DUNAFALVA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA
2011. december

DUNAFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKÁJÁRÓL
2011. november 30-i testületi ülés
113/2011.(XI.30.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester lejárt határidejű
határozatokról és a két ülés történt eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja. A polgármester
tájékoztatja a testületet, hogy térségi döntés alapján a szemétszállítás éves díja 21.595,-Ft/év
114/2011.(XI.30.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átadott hatáskörben hozott
döntéseiről szóló beszámolóját jóváhagyja.
115/2011.(XI.30.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját
(lsd.jkv.melléklete) az önkormányzat 2011. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról jóváhagyja.
116/2011.(XI.30.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetési
koncepcióját (lsd.jkv.melléklete) jóváhagyja.
A képviselőtestület a 2012. évi költségvetés készítésével kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozza:
- a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása, mely szerint az abból befolyó bevétel 100%-a felhalmozási célra használható fel,
- a magánszemélyek kommunális adójának emelése 1000,- Ft/év, így az éves díj 17.500,-Ft/évre módosul.
117/2011.(XI.30.)önkormányzati határozat-tervezet
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső ellenőrzési
feladatairól szóló 193/2003.(XI.26.)Korm.rendelet alapján 2012. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint határozza meg:
1) Ellenőrzési feladatok:
a) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének felülvizsgálata
b) Az Áht. valamint végrehajtási rendeletében előírt közzétételi illetve tájékoztatási
kötelezettség teljesítésének vizsgálata
c) Az önkormányzati szakfeladaton működő élelmezés ellenőrzése – pénzkezelés,
nyilvántartások, szabályszerűség
d) Közmunkaprogramban való részvétel ellenőrzése
e) Utóellenőrzés: 2011. évi belső ellenőrzés megállapításai alapján a hiányosságok
megszüntetésére készített intézkedési tervben meghatározott feladatok
megvalósultak-e
2) Ellenőrzési időszak: 2011/2012. év
3) Ellenőrzési kapacitás: 1 fő, 10 munkanap, 8 óra/nap
4) Ellenőrzés típusa: helyszíni ellenőrzés, adatbekérés
5) Ellenőrzés módszerei: eljárások szabályozásának elemzése és értékelése, dokumentumok és
nyilvántartások vizsgálata, részben tételes, részben próbaszerű
mintavételes vizsgálat
6) Ellenőrzés ütemezése: 2012. harmadik negyedév (július-augusztus), a szolgáltatást végző előzetes
írásbeli bejelentése szerint
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7) Ellenőrzött szerv: önálló körjegyzőség
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a belső ellenőrzési tervet a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás Tárulási Megállapodásának megfelelően az ellenőrzést végző szerv felé küldje meg.
13/2011.(XII.5.)önkormányzati rendelet
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
11/2002.(XII.13.) rendeletének módosításáról: Kommunális adó éves díja:17.500,-Ft/év
14/2011.(XII.5.)önkormányzati rendelet
az ivóvíz 2012. évi díjáról: Ivóvíz díja 2012. évben: 207,- Ft/m3 + ÁFA
118/2011.(XI.30.)önkormányzati határozat
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat alapító
tagja kíván lenni a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesületnek. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az egyesületben alapító tagként való részvételhez szükséges intézkedéseket megtegye.
120/2011.(XI.30.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 1. számú módosítása elfogadása” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza.
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
15/2011.(XII.5.)önkormányzati rendelet
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
4/2011.(IV.1.)önkormányzati rendelet módosításáról, mely szerint a normatív lakásfenntartási támogatást kiegészítő helyi lakásfenntartási támogatás összege havi 2.500,-Ft.Az ellátás annak a személynek
adható, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 50%-át.
121/2011.(XI.30.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Dunafalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő megállapodás tervezet megismerte, az abban foglaltakkal egyetért és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
122/2011.(XI.30.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Dunaszekcsőről a Szeremle-Dunafalva ÁMK-ba járó általános iskolai tanulók részére 2011. december 1. napjától megvásárolja a Dunán való átjáráshoz szükséges tanulóbérleteket.

DUNAFALVA KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK MUNKÁJÁRÓL
2011.11.24-én tartotta a Dunafalva Községi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülését
35/2011.(XI.24.)CK önkormányzati határozat
A képviselő-testület az elnök lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről
szóló beszámolóját jóváhagyta.
36/2011.(XI.24.)CK önkormányzati határozat
Dunafalva Községi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi
I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót (lsd.jkv.melléklete) megismerte, az abban foglaltakkal egyet ért.
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37/2011.(XI.24.)CK önkormányzati határozat
A Dunafalva Községi Cigány Kisebbségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 1992.évi
XXXVIII. törvény 65.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.)Korm.rendeletben meghatározottakat - 2012. évi
költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata a helyi kisebbségi önkormányzatra vonatkozik.
A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait.
A helyi kisebbségi önkormányzat képviselőtestülete a helyi kisebbségi önkormányzat 2011.évi költségvetési koncepciójáról szóló határozatában
a.) kiadási főösszeget 1.914ezer forintban
b.) bevételi főösszeget 1.914ezer forintban hagyja jóvá.
Bevételek:
Központosított állami támogatás
Feladatalapú támogatás
Bevételek összesen:
Kiadások:
Bér és bérjellegű kiadások
ajándékutalvány
roma ösztöndíj
közl.költségtérítés
Dologi kiadások
egyéb készletbeszerzés
vásárolt közszolg.
áfa
reprezentáció
Pénzeszköz átadás
ÁMK
karácsonyi csomag
egyéb támogatások
Kisebbségi nap, zarándoklat pályázati alap
Kiadás összesen:

419ezer Ft
1.495ezer Ft
1.914ezer Ft
590ezer Ft
255ezer
135ezer
200ezer
950ezer Ft
400ezer Ft
50ezer Ft
100ezer Ft
400ezer Ft
130ezer Ft
40ezer
60ezer
30ezer
244ezer Ft
1.914ezer Ft

38/2011.(XI.24.)CK önkormányzati határozat
Dunafalva Községi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a települési önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját megismerte, az abban foglaltakkal egyet ért.
A testület felkéri az elnököt, hogy egyeztessen a polgármesterrel a következő évi cigány foglalkoztatottakról.
39/2011.(XI.24.)CK önkormányzati határozat
A Dunafalva Községi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunafalvi Hagyományőrző Egyesület adventi rendezvényeihez a CKÖ 2011. évi költségvetése terhére 10.000,- Ft-t
támogatást biztosít.
40/2011.(XI.24.)CK önkormányzati határozat
A Dunafalva Községi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011.
évi költségvetése terhére az iskola és az óvoda mikuláscsomagjainak összeállításához 40.000,- Ft támogatást biztosít.
41/2011.(XI.24.)CK önkormányzati határozat
A Dunafalva Községi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a rászorulók részére karácsonyi csomag összeállítása tekintetében felhatalmazza az elnököt a Máltai Szeretetszolgálattal való
kapcsolatfelvételre és úgy határoz, hogy a Máltai Szeretetszolgálat által összeállított csomagokat maximum 50ezer Ft értékben az önkormányzat 2011. évi költségvetése terhére kiegészíti.
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47/2011.(XI.24.)CK önkormányzati határozat
Dunafalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.12.16. napjára a
Máltai Szeretszolgálat segítségével a Kisebbségi Közösségi Tér épületében turkálót szervez és megbízza az elnököt a ruhanemű és egyéb adományok helyszínre szállításával és megbízza a karácsonyi
csomagok elkészítésével és felkéri azok átadására.
48/2011.(XI.24.)CK önkormányzati határozat
Dunafalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét meghívja egy dunafalvi lakossági tájékoztató megtartására.
A testület felkéri az elnököt a megyei elnökkel való időpont egyeztetésre, megbízza a rendezvény
meghirdetésével, a plakát készítésével és a megvendégelés megszervezésével maximum 20.000,- Ft
értékben.
49/2011.(XI.24.)CK önkormányzati határozat
Dunafalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pencz Krisztina 7.
osztályos tanuló Útravaló-MACIKA ösztöndíjra való felterjesztését támogatja.

2011.11.24-én tartotta a Dunafalva Községi Német Kisebbségi Önkormányzat
Képviselőtestületének ülését
28/2011.(XI.24.)NK önkormányzati határozat
A képviselő-testület az elnök lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről
szóló beszámolóját jóváhagyta.
29/2011.(XI.24.)NK önkormányzati határozat
Dunafalva Községi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi
I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót (lsd.jkv.melléklete) megismerte, az abban foglaltakkal egyet ért.
30/2011.(XI.24.)NK önkormányzati határozat
A Dunafalva Községi Német Kisebbségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.
törvény 65.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési
rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.)Korm.rendeletben meghatározottakat - 2012. évi költségvetési
koncepcióját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata a helyi kisebbségi önkormányzatra vonatkozik.
A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait.
A helyi kisebbségi önkormányzat képviselőtestülete a helyi kisebbségi önkormányzat 2011.évi költségvetési koncepciójáról szóló határozatában
c.) kiadási főösszeget 1.519ezer forintban
d.) bevételi főösszeget 1.519ezer forintban hagyja jóvá.
Bevételek:
Központosított állami támogatás
Feladatalapú támogatás
Bevételek összesen:
Kiadások:
Bér és bérjellegű kiadások
ajándékutalvány
közlekedési költségtérítés
Dologi kiadások
készletbeszerzés
vásárolt közszolgáltatás
ÁFA
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419ezer Ft
1.100ezer Ft
1.519ezer Ft
340ezer Ft

240ezer
100ezer Ft
529ezer Ft
200ezer Ft
100ezer Ft
105ezer Ft

egyéb dologi
reprezentáció
Nyelvvizsga pályázat
Pénzeszköz átadás (működési)
Pályázati programok
nemzetiségi nap
zarándoklat
egyéb pályázat
Felhalmozási célú (Kisebbs.Közösségi Tér)
Kiadás összesen:

64ezer Ft
60ezer Ft
50ezer Ft
100ezerFt
350ezer Ft
100ezer Ft
200ezer Ft
50ezer Ft
150ezer Ft
1.519ezer Ft

31/2011.(XI.24.)NK önkormányzati határozat
Dunafalva Községi Német Kisebbségi Önkormányzat a települési önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját megismerte, az abban foglaltakkal egyet ért.
32/2011.(XI.24.)NK önkormányzati határozat
Dunafalva Községi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi költségvetése
terhére a Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás által fenntartott Szeremle-Dunafalva ÁMK fenntartásához egyhavi működési hozzájárulást biztosít 583.250 Ft értékben és a német nemzetiségi oktatás
fenntartásához 210.000 ft támogatást nyújt.
A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a testület döntéséről Dunafalva Község Polgármesterét, a
gesztor település polgármesterét valamint a Szeremle-Dunafalva ÁMK igazgatóját értesítse és intézkedjen a támogatási összeg gesztor részére történő átutalásáról.
33/2011.(XI.24.)NK önkormányzati határozat
A Dunafalva Községi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. évi költségvetése
terhére
a Szeremle-Dunafalva ÁMK dunafalvi, német nyelv tanulásában legjobb eredményt elért 1 fő
alsós és 1 fő felsős tanuló részére 5-5.000,- Ft ösztöndíjat nyújt vásárlási utalvány
formájában,
a német nemzetiségi tanítók részére, munkájuk elismeréseként 5-5.000,- Ft összegben vásárlási
utalványt biztosít.
A testület felkéri az elnököt a vásárlási utalványok beszerzésére és átadására.
34/2011.(XI.24.)NK önkormányzati határozat
A Dunafalva Községi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunafalvi Hagyományőrző Egyesület adventi rendezvényeihez az NKÖ 2011. évi költségvetése terhére 10.000,- Ft-t támogatást biztosít.
35/2011.(XI.24.)NK önkormányzati határozat
A Dunafalva Községi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011.
évi költségvetése terhére az iskola és az óvoda mikuláscsomagjainak összeállításához 20.000,- Ft támogatást biztosít.
A testület felkéri az elnököt, hogy az ÁMK igazgatóját a döntésről értesítse.
36/2011.(XI.24.)NK önkormányzati határozat
A Dunafalva Községi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 3-ára
adventi programként kirándulást szervez a keceli virágkiállításra, melynek megvalósításához 2011.
évi költségvetése terhére 50.000 Ft-t biztosít.
A Képviselő-testület felkéri az elnökhelyettes asszonyt a program megszervezésére és lebonyolítására.
37/2011.(XI.24.)NK önkormányzati határozat
A Dunafalva Községi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012.
évi költségvetése terhére a 2012. évi farsang időszakában a Népházban sváb bált szervez és ennek
megvalósítására 100.000 Ft összeget elkülönít.
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Segély az egészségi állapot romlás hatásainak enyhítésére
Az Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv az Egészségbiztosítási Alap terhére méltányosságból pénzbeli segítséget nyújthat.
Az anyagi problémát kiváltó élethelyzet összefüggésben kell, hogy álljon, az egészségbiztosítás által
nyújtott és finanszírozott ellátásokkal, szolgáltatásokkal, ez a segély megállapításának elengedhetetlen
feltétele.
A méltányosságból engedélyezett segély az előző segélyben részesítést követő időponttól számított,
egy éven belül egyszer adható.
A méltányossági jogkört a lakóhely szerint illetékes Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári szerve gyakorolja.(6000 Kecskemét, Izsáki u.8.)
Az egészségbiztosító, a kérelem hiánytalan beérkezését követő naptól számított 30 napon belül dönt.
Segélyben részesülhet:
- a biztosított,
- a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy akkor, ha egészségi állapotában kedvezőtlen változás állt be és ennek következtében nehéz anyagi helyzetbe került.
Egyszeri segély a következő esetekben kérelmezhető:
- Gyógyszerköltségre (ha nagyobb mennyiségű, vagy magas költségű gyógyszer szükséges havi
rendszerességgel)
- Pénzbeli ellátásokra nem jogosult anyagi nehézségeinek átmeneti enyhítésére ( ha táppénz
terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj folyósítása méltányosságból sem engedélyezhető)
- Jövedelemhatár a segély kérelem benyújtásához ( a közös háztartásban élők 1 főre jutó havi
nettó jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét
(2011-ben 59.510 Ft), egyedülálló esetében a két és félszeresét (2011-ben 74.390 Ft).
Az adatlapot és a jövedelem nyilatkozatot a kérelmező tölti ki, a gyógyszerköltségről szóló igazolást a
háziorvossal, kezelőorvossal kell kitölteni és orvosi bélyegzővel ellátni.
Amennyiben a kérelmező szociális helyzetre hivatkozva kéri segélyben részesítését, úgy kérelmét
teljesíteni az egészségbiztosítás terhére nem lehet, tekintettel arra, hogy az Egészségbiztosítási Alapból kizárólag egészségügyi ellátásokhoz nyújtható támogatás.

TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOKRÓL
1. Minimálbér, kötelező bérminimum
Teljes munkaidőben foglalkoztatott esetén a minimálbér havi 93.000 forint, legalább középfokú iskolai végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakörben a garantált bérminimum havi 108.000
forint.
2. Közfoglalkoztatási bér
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott esetén a közfoglalkoztatási bér havi 71.800 forint, legalább középfokú iskolai végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakörben a garantált közfoglalkoztatási bér havi 92.000 forint.
3. Az aktív korúak ellátórendszerét érintő változások
 2011. január 1-től hatályos rendelkezés szerint meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására
való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki az
ellátásra való jogosultság éves felülvizsgálatát megelőző egy évben az ellátásra való jogosultság fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban nem vesz részt közfoglalkoztatásban, nem
végez keresőtevékenységet, nem vesz részt munkaerő-piaci programban, vagy a foglalkoztatási törvény szerinti, legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben. Az erre vonatkozó
felülvizsgálatok 2012 elején indulnak.
 2012. január 1-jétől módosulnak a szociális törvénynek az aktív korúak ellátása összegének
maximumára vonatkozó szabályai, mely szerint, ha a családban csak rendszeres szociális segélyre jogosult személy él, a rendszeres szociális segély összege nem lehet magasabb, mint a
nettó közfoglalkoztatási bér 90%-a. Azokban a családokban, ahol a rendszeres szociális segélyre jogosult mellett foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy is él, a két el-
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látás együttes összege nem lehet magasabb, mint a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-a. A
2012. január 1-jét megelőzően megállapított rendszeres szociális segély összegét 90 napon belül kell felülvizsgálni, és első alkalommal az április hónapra járó, májusban kifizetett segélyt
kell alacsonyabb összegben folyósítani.

 A rendszeres szociális segélyre jogosító feltételek köre is módosult: a korábbi 55 év
helyett a segélyre jogosító az életkori határ a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt
év lesz, az ezt az életkort be nem töltött személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatásra szerezhetnek jogosultságot. A már megállapított ellátásoknál ezt a feltételt is a 90
napon belül lefolytatott felülvizsgálat során kell vizsgálni.
 A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege 2012. január 1-től az öregségi nyugdíjminimum 100%-áról 80%-ára csökken, összegszerűen 22.800,- ft/hó lesz. A 2012. január 1-jét
megelőző időponttól megállapított ellátásoknál első alkalommal a január hónapra járó, februárban folyósított támogatást kell alacsonyabb összegben folyósítani.

4. A lakásfenntartási támogatást érintő változások
 Megszűnik a helyi lakásfenntartási támogatás nyújtására lehetőséget biztosító törvényi felhatalmazás. A 2012. január 1-je előtt megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt időpontig, de legkésőbb 2012. március 31éig folyósítható. A normatív lakásfenntartási támogatás nyújtására a továbbiakban is
lesz lehetőség.
 Az ellátásban részesülők együttműködési kötelezettségének erősítése érdekében a
normatív lakásfenntartási támogatás esetében is felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy a jogosultság megállapítását, illetve a támogatás folyósítását a lakókörnyezet rendezettségének biztosításához kösse. A feltétel csak a törvény felhatalmazása alapján megalkotott önkormányzati rendelet hatályba lépését követően benyújtott
kérelmek esetében alkalmazható.
 A lakásfenntartási támogatás megállapítása 2012. január 1-jétől az önkormányzat képviselőtestületének hatásköréből jegyzői hatáskörbe kerül át. A rendelkezés a 2012. január 1-jét követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

5. Ápolási díj
Főszabály szerint nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét. Eddig ez alól csak az jelentett
kivételt, ha az ápolási díjban részesülő személy számára saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátást állapítanak meg, és az ápolási díjat a nyugdíj megállapításának időpontjában több mint tíz
éve folyósítják. A 2012. január1-től bővül a kivételek köre, ha az ápolási díjban részesülő
személy korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban,
átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban vagy a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásában vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és az ápolási díjat a fenti ellátásokra való jogosultság keletkezésének időpontjában több mint tíz éve folyósítják.
6. A gyermekvédelmi pénzbeli ellátásokhoz kapcsolódó változások
A gyermekvédelmi törvény hatályos rendelkezései értelmében a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermekek évente kétszer, augusztus és november hónapokban, pénzbeli támogatásban részesülnek. A jogszabály módosítását követően lehetséges lesz e támogatás természetbeni formában való biztosítása.
7. Előleg biztosítása szociális ellátásokra
A szociális törvény módosítása hatályon kívül helyezte a jegyző arra vonatkozó jogkörét, hogy a szociális ellátásban részesülő személy számára a megítélt ellátása terhére előleg kifizetését engedélyezhesse. A módosított szociális törvény alapján előleg nem biztosítható.

8. A tartósan külföldre távozók családi pótlékának szünetelése
A családtámogatási törvény szabályai szerint három hónapot meghaladó külföldi tartózkodás esetén –
főszabály szerint – a családtámogatás folyósítását szüneteltetni kell. A végrehajtási rendelet módosítása tájékoztatási kötelezettséget ír elő a jegyző részére a Magyar Államkincstár felé, ha a családi
pótlékra jogosult személy külföldre távozott. A jegyzőnek nem kell vizsgálnia, hogy a személy mely
államba távozott, pusztán értesíteni kell a kincstárt a távozásról, a további lépések megtétele a kincstár feladata.

DUNAFALVA ÖNVÉDELMI EGYESÜLET BESZÁMOLÓJA
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A 2006. évben újjáalakult Egyesület 2011. évben az alapszabálya és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZERVEZET iránymutatása alapján községünkben a törvényes kereteken belül végezte tevékenységét. Alapvető célunk a település biztonsága, anyagi javainak védelme a Posta, Takarékszövetkezet, MGTSZ, Iskola minden lakóház, víkendház és minden lakos biztonságérzetének fokozása volt. Aktívan részt veszünk Az Országos Polgárőr Szövetség által irányított drogellenes, migrációs programban.
A tevékenységünket törvényes kereteken belül végeztük, melyet ellenőrző szervek megállapítottak. 32 fő a tagság, akik a szolgálatot adják rendszeresen, társadalmi munkában.
Az egyesület vezetője a helyi Körzeti Megbízott és a Megyei Vezetés valamint a Rendvédelmi Szervek javaslatára 2011. évben Miniszteri Kitüntetésben részesült, melyet az egyesület
összetartása, irányítása és a végzett munkánk alapján ítéltek meg.
2011. évben több helyi lakosnak nyújtottunk segítséget bűncselekmények felderítésében, illetve megakadályozásában.
A továbbiakban is aktívan működünk, jelenlétünkkel, láthatóságunkkal, legfőképp a bűnmegelőzés a célunk és ennek érdekében tevékenykedünk.
Megyei szinten rendszeresen elismerik a munkánkat. Önkormányzati támogatással és pályázatokon kapott anyagiakkal fedezzük kiadásainkat. Felhívjuk minden lakos figyelmét, amennyiben segítségre szorul vagy szabálysértést, bűncselekményt észlel, tájékoztasson és lehetőségeink szerint segítséget nyújtunk.
Címünk: Dunafalva, Kinizsi u.1.
Tel: 06-20/445-0372
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