szóló rendelkezés, 
egyebek), nyilván-tartásokat fektethet fel, a 
lakosságnak szolgáltatási feladatot lát el, 
vagyis fenntartja a meglévő zöldfelületet. 
 
2. Műszaki szabályozás feladata a 
zöldfelület-létesítéssel és fenntartással, 
fejlesztéssel kapcsolatos olyan kötelező  
vagy ajánlott normatívák, technológiai 
megoldások megfogalmazása, amelyek a 
szakszerűség növelése, az egészséges 
környezet miatt kerülnek leírásra (ajánlott 
felületi arányok, öntözés, kaszálás 
gyakorisága, telepítési előírások, 
játszóterek üzemeltetése, stb.) 
Nem lehet fenntartási, karbantartási 
munkákat pontos tervezés nélkül 
hatékonyan, gazdaságosan végezni, hiszen 

a szabályozás feltételez egy tervezett 
majdani megvalósítást, amire kiszámolták a 
pontos kiadásokat, meg tervezték a szakmai 
és betanított munkaerőigényt, megter-
vezték, miként lehet bevonni a civil, 
környezetéért, tenni akaró személyt.  
3. Gazdasági szabályozás elsősorban 
ajánlások formájában a vagyon-értékelésre, 
helyi szabálysértések szankcionálására, 
forrásbiztosításra, költséggazdálkodásra 
vonatkozik.  
A legalapvetőbb zöldfelület-gazdálkodási 
alapadat a meglévő területek nagyságának, 
összetételének pontos naprakész ismerete. 
A zöldfelület, parkfenntartás esetében is a 
helyes gazdálkodás alapja, az adott évre 
történő tervezés, kitűzött programok 
ütemezése, megvalósítási tervek írásban 
történő lefektetése. Elsősorban pénz-
ügyileg, hiszen az adott települések vezetői, 
képviselői a befolyt adókat, normatívákat 
elosztják a költségvetésükben, ezért a 
szolgáltatónak előre meg kell terveznie az 
önköltségen alapuló díjakat, feladatokat, 
szükséges létszámokat (fenntartást végző  
intézmény gazdasági és szakmai munkákat 
irányító vezető, gazdasági társaság ügy-
vezetőjének szakmai feladata, kötelessége). 
Az előzőekben ismertetett 3-as egység 
egyik alappillére a fenntartásnak.  
Mint láthatja a kedves olvasó még nem is 
kapáltunk és kaszáltunk.  
Önámítás, ha azt hisszük, hogy elég a józan 
paraszti ész, az állam által közmunkára 
ítéltek igába hajtása, és nem látjuk be, hogy 
jövőnk csak a megtervezett, átgondolt, 
szakmaiságot nem nélkülöző vezetői, 
valamint a végrehajtást biztosító betanított, 
megtanított munkaerővel történő munka-
végzéssel képzelhető el. Sok esetben nem 
pénz kérdése az, hogy miként végezzük 
feladatunkat. 
A hozzáállásunk, elhivatottságunk, ráter-
mettségünk, a közösségért érzett felelős-
ségünk az, ami átlendíthet, és előre vihet 
akár a kapálás és kaszálás területén is. 

Benis Brigitta 

 

EG Y H ÁZ  
 

A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ 2009. ÉV MÁRCIUS-ÁPRILIS HAVÁNAK FŐBB ÜNNEPEI 
 
MÁRCIUS 1-ÉN NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA – HAMVASZKODÁS 
BÁRKI KÉRHETI, FELEKEZETTŐL FÜGGETLENÜL, MERT NEM 
SZENTSÉG, HANEM SZENTELMÉNY, FELTÉTELE CSUPÁN AZ, HOGY 
HIGYJEN AZ ÁLDÁS EREJÉBEN. 
ÁPRILIS 2-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN 17 ÓRAI KEZDETTEL ÖKUMENIKUS 
IMAÓRA A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN, KERESZTÚTTAL 
ÁPRILIS 5. - VIRÁGVASÁRNAP 
BARKASZENTELÉS – PASSIÓ - A BORÓKA ÉNEKKAR TESZI 
ÜNNEPÉLYESSÉ A SZENTMISÉT 
ÁPRILIS 9. - NAGYCSÜTÖRTÖK 
ÜNNEPI SZENTMISE - AZ OLTÁRI SZENTSÉG ÜNNEPE - PAPSÁG 
SZENTSÉGÉNEK ÜNNEPE 

ÁPRILIS 10. - NAGYPÉNTEK 
ÜNNEPI LITURGIA - HÓDOLAT A KERESZT ELŐTT – PASSIÓ - 
KÁLVÁRIA TEMETŐBEN KERESZTÚT 
ÁPRILIS 11. – NAGYSZOMBAT 
TŰZSZENTELÉS – KERESZTVÍZ SZENTELÉS – HÚSVÉTI ÖRÖMÉNEK – 
FELTÁMADÁSI KÖRMENET A FÍLIÁK TAGJAI RÉSZVÉTELÉVEL 
ÁPRILIS 12. – HÚSVÉT VASÁRNAP 
ÁPRILIS 26. – BÚZASZENTELŐ – HÚSVÉT HARMADIK VASÁRNAPJA 
MINDEN VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAPOKON SZERETETTEL VÁRJUK 
KEDVES MINDANNYIUKAT! 
A SZENTMISÉK MINDEN VASÁRNAP 10 ÓRAKOR KEZDŐDNEK. 
A HARANGSZÓ MINDIG MINDENKIT HÍV, MINDIG MINDENKIT VÁR. 

 



FADDI HÍREK 2009.MÁRCIUS 

28 

 

AU T Ó B U SZ  M EN ET R EN D  
 

Autóbusz járatok indulnak Fadd, aut. vt. megállóhelyről 
ÉRVÉNYES: 2008. december 14-től 

Munkanapokon 
(hétfőtől - péntekig)  

Szabadnap 
(szombat) 

Munkaszüneti nap 
(vasárnap) 

Budapest, Népliget 
4:31 5:56     4:31 5:56  5:56 M13:58  

Dunaszentgyörgy, Béke tér 
14:40 19:17     12:52 14:40 19:17 12:52   

Fadd - Dombori, vegyesbolt 
6:10  7:07 8:35 10:55 15:07 17:05  7:07 8:35 10:55 g 7:07 8:35 10:55 

(19:10      13:50 16:35 c17:35 13:50 16:35 c17:35 
Gerjen, aut. vt. 

6:47 10:35 12:26 14:40 15:15 , 16:20 6:47 10:35 14:40 8:35 14:45 20:04 
17:15 18:22 19:17 20:57 22:48  15:15 18:22 19:17    

 

Paks, aut. áll. 
4:31 5:56 6:47 9:35 10:35 14:05 4:31 5:56 6:47 5:56 8:35 M13:58 

16:05 17:26 20:05 21:45 22:48  8:35 10:35 14:05 14:45 17:20 22:48 
      16:05      

Szekszárd, aut. áll 
4:15 4:40 4:40 5:05 5:10 6:12 4:40 5:00 6:12 5:02 6:55 g 7:40 
6:20 6:30 6:37 ,  6:40 _6:40 , 7:00 6:30  7:40 9:35 9:05 9:10 10:20 

_ 7:10  7:40 9:35 10:20 11:30 12:37 10:20 11:30 13:00 11:30 13:17 14:25 
12:55 _13:50 _13:50 , 14:40 14:45 15:12 14:25 15:12 15:44 15:44 16:05 17:20 
15:44 15:45 16:05 17:17 17:40 18:32 17:17 17:20 c 18:10 c 18:10 18:50 19:15 

T19:15 ( 19:40 Z 19:59 21:14   c 19:15 Z 19:59 21:14 c 19:15 21:14  
Tolna, Szent István tér 

15:26 21:30     13:19 15:26     
Tolna, Gimnázium 

13:50            
 
JELMAGYARÁZAT: 
, : iskolai előadási napokon. 
_ : tanszünetben munkanapokon. 
g.: V. 31-ig és IX. 1-jétől munkaszüneti napok kivételével naponta, valamint VI. 1-jétől VIII. 31-ig naponta 
M:  hetek első iskolai napját megelőző napon 
T: V. 31-ig IX. 1-jétől munkanapokon 
( : VI. 1-jétől VIII. 31-ig munkanapokon 
Z: szabadnapok kivételével naponta, de nem közlekedik XII. 25-én és XII. 26-án 
c: VI. 1-jétől VIII. 31-ig szabad- és munkaszüneti napokon 
 
 

KÖNYVAJÁNLÓ 
2008-ban jelent meg Fórizs Tamásnak a Rapszódikus szerelem című könyve, amelynek az alcíme: költészet, romantika, 
háború. A címből és az alcímből következik, hogy a könyvet a romantikus történeteket kedvelő olvasóknak kellene ajánlanom, 
de nem ezt teszem. Szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani a könyvet és a szerzőt, aki nem más, mint egy 17 éves 
faddi fiatalember. Fórizs Tamás 1991. november 26-án született. Faddon élt az elmúlt évig. Itt járt általános iskolába. Tavaly 
Tokodra költözött, Esztergomban, a Géza Fejedelem Szakképző Iskolában tanul. Szabad idejében verseket, könyveket ír, költő-
író, magyar szakos tanár szeretne lenni. Már a második könyve kiadására készül, közben természetesen verseket is ír. Saját és 
kedvenc költőinek a verseit, ahol ez lehetséges, nagyon ügyesen beleszövi a történetbe. 
A Rapszódikus szerelem című könyv a faddi könyvtárban megtekinthető és megvásárolható. Kérem, nézze meg Ön is! 

            Fülöpné Z.M. 
 


