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Hírek a Kismanóknál
A nyarat megelőzve sürgő – forgó aktív hónapokat tudhatunk 
a hátunk mögött nem csak az ovi falain belül, hanem tágabb 
környezetünkből is. Lássuk, mi minden történt velünk a ta-
vasz beköszöntével!

Március elején kisebb létszámmal ugyan, de kapunk nyitva 
maradt minden olyan család kisgyermeke számára, akik nem 
tudták megoldani a felügyeletet a vírus ideje alatt. Az otthon 
maradt ovisokkal a már korábbihoz hasonló módon, digitá-
lisan igyekeztünk lépést tartani az ismeretek átadását illető-
en. Felmerülhet a kérdés sokakban, ugyan milyen ismeretet 
nyújthatunk, vagy akár szalaszthatunk el ilyen korú gyerme-
keknél az ovis napok kiesésével, amit otthon nem kapnak 
meg?! Pedig igenis értékes napok ezek a fejlődést tekintve is. 
Az alaposan megtervezett és az aktuális témák sokoldalú be-
mutatása a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően 
minden korcsoportban fontos feladat a pedagógus számára.  
Egy – egy jól kiválasztott mese, vers, vagy akár kézműves 
foglalkozás a maga ismeretnyújtása mellett meghatározó él-
ménnyel is bír. Ezeket a feladatokat a kialakult helyzet miatt 
a szülők segítő közreműködésével tudtuk megvalósítani 8 hé-
ten keresztül. Köszönjük mindannyijuk áldozatos munkáját! 
A háttérben a jól megszervezett túraútvonalak által a meleg 
étkezés is elkerült minden olyan háztartásba, ahol erre igényt 
tartottak. Dadusaink „sofőrjeikkel” hétről – hétre rutinosab-
ban szállították házhoz az ebédet.

A nyuszi ebben az időben sem volt rest, ovis ajándékát 
az óvó néniknél hagyta, majd az újbóli találkozást követően 
minden kis kézbe került egy – egy belőle. Óvodavezetőnk 
által idén minden csoport több darab futóbiciklivel gazda-
godott, melyet a gyerekek örömmel használnak udvarunk 
térkövezett járdáján. Köszönjük minden „kismanó” és peda-
gógus nevében!

Alig halkultak el az óvoda falai, a Nyuszi csoport Zsuzsi 
óvó nénije nagy megmérettetés súlyával lépett be a kapun, 
majd egy hosszabb szakmai beszélgetés után megkönnyeb-
bülve hagyta el a digitális világot aznapra. Büszkék vagyunk 
rá mindannyian, hiszen kiváló teljesítménye már nem csak 
előttünk dicséretes, hanem a pedagógiai minősítését elbíráló 
szakemberek is remeknek találták. Ezúton is szeretettel gra-
tulálunk neked Zsuzsi, további boldog és kitartó munkát kí-
vánunk elhivatottságodhoz!

A közeljövőben Nagy Anita óvó néni, Szaksz Viktória 
óvó néni és Sersli Zoltánné Vera óvó néni intézményi tan-
felügyelet előtt áll, jómagam pedig a pedagógus minősítés ki-
hívásának izgalmait élem át október közepéig.

Az ügyeletes időszak lehetőséget biztosított minden kollé-
ganő számára, hogy felkészüljünk az azt követő mozgalmas 
hetekre. Az  április közepén történő nyitás első hete a visz-
sza- és összeszoktatás hete volt. Emellett az idő szűkösségét 
is figyelembe kellett vennünk, és észrevétlenül, de gyorsan 
„terhelés” alá is vettük a gyermekeket, csoportonként meg-
kezdődtek a közelgő anyák napjára történő felkészülések. En-

nek a szép és meghitt ünnepnek semmi sem szabhat gátat, 
így mindent bedobva, a technika ördögeit is olykor kicselezve 
kerültek feltöltésre zárt csoportjainkba a megható műsorok. 
Mindennek a jó oldalát nézve elmondhatom, hogy egy – egy 
gátlásos gyermeknek ez a fajta szereplés most könnyített a 
lelkén, bátrabban kiállt a kamera elé verset mondani, énekel-
ni, táncolni, ugyanakkor szülőként bízunk benne, hogy leg-
közelebb gyermekünkkel együtt élhetjük meg azt a szereplés-
re tervezett kis időt.

A Föld napjáról sem feledkeztünk meg, egy kellemes ta-
vaszi délelőtt az ovi udvara izgatott gyerekek hangjától volt 
hangos. Idén ezen rendezvényünket is a szülők nélkül kellett 
lebonyolítanunk, melyet az ovi Facebookos csoportjába fel-
töltött fotókkal igyekeztünk kárpótolni. A közös bemelegítő 
tornát követően lehetőség volt többek között az aszfaltra raj-
zolni, Öko – állomáson a szelektív szemétgyűjtésről ismere-
teket szerezni, székfoglaló játékot játszani a teraszon, saját 
kis virágot ültetni, mozgásos játékokkal az energiát levezetni, 
majd kis nasival újratöltekezni. 

Közben a májusfa – állítás izgalmait is átélhették a fiúk, 
majd a délutáni pihenésből felébredve, és az udvar hátsó fe-
lére kacsintgatva a lányoknak is örömöt hozott az arcára. Ud-
varunkat május végéig díszítette a szalagokkal megtűzdelt fa, 
mindaddig, amíg az ősi hagyományok alapján kitáncoltuk és 
megtörtént a Pünkösdi királyválasztás. A nagycsoportos 
fiúk közötti megmérettetésben Papp Ármin (Katica cs.) bi-

zonyult a legerősebbnek, párjául és egyben koronájának tu-
lajdonosaként pedig csoporttársát, Bognár Adélt választotta.

Ó V O D A
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Május első hetében izgalommal vártuk második oltásunk 
beadását is, melynek szerencsére nem sikerült ledöntenie 
egyikünket sem úgy a lábáról, hogy megfeledkezzünk a nya-
rat egyre közelebbinek hozó „Fagyi világnapjáról”. Rövid-
ke egyeztetés és az időjárás figyelése mellett az óvodavezető 
felajánlásával és a Macaron Cukrászda közreműködésével 
remek fagyizós és játszóterezős délelőtt várt minden óvodás-
ra. Ezt az élményt megkoronázva egy – egy buborékfújó is 

került minden gyermek kezébe Lerch Kevin jóvoltából. Kö-
szönjük! Hogy ne csak együnk, hanem egészségesen is éljünk, 
közlekedési hetet tartott minden csoport a Bartal kert árnyas 
fái alatt. Ennek a programnak az óvónők képzelete szabott 
csak határt, motorozó, kerékpározó, futóbicikliző, rollerező 
gyerekektől volt hangos a központ. 

Utazó óceonárium is helyet kapott óvodánk tornater-
mében, ahol egy mesevetítés közben a tenger élővilágának 
megóvására hívták fel a figyelmet. Ennek témáját szem előtt 
tartva szebbnél szebb fotók készültek a gyerekekről, amit a 
szülőknek lehetőségük volt megvásárolni.

Hagyományainkhoz híven ebben a félévben is megrende-
zésre kerültek a tehetséggondozó versenyeink: Bóbita vers
mondó versenyünk még a bezárás ideje alatt, a verseket 
szavaló gyermekek videójának feltöltésével valósult meg, 
majd minden résztvevő szorgalmáért és ügyességéért elisme-
rő oklevelet vehetett át. Kisokos matematikai verseny résztve-
vői közül helyezést értek el: I. Stefán Lilien Zselyke (Süni 
cs.), I. Bognár Ádám (Süni cs.), II. Debreceni Sára 
(Süni cs.), III. Kovács Nándor (Nyuszi cs.), III. Bognár 
Adél (Katica cs.). Örültünk a kiváló szereplésüknek. 

Lassan itt az év vége, ilyenkor a tanító nénik is ellátogatnak 
a csoportokba, hogy egy kicsit személyesen is megismerked-

jenek a leendő elsősökkel, és ők is bemutatkozhattak ballagó 
nagyjainknak.

Nagy izgalom és érdeklődés kíséri minden évben a kirán-
dulásokat. Idén egészen Veszprémig utaztunk el azért, hogy 
találkozhassunk állatkerti állatokkal. Az odavezető úton gye-
rekzsivajtól hangos buszok hazafelé élményekkel teli, fáradt, 
alvó ovisokat szállított.

A nagy kirándulást követően a Pumukli és a Katica cso-

port Dombori játszóterét vette birtokba egy napos délelőttön. 
Játék, séta és piknik várt aznap mindenkire, melynek sikeres-
ségét mi sem bizonyította jobban, mint a délutáni pihenést 
már alig váró fáradt gyermekek.

Alig ért véget az egyik kaland, máris követte a következő, 
a Gyermeknap. Érdekes állomások várták a gyerekeket a 
„Fanyűvő családi játékpark” által, akik már nem először 
kapták és fogadták el ovink meghívását. A megfáradt gyere-
keket idén is nasi, fagylalt és a Venyige Szövetkezet által 
felajánlott eper frissítette fel. Minden Kismanó Dömötör 
Léna (Nyuszi cs.) szülei felajánlásával egy – egy Dörmi 
macit vehetett kézbe, melyet ezúton is hálásan köszönünk 
nekik. Az oviban dolgozó felnőttekről sem feledkeztek meg 
Enikőék, a manapság már kisebb jelentőséggel bíró pedagó-
gus nap alkalmából mindannyiónk egy szelet cukrászdai sü-
teményt fogyaszthatott el. Nagyon örültünk neki, köszönjük 
szépen a törődést!

Szerencsére olyan helyzetben van óvodánk, hogy a felaján-
lásokból sosincs hiány. Czinkonné Simon Ircsi Vitamin 
Tanyájából számos gyermek részesült immunerősítő folya-
dékban. Hogy mely családokhoz jutott belőle, arról minden 
kisgyermek saját óvó nénije dönthetett. Ezúton tolmácsolom 
az óvoda dolgozóinak és az érintett szülőknek a köszönetét.
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Az adó 1 %-át idén is köszönettel fogadtuk azoktól, akik 
alapítványunkat méltónak találták a felajánlásra. A  tavalyi 
évben ebből befolyt összeg 182.172 Ft volt, mely természe-
tesen a gyermekekre fordítódik.

A jókedvű napokat egy érzelgősebb esemény váltotta fel 
június elején. A búcsúzás mindig szomorú, így volt ez június 
első hetében is, amikor a nagycsoportosok ballagását tartotta 
minden csoport. Vége lett a gondtalan ovis életnek, kezdődik 

szeptembertől az iskola. Útravalóul ezúton is sikeres iskolai 
éveket kívánok nekik.

Az elballagott nagycsoportosok helyére új kispajtások ér-
keznek, akiket szüleik a tavaszi félév meghirdetett hetében 
írathattak be, majd június elején megtörtént az ún. „Minis 
szülői értekezlet”.

Kovácsné Fehér Patrícia óvó néni másodszor is anyai 
örömök elé nézett, június 20-án megszületett Botond kisfiúk. 
Nagyon sok boldogságot és jó egészséget kívánunk nekik!

A Pumukli csoport dadusa hosszú munkás éveit a nyáron 
befejezte. Németh Györgyné Teca dadus nyugdíjba vo-
nulását is megünnepeltük, egyben megsirattuk. Ünnepélyes 

műsorral, majd egy szabadabb vacsorával köszöntük meg 
neki a szülőkkel és gyerekekkel együtt a hosszú éveken át tar-
tó önzetlen gondoskodását sok –sok apróság felé. Személyi-
sége nem csak a gyerekeknek fog hiányozni, hanem nekünk, 
a kolléganőinek is. Vidámsága, segítőkészsége, a szívből jövő 
tanácsai mindig jókor érkeztek. Drága Teca dadusunk, kívá-
nunk neked pihenéssel töltött hosszú életed mellé tartalmas 
és boldog unokázós időt. Óvodánk kapuja mindig nyitva áll 
előtted, szeretettel várunk vissza nem csak akkor, ha uno-
kádért érkezel, hanem minden rendezvényünkre és prog-
ramunkra. Helyét csoportunkban Ráczné Gáncs Andrea 
veszi át, akit szeretettel várunk közénk.

Kollégáimnak pedig a közelgő nyári szabadságok napjai-
ra kívánok kellemes pihenést, jó időt, hogy augusztus végén 
újult erővel kezdhessünk egy hasonlóan tartalmas évet.

Kiss Anita
óvodapedagógus
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FELHÍVÁS 

„Fadd Nagyközségért” kitüntető díj adományozására
Tisztelt Faddiak!
Fadd Nagyközség Önkormányzata a te-
lepülésért hosszabb időn keresztül, fo-
lyamatosan kiemelkedő munkát végző 
állampolgárok, vagy közösségek tevé-
kenységének elismerésére „Fadd Nagy-
községért” elnevezéssel kitüntető díjat 
alapított.

A „Fadd Nagyközségért” kitüntető díj 
adományozható azoknak a polgároknak, 
vagy közösségeknek, akik Fadd közműve-
lődéséért, kulturális színvonalának emelé-
séért, sportéletének fejlesztéséért, illetve 
egyéb szellemi, erkölcsi és anyagi értéke-
inek gyarapítása, hírnevének öregbítése 
terén kiemelkedő munkát végeztek.

A „Fadd Nagyközségéért” kitüntető dí-
jat évente egy alkalommal, egyszerre leg-

feljebb két állampolgárnak, vagy közös-
ségnek lehet adományozni. A  kitüntetés 
posztumusz is adományozható. A  kitün-
tetés átadására minden évben az október 
23-i ünnepi megemlékezés alkalmával 
kerül sor.

A „Fadd Nagyközségért” kitüntető díjra 
javaslatot tehet az Önkormányzat Kép-
viselő-testületének tagja, bizottsága, a 
Polgármester, az Önkormányzat intézmé-
nyének vezetője, továbbá a nagyközség 
polgárai.

A kitüntetésre vonatkozó javaslatokat 
minden évben legkésőbb szeptember 
15-ig írásban, a mellékelt adatlap kitöl-
tésével kell eljuttatni a Polgármester-
hez.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
• a kitüntetésre javasolt személyek, kö-

zösségek nevét, 
• munkásságuk ismertetését. 

A felhívás és az adatlap letölthető az Ön-
kormányzat honlapjáról (www.fadd.hu), 
valamint igényelhető a Polgármesteri 
Hivatal titkárságán.

A javaslatokat a Polgármester terjeszti a 
Képviselő-testület elé, amely egyszerű 
szótöbbséggel dönt a díj adományozásá-
ról.

Várjuk megtisztelő javaslataikat.

 Fadd Nagyközség Önkormányzata

Változás az Agrárkamara ügyfélfogadási 
rendjében! 

Faddon jelenleg a Falugazdász  
ügyfélfogadása szünetel.

A továbbiakban a szekszárdi és a tolnai NAK  
irodákban áll az ügyfélszolgálat rendelkezésre.  

(Előre egyeztetett időpontban.)

Horváthné Buják Ilona (paksi iroda)
telefonon elérhető.

Telefonszám: 06-70/507-4698

TOLNA Ügyfélfogadás
7130 Tolna, Deák F. utca 13.

Hétfő 8:00-13:00
Szerda 8:00-13:00

Bán Bálint Gézáné
Telefonszám: 06-30/418-4093

Előzetes időpont egyeztetés szükséges!

SZEKSZÁRD Ügyfélfogadás
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 9.

Hétfő 7:30-16:30
Kedd 7:30-16:30

Szerda 7:30-16:30
Csütörtök 7:30-12:00

Péntek 7:30-14:00

Telefonszám: 06-74/510-031
Előzetes időpont egyeztetés szükséges!
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A célul kitűzött hátrányos helyzetűeknek nyújtott sokrétű szolgáltatás nagy érdeklődésre tett szert, 
mely segítette a felzárkózást és a település életébe történő integrációt. 
A legtöbb szociális és anyagi gondokkal küzdő halmozottan hátrányos helyzetű családsegítő szociális 
munkatársakra és megoldásokra találhatott a különböző képzéseken, programokon keresztül.  
89 fő vehetett részt OKJ-s és egyéb szakmai képzésen, mely a későbbi munkába való 
elhelyezkedésükhöz nagy segítséget jelenthet, így a felnőttképzés, a foglalkoztatás, munkaerőpiaci 
kompetenciák fejlesztése valósulhatott meg. 
A fejlesztés eredményeként a felnőtt programokon túl a kisebbeknek is számos rendezvény került 
megrendezésre, egészen kicsi kortól kezdődően a kora gyermekkori fejlesztésen keresztül a 
gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztések, oktatás terén. 
A program során egészségügyi szolgáltatásokkal is segítettük az érdeklődőket, fórumokon, 
rendezvénysorozatokon, szűréseken vettek részt a bevont személyek. 
Fontos cél volt, hogy az egyéni, családi felzárkóztatás beágyazódjon egy közösségfejlesztési 
folyamatba, mely a közösséget fejleszti, építi fel annak cselekvő és kezdeményezési készségét. Az 
aktív közösség képes problémákat megfogalmazni, tervezni és felelősségteljesen részt venni a 
megvalósításban. 3 éven keresztül sok közösségépítő program valósult meg kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt. Például a közösen megtermelt kerti zöldségekből finom ételek készültek, a családi és 
gyermeknapokon szórakoztató programok kerültek megszervezésre, több vidéki helyszínre eljutottak a 
családok, a gyermekek napközis táborokban vettek részt. 
A Csillag Szolgáltató Központ helyszínéül szolgált a projekt során megrendezett tevékenységeknek. A 
projektben dolgozó szakemberek hatékony munkáját számos stáb megbeszélés, workshop és 
szakmai nap segítette a megvalósítás során. 
Örömmel tölt el minket, hogy a Széchenyi 2020 program keretében megvalósult projektet sikerrel 
zárhatjuk és a program segítségével megkezdődött a kívánt integrációs folyamat. 
 

„A projektről bővebb információt a www.fadd.hu oldalon olvashatnak.” 
 

 

 

Fadd Nagyközség Önkormányzata és a Láthatár Közhasznú Egyesület konzorciumban 
valósította meg a Széchenyi 2020 program keretében a „Szegregált élethelyzetek 

felszámolása komplex programokkal (ESZA)” című EFOP-1.6.2-16-2017-00038-as sorszámú, 
,,Komplex programmal a közösségért Faddon” elnevezésű pályázatot a településen. A 
program célja volt a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos 
helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. Az önkormányzat 
és a konzorciumi partnere 199 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. 
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2020/2021-es tanév a Gárdonyiban
A 2020/2021-es tanév intézményünk-
ben személyi és tárgyi változásokat is 
hozott. Voltak távozó kollégáink és új 
munkatársakat is üdvözölhettünk az is-
kola falai között. 2 kollégánk nyugdíjba 
vonult. 

Legszembetűnőbb külső változás az 
emeletes iskola tetőszerkezetének tan-
kerületi pályázatból történő teljes fel-
újítása. Új felirat is felkerült az épületre. 
Az épület utcafronti kerítése a tankerü-
let és az önkormányzat jóvoltából szin-
tén teljesen megújult. 

Tárgyi eszközökkel is bővült intéz-
ményünk. Pályázati forrásból 50 db ta-
nulói tabletet kapott iskolánk, valamint 
két tanulói laptoppal és egy 189 cm ké-
pátmérőjű Smart Led HD Televízióval, 
a Váci utcai épületben digitális zongorá-
val is gazdagodtunk. Néhány tanterem-
be új szekrényeket, polcokat sikerült 
beszereznünk.

Bitter István és felesége pedig meg-
ajándékozott bennünket egy 1800-as 
évek végén készült verseny zongorával. 
Ezúton is nagyon köszönjük. Mátyás 
király utcai épületünkben elfoglalta he-
lyét, méltón fogjuk őrizni ezt a történel-
mi emléket.

Visszatekintve elmondhatom, a 180 
tanítási nap sok új feladatot hozott és 
szép eredményeket –mind tanulmányi, 
mind versenyeredmények tekintetében 
- is gyerekeknek, pedagógusoknak és 
szülőknek egyaránt. Az első és második 
félévben több vidám, jó dolog elmaradt 
a járvány miatt, mert elsődleges felada-
tunk a biztonságos környezet megte-
remtése és megtartása volt. Folyamatos 
fertőtlenítések és a biztonsági protokoll 
betartása mellett folyt az oktatás. Saj-
nos közösségi programjaink nagy részét 
nem tudtuk megtartani a járványügyi 
előírások miatt.

Talán a siker sem úgy érkezett, ahogy 
vártuk, de sikeresnek éltük meg az újabb 
digitális munkarendet. Voltunk feldo-
bódottak, elkeseredettek és ültünk a kü-
lönböző érzések hullámvasútján együtt: 
gyerekek, pedagógusok és szülők.

Az iskolai élet néha a terem mind-
két felében nehéz. Nem csak a diákok, 

hanem a tanárok is találkoznak olyan 
helyzetekkel, amiket szívük szerint in-
kább kihagynának. Ilyen volt az idei 
tanévben, hogy több tanulónk is úgy 
gondolta, hogy hiányozhat az iskolából 
úgy is , ha senki nem igazolja mulasz-
tásait. Több esetben kellett emiatt sza-
bálysértési eljárást indítanunk. 

A kis elsős diákjainknak és 
az elballagott „nagyoknak” ju-
tott a legtöbb feladat. Az elsősök 
mindannyian megtanultak írni, 
olvasni, számolni. Sokan közü-
lük dicséretesen. 

A 30 ballagó diákunk közül: 
gimnáziumban 4, szakképző is-
kolában16, szakgimnáziumban 
9 tanuló tanul tovább . Egy tanu-
lónk nem tanul tovább. Bízunk 
benne, hogy sikeresen megállják 
majd helyüket az új iskoláikban 
és szép emlékeket visznek ma-
gukkal a Gárdonyisuliból! 

Büszkék vagyunk a kitűnő 
tanulóinkra, akik az idén 27-en 
vannak, és minden diákunkra, 
aki megtartotta korábbi ered-
ményét, illetve javítani tudott a 
bizonyítványán.

Idegen nyelvi kompetencia-
mérésen szép eredménnyel sze-

repeltek 6. és 8. osztályos diákjaink. (Az 
eredmények megtekinthetők az iskola 
honlapján: www. gardonyisuli.hu)

A pedagógusok az idei évben is részt 
vettek minősítő eljárásban. Intézmé-
nyünkben jelenleg 9 pedagógus a peda-
gógus II. minősítést, 3 pedagógus pedig 
mesterpedagógus minősítést szerzett.

Sikeresen lezárultak a lemorzsolódás 
csökkentését célzó pályázatainkat is: az 
EFOP-3.1.5-16-2016-00001: A  tanulói 
lemorzsolódással veszélyeztetett intéz-
mények támogatása illetve EFOP 3.11.1. 
„Szülő-Suli” - tanulók iskolai előmene-
telének javítása és a korai lemorzso-
lódás visszaszorítása az iskola-család 
együttműködésére alapozott egyéni fej-
lesztésen keresztül.
Ezt a tanévet is sikeresen tudtuk 
teljesíteni, továbbra is biztosítva 
az oktatásnevelés megfelelő szín
vonalát. Szeretnénk azonban, ha 
következő tanévben az iskola egy 
olyan hely lenne, amely a tanuláson 
kívül közösségi élményt is tudna 
biztosítani, járványügyi korlátozá
sok nélkül!

Márkus Tiborné
intézményvezető

I S K O L A
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A Solymár Imre Városi Könyvtár 
már hagyományossá vált levele-
zőversenyeit 2021-es tanévre is 
meghirdette. Iskolánkból 32 ta-
nuló vett részt a versenyen, akik 
többféle területen mérhették össze 
tudásukat a környező települések 
tanulóival. A verseny szervezői öt 
fordulón keresztül érdekes felada-
tokkal látták el a diákokat. A díjá-
tadásra a szülők és a felkészítő pe-
dagógusok 20 gyermeket kísértek 

el. Az  ünnepségen a járványügyi 
helyzetre való tekintettel csak a 
díjazottak vehettek részt. Minden-
ki oklevelet és szép könyvet kapott 
jutalmul, valamint a szervezők 
meglepetésként pizzával, üdítővel 
is megvendégelték a résztvevőket. 

Köszönjük a szülőknek, hogy eb-
ben a tanévben is biztosították ta-
nulóink díjkiosztóra való eljutását!

Nagyné Fodor Irén 
munkaközösség vezető

Kalandok Tapanccsal!
1. helyezés: Horváth Barna 2.b
2. helyezés: Kiss Emma 2.b
3. helyezés: Baros Dániel 2.b
 Budai Emília 2.a
 Orsós Izabella 2.a
 Sáfrány Maja 2.b
 Szücs Anett 2.a

Számolda
3. helyezés: Bognár Nóra 3.b
 Vincze Délia 3.b
6. helyezés: Molnár Dzsenifer 3.b
Nyelvész
2. helyezés: Keserű Balázs 3.a
3. helyezés: Farkas Balázs 3.a
4. helyezés: Németh Zsófia 3.a

Mesebeli hétpróba
1. helyezés: Kirtyán Zita 3.b
2. helyezés: Nagy Bernadett 3.b
3. helyezés: Molnár Dzsenifer 3.b
4. helyezés: Zsolnai Vanda 3.b

Észforgató
2. helyezés: Papp Júlia 4.b
4. helyezés: Dömény Kata Sára 4.b
5. helyezés: Geösel Liliána 4.b
6. helyezés: Mácsik Miron Attila 4.b

Iskolánk az elmúlt évek gyakorlatát követve az 
idei tanévben is regisztrált az Oktatási Hivatal 
MaTalent6 matematikai tehetségazonosító 
online mérésére, mely a negyedik évfolyamon 
tanuló diákokat célozta meg.

Nyolc tanulót tudtunk nevezni, olyanokat, 
akikről a négy év alatt bebizonyosodott, hogy 
szívesen és sikeresen oldanak meg 
matematikai feladványokat, szeret-
nek egy-egy problémán hosszasan 
elgondolkodni, miközben a megol-
dást keresik.

A regisztrált tanulók, a kapott 
kódjukkal március 10-12. között 
próbamérést végezhettek, melyen 
hasonló típusú feladatokat oldhat-
tak meg, mint később a mérésen. Ezt a tanulók 
otthoni, saját gépükön tették, hiszen ebben az 
időszakban már az intézmények a digitális ok-
tatásra álltak át.

Az OH által adott időintervallumból május 
27. lett kiválasztva a mérésre, melyre a Váci 
Mihály utcai épület informatika tantermében 
került sor. Rövid tájékoztató után léphettek be 
a tanulók a Tehetségkapu oldalára, és indíthat-
ták el a feladatok megoldását.

22 darab feladatot kellett 45 perc alatt meg-
oldaniuk. Az idő lejártával a rendszer automa-
tikusan befejezte a mérést. A  feladványok a 

logikai-matematikai 
és térbeli látásmódot 

igénylő készségek szintjét mérték.
A tanév utolsó napjaiban kaptuk meg a mé-

rés eredményeit. Nem kell szégyenkeznünk, 
büszkék lehetünk tanítványainkra!

Az értékelést nem az összpontszám alapján 
kapták, hanem a készségek árnyaltabb méré-
sére alkalmasabb ún. képességmodell segít-
ségével. A tanuló eredménye az ún. képesség-
pont, melynek meghatározásában a módszer 
figyelembe veszi, hogy milyen nehézségű fel-

adatokat tudott megoldani a tanuló, így képes 
különbséget tenni két olyan diák között, akik 
ugyanannyi feladatot oldottak meg, de az egyi-
kük inkább a könnyebb, a másik inkább a ne-
hezebb feladatok közül. A képességpont 200 és 
800 pont közé esik, 500 pont az átlagos ered-
mény, a résztvevők kétharmada viszont 400 

és 600 pont között teljesített. A felső 25%-ba 
tartozik az, aki elérte az 570 pontot (tehetsé-
gígéret), a felső 6%-ba az, aki legalább 656 
pontot kapott (kiemelkedő tehetségfejlődé-
sű tanuló), 728 pont fölé pedig a résztvevők 
1%-a esik (átütő tehetségfejlődésű tanuló).

Gratulálunk a szép eredményekhez!
Ha valaki kedvet érez hozzá, hogy megmé-

rettesse magát, a tehetsegkapu.hu oldalon 
megoldhatja a próbamérés feladatait. Jó gon-
dolkodást!

 Fehér Andrea

Matematikai 
tehetségek

Gyermekvédelem iskolánkban
Iskolánk hosszú évek óta a jelzőrendszer tagjaként együttmű-
ködik a tolnai Család- és Gyermekjóléti Központtal. Munka-
társai mindig segítően és partnerként állnak hozzánk. Mun-
kájuk fókuszában a gyermekek és családok állnak, miközben 
a pedagógusok munkáját is támogatják. Egyfajta koordináló 
szerepet látnak el intézményünk és egyes családok között. 

Csepeli Attila óvodai és iskolai szociális segítő, Puskásné 
Németh Gabriella, Kvanduk Brigitta családsegítők, valamint 
Nyul Annamária és Hehl Tibor esetmenedzserek mindig 
igyekeznek segíteni és megkönnyíteni a munkánkat. Munká-
jukat ezúton is köszönjük!
 Csehák-Antus Zsuzsanna gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

Levelezőverseny Bonyhád

Tanulóink eredményei:
Papp Júlia 655 pont
Rácz Dávid Márk 625 pont
Geösel Liliána 548 pont
Reichelt Bálint Zsolt 544 pont

Sáfrány Míra 523 pont
Mácsik Miron Attila 523 pont
Dömény Kata Sára 489 pont
Kiss Ádám 432 pont
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Kirándulás az új kerékpárúton

Kirándulások a Gárdonyiban
Az elmúlt két tanév rendhagyó módon 
zajlott iskolánkban. A  jelenléti oktatást 
járványügyi intézkedések kísérték végig, 
így sok közös program maradt el vagy 
valósult meg szűkebb, iskolai helyett, 
osztályszinten. A  szigorú szabályok 
lazulásával júniusban eljött az idő az 
osztálykirándulások, tanulmányi séták 
megtartására.  

Az 1.a és a 2.a osztályos gyerekek 
nagy izgalommal és örömmel várták a 
nagy napot, hiszen a tavaly bevezetett 
digitális oktatás miatt, így együtt ez volt 
az első közös kirándulásunk. Menetrend 
szerinti buszjárattal utaztunk Szek-
szárdra.

Első helyszínünk, a Pindur Pan
dúr Játszóház, osztatlan sikert aratott. 
Minden játékot kipróbáltak, mindenre 

kíváncsiak voltak. Az ott töltött órában 
rengeteget mozogtak, játszottak a gye-
rekek.

Ezután rövid séta következett a Pet
rits Mézeskalács Múzeumhoz. Itt 
szívesen fogadtak minket, igazán örül-
tek érdeklődő, lelkes kis csapatunk-

nak. Tanulóink álmélkodva hallgatták 
a Petrits család több generációra visz-
szanyúló mézeskalács és gyertyakészítő 
tevékenységének történetét. Gyermek-

közeli, szemléletes előadásukkal végig 
lekötötték a gyerekek figyelmét. Meg-
csodáltuk a kiállított tárgyakat, eszközö-
ket. Sorra ismertek rá, idézték fel, hogy 
melyik tárgyról mit hallottak. 
Megismertük a különböző dí-
jakat is, amelyekkel az évek 
során elismerték munkájukat. 
A gyerkőcök maguk is megpró-
bálkozhattak a mézeskalácsdí-
szítéssel. Néhány igazán szép, 
ötletes alkotás született, amit 
hazavihettek otthon is megmu-
tatni és akár el is fogyaszthat-
ták a finom mézeskalácsot.

A múzeumtól a mozihoz 
gyalogoltunk, ahol a játszótér-
re - a sok mozgás ellenére- is maradt 
még energiájuk. A  Farkasbőrben c. 

film megnézése és a büfé összes rendel-
kezésre álló pattogatott kukoricájának 
„elpusztítása” után kicsit már elfáradva, 
de sok hasznos tapasztalattal indultunk 
haza. Az utazás egy részét többen csen-
des szendergéssel töltötték erőt gyűjtve 
az otthoni élménybeszámolókra.

Pár napos pihenést követően, az utol-
só tanítási napon a 2. a-s gyerekekkel 
Domboriba tettünk gyalogtúrát, ami 
nem csak a jó hangulatot, hanem az 
állóképességet is növelte a többségé-
ben keveset mozgó gyerkőcök körében. 
Néhányan még nem használták az új 
kerékpárutat, de a túra alatt kedvet kap-
tak használatára és a tanév zárása után 
családjukkal is kipróbálták. A  hosszú 
gyaloglás ellenére itt is vidáman vették 
birtokba a játszóteret. Egy kis frissítő 

jégkásával indul-
tunk vissza az is-
kolához. 

Jó érzés volt 
végre megtörni a 
szürke hétközna-
pok rendjét gye-
rekek és felnőttek 
számára egyaránt, 
hiszen a pandémia 
miatt kevesebbet 
mozdulunk ki, így 
emlékezetes él-

ményt nyújtottak ezek a programok. 
 Nyárai Lejla 

A felső tagozatosok júni-
us hónapban osztályaikkal 
Domboriba és Tolnára kirán-
dultak az új kerékpárúton. 

Nagyon jó érezték magukat 
a gyerekek és az időjárás is 
kegyes volt hozzánk.
 Rábóczki Dóra
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8. osztályok faültetése
Hagyomány iskolánkban, hogy a búcsúzó nyolcadik osztá-
lyok közösen emlékfát ültetnek az iskola udvarában. Idén 
a 8.a és b osztályok egy-egy hárssal bővítették a fák sorát, 
melyek a polgármester úr jóvoltából kerültek hozzánk.

Búcsú a nyolcadikosoktól
Az idei évben rendhagyó módon búcsúztunk végzős diák-
jainktól. A járvány miatt a parkban, szabad téren rendeztük 
meg a ballagási ünnepséget. A két 7. osztály szép és meghitt 
műsorral köszönt el a két 8. osztálytól.
 Lencsésné Lehőcz Orsolya, Tóth Zita

KENGURU NEMZETKÖZI MATEMATIKAVERSENY – 2021. május 20. 
Hosszú évekig a művelődési ház adott otthont a verseny első, helyi for-
dulójának, mert olyan nagy volt a résztvevők száma, hogy már kinőttük 
az iskolát. A  járvány miatt azonban az előző tanévben nem is tudtuk 
lebonyolítani ezt a programot.
A 2020/2021-es tanévben sajnos már a jelentkezők száma is nagyon 
kevés volt, és úgy tűnt, hogy idén sem lesz verseny, hiszen az első 
forduló április 15-i időpontja pont a pandémia kellős közepére esett. 
A szervezők hallgattak. Aztán egészen véletlenül május 19-én kiderült, 
hogy másnap „KENGURU”. A gyerekeket teljesen váratlanul érte, hogy 
az órai vázlat írása helyett a kódlapot kell kitölteniük az iskolában, miu-
tán sikerült megbirkózni a nem éppen könnyű feladatok megoldásával.
De minden jó, ha a vége jó! Szép eredmények születtek. A versenyen a 
következő tanulóink vettek részt: 

Maroknyi csapatunk minden tagjának GRATULÁLUNK! 
 Pánczélné Csöndes Magdolna mk.vez.

Diákok évfolyamonkénti, megyei helyezése
Szendi Ramóna (7. oszt.) 11. helyezés; Schaffler Dóra (5. oszt.) 23. 
helyezés; Gangl Liza (6. oszt.) 23. helyezés; Papp Bálint (6. oszt.) 23. 
helyezés; Vass Boglárka (6. oszt.) 26. helyezés; Mánn Tibor (7. oszt.) 
26. helyezés; Szücs Laura (5.  oszt.) 31. helyezés; Lencsés Bence 
(6.  oszt.) 33. helyezés; Mácsik Fédra Anita (7.  oszt.) 34. helyezés; 
Takács Bence (7.  oszt.) 35. helyezés; Pápai Barbara (7.  oszt.) 36. 
helyezés; Tóth Napsugár (5. oszt.) 41. helyezés; Dömény Dominika 
Johanna (6. oszt.) 42. helyezés; Szuprics Erik (6. oszt.) 43. helyezés; 
Varga Kolos (6. oszt.) 45. helyezés; Katz-Varga Marcell (5. oszt.) 51. 
helyezés; Kirtyán Péter (8. oszt.) 52. helyezés; Kovács Ádám (5. oszt.) 
57. helyezés; Simon Dominik (5. oszt.) 73. helyezés; 
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M E G N Y I T O T T U N K ! ! !

Nyári kézműves foglalkozás

Idén is nagyon 
jól sikerült a 
Tolnai Család- és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat 
munkatársaival 
közösen szervezett 
négy napos 
játszónk. 

Dr. Fodor Réka könyvei megtalálhatóak 
a faddi könyvtárban.

AFRÉKA

RENDEZVÉNYEINK
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M E G N Y I T O T T U N K ! ! !

A „Közösségek 
Hetén” szervezett 

kerékpártúra 
Domboriba

RENDEZVÉNYEINK

Kiállítás Horváth János munkáiból
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Legyél Bartalfa tulajdonos! Támogass bennünket!
– Egy gyűjtés margójára –

Kicsit rendhagyónak tűnhet a zöldrovat témája, de úgy gon-
dolom mindenkit érintő a törekvésem / törekvésünk. Közös-
ségi favásárlással is segíthetjük a Bartal csatorna környeze-
tének megújítását! Miért döntöttem a gyűjtés meghirdetése 
mellett, miért lett szívügyem a Bartal csatorna környezete? 
Nézzük az előzményeket! 

Mint ismeretes, Fadd Önkormányzata pályázati lehetőség 
alapján a tulajdonában lévő, több évtizede karbantartást nem 
kapott Bartal csatorna feliszapolódott medrét felújította.

Ez a rekonstrukció a Tolnai és a Faddi Holt Duna ágak kö-
zötti vízi közlekedést szolgálja.

A felújítási munka azzal járt, hogy – a szabályokhoz iga-
zodva – az eredeti állapotnak megfelelő medermélységet, 
partfalat, padkát és rézsűt kellett kialakítani, elhelyezve a 
kitermelt iszapot. A földmunkák érintették a csatorna két ol-
dalán elhelyezkedő zöldsávot, erdőrészletet is, ami a beruhá-
záskor a Magyar állam tulajdona, kezelője a KDVT. 

A fák többsége letermelésre került. A  zöldsávot, 12 éves 
sarj eredetű, tájidegen akácfák, elszórtan nyár, fiatalos dió 
elegyfák alkották valamint néhány idősebb tölgyfa, az utób-
bi (tölgy) nem került kivágásra! Ez kissé paprikás hangulatot 
teremtett, azt sugallva, hogy az önkormányzat, a képviselő-
testület, nem tartja fontosnak a zöldfelületeket. Ez, nem igaz!! 

Ne általánosítsunk! Fontos a környezet és nem egyszerű 
egyensúlyt találni a fejlesztési igények és a környezetvédelmi 
igények között! De, kellő akarattal és pénzel megoldható.

Tehát. A  csatorna mindkét oldalán, egy széles padka ké-
szült. Ezzel az eredeti elképzelés mellett egy újabb lehetőség 
kínálkozott számunkra a terület fejlesztésére, ami beilleszt-
hető a teljes holtág környezetbe, annak életének felpezsdíté-
sébe. A kiírt pályázat kifejezetten a zöldfelület rehabilitációját 
(fák visszapótlását) nem támogatta, csak a mederkotrási és 
földmunkákat. Egy kopár környezet maradt volna a terüle-

ten. Kezdetben semmi forrás nem kínálkozott növénytelepí-
tésre. Ekkor gondoltam ki (áprilisban) a közösségi favásárlás 
ötletét. 

„Gyűjtést szervezek a fák pótlására, fasort szeret
nék ültetni, nagyméretű fákkal!” Amikor ezt jeleztem a 
Polgármester úrnak, talán nem is hitte, hogy komolyan gon-
dolom…

És valahogy a Jó Isten kézen fogott bennünket, mert a te-
remtő viták, nehézségek ellenére jöttek az ötletek, hogyan 
lehetne több pénzünk. Egyszóval elkezdődött egy 2-3 hóna-
pos, több szálon futó közös gondolkodás, küzdelem. Webol-
dalkészítés a gyűjtés számára, lobbizás a lehetetlennek tűnő 
elképzelések megvalósítására. Támogatási kérelmet írtam a 
Faddi Duna Alapítvány felé. Meglesz az első 1.5 millió forint. 
Majd a település költségvetéséből a következő 1 millió. „Van 
2.5 millió forintunk…” Ezzel párhuzamosan a Polgármester 
úr is segít civil támogatókat szerezni, a nagyvállalkozóknál 
gyűjteni, pályázati forrásokat keresni. Beindul élesben a Kö
zösségi Bartalfa gyűjtés.  

Elkezdődhetett a Faddi Duna holtág rangját is emelő kö-
zösségi zöld terület alapjainak lerakása. Mire gondolok? 
Az első lépés megtörtént a meder rehabilitációjával. A máso-
dik lépés a fák telepítése. Fasor kialakítás, egy kisebb liget 
létrehozása – ide kerülnek a nagyméretű tölgy, gesztenye, 
platán, hársfák. Későbbiekben a liget egyik állomása lehet a 
kulturális (pl.: Bartal család bemutatása, tevékenysége Fadd 
életében), Faddi horgászatot, halfajtákat, madárvilágot be-
mutató tanösvénynek. További állomásokat lehetne kialakí-
tani a Bartal csatorna két oldalán, a parton, Homok szigeti 
környezetben, egészen a Dombori üdülőtelepig. Ezzel egy 
komplexebb szabadidős pihenőrészt alakíthatnánk ki a Tokaj 
utca végétől a Bartal szobrot érintve. Minden adott. Ott megy 
el a kerékpárút. Ott a holtágpart a közvetlen közelben, ahol 

Z Ö L D R O VA T
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tervezünk egy horgászpályát kialakítani. A  csatornameder-
ben lehet kajakkal is közlekedni. Kikötéssel átkelni a Tolnai 
holtágra. Én nagyon lelkes és optimista vagyok. A  vízióim, 
vízióink utat törnek. A Polgármester úr talál egy pályázati le-
hetőséget. A pályázat beadása előtt sikerült az erdőművelési 
ágú területeket, fásított területté minősíteni. 

Erdésztechnikus, földmérő mérnök segítségével elkészül a 
terület geodéziai felmérése. Megtervezzük a fasort. Költség-
vetést készítünk. Fajtákat választok, küzdök a nagyméretű, 
drágább fákért…igen kitartóan…érvvel, hanggal…sikerrel. 

Beadjuk a pályázatot, ahol, ha sikeresek vagyunk, 11 mil
lió forintot nyerhetünk, 153 db nagyméretű fa vásár
lására, szállítására, telepítésére, karózására, vadkár 
elleni védelmére, ezek költségeire!

Újabb ötleteink is vannak. Megpróbáljuk a csatorna-beru-
házás tartalékából megpályázni a kb. 2.3 millió forintot, ami 
újabb 55-65 db fa ára. Várjuk, hogy a Kincstár elfogadja az 
elképzeléseinket. Én bízom benne!!

Eközben a közösségi fagyűjtés számlájára érkeznek az 
adományok, vásárlások formájában, pénzbeli összegekben. 
Nagyvonalú felajánlás érkezett madárodúk, rovarhotel készí-
tésére is. 

Van, aki fát vesz gyermekének, unokájának, van, aki csak 
egy általa gondolt összeget utal, ahogy a lehetőségei engedik. 
Nagyon hálás és boldog vagyok! Ebben a pillanatban, már 
több mint 1.3 millió forint van a Bartalfa gyűjtés számláján. 

Alig 2 és fél hónap alatt. Amerikából, Budapestről, Szeged-
ről, Szekszárdról, Tolnáról, Domboriból, Bonyhádról, Paksról 
és Faddról is…A vidékiek aktívabbak!

De megmozdultak az emberek! Helyi lakosok, elszárma-
zottak, vidéki, Faddot szerető magánszemélyek, baráti társa-
ságok, Egyesületek. Az ügyem, az Önkormányzat ügye mellé 
szegődtek, és nagyvonalúan támogatnak vásárlásaikkal, gya-
rapítva a közösségünk zöldvagyonát, erősítve hitünket a terü-
let további fejlesztésének előmozdításában.

Továbbra is mindenkit szeretettel várok / várunk! Keressék 
a weboldalunkat! 

https://bartalfa.fadd.hu 
Menet közben persze vannak fanyalgók is folyamatosan, 

hogy drágák a fák, hogy olcsóbban is tudnának vásárolni! 
Igen! Van, akiknek semmi nem jó, de tenni nem tesznek sem-
mit. Mi hiszünk a víziónkban! 

Ez a program most erre az elképzelésre épült, az alapötlet 
is ennek érdekében született, ami összefogással, hozzáállással 
ekkora méretűvé nőhetett és nőni fog tovább!  

Utoljára a falu központjának rendezése volt ekkora volu-
menű zöldprogram, ahol fákat, cserjéket telepíthet az önkor-
mányzat. 15-17 évet kellett várnunk erre a fejlesztésre. 

Lehet egy szerényebb összeggel is támogatni a Bartalfa 
gyűjtését! Aki akarja! Akinek nem a kákán is csomót találni a 
célja! A gyűjtés nem nyereségorientált. Minden munkát kari-
tatív csinálok! A telepítés teljes leszervezését is! A célom, cé-
lunk kifejezetten az, hogy többszörösen faiskolázott legalább 
korosabb fákat ültessünk. 

Ez nem két forint! Olyan partnertől vásárlunk, akinek 
megfelelő referenciái vannak, átlátható háttere, megbízható 
minőséget adó növényei vannak. Ahol azt kapjuk, amit ren-
delünk! 

Ha mindet megnyerjük, akkor a gyűjtésekkel együtt 15-
20 millió forint között fogunk nagyméretű fákat vásárolni, 
telepíteni, beindítva egy új zöldfelület-fejlesztési programot 
a Holtág újabb környezetében. Minden elképzelésemet felül-
múlja, hogy mivé fejlődött egy gyűjtés ötlete! Természetesen 
ez a beruházás további feladatokat ró az önkormányzatra, a 
magukat zöldnek tartó civilekre. Mégpedig a fenntartás kö-
telezettségére a fenntartást segítő civil kurázsi. Gyommentes-
ség, fatányérok talajlazítása, igény szerinti nyári öntözés lega-
lább az első 1-2 évben. Rengeteg akác gyökérhajtást kell majd 
kiirtani, kordában tartani, ahol lehet, a javunkra fordítani. 
Van még több elképzelésem erre a területre, pl.: a csatorna 
két partját összekötő fahíd létesítése. Amihez a híd két olda-
lához egy olyan kisebb stég is csatlakozna, amire a kihelyezett 
padokra ki lehet ülni, és szemlélődni lehet a vízpart felé, a ki-
alakított liget felé. Ahol megpihenhetnek az emberek. Egyéb-
ként erre a részre szomorúfűzeket gondoltam, visszahozva a 
régi vízparti hangulatot. Hátha olvassa ezeket a sorokat egy 
nagyvonalú mecénás, és megtámogatja a fahíd költségeit 
2-2.5 millió forinttal. 

Kedves Olvasó! Nagyvonalakban ennyi. Ahhoz, hogy ez a 
projekt összeállhatott, köszönet Fülöp János polgármes
ternek a partnerségért, türelméért az ügyért tett lobbijáért. 

Varjú Ildinek, Inger Zitának weboldalamért, Bartalfa 
logómért, Csesznegi Kingának a pályázatokhoz nyújtott 
segítségért. Köszönet az eddigi vásárlói támogatásokért. Kü-
lön hálás vagyok azoknak az embernek, akik átlendítettek a 
kezdeti nehézségeken, buzdítottak, hittek a gyűjtésemben, 
annak további, generáló, kiteljesítő hatásában, ami a fásítási 
törekvéseimet szolgálja. Azaz, a lehető legtöbb fát telepíteni, 
ehhez pénzt találni, az ügyhöz támogatókat találni! 

Kérem a kedves olvasót, keresse fel a Bartalfa webolda
lamat. Ott olvashatja a támogatás feltételeit, ha teheti, vásá-
roljon fát! Az űrlapot feltétlen töltse ki! 

A gyűjtés 2021. szeptember. 13-ig tart! Amennyiben erre 
nincs módja, akkor utaljon a feltüntetett számlaszámra egy 
Ön által jónak tartott összeget! 

Takarékbank Zrt. 5043834510001198 a közlemény-
be írja be, hogy Bartalfa!!!

Amit szeretettel fogadunk és tisztelettel megköszönünk! 
Remélem, önök is látják, érzik szándékaimat, szándékainkat! 
Novemberben telepítünk! Még rengeteg munka vár ránk, és 
feladat, hogy egy rendezett, gondozott területté váljon a Bar-
tal csatorna és a Homok sziget környezete. De egy igen fontos 
zöldvagyon fejlesztést tudnánk végrehajtani, remélhetőleg 
azt folytatva a következő években, ami szolgálná a helyi kö-
zösségünket az idelátogató turistákat, a szolgáltatásokat nyúj-
tó vállalkozókat. 

Kérem, támogassa törekvéseinket! 
Tisztelettel: Benis Brigitta helyi képviselő
  a Bartalfa gyűjtés szervezője
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 4/2021. (V. 28.) Önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ne-
vében eljárva Fadd Nagyközség Polgármestere a katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében, továbbá 
a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
A rendelet személyi hatálya kiterjed a Fadd Nagyközség Ön-
kormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Kép-
viselő-testület), annak szerveire, továbbá Fadd Nagyközség 
Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak 
költségvetési szerveire.

2. §
(1) A Képviselő-testület a 2020 évi zárszámadás címrendjét az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormány-
zati rendelettel azonosan állapítja meg. 

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat, az ön-
állóan működő és gazdálkodó Faddi Polgármesteri Hivatal 
(a továbbiakban: Hivatal), valamint az önállóan működő, de 
saját gazdasági szervezettel nem rendelkező Faddi Kisma-
nók Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) költségvetési szervek 
külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §
(1) A Képviselő-testület a 2020. évi zárszámadás főösszegeit 

a) 1 520.366.000, Ft bevétellel, és
b) 1 206.430.000, Ft kiadással

 jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése összevont mérle-

gét a 2. melléklet, az Önkormányzat kiadásainak és bevéte-
leinek mérlegét a 4. melléklet, a Polgármesteri Hivatal be-
vételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. melléklet, a Faddi 
Kismanók Óvoda bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 6. 
melléklet foglalja magában.

(3) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásai-
nak mérlegét, felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 
mérlegét a 3. melléklet rögzíti.

(4) Az Önkormányzat beruházási kiadások előirányzatát beru-
házásonként a 7. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését a 8. mel-
léklet mutatja be felújításonként. 

(6) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető ügyle-
tekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeihez 
rendelt bevételeket a 9. melléklet taglalja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi saját költ-
ségvetésének teljesítését 1.488.233.000,- Ft bevétellel és 
1.174.579.000,- Ft kiadással a 4. melléklet szerint hagyja 
jóvá.

(8) A Képviselő-testület a Hivatal 2020. évi költségvetésének 
teljesítését a 5. mellékletnek megfelelően 170.212.000,- Ft 
bevétellel és 169.930.000,- Ft kiadással fogadja el. 

(9) A Képviselő-testület az Óvoda 2020. évi költségvetésének 
teljesítését 103.507.000,- Ft bevétellel és 103.507.000,- Ft ki-
adással a 6. melléklet alapján hagyja jóvá. 

4. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. költségvetési 

évben teljesített céljelleggel juttatott működési célú és felhal-
mozási célú támogatásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat által európai uniós forrásból kapott támo-
gatások a 11. mellékletben szerepelnek.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető ügyletek-
ből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. 
melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvé-
nyek alakulását, következő évekre kiható kötelezettségeket a 
13. melléklet rögzíti.

(5) Az Önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támo-
gatásokat, kedvezményeket és mentességeket a 14. melléklet 
foglalja magában.

5. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020 évi költségvetési 

gazdálkodásának maradványát a 15. melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei maradványa 
313.654.958.- Ft, mely kötelezettséggel terhelt maradvány, 
azt a 2020. évi költségvetés végrehajtása során a 2018.-2019. 
évben vállalt, a következő évekre áthúzódó, 2020. évben és az 
azt követő években esedékes fejlesztési célú kötelezettségek 
kifizetéseire kell fordítani. Az alaptevékenység szabad ma-
radványa 281.175,- Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i 
állapot szerinti vagyonát 2.757.477.321,- Ft-ban állapítja 
meg. Az Önkormányzat részletes vagyonmérlegét a 16 mel-
léklet mutatja be.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérleg szerinti ered-
mény-kimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(5) Az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, va-
gyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 
szóló kimutatást a 18. melléklet, a 0-ig leírt befektetett esz-
közöket a 19. melléklet, az érték nélkül nyilvántartott eszkö-
zöket a 20. melléklet, a mérlegben nem szereplő kötelezett-
ségeket a 21. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület a 2020. évi létszámgazdálkodásról szó-
ló, a 2020. évi létszámterv teljesítéséről készített kimutatást a 
22. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

Záró rendelkezések

6. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2022. ja-
nuár 1. napján hatályát veszti.
 Fülöp János Dr. Percsi Elvira 
 polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2021. május hó 28-án a helyben szokásos módon – a 
Faddi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesz-
téssel – kihirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira jegyző
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 6/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 
a települési támogatásról, valamint egyéb szociális ellátásokról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) 
bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. 
(1) bekezdésében, és (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 
92. § (1) és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint 
134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyar-
ország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Fadd Nagyközség Önkormány-

zatának (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási te-
rületén élő:
a) bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hely-

lyel rendelkező magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazott-

ként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 6. §-ában 
meghatározott, az Önkormányzat illetékességi területén 
tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a haj-
léktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkoza-
tában az Önkormányzat közigazgatási területét tartózko-
dási helyeként megjelölte,

b) az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások 
tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően 
az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Ma-
gyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgá-
raira is,

c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező sze-
mélyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a 
továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tar-
tózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az 
ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben megha-
tározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot 
meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén 
gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímé-
nek nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett 
lakóhellyel rendelkezik.

2. Eljárási rendelkezések

2. §
(1) A települési támogatás, valamint a Fadd Nagyközség Ön-

kormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Kép-
viselő-testület) hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli és természetbeni ellátások (a továbbiakban 
együtt: szociális ellátás) iránti kérelmet a Faddi Polgármes-

teri Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni 
szóban vagy írásban. Az eljárás hivatalból is megindítható.

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

(3) E rendeletben szabályozott, a lakhatáshoz kapcsolódó rend-
szeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 
iránti kérelem a rendelet 1. mellékletében e célra rendszere-
sített nyomtatványon nyújtható be. 

(4) E rendeletben szabályozott rendkívüli települési támogatás 
és a kamatmentes szociális kölcsön iránti kérelem a rende-
let 2. mellékletében e célra rendszeresített nyomtatványon 
nyújtható be. 

(5) A rendszeres ellátás iránti kérelmet legkorábban az adott 
ellátásra való jogosultság időtartamának lejárta előtt egy hó-
nappal kell benyújtani, mely esetben az új jogosultság kezdő 
időpontja a korábbi jogosultság lejártát követő nap. 

3. §
A rendszeres szociális ellátás kifizetése havonta utólag, min-
den hónap 5-éig, a nem rendszeres szociális ellátás kifizetése 
a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül 
átutalással, vagy házipénztári kifizetéssel történik. A házi-
pénztárból azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető, 
rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet. 

4. §
(1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérel-

mező köteles a saját, valamint a vele egy háztartásban élő 
személyek vagy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyi-
latkozni és az erre, továbbá egészségi állapotára vonatkozó – 
külön jogszabályban, valamint e rendeletben meghatározott 
– igazolásokat becsatolni.

(2) A tényállás tisztázása érdekében szükség esetén – így külö-
nösen a közös háztartás tényének fennállása megállapításá-
hoz – helyszíni szemle tartható, környezettanulmány készít-
hető.

5. §
A kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell:

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

b) a kérelmező (háztartás, család) jövedelmét, figyelembe 
vehető kiadásait, egészségi állapotát.

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

7. §
(1) Amennyiben a kérelmező az általa kérelmezett ellátás he-

lyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a kérelme 
elutasításáról szóló határozatban figyelmét fel kell hívni. 

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

8. §
(1) A kérelmet – átruházott hatáskörben – Fadd Nagyközség 

Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) a 9. §-ban 
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foglalt esetben a Képviselő-testület Pénzügyi és Jogi Bizott-
sága (a továbbiakban: Bizottság) bírálja el.

(2) A Képviselő-testület – a 9. §-ban rögzített hatásköre kivéte-
lével – az e rendeletben foglalt hatásköreinek gyakorlását a 
Polgármesterre, a 9. §-ban foglalt esetben a Bizottságra ru-
házza át.

3. Az ellátás felhasználásának ellenőrzése, a jogosulatlanul  
igénybevett ellátás megtérítése

9. §
(1) A szociális ellátás felhasználásának ellenőrzéséről a döntés-

hozó a Hivatal közreműködésével gondoskodik. 
(2) Az ellátásban részesülő köteles az ellenőrzést tűrni és az el-

lenőrzést végzővel együttműködni, a kért adatokat rendelke-
zésre bocsátani és a szociális ellátás cél szerinti felhasználá-
sát igazolni. 

(3) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt. 17. 
§-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(4) Ha a Bizottság a szociális ellátás megtérítését rendeli el, a 
megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat ösz-
szegét, amennyiben annak megfizetése a kötelezett megél-
hetését súlyosan veszélyeztetné és amennyiben a visszafize-
tésre kötelezett személy háztartásában az egy főre jutó havi 
jövedelme a teljes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének:
a) 50%-a alatt van, elengedheti,
b) 50-100%-a között van, legfeljebb 50%-kal csökkentheti,
c) 101-150%-a között van, részletfizetést engedélyezhet, 

melynek időtartama maximum 12 (tizenkettő) hónapig 
terjedhet.

(5) A rendszeres szociális ellátásra való jogosultságot meg kell 
szüntetni:
a) ha azt a kérelmező jogosulatlanul vette igénybe,
b) ha a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy jo-

gosultságot kizáró körülmény következett be,
c) ha a jogosult azt kéri,
d) ha a jogosult elhunyt,
e) a határozott időtartam lejártával,
f) az e rendeletben meghatározott egyéb okból.

(6) Az (5) bekezdés szerinti megszüntetés időpontja a megszün-
tetésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utol-
só napja. 

(7) Ha a rendszeres szociális ellátást a kérelmező rosszhiszemű-
en vette igénybe, az ellátás megszüntetéséről szóló döntés 
jogerőre emelkedésétől számított egy évig nem részesülhet 
a megszüntetettel azonos típusú rendszeres szociális ellátás-
ban.

II. FEJEZET
A támogatás formái

4. Általános szabályok

10. §
(1) A Képviselő-testület szociális rászorultságtól függően a jogo-

sult részére:
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésé-

hez nyújtott települési támogatást,
b) rendkívüli települési támogatást és
c) kamatmentes szociális kölcsönt

 biztosít.

(2) Rendkívüli települési támogatás egy alkalommal több jog-
címen, vagy eltérő jogcímen egymással párhuzamosan nem 
állapítható meg.

(3) Ha a kérelmező, vagy a hatáskör gyakorlója a települési tá-
mogatás rendeltetésszerű felhasználását úgy látja biztosí-
tottnak, pénzbeli támogatás helyett természetbeni juttatást 
nyújthat.

(4) Természetbeni ellátás lehet különösen:
a) tartós élelmiszer, ruházat vásárlása,
b) tüzelőanyag juttatása, közüzemi számlák kifizetése,
c) tankönyv- és tanszervásárlás,
d) gyermekintézmény térítési díjának közvetlen megfizeté-

se.
(5) Ha a települési támogatást közüzemi díj megfizetése céljából 

igénylik, az közvetlenül a közüzem részére történő átutalás-
sal is folyósítható.

5. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésé
hez nyújtott települési támogatás

11. §
(1) A Képviselő-testület a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, 

a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez 
vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön 
törlesztő-részletéhez, valamint a tüzelőanyag költségeihez 
települési támogatást (a továbbiakban: lakhatási támogatás) 
nyújt.

(2) A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális 
ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon 
rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésé-
nek elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mér-
tékben veszélyezteti.

12. §
(1) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy:

a) aki a lakhatási támogatással érintett ingatlanban tulajdo-
nosként, bérlőként, haszonélvezőként, vagy az ingatlan 
használatára jogosító egyéb jogcímen életvitelszerűen 
tartózkodik és

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

(2) A lakhatási támogatás tekintetében fogyasztási egység a ház-
tartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet 
kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszá-

ma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma 

személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma 

tagonként 0,7.
(3) Ha a háztartás:

a) (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb ösz-
szegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatás-
ban részesül, vagy



17Faddi Hírek

K Ö Z É R D E K Ű

b) (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel 
magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

 a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő 

– ideértve a gyámot, az örökbe fogadó, a nevelőszülőt és a hi-
vatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel a (2) és (3) bekezdés 
szerint figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

13. §
(1) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege 4.000 forint.
(2) A lakhatási támogatást havi rendszerességgel, a kérelem be-

nyújtása hónapjának első napjától kezdődően, legfeljebb egy 
év határozott időtartamra kell megállapítani.

14. §
(1) A lakhatási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként 

a kérelem benyújtója, vagy az ellátás jogosultja a lakókörnye-
zete rendezettségének biztosítására vonatkozó (3)-(5) bekez-
dés előírásait köteles teljesíteni. 

(2) E rendelet alkalmazásában a lakókörnyezet: a kérelmező 
vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház –
függetlenül a lakhatás minőségétől –, a ház udvara, kertje, a 
kerítéssel kívül határos terület, a mellette lévő járdaszakasz 
(járda hiányában 1 méter széles területsáv), ha a járda mel-
lett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, legfeljebb azon-
ban az épület 5 méteres körzetén belüli terület, valamint a 
járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai.

(3) A lakott ház vagy lakás rendezettsége akkor biztosított, ha 
az ingatlan állagmegóvásáról a jogosult jövedelmi helyzeté-
hez mérten gondoskodik, valamint a szakértelmet, speciális 
munkaeszközöket, költséget nem igénylő szükséges munká-
latokat saját maga elvégzi.

(4) A ház udvara és kertje akkor rendezett, ha:
a) mentes a hulladéktól, kivéve, hogy a hulladék gyűjtése, 

tárolása elszállításig meghatározott helyen, a környezet 
védelméről szóló jogszabályok előírásainak betartásával 
történik, gyommentes vagy felismerhető a gyommente-
sítés érdekében végzett rendszeres tevékenység,

b) a pázsit nyírt, vagy felismerhető a gondozása érdekében 
végzett rendszeres tevékenység,

c) a szabadban lévő tárgyak, felszerelések, tüzelő tárolása 
rendezetten történik,

d) az épület vagy épületek esetleges omladozó vakolatát, 
törmelékeit rendszeresen összetakarítják, valamint eltá-
volítják és

e) a burkolt utakat tisztán tartják.
(5) A kerítéssel kívül határos terület rendezettsége akkor bizto-

sított, ha:
a) mentes a hulladéktól, és az ott élő növényzet terjedelmé-

vel nem akadályozza a mellette lévő járda használatát,
b) a járda tisztántartása akkor biztosított, ha mentes a hul-

ladéktól, a lehullott növényi részektől, a felgyülemlett 
csapadékvíztől, és télen a hó eltakarítása, valamint a sí-
kosság-mentesítés megtörténik,

c) az árok tisztántartása akkor biztosított, ha mentes a hul-
ladéktól és abban a csapadékvíz el tud folyni.

15. §
(1) A 14. §-ban rögzített feltételek betartását a Hivatal ellenőrzi.
(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést hivatalból, vagy 

a Polgármester kezdeményezésére – az arra okot adó kö-
rülmény vagy a polgármesteri kezdeményezés tudomására 
jutásától számított 5 munkanapon belül – helyszíni szemle 
lefolytatásával, környezettanulmány készítésével végzi el és 

annak eredményét a Polgármesterrel írásban haladéktalanul 
közli.

(3) A 14. §-ban megállapított feltételek teljesítésére a kérelme-
zőt, vagy a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos hatá-
ridő tűzésével a Polgármesternek – az elvégzendő tevékeny-
ségek konkrét megjelölésével – fel kell szólítania. A Hivatal a 
felszólításban foglaltak teljesítését a határidő leteltét követő 
5 munkanapon belül – a (2) bekezdés megfelelő alkalmazá-
sával – ismételt helyszíni szemlével ellenőrzi. Amennyiben a 
kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére 
sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapí-
tott támogatást meg kell szüntetni.

(4) Amennyiben a lakhatási támogatás iránti kérelmet a Polgár-
mester a (3) bekezdés szerinti okból elutasítja, vagy a megál-
lapított lakhatási támogatást megszünteti, ugyanazon lakás-
ra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított 
tizenkét hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be 
lakhatási támogatás iránti kérelmet.

16. §
(1) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosult-

nak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és 
háztartások számától.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekin-
teni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal 
megosztott lakás lakrészeit.

(3) Nem részesülhet lakhatási támogatásban a kérelmező, ha 
neki vagy a háztartásában élő bármely személynek az Ön-
kormányzattal szemben 30 napon túli köztartozása áll fenn 
és részletfizetési kedvezményt vagy fizetési halasztást nem 
kapott. 

6. A rendkívüli települési támogatás

17. § 
(1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 
küzdő személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk 
létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, 
vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – 
így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárítá-
sához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 
megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának elő-
készítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kap-
csolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének 
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrá-
nyos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, e rendelet-
ben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatás 
nyújtandó.

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

18. §
(1) Az Önkormányzat alkalmanként legalább 2.000 Ft összegű 

rendkívüli települési támogatást állapít meg a létfenntar-
tást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 
az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
azon személy részére, akinek a családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg a teljes öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő vagy 
egyedülálló esetén annak 150%-át és a család tagjainak egyi-
ke sem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
vagyonnal. 
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(2) A rendkívüli települési támogatás mértéke családonként egy 
naptári évben a 30.000 Ft-ot nem haladhatja meg. 

(3) A rendkívüli települési támogatás rendkívüli méltánylást 
érdemlő esetben (elemi csapás, tartós táppénzes állomány, 
betegség, baleset) kérelemre – egyedi mérlegelés alapján – 
jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható.

19. § 
(1) Az Önkormányzat legfeljebb 6 hónap határozott időtartam-

ra havi rendszerességgel rendkívüli települési támogatásban 
részesíti a gyermeket nevelő szülőt, ha:
a) a gyermek ellátásáról más módon nem tud megfelelően 

gondoskodni, 
b) ha időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy lét-

fenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe ke-
rült,

c) ha az alkalmanként jelentkező többletkiadások, külö-
nösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya 
gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elő-
készítéséhez kapcsoló kiadások, nevelésbe vett gyermek 
családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek 
családban való visszakerülésének elősegítése, betegség 
vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak, 

 feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem ösz-
szege nem haladhatja meg a teljes öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló, vagy egye-
dül élő esetében 250%-át és gyermekvédelmi kedvezményre 
nem jogosult, valamint tanulmányai folytatásához az Önkor-
mányzattól ösztöndíjban nem részesül.

(2) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyúj-
tott rendkívüli települési támogatás összege havonta és gyer-
mekenként 4.000 Ft-tól 8.000 Ft-ig terjedhet. 

(3) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyúj-
tott rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás 
formájában is nyújtható, különösen védelembe vett gyermek 
számára elsősorban fogyasztásra kész étel, tanszer és ruházat 
vásárlása, továbbá gyermekintézmény térítési díjának köz-
vetlen megfizetése útján.

20. §
(1) Az Önkormányzat egyszeri alkalommal temetési költségekre 

tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatást állapít 
meg annak, aki elhunyt Ptk. szerinti közeli hozzátartozója 
eltemettetéséről gondoskodik és akinek családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a teljes öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül 
élő vagy egyedülálló esetén annak 200%-át. 

(2) Nem állapítható meg temetési költségekre tekintettel igé-
nyelt rendkívüli települési támogatás annak, aki: 
a) a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján 

temetési hozzájárulásban részesül, vagy
b) aki az eltemettetésre – ellenszolgáltatás fejében – szerző-

désben vállalt kötelezettséget. 
(3) A temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli telepü-

lési támogatás összege 20.000 Ft. 
(4) A temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli telepü-

lési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől 
számított 60 napon belül kell benyújtani.

(5) 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, a kérelmező és a vele közös háztartásban 
élők utolsó havi jövedelemigazolásait, valamint – ha a ha-

láleset nem az Önkormányzat illetékességi területén történt 
– az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát.

III. FEJEZET
Kamatmentes szociális kölcsön 

21. §
(1) Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes 

szociális kölcsön állapítható meg a temetési költségek meg-
előlegezésére annak a kérelmezőnek, aki az elhunyt személy 
eltemettetéséről gondoskodik, azonban a temetési költségek 
viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és 
az elhunyt személy, valamint a kérelmező az elhalálozás idő-
pontjában bejelentett állandó faddi lakóhellyel rendelkezik. 

(2) Kamatmentes szociális kölcsön adható annak a kérelmező-
nek:
a) akinek a családjában az egy főre számított havi átlagos 

nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő, vagy egye-
dülálló esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 150%-át,

b) ingatlantulajdonnal rendelkezik,
c) hozzájárulását adta a kapott kamatmentes szociális köl-

csön és járulékai erejéig az Önkormányzat javára történő 
jelzálogjog bejegyeztetéséhez a tulajdonát képező ingat-
lan tekintetében,

d) vállalja a kamatmentes szociális kölcsön nyújtásával kap-
csolatos ügyvédi és eljárási költségek megfizetését,

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

(3) Kamatmentes szociális kölcsönként legfeljebb a teljes öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosa 
állapítható meg.

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

(5) A kamatmentes szociális kölcsön, továbbá a kölcsön igény-
bevételével kapcsolatos ügyvédi és eljárási költségek mara-
déktalanul visszafizetése esetén az Önkormányzat kiállítja a 
törlési engedélyt a (2) bekezdés c) pontja szerinti jelzálogjog 
törléséhez. 

(6) Amennyiben kérelmező a részletfizetéssel késedelembe esik, 
a kamatmentes szociális kölcsön egyösszegű visszafizetése 
válik esedékessé. Ezesetben a nyújtott kamatmentes szociális 
kölcsönből fennálló tartozást a visszafizetésének elrendelé-
sét követő 15 napon belül, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal 
megemelt összegben kell visszafizetni. 

(7) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja, valamint 
a két adóstárs havi nettó jövedelméről szóló, a kérelem be-
nyújtását megelőző havi jövedelemigazolást, a vagyoni biz-
tosítékról egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot. 

IV. FEJEZET
Köztemetés

22. §
(1) A köztemetés Szt. 48. § (1) bekezdése szerinti elrendeléséről 

a Polgármester gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában 

meghatározott, a köztemetés költségeinek megtérítésére vo-
natkozó kötelezettség alól az eltemettetésre köteles személyt 
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati

rendeletei teljes terjedelemben megtalálhatóak a település honlapján:

www.fadd.hu

(feltéve, hogy a köztemetés költségeinek megtérítése saját 
vagy családja létfenntartását veszélyezteti):
a) részben mentesítheti, ha az eltemettetésre köteles sze-

mély háztartásában az egy főre számított havi jövedelem 
nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegét, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 150%-át,

b) egészben mentesítheti, ha az eltemettetésre köteles sze-
mély az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyon-
nal nem rendelkezik és
ba) háztartásában egy főre számított havi jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
80%-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri 
el, vagy

bb) három, vagy annál több gyermek eltartásáról gon-
doskodik, és a háztartásában az egy főre számított 
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő vagy 
egyedülálló esetén 125%-át, vagy

bc) a hagyaték csak hagyatéki teherből áll.

V. FEJEZET
Szociálpolitikai kerekasztal

23. §
(1) Az Önkormányzat szociális igazgatással kapcsolatos felada-

tainak folyamatos figyelemmel kísérése céljából a Képvise-
lő-testület szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.

(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: 
a) Fadd Nagyközség Polgármestere, 
b) a Faddi Polgármesteri Hivatal jegyzője,
c) a Bizottság elnöke, 
d) a településen működő nemzetiségi önkormányzatok el-

nökei,
e) a települést  ellátó orvosok, 
f) a települést ellátó védőnők,
g) a települést ellátó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-

lat vezetője, 
h) a települést ellátó családgondozó, 
i) a településen működő szociális intézmények vezetői,
j) a tanyagondnok,
k) a településen működő általános iskola intézményvezető-

je, 
l)  a településen működő óvoda intézményvezetője, 
m) a Béri Balogh Ádám Művelődési Ház és Könyvtár intéz-

ményvezetője,
n) a településen működő egyházak lelkészei,
o) a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztá-

lyának vezetője,
p) a Szekszárdi Rendőrkapitányság Tolnai Rendőrőrs őrspa-

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

s) a Tegyünk a Szívünkért Egyesület elnöke, valamint
t) a Faddi Gyermekekért Alapítvány elnöke.

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal működése során az ügyviteli 
feladatokat a Hivatal látja el.

(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal ügyrendjét e rendelet 1. füg-
geléke tartalmazza.

VI. FEJEZET
Egyéb rendelkezések

24. §
(1) A tanyagondnoki szolgáltatást önálló rendelet szabályozza.
(2) Az Önkormányzat az étkeztetés, a nappali ellátás, a házi 

segítségnyújtás, a családsegítés és a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás szolgáltatást a Tolna és Környéke Alapszol-
gáltatási, Gyermekjóléti és Helyettes Szülői Társulás útján 
biztosítja. 

(3) Az étkezési térítési díjakat e rendelet 3. melléklete tartalmaz-
za.

(4) Az óvodai gyermekétkeztetés díjkalkulációját e rendelet 2. 
függeléke tartalmazza.

(5) Az iskolai gyermekétkeztetés díjkalkulációját e rendelet 3. 
függeléke tartalmazza.

(6) A munkahelyi és vendégétkeztetés díjkalkulációját e rende-
let 4. függeléke tartalmazza.

(7) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., az 
egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabálya-
iról szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, a pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapí-
tásának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet idevonatkozó rendelkezé-
seit kell alkalmazni.

VII. FEJEZET

Záró rendelkezések

25. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendel-

kezéseit a határozattal jogerősen el nem bírált, folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti 
Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a 
települési támogatásról, valamint egyéb a szociális ellátások 
helyi szabályozásáról szóló 18/2015. (X. 30.) önkormányzati 
rendelete. 

 Fülöp János Dr. Percsi Elvira 
 polgármester jegyző

Záradék:
A kihirdetés napja: 2021. június hó 25. nap
 Dr. Percsi Elvira jegyző
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Áldás, békesség!

Mi határozza meg a napodat?
„Arra ítéltettünk, hogy kiszolgáltatott áldozatai legyünk a han-
gulatigadozásunknak? Szabad-e egyszerűen azt mondanom, 
hogy »Ma kitűnően érzem magam« vagy »Ma szörnyen érzem 
magam« – vagy hajlandó vagyok-e felelősséget vállalni a kedé-
lyállapotomért? És vajon elvárhatjuk-e másoktól, hogy a mi han-
gulatingadozásainkkal együtt éljenek?

Még hogyha nehéz is a hangulatingadozásainkat kontroll 
alatt tartanunk, mégis tudatos lelki élet által lassanként meg 
tudjuk zabolázni és lassanként szabályozni fogjuk tudni őket. 
Ilyen módon pedig meg fogjuk tudni magunkat védeni attól, 
hogy a hangulataink határozzák meg a tetteinket. Talán reggel 
nem érezzük magunkat formában ahhoz, hogy lendületesen 
kezdjük a napot. Talán úgy érezzük, hogy ezért az életért nem 

érdemes felkelnünk. Talán az az érzésünk, hogy bennünket senki 
sem szeret, vagy hogy nincs értelme a munkánknak.

Mégis vegyünk egy nagy lendületet, és keljünk fel, hogy egy 
részt olvassunk a Bibliából, vagy hogy Istennel beszélgessünk, és 
megköszönjük neki ezt az új napot, és várjuk mindazt a jót, amit 
Isten előkészített aznap a számunkra.

Ha így kezdjük a napunkat, akkor a hangulatunk hamarosan 
derűssé válik, és már nem a kedélyállapotunk fogja meghatároz-
ni a napunkat.”

„A derűs szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a cson-
tokat is kiszárítja.” (Példabeszédek könyve 17 fejezet 22. vers)

Szép nyarat kívánok minden kedves olvasónak!
 Csomós Balázs, református lelkipásztor

VA L L Á S

ÚTLEZÁRÁSOK FADD-DOMBORI TÉRSÉGÉBEN! – 2021. JÚLIUS 31. 
A Fadd-Dombori SportTolna triatlon versenyek kerékpár és futó 
távjainak zavartalan, balesetmentes lebonyolításához kérjük a 
megértésüket és türelmüket!

Forgalomkorlátozások – teljes útzárral – az alábbi útszakaszokon 
és időpontokban várhatóak!

9:00–9:10; 
9:27–9:40

Nyírfa utca – Dombori öreg falu 5. km szelvény

10:03–10:20 Nyírfa utca – Dombori öreg falu 6. km szelvény

10:50–11:20 Nyírfa utca – Dunasor utca (Dombori tábla) – 
Dombori nagy Duna komp lehajtóig

11:53–12:25 Nyírfa utca – Nefelejcs utcai lehajtó – nagy 
Duna

15:15–17:30 Nyírfa utca – 51366 sz. út – 5112 sz. út keresz-
teződése (delta) – 51112 sz. út 15+320 km 
szelvényig Fadd tábla – 51112 sz. út 10+400 
km szelvény Tolna tábla

16:00–18:00 Nyírfa utca – Dombori öreg falu 5. km szelvény 
félpályás lezárás a futó verseny miatt

C I V I L  S Z E R V E Z E T E K  É L E T É B Ő L

Faddi Nyugdíjasok Egyesülete
2021. május 19-én tartottuk ez évi 
első fogadó óránkat. Tagjaink szép 
számmal vettek részt, érdeklődve a 
programjaink iránt. Sok javaslat ér-
kezett, amelyek közül már részben 
meg is valósultak. Képviseltük nyug-
díjasainkat a Trianoni megemlékezé-
sen. Június 14-én meghívást kaptunk 
15 fő részvételével Lakitelekre, a 
Nemzeti Művelődési Intézet meglá-
togatására. Mivel csak néhány óra 
állt csoportunk megszervezésére, így 
mégis 11 nyugdíjasunk egy tartal-
mas, kellemes napot tudott eltölteni 
ott. Június 30-án Magyarhertelendre, 
a fürdőbe mentünk kirándulni 50 fő-
vel. A  gyönyörű, napsütéses időben 
a meseszerűen kialakított fürdőben 
valamennyien kellemesen elfáradva, 

de élménygazdagon tértünk haza. 
Július 3-án a Művelődési Házban 
hallgattunk előadást dr Fodor Réka 
orvosi missziójáról. Terveink között 
van egy augusztus 25-i kirándulás 
Kiskunmajsára. Szeptemberben pe-
dig „pikniket” rendeznénk az egye-
sület irodájában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismét elindult a  

SZENIOR ÖRÖMTÁNC 

foglalkozás minden pénteken a 

faddi művelődési házban 

16 órától. 
 

Minden egészséges mozgásra vágyó 

érdeklődőt szeretettel vár: 

Kákonyiné Zsuzsa Szenior Tánc Oktató 
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KÖNYVELÉS 
FADDON

Több mint 10 éves tapaszta-
lattal, regisztrált mérlegképes 
könyvelői végzettséggel vál-
lalom egyéni és társas vállalkozások, mezőgazdasági őstermelők teljes 
körű könyvelését, bérszámfejtését; visszamenőleg is; valamint magán-
személyek személyi jövedelemadó bevallásának elkészítését.
Korrekt ár, megbízható, precíz, naprakész munkavégzés!

Kvandukné Gracsik Judit

telefon: 30/640-9579 | email: kvanduknejudit@freemail.hu

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

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

Kínálatunkból:

• bébiételek széles választékban kedvező áron

• baba kellékek

• SCITEC termékek

• gluténmentes termékek

• gyógyteák, gyógynövények, krémek

• SOLIO termékek

• vitaminok , étrendkiegészítők

• mosószóda, mosódió stb.

Faddon a Béke utca 1.
szám alatt található 

VITAMIN TANYA
 (Műv. ház)

Nyitva tartás:
H-P: 8–12 • 14–17

Szombat: 8–11

Helyben és 20 km-es 
körzetben ingyenes 

kiszállítás

Sok szeretettel várok
minden kedves 

vásárlót és érdeklődőt!

Elindult webáruházunk is!
www.vitamintanya.unas.hu

DOMBORI NYÁRUTÓ

19. SÁRKÁNYHAJÓ 
MAGYAR BAJNOKSÁG 

2021. 

szept. 

17-19.

K Ö N Y VA J Á N L Ó
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Schmelcz TÜZÉP
Tüzelő- és építőanyag 

Kereskedés

7133 Fadd,  

Táncsics M. u. 8.

Tel.: 06-74/447-705
06-70/377-80-99

Nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig:

730-1100 – 1400-1600

Szombaton:

730-1100

SCHULLER termékek:

• ecsetek, festőhengerek
• ragasztószalagok, takaró-

fóliák
• sittes zsákok, spatulyák
• kőműves szerszámok
• gipszkanál, glettelők
• drótkefe, kesztyűk
• kézi keverőgép
• habarcskeverők
• pormaszkok kaphatók!
• kerítés oszlop
• kerítés drót 

(25 fm tekercsben)
• kerítés huzal
• kötöző drót

Fuvarvállalás! Sóder, építőanyag 
kiszállítása 3,5 tonnás billenős 
kisterherautóval kedvező áron!

11,5 kg-os PB-gáz 
házhoz szállítása INGYENES
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Házi készítésű,  
adalékanyag nélküli 

termékek 

Benis Brigitta  
regisztrált őstermelő 

kínálatából  

 06-30-957-32-16

AKTUÁLIS KÍNÁLAT
Még kapható  
fokhagyma

Étkezési célokra,  
disznóvágáshoz is tökéletes.
Darálva, üvegbe kiszerelve.

TOVÁBBÁ

SZÁRAZBAB  
a készlet erejéig

LEKVÁROK  
(kajszi, szilva, birs, eper, vegyes)

ErősJóska  
paprikakrémek

Erőspaprika  
hűtött és felfűzve

FAGYASZTOTT szilva, meggy 
süteményhez, főzéshez

Sárgabarack kompót
Házi paradicsom ivólé,  

üveges lecsó

Házi torma céklával
Kiskerti termesztésű 

KAMILLAVIRÁG 
(kismamáknak, 

arclemosáshoz, teának

HÁZI SAVANYÚ  
hagyma erőspaprikával

HÁZI TOJÁS
TYÚKOK 

konyhakészen

Szeretettel várom  
a faddi piacon,  

Messengeren, telefonon.

OLÁH
GÁBOR

7133 FADD,

SOMOS U. 32.

30 – 275 97 63

Kiadó: Fadd Nagyközség Önkormányzata
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