ÖNKORMÁNYZATI

TÁJÉKOZTATÓ

2018. IV. szám - szeptember

Ebben az évben is igényelhető (Szeptember 1-től) az önkormányzat
iskoláztatási támogatása
A támogatással azoknak a családoknak kíván segítséget nyújtani az önkormányzat, akik nem jogosultak gyermekvédelmi kedvezményre és ezáltal nem részesülnek ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben.
Kivétel ez alól a nappali tagozatú felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók, akik a gyermekvédelmi kedvezmény mellett is igényelhetik a támogatást.
Támogatást igényelhet:
 az alapfokú oktatásban résztvevő személy,
 a nappali tagozatú középfokú oktatásban résztvevő személy, aki huszonegyedik életévét a kérelem
benyújtásakor még nem töltötte be,
 a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló személy, aki a huszonhetedik életévét a kérelem benyújtásakor még nem töltötte be.
A támogatás további feltétele, hogy az oktatásban résztvevő személlyel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók esetében ne haladja meg
 az egy főre jutó havi jövedelem a 114.000 forintot és
 a vagyon tekintetében pedig a Szt. tv. 4. §-ában foglalt értéket. (Vagyontárgyak külön-külön számított
forgalmi értéke, illetve összege ne haladja meg a 855.000 forintot, együttes összege pedig a
2.280.000 forintot. Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az igénylő életvitelszerűen lakik.)
A támogatás mértéke:
 alapfokú oktatásban résztvevő esetén:
12.000 Ft/fő
 középfokú oktatásban résztvevő esetén:
18.000 Ft/fő
 felsőfokú oktatásban résztvevő esetén:
25.000 Ft/fő.
A támogatást december 15-ig lehet igényelni a polgármesteri hivatalban – ügyfélfogadási időben – Barta
Attiláné ügyintézőnél. Az igényléshez a személyes adatokon túl szükséges a tanulmányi jogviszony fennállásáról szóló iskolalátogatási igazolás és a közös háztartásban élők – kérelem benyújtását megelőző hó –
jövedelemigazolása.

Szeptember 17-ig beadható az ösztöndíj pályázat
Kedves Kisszállási Tanulók és Kedves Kisszállási Szülők!
A 2017/2018. II. félévi tanulmányi eredménnyel szociális ösztöndíj támogatásra pályázhatnak a
kisszállási hátrányos helyzetű (HH), illetve halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) diákok.
A pályázat benyújtási határideje és helye; 2018. szeptember 17. (hétfő) 16.00 óra, a Polgármesteri Hivatalban Barta Attilánéhoz /tel.:77/557-010 22-es mellék/.
Az ösztöndíj 5 hónapra, havonta 5.500 – 12.500 forint közötti összegben kerül meghatározásra.
Pályázati feltétel;
– kisszállási állandó lakóhely, igazolt tanulói jogviszony,
– általános iskolában legalább 3,50-es, középiskolában 3,25-ös, felsőoktatásban 3,00-as előző félévi tanulmányi eredmény,
– hátrányos (HH) vagy halmozottan hátrányos (HHH) helyzetet igazoló jegyzői határozat, amelynek a pályázat benyújtásakor érvényben kell lennie.

Az ösztöndíj odaítéléséről a Humánpolitikai Bizottság dönt, amely szociális szempontokat is mérlegelhet,
tanulmányi versenyen, sportversenyen elért eredményt elismerhet. Az elnyert ösztöndíj egy-összegben, átutalással kerül folyósításra.
Az ösztöndíj program előre láthatólag négy évig tart, forrását az EFOP-3.9.2-16 kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című konzorciumban elnyert támogatás biztosítja. Egy-egy félévben egyszerre 25 tanuló is támogatható.
A pályázattal kapcsolatban minden információt (pályázati adatlapot, bírálati szempontrendszer) megtaláltok
a www.kisszallas.hu weblapon.
MEGHÍVÓ
Közmeghallgatásra
A közmeghallgatás helye;
Művelődési ház (Fő u. 10.)

Újfalu - Tanyaklub
ideje.

2018. szeptember 17-én (hétfőn) 1800 óra

2018. szeptember 18-án (kedd) 1600 óra

Napirend:
1.
2.
3.

Tájékoztató Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi munkájáról
Önkormányzati pályázatok megvalósulásáról
A 12.000 Ft-os fűtési támogatásról

Egyéb közérdeklődésre számot tartó kérdések megvitatására is lehetősége adódik az érdeklődőnek.
Kispál István
polgármester

A Képviselő-testület az előző év vége óta megalkotta, és módosította az alábbi rendeleteket;
15/2017.(IX.29.)
16/2017.(X.27.)
17/2017.(X.27.)
18/2017.(X.27.)
19/2017.(XII.04.)
20/2017.(XII.22.)
21/2017.(XII.22.)
22/2017.(XII.22.)
1/2018.(II.23.)
2/2018.(II.23.)
3/2018.(IV.27.)

Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló a
18/2014.(XII.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
A helyi építési szabályokról szóló 14/2007. (XI. 30.) rendelet módosításáról
A szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
A köztisztviselők juttatásáról
Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
A szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
A településkép védelméről
Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.23.) ön-

kormányzati rendelete módosításáról
4/2018.(V.24.)
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 22/2009.(XII.17.) számú rendeletének
módosításáról
5/2018.(V.31.)
Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési tervének végrehajtásáról
6/2018.(VI.01.)
A civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 11/2013.(XI.7.) számú rendeletének módosításáról
7/2018.(VI.1.)
a „Kisszállás számít rád” szociális tanulmányi ösztöndíj helyi szabályairól
8/2018.(VI.1.)
a helyi építési szabályokról szóló 14/2007. (XI. 30.) rendelet módosításáról
9/2018.(VI.29.)
Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról
10/2018.(VIII.31.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
7/2015.(III.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár
Intézményünk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől a Csoóri Sándor programban népzenei oktatásra
nyert 1.000.000 forintot, melyből rendszeres Ringató foglalkozások indulnak hamarosan.
Országos Könyvtári Napok (Október 1-7.)
Október 5-én 10.00 órától Ringató foglalkozás Vadai Henriettával
Október 6-án 10.00 órától Könyvtári kreatív foglalkozás
- Papírszínház
- Nagyinet
- Helytörténet: Bór Józsefné Kisszállás község történetének II. része olvasható a könyvtárban,
kérjük, nézzék át minél többen, ha véletlenül pontatlanság vagy elírás van benne, ki lehessen javítani a sokszorosítás előtt.
- Játékos feladatok
- Betű buli várják a hozzánk betérőket.
Részletes programok hamarosan plakáton és a könyvtárban.
Várunk minden kedves érdeklődőt!

Bundula Melinda
intézményvezető

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Négyestelepen kihelyezett lakossági hulladékgyűjtő hely megszűnik. Aki a szolgáltatást igényelni szeretné, az szerződés-kötés érdekében keresheti közvetlenül a FBHNP Közszolgáltató Nonprofit Kft. (6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.) telefon; 06-79/524-820

