
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 

2022. III. SZÁM 

KÖZMEGHALLGATÁS 

A Képviselő-testület szeptember 13. (kedd), 18.00 órától kezdődően tűzte ki a közmeghallgatás idő-

pontját. A külterületi lakosok részére nem lesz külön közmeghallgatás, minden érdeklődőt a Művelődési Ház 

nagytermébe vár a Képviselő-testület. Azok a külterületen élők, akik nem tudnak egyénileg beutazni, kérjenek 

bátran segítséget a tanyagondnokoktól /Szabó Zoltán +36-70/770-86-34, Tóbiás Krisztina +36-70/331-33-63/. 

A közmeghallgatás tervezett napirendje: 

1) Tájékoztató Kisszállás Község Önkormányzat 2022. évi munkájáról 

2) Tájékoztató a víziközmű vagyon ingyenes állami tulajdonba adásáról 

3) Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről 

4) Tájékoztató az önkormányzati pályázatok megvalósulásáról. 

 

GYÓGYSZERTÁMOGATÁS 

Kedvezőbb feltételek mellett lehet igényelni a gyógyszertámogatást. Gyógyszertámogatásra az jogosult, aki-

nek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 340 %-át 

(96.900 Ft) nem haladja meg. A jövedelemszámítást az Szt. 4.§ (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint 

kell figyelembe venni. 

Gyógyszertámogatás illeti meg a kérelmezőt, amennyiben a gyógyszertár által beárazott havi rendszeres gyó-

gyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. 

A támogatás mértéke legfeljebb havi 7.000 Ft. 

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS 

A Képviselő-testület megemelte az iskoláztatási támogatás kapcsán az egy főre jutó havi nettó jövedelem-

határt (legfeljebb 171.000 Ft), valamint emelkedtek a támogatási összegek is: 

a) alapfokú oktatásban résztvevő esetén 22.000 Ft/fő 

b) középfokú oktatásban résztvevő esetén 28.000 Ft/fő 

c) felsőfokú oktatásban résztvevő esetén 35.000 Ft/fő. 

Iskoláztatási támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő alapfokú és közép-

fokú oktatásban résztvevő tanulók részesülhetnek. A felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása mellett is igényelhetik a támogatást. 

Az iskoláztatási támogatás 2022. szeptember 1-től 2022. december 15-ig igényelhető a Polgármesteri Hiva-

talban – ügyfélfogadási időben – Lukács Tamás hatósági ügyintézőnél. Az igényléshez a személyes adatokon 

túl szükséges a tanulmányi jogviszony fennállásáról szóló iskolalátogatási igazolás és a közös háztartásban 

élők – kérelem benyújtását megelőző hónapjáról szóló – jövedelemigazolása. 

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS 

A lakhatási támogatás kérelmeket ebben az évben szeptember közepétől érdemes beadni, mert a támogatás 

október 15-től április 15-ig terjedő időszakra változatlan feltételek mellett állapítható meg.  

ÜGYSEGÉD 

Szeptembertől csak kéthetente /minden hónap páros hetén/ jön Kisszállásra az ügysegéd. Az időpont nem 

változik, keddi napokon 8.00-10.00 óra között lehet keresni a Kormányhivatal munkatársát a Polgármesteri 

Hivatalban. 



BOZSIK EGYESÜLETI PROGRAM 

A 2021/2022-es tanév végén, széleskörű összefogás mellett elindult településünkön is a Bozsik Egyesületi 

Program. 5-11 éves korú gyermekek részvételével, heti három foglalkozást tartanak az edzők a labdarúgó 

utánpótlás nevelés érdekében. A foglalkozásra folyamatosan lehet jelentkezni, még akkor is, ha a gyermek 

fejlesztése egy másik település jóvoltából korábban már megkezdődött. Jelentkezni lehet Bakos László test-

nevelő tanárnál a 20/620-10-13-as telefonszámon és Tóbiás Zoltánnál a 30/791-71-26-as számon.  

EBOLTÁS 

Dr. Márton Ferenc állatorvos Kisszállás községben a veszettség elleni 2022. évi összevezetett ebol-

tást és féregtelenítést az alábbi helyeken és időpontokban tartja meg. 

2022. október 7. /péntek/ 

9.00-10.00 óra - Almajor /Vágóhíd mellett/ 

10.00-11.00 óra - Újfalu /Vízmű előtt/ 

11.00-12.00 óra - Négyestelepi bolt 

2022. október 8. /szombat/ 

8.00-10.00 óra - Zöldfa és Kossuth u. sarok 

10.00-12.00 óra - Rákóczi és Május 1. u. sarok 

12.00 órától - Árpád u. 9. sz. előtt 

2021. október 15. /szombat/ 

8.00-10.00 óra - Sportpálya 

 10.00 órától - Kossuth és Deák F. u. sarok 

 

Az oltás és a féregtelenítés díja: 5.000 forint 

Oltani csak chippel már megjelölt ebet lehet, melynek díja: 5.000 forint 

 

KÉRJÜK, HOGY A KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYVÉT HOZZA MAGÁVAL! 

 

 

A 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet értelmében, minden 3 hónaposnál idősebb ebet a tulajdonos 

köteles veszettség ellen beoltatni. A 81/2002. (IX.04.) FVM rendelet 8.§ (2) értelmében kötelező minden eb 

féregtelenítése, a zoonózisok megelőzése érdekében. A 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet értelmében KÖTE-

LEZŐ AZ EBEK MICROCHIPPEL TÖRTÉNŐ JELÖLÉSE. 

 

FENTI KÖTELEZETTSÉGEK ELMULASZTÁSA ESETÉN AZ ÁLLATTARTÓVAL SZEMBEN SZA-

BÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁST KELL INDÍTANI! 

 

Kisszállás, 2022.09.05. 

 

Dr. Márton Ferenc sk.      Csiszár Csaba sk. 

állatorvos      jegyző 

 


