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KOMMUNÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPOK
Gyakoriság: kéthetente páratlan heteken. Gyűjtési nap: csütörtök
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1;15;29
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12;26
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4;18
JÚLIUS
AUGUSZTUS
SZEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER
2,16;30
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8;22
5;19
3;17;31
Az ünnep vagy pihenőnapra eső szállítást a napján elvégezzük, azonban a szállítás konkrét időpontja a megszokottól eltérő lehet, ezért az
edényeket mindenhol reggel 6 óráig ki kell helyezni az ingatlan elé.
Házhoz menő gyűjtés: minden hónap harmadik kedd
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műanyag és fém csomagolóanyagok
papír
A zsákokat reggel 6 óráig ki kell helyezni az ingatlan elé. A kiosztott zsákok mellett egyéb, átlátszó, saját zsákot is lehet használni. A rendeltetéstől eltérő anyagokat tartalmazó, illetve nem a gyűjtési napokon kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani.

MENETRENDVÁLTOZÁS

NŐI TORNA

BABA-MAMA KLUB

Y

ütörtökönként este 17.30
órától a nagykutasi óvoda tornatermében együtt
mozoghatnak azok a hölgyek, akiknek
fontos az egészségük. A tornát Zsuppánné Szabó Edina okleveles gyógytornász vezeti. A szervezők idősebbeket, fiatalokat egyaránt várnak.

Cs

inden hónap utolsó csütörtökén 15 órától baba-mama
klubba várnak minden 3
évesnél fiatalabb kisgyermeket és szüleit. A nagykutasi óvodában közös játékra,
kellemes időtöltésre, ismerkedésre és
tapasztalatcserére nyílik lehetősége a
családoknak. A részletekről Filinger Ferencné védőnő nyújt tájékoztatást.

Az
Északnyugat-magyarországi
Közlekedési
Központ Zrt. 2015. március 1-től a Zalaegerszegre
történő pontos beérkezés biztosítása céljából menetrendváltozást vezet be. A Zalaegerszeg-Nagykutas regionális
autóbuszvonalon a 958. számú, munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat Nagykutasról 5 perccel
korábban indul és menetidő korrekcióval közlekedve Zalaegerszegre változatlan időpontban érkezik az alábbiak szerint: Nagykutas x6.50, Andráshida x7.06, Zalaegerszeg x7.20.

Központi ügyelet
Zalaegerszeg, Botffy u. 1.
Hétköznap: 16:00-8:00
Munkaszüneti napokon: 8:00-8:00
92/311-280
Körzeti fogorvos
dr. Zorn Attila
Zalaegerszeg, Zárda u. 15.
92/327-033
Fogorvosi ügyelet
dr. Pallós Marcell
Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 17.
92/314-329
Munkanapokon: 17:00-21:00
Munkaszüneti napokon: 8:00-12:00
Területi védőnő
Fillinger Ferencné
20/349-5262
csütörtök 8:00-9:00

Családgondozó
Csizáné Keller Otília
az önkormányzati hivatal épületében
minden páratlan hét csütörtök 11:15-12:15
Szociális gondozó
Szalainé Varga Imelda
30/719-7213
Falugazdász
Sóska Renáta
az önkormányzati hivatal épületében
minden páratlan hét szerda 8:00-9:00
Körzeti megbízott
Szabó Zoltán
30/650-7501
Állatorvos
dr. Pardavi Andor
20/912-5514
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FALUBUSZ AVATÁS
FEBRUÁR 14-ÉN EGÉSZ NAPOS PROGRAMSOROZATTAL VÁRTA
A TELEPÜLÉSEN ÉLŐKET AZ ÖNKORMÁNYZAT. A KÖZÖS
DISZNÓVÁGÁST FARSANGI MULATSÁG, FÁNKSÜTŐ VERSENY ÉS
KISZEBÁB ÉGETÉS KÖVETETTE, KÖZBEN PEDIG ÜNNEPÉLYES
KERETEK KÖZÖTT FELAVATTÁK A FALUGONDNOKI BUSZT IS.

A

hagyományos disznóvágás a Faluház melletti területen zajlott, ahol már kora reggel szorgos kezek
segítették a böllér, Belléncs István munkáját. - 160
kilós volt a disznó, sokan segítettek, és a pálinkás jókedvből
sem volt hiány. Már szinte minden munkával végeztünk, még
a zsírt kell kisütnünk – vont mérleget Belléncs István kora délután, miközben a katlanban rotyogó húsos káposztát ellenőrizte. Közben sorra érkeztek a fánkcsodák a versenyre, és sült már
a hurka is az esti vacsorához.

M

QUISQUE
NONUM
KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK

PRO MILIAM RE, QUIA QUE SIM SUNDANT FACILIT, EXERROR
Falugondnok
Háziorvos
ERIBUS ERIA VELLABO.
OBIT MOSAM
Cseh Csaba
dr. Gergye Ferenc
30/637-9460
92/311-160, 92/596-856, 20/9417-827

MOZAIK

V. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM

A falugondnoki gépkocsit Vigh Laszlo országgyűlési képviselő és dr. Sifter Rózsa, a Zala Megyei
Kormányhivatal főigazgatója avatta fel.

Kilencen neveztek a fánkversenyre, köztük Kovács Enikő (jobbról), aki
Napköziotthonos óvoda
70/323-8324

végül a "legszalagosabb fánk" díját nyerte el.

Jegyző
dr. Erdélyi Gábor
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
kedd 9:00-14:00
péntek 10:00-12:00

A falugondnoki autó átadására a délután folyamán került sor.
- Régi igény vált most valóra Nagykutason. A sok-sok hozzánk
hasonló kistelepülés már régóta élvezi a falugondnoki szolgálat előnyeit, örömmel tölt el, hogy végre mi is csatlakozhatunk
ezen falvak sorába – fogalmazott Ferenczné Baumgartner Éva
polgármester.
Az avatáson elhangzott, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal pályázatán nyert 10 millió forintos támogatásból, továbbá az önerőként vállalt 2,7 millió forinttal összességében
egy 13 milliós fejlesztéssel gazdagodott a település. A pályázat
révén egy 9 személyes, jól felszerelt Volkswagen Transporter
állhat most a község szolgálatába. A feladatokat pedig Cseh
Csaba falugondnok látja el.
- Szívesen jövök Nagykutasra, mert itt egy nagyon jó közösség
van – kezdte köszöntőjét Vigh László országgyűlési képviselő. –
Minden település annyit ér, amennyit az ott lakók beletesznek.
Nagykutas szerencsés, hiszen kreatív, a faluért tenni akaró polgárai vannak – mondta Vigh László, hozzátéve: a falugondnoki
busz az itt élők helyzetének könnyebbé tételét szolgálja, sok
lehetőség van benne, amit érdemes maximálisan kihasználni.

Polgármester
Ferenczné Baumgartner Éva
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
hétfő 8:00-9:00
Zalaegerszegi Járási Hivatal
Településsegéd
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
csütörtök 14:15-16:00
Könyvtár/E-pont nyitva tartása
Hétfő 16:00-18:00
Szerda 16:00-18:00
Péntek 16:00-18:00

Kiadja: Nagykutas Község Önkormányzata | Kiadásért felel: Ferenczné Baumgartner Éva | e-mail: mozaik@nagykutas.hu | www.nagykutas.hu
Kereskedelmi fogalomba nem hozható!

A gépkocsit Gyöngyös Balázs atya szentelte fel.
Az avatást követően a program a Faluházban folytatódott, ahol Marótiné Diószegi
Erzsébet farsangi rigmusokkal nyitotta a mulatságot. A gyerekeket Borka Bohóc szórakoztatta, Vincze Dávid kártyatrükköket mutatott be, Varga Zalán pedig verssel köszöntötte a fánksütő verseny részvevőit. Az öttagú zsűri három kategóriában hirdetett
eredményt. A legszalagosabb fánk díját Kovács Enikő nyerte, a legfinomabb fánkért
járó elismerést Háriné Major Anikó, a legkreatívabb fánk díját pedig Kónya Máténé
vehette át.
A kiszebáb égetésére a Faluház udvarán került sor, az estét pedig közös vacsora zárta,
ahol a nap folyamán készült ételeket kóstolhatta meg mindenki.

FEBRUÁR 17-ÉN DÉLELŐTT ZAJLOTT A FARSANGI MULATSÁG A NAGYKUTASI
ÓVODÁBAN. IMMÁR HAGYOMÁNYOSAN A PROGRAMON A SZÜLŐK IS RÉSZT VETTEK.
A JÁTÉKOS VETÉLKEDŐK UTÁN KERÜLT SOR A JELMEZES FELVONULÁSRA.
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A FALUGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL

AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2014. DECEMBER 15-I ÜLÉSNAPJÁN ELFOGADTA MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGALAPOZÁSÁRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNYT, AMELY MÓDOSÍTJA A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 1993. ÉVI III. TÖRVÉNY EGYES RENDELKEZÉSEIT, ENNEK
KÖVETKEZTÉBEN A SEGÉLYEZÉSI RENDSZER 2015. MÁRCIUS ELSEJÉTŐL LÉNYEGESEN ÁTALAKUL.

A FALUGONDNOK FELADATA TÖBBEK KÖZÖTT AZ EBÉD HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSA, A JÁRÓBETEG-SZÁLLÍTÁS, A RECEPTEK KIVÁLTÁSA, A TELEPÜLÉS KÖZÉLETÉBEN
VALÓ AKTÍV RÉSZVÉTEL, RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉBEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS. EZT A TÖBBRÉTŰ FELADATOT KÍVÁNJA NAGYKUTAS ÖNKORMÁNYZATA
MEGOLDANI A 2015. FEBRUÁR ELSEJÉVEL ELINDULT FALUGONDNOKI SZOLGÁLATTAL.

2015. március 1-jétől a járási hivatalok hatáskörébe kerül az aktív
korúak ellátása. Megszűnik a lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyógyellátás, az önkormányzati segély, a rendszeres
szociális segély. Az átmeneti rendelkezések alapján a már megállapított lakásfenntartási támogatást, méltányossági közgyógyellátást
a lejáratig folyósítani kell. Az önként vállalt feladatok körében megszűnik a méltányossági ápolási díj lehetősége.
Nagykutas Község Önkormányzata február 10-i ülésén tárgyalta és
fogadta el a 2015. március 1-jén életbe lépő új szabályozást. A rendelet már nem tartalmazza a méltányossági ápolási díjra vonatkozó
rendelkezéseket, az ugyanis a szociális törvényből kikerülve március
elsejét követően már nem számít szolgálati időnek. A teljes körű felügyeletet, állandó ápolást igénylő beteget gondozók a járási hivatalnál alanyi ápolási díjat igényelhetnek, míg kevésbé súlyos esetben
előtérbe kerül a családi összefogás szükségessége, aminek kiegészítésére házi gondozás vehető igénybe. A méltányossági ápolási díj
megszűnésével azonban a jelenleg támogatásban részesülők nem
maradnak azonnal jövedelem nélkül, 2015. június 30. napjáig ugyanis
az önkormányzat gondozási díjat folyósít részükre. Négy hónap áll
tehát rendelkezésükre, hogy álláskeresőként nyilvántartásba vetessék magukat és együttműködjenek a munkaügyi kirendeltséggel.
A szociális törvény által megszüntetett szociális ellátások közül a
lakásfenntartási támogatás helyett lakhatási támogatást, a méltányossági közgyógyellátás helyett gyógyszertámogatást, az önkormányzati segély helyett átmeneti és temetési segélyt vezet be
Nagykutas Önkormányzata március elsejétől. A rendeletbe változatlan formában és feltételekkel beépül az újszülött gyermekek támogatása, az iskolakezdési támogatás, valamint a Bursa Hungarica
ösztöndíj.

ellátottak köre igen széles spektrumú. A legfontosabb
csoport a településen élő, nehezen mozgó, idős, gyakran
egyedülálló emberek, illetve minden olyan helyi lakos, aki
kora, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége
vagy szenvedélybetegsége miatt segítségre szorul.
Fontos cél, hogy a háziorvosi rendelésre, illetve egyéb egészségügyi
intézménybe való szállítás is megoldottá váljon minden rászorult
(nyugdíjasok, sérült emberek, stb.) számára. Az önkormányzat szintén fontosnak tartja a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős
tevékenységek szervezésében és segítésében való aktív közreműködést.
A falugondnoki szolgáltatás szociális alapszolgáltatás körébe tartozó feladatai különösen: az étkeztetés, a házi segítségnyújtásban
való közreműködés, közösségi ellátás igénybevételéhez történő személyszállítás, valamint a nappali ellátás igénybevételéhez történő
személyszállítás.
Az étkeztetési feladat legfőbb célja a legalább napi egyszeri meleg
étkezés biztosítása azok számára, akik önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel erről
nem tudnak gondoskodni. A házi segítségnyújtásban való közreműködés főként a bevásárlást (élelmiszer, ruházat, kisebb berendezés),
a tüzelő beszerzését, a favágást és behordást foglalja magába. A
falugondnoki szolgáltatás egyéb feladata még a személyszállítás.
Ezen belül különösen az óvodások és általános iskolások szállítása,
a betegek szállítása, a rászorulók személyszállítása gyógyszertárba,
idősek napközi otthonba szállítása, munkanélküliek munkaügyi központba történő szállítása, rokonok, hozzátartozók látogatásra szállítása kórházhoz, szociális otthonhoz, családi eseményekre történő
szállítás (esküvő, temetés stb.), nagybevásárlás céljára, önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás.
A falugondnoki szolgáltatást bejelentéssel lehet igényelni. Ez történhet szóbeli kapcsolat révén, írásos kérelem átadásával vagy az
önkormányzati hivatalnál ügyfélszolgálati időben.
Előnyt élveznek a rendszeres szállítási feladatok, amelyek más intézmények munkarendjéhez igazítandók (óvoda, iskola, orvosi ren-

delési idők). Ezt követik a mindennapi életvitelhez szükséges szolgáltatások elérésének segítése (ebédszállítás, gyógyszerkiváltás,
bevásárlás). Csak ezután következnek az egyéb lakossági igények,
az önkormányzati és a szolgáltatás működtetéséhez szükséges feladatok.
A falugondnoki szolgálat jó működéséhez szükséges, hogy a lakosság együttműködő, jóindulatú és nyitott legyen. Amennyiben ez
megvalósul, akkor mondhatjuk, hogy községünkben jól működik a
falugondnoki szolgálat.

EMLŐSZŰRÉS

FELHÍVÁS

A SZERVEZETT EMLŐSZŰRÉSRE MEGHÍVÓT KAPOTT ASSZONYOK RÉSZÉRE!

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatban a közeljövőben fokozottabb járatellenőrzéseket kíván végezni a településeken,
egyrészt a járatok optimalizálása, racionalizálása, a szabályok betartása, valamint az ürítési jogosultságok beazonosítása érdekében,
másrészt a különböző hatóságok által kért statisztikák elkészítése
miatt. A korábbi gyakorlati tapasztalatok szerint a lakóingatlanokon
nem minden esetben található házszám, mely nagyban megnehezíti
a munkát. Azokon a településeken, ahol lakossági számlázás történik, a számlák kézbesítését a társaság általában saját dolgozókkal végzi, és a kézbesítésnél is gondot okozhat az ingatlanok nehéz beazonosítása. Fentiekre való tekintettel a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. kéri azon ingatlantulajdonosokat, akik eddig nem tették meg, a házszámokat jól látható helyre helyezzék ki az ingatlanra
legkésőbb március 15-ig.

Részletek a rendeletből:
Gyógyszertámogatás 14. §
(1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személy részére – az
egészségi állapotának megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásának csökkentése érdekében - gyógyszertámogatással
nyújt segítséget.
(2) A képviselő-testület által átruházott határkörben a polgármester
kérelemre gyógyszertámogatást állapíthat meg annak a személynek, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:
a) a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg
aa)
egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 300 %-át,
ab)
kétfős család esetén a nyugdíjminimum 250 %-át,
ac)
három vagy több főből álló család esetén a nyugdíjminimum 200 %-át.

MEGEMLÉKEZÉS

M

árcius 15-én 15 órakor tartja hagyományos megemlékezését Nagykutas Község Önkormányzata a Faluházban. Az ünnepséget követően a képviselő-testület koszorút helyez el az Emlékműnél.

b) a legalább hat hónap időtartamban rendszeresen szedett gyógyszereinek a havi költsége pedig meghaladja a 10.000,- Ft-ot.
(3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell:
a) a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint
– figyelemmel e rendelet 5. § (1)-(3) bekezdésére – a családban/háztartásban élők jövedelemigazolásait,
b) a kérelmező által rendszeresen, legalább hat hónap időtartamban
szedett gyógyszereiről kiállított háziorvosi igazolást,
c) a gyógyszerek térítési díjáról szóló gyógyszertári bizonylatot.
(4) A jogosultságot egy évre kell megállapítani. Összege havonta a
rendszeresen szedett gyógyszereinek 20 %-a, de legfeljebb 5.000,- Ft,
melyet a jogosult részére negyedévente utólag, a hónap 5-éig kell
utalni.
(5) Nem részesülhet gyógyszertámogatásban az, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy a közgyógyellátásra jogosultság
feltételeinek megfelel.
Lakhatási támogatás 15. §
(1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek és családok
számára az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség (továbbiakban: lakás) fenntartásával kapcsolatos áram-, gáz-,
vagy vízdíj költségéhez természetben biztosított lakhatási támogatással nyújt segítséget.
(2) A képviselő-testület által átruházott határkörben a polgármester
kérelemre lakhatási támogatást állapíthat meg annak a személynek,
akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg:
a) a nyugdíjminimum 250 %-át, ha a legfeljebb kétszemélyes háztartásban kizárólag öregségi nyugdíjban, rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátásban részesülő közeli hozzátartozók élnek,
b) a nyugdíjminimum 200 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben,
és vagyonnal nem rendelkeznek.
…
(5) A támogatás havi összege 3.000,- Ft, melyet havonta utólag, minden hónap 5-éig a szolgáltató számlájára kell utalni.
(6) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet,
az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. Nem állapítható meg lakhatási támogatás a lakásfenntartási
támogatásra jogosultság ideje alatt.
A rendelet teljes terjedelmében megtalálható a www.njt.hu oldalon,
és a változásokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekkel az önkormányzati hivatal dolgozóihoz is folyamatosan fordulhatnak.
Dr. Erdélyi Gábor jegyző
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Népegészségügyi Program keretében Zalaegerszeg járás településein élő asszonyok szervezett emlőszűrése
folytatódik. A szűrővizsgálatra mindazon 45-65 év közötti
asszonyokat várják, akik a szűrőállomástól meghívó levelet kaptak.
Fontos a meghívóban megadott szűrési napon megjelenni, mert
időpont módosítást csak indokolt, halaszthatatlan ok miatt tudnak
biztosítani kérelem alapján. A szűrés helye: ZALA MEGYEI KÓRHÁZ
Mammográfiás Labor, Zalaegerszeg Zrínyi u. 1. - 1. emelet 118. sz. Tel:
92-507-562. A meghívót kapott nagykutasi páciensek szűrési időpontja 2015. március 6. (péntek). Nagykutas község Önkormányzata
a beutazás megkönnyítése érdekében lehetőséget biztosít a falugondnoki szolgálat igénybevételére. Aki élni szeretne a szervezett
beutazási lehetőséggel, igényét legkésőbb 2015. március 4-én 16
óráig jelezheti Cseh Csaba falugondnoknál vagy a hivatalban.

FALUGONDNOKUNK

CSEH CSABA FALUGONDNOK 1986 ÓTA ÉL NAGYKUTASON, 3.
CIKLUSÁT TÖLTI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐKÉNT, 2014TŐL ALPOLGÁRMESTERKÉNT VESZ RÉSZT AZ ÖNKORMÁNYZAT
MUNKÁJÁBAN.

- A falugondnoki állás egy fontos, bizalmi állás, hiszen a falugondnok jelenti a kapcsolatot a lakosság és az önkormányzat,
a polgármester, valamint a lakosság és a hivatal között. A falugondnoknak mindenképpen ismert személynek kell lennie, és
fontos, hogy ő is ismerje a településen élőket, napi szinten tisztában legyen a község gondjaival, és a problémákat továbbítani is tudja az önkormányzat, a hivatal felé. Az önkormányzat 13
millió forintos vagyonnal gazdagodott a falugondnoki gépkocsival, a
feladat zöme a buszhoz
kötött. Falugondnoknak
lenni
felelősségteljes,
fontos feladat, igyekszem megfelelni az elvárásoknak - fogalmazott
Cseh Csaba.
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A FALUGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL

AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2014. DECEMBER 15-I ÜLÉSNAPJÁN ELFOGADTA MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGALAPOZÁSÁRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNYT, AMELY MÓDOSÍTJA A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 1993. ÉVI III. TÖRVÉNY EGYES RENDELKEZÉSEIT, ENNEK
KÖVETKEZTÉBEN A SEGÉLYEZÉSI RENDSZER 2015. MÁRCIUS ELSEJÉTŐL LÉNYEGESEN ÁTALAKUL.

A FALUGONDNOK FELADATA TÖBBEK KÖZÖTT AZ EBÉD HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSA, A JÁRÓBETEG-SZÁLLÍTÁS, A RECEPTEK KIVÁLTÁSA, A TELEPÜLÉS KÖZÉLETÉBEN
VALÓ AKTÍV RÉSZVÉTEL, RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉBEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS. EZT A TÖBBRÉTŰ FELADATOT KÍVÁNJA NAGYKUTAS ÖNKORMÁNYZATA
MEGOLDANI A 2015. FEBRUÁR ELSEJÉVEL ELINDULT FALUGONDNOKI SZOLGÁLATTAL.

2015. március 1-jétől a járási hivatalok hatáskörébe kerül az aktív
korúak ellátása. Megszűnik a lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyógyellátás, az önkormányzati segély, a rendszeres
szociális segély. Az átmeneti rendelkezések alapján a már megállapított lakásfenntartási támogatást, méltányossági közgyógyellátást
a lejáratig folyósítani kell. Az önként vállalt feladatok körében megszűnik a méltányossági ápolási díj lehetősége.
Nagykutas Község Önkormányzata február 10-i ülésén tárgyalta és
fogadta el a 2015. március 1-jén életbe lépő új szabályozást. A rendelet már nem tartalmazza a méltányossági ápolási díjra vonatkozó
rendelkezéseket, az ugyanis a szociális törvényből kikerülve március
elsejét követően már nem számít szolgálati időnek. A teljes körű felügyeletet, állandó ápolást igénylő beteget gondozók a járási hivatalnál alanyi ápolási díjat igényelhetnek, míg kevésbé súlyos esetben
előtérbe kerül a családi összefogás szükségessége, aminek kiegészítésére házi gondozás vehető igénybe. A méltányossági ápolási díj
megszűnésével azonban a jelenleg támogatásban részesülők nem
maradnak azonnal jövedelem nélkül, 2015. június 30. napjáig ugyanis
az önkormányzat gondozási díjat folyósít részükre. Négy hónap áll
tehát rendelkezésükre, hogy álláskeresőként nyilvántartásba vetessék magukat és együttműködjenek a munkaügyi kirendeltséggel.
A szociális törvény által megszüntetett szociális ellátások közül a
lakásfenntartási támogatás helyett lakhatási támogatást, a méltányossági közgyógyellátás helyett gyógyszertámogatást, az önkormányzati segély helyett átmeneti és temetési segélyt vezet be
Nagykutas Önkormányzata március elsejétől. A rendeletbe változatlan formában és feltételekkel beépül az újszülött gyermekek támogatása, az iskolakezdési támogatás, valamint a Bursa Hungarica
ösztöndíj.

ellátottak köre igen széles spektrumú. A legfontosabb
csoport a településen élő, nehezen mozgó, idős, gyakran
egyedülálló emberek, illetve minden olyan helyi lakos, aki
kora, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége
vagy szenvedélybetegsége miatt segítségre szorul.
Fontos cél, hogy a háziorvosi rendelésre, illetve egyéb egészségügyi
intézménybe való szállítás is megoldottá váljon minden rászorult
(nyugdíjasok, sérült emberek, stb.) számára. Az önkormányzat szintén fontosnak tartja a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős
tevékenységek szervezésében és segítésében való aktív közreműködést.
A falugondnoki szolgáltatás szociális alapszolgáltatás körébe tartozó feladatai különösen: az étkeztetés, a házi segítségnyújtásban
való közreműködés, közösségi ellátás igénybevételéhez történő személyszállítás, valamint a nappali ellátás igénybevételéhez történő
személyszállítás.
Az étkeztetési feladat legfőbb célja a legalább napi egyszeri meleg
étkezés biztosítása azok számára, akik önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel erről
nem tudnak gondoskodni. A házi segítségnyújtásban való közreműködés főként a bevásárlást (élelmiszer, ruházat, kisebb berendezés),
a tüzelő beszerzését, a favágást és behordást foglalja magába. A
falugondnoki szolgáltatás egyéb feladata még a személyszállítás.
Ezen belül különösen az óvodások és általános iskolások szállítása,
a betegek szállítása, a rászorulók személyszállítása gyógyszertárba,
idősek napközi otthonba szállítása, munkanélküliek munkaügyi központba történő szállítása, rokonok, hozzátartozók látogatásra szállítása kórházhoz, szociális otthonhoz, családi eseményekre történő
szállítás (esküvő, temetés stb.), nagybevásárlás céljára, önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás.
A falugondnoki szolgáltatást bejelentéssel lehet igényelni. Ez történhet szóbeli kapcsolat révén, írásos kérelem átadásával vagy az
önkormányzati hivatalnál ügyfélszolgálati időben.
Előnyt élveznek a rendszeres szállítási feladatok, amelyek más intézmények munkarendjéhez igazítandók (óvoda, iskola, orvosi ren-

delési idők). Ezt követik a mindennapi életvitelhez szükséges szolgáltatások elérésének segítése (ebédszállítás, gyógyszerkiváltás,
bevásárlás). Csak ezután következnek az egyéb lakossági igények,
az önkormányzati és a szolgáltatás működtetéséhez szükséges feladatok.
A falugondnoki szolgálat jó működéséhez szükséges, hogy a lakosság együttműködő, jóindulatú és nyitott legyen. Amennyiben ez
megvalósul, akkor mondhatjuk, hogy községünkben jól működik a
falugondnoki szolgálat.

EMLŐSZŰRÉS

FELHÍVÁS

A SZERVEZETT EMLŐSZŰRÉSRE MEGHÍVÓT KAPOTT ASSZONYOK RÉSZÉRE!

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatban a közeljövőben fokozottabb járatellenőrzéseket kíván végezni a településeken,
egyrészt a járatok optimalizálása, racionalizálása, a szabályok betartása, valamint az ürítési jogosultságok beazonosítása érdekében,
másrészt a különböző hatóságok által kért statisztikák elkészítése
miatt. A korábbi gyakorlati tapasztalatok szerint a lakóingatlanokon
nem minden esetben található házszám, mely nagyban megnehezíti
a munkát. Azokon a településeken, ahol lakossági számlázás történik, a számlák kézbesítését a társaság általában saját dolgozókkal végzi, és a kézbesítésnél is gondot okozhat az ingatlanok nehéz beazonosítása. Fentiekre való tekintettel a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. kéri azon ingatlantulajdonosokat, akik eddig nem tették meg, a házszámokat jól látható helyre helyezzék ki az ingatlanra
legkésőbb március 15-ig.

Részletek a rendeletből:
Gyógyszertámogatás 14. §
(1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személy részére – az
egészségi állapotának megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásának csökkentése érdekében - gyógyszertámogatással
nyújt segítséget.
(2) A képviselő-testület által átruházott határkörben a polgármester
kérelemre gyógyszertámogatást állapíthat meg annak a személynek, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:
a) a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg
aa)
egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 300 %-át,
ab)
kétfős család esetén a nyugdíjminimum 250 %-át,
ac)
három vagy több főből álló család esetén a nyugdíjminimum 200 %-át.

MEGEMLÉKEZÉS

M

árcius 15-én 15 órakor tartja hagyományos megemlékezését Nagykutas Község Önkormányzata a Faluházban. Az ünnepséget követően a képviselő-testület koszorút helyez el az Emlékműnél.

b) a legalább hat hónap időtartamban rendszeresen szedett gyógyszereinek a havi költsége pedig meghaladja a 10.000,- Ft-ot.
(3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell:
a) a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint
– figyelemmel e rendelet 5. § (1)-(3) bekezdésére – a családban/háztartásban élők jövedelemigazolásait,
b) a kérelmező által rendszeresen, legalább hat hónap időtartamban
szedett gyógyszereiről kiállított háziorvosi igazolást,
c) a gyógyszerek térítési díjáról szóló gyógyszertári bizonylatot.
(4) A jogosultságot egy évre kell megállapítani. Összege havonta a
rendszeresen szedett gyógyszereinek 20 %-a, de legfeljebb 5.000,- Ft,
melyet a jogosult részére negyedévente utólag, a hónap 5-éig kell
utalni.
(5) Nem részesülhet gyógyszertámogatásban az, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy a közgyógyellátásra jogosultság
feltételeinek megfelel.
Lakhatási támogatás 15. §
(1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek és családok
számára az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség (továbbiakban: lakás) fenntartásával kapcsolatos áram-, gáz-,
vagy vízdíj költségéhez természetben biztosított lakhatási támogatással nyújt segítséget.
(2) A képviselő-testület által átruházott határkörben a polgármester
kérelemre lakhatási támogatást állapíthat meg annak a személynek,
akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg:
a) a nyugdíjminimum 250 %-át, ha a legfeljebb kétszemélyes háztartásban kizárólag öregségi nyugdíjban, rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátásban részesülő közeli hozzátartozók élnek,
b) a nyugdíjminimum 200 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben,
és vagyonnal nem rendelkeznek.
…
(5) A támogatás havi összege 3.000,- Ft, melyet havonta utólag, minden hónap 5-éig a szolgáltató számlájára kell utalni.
(6) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet,
az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. Nem állapítható meg lakhatási támogatás a lakásfenntartási
támogatásra jogosultság ideje alatt.
A rendelet teljes terjedelmében megtalálható a www.njt.hu oldalon,
és a változásokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekkel az önkormányzati hivatal dolgozóihoz is folyamatosan fordulhatnak.
Dr. Erdélyi Gábor jegyző
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fontos, hogy ő is ismerje a településen élőket, napi szinten tisztában legyen a község gondjaival, és a problémákat továbbítani is tudja az önkormányzat, a hivatal felé. Az önkormányzat 13
millió forintos vagyonnal gazdagodott a falugondnoki gépkocsival, a
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KOMMUNÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPOK
Gyakoriság: kéthetente páratlan heteken. Gyűjtési nap: csütörtök
JANUÁR
FEBRUÁR
MÁRCIUS
ÁPRILIS
MÁJUS
JÚNIUS
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1;15;29
12;26
12;26
9;23
7;21
4;18
JÚLIUS
AUGUSZTUS
SZEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER
2,16;30
13;27
10;24
8;22
5;19
3;17;31
Az ünnep vagy pihenőnapra eső szállítást a napján elvégezzük, azonban a szállítás konkrét időpontja a megszokottól eltérő lehet, ezért az
edényeket mindenhol reggel 6 óráig ki kell helyezni az ingatlan elé.
Házhoz menő gyűjtés: minden hónap harmadik kedd
JANUÁR
FEBRUÁR
MÁRCIUS
ÁPRILIS
MÁJUS
JÚNIUS
20
17
17
21
19
16
JÚLIUS
AUGUSZTUS
SZEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER
21
18
15
20
17
15
műanyag és fém csomagolóanyagok
papír
A zsákokat reggel 6 óráig ki kell helyezni az ingatlan elé. A kiosztott zsákok mellett egyéb, átlátszó, saját zsákot is lehet használni. A rendeltetéstől eltérő anyagokat tartalmazó, illetve nem a gyűjtési napokon kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani.

MENETRENDVÁLTOZÁS

NŐI TORNA

BABA-MAMA KLUB

Y

ütörtökönként este 17.30
órától a nagykutasi óvoda tornatermében együtt
mozoghatnak azok a hölgyek, akiknek
fontos az egészségük. A tornát Zsuppánné Szabó Edina okleveles gyógytornász vezeti. A szervezők idősebbeket, fiatalokat egyaránt várnak.

Cs

inden hónap utolsó csütörtökén 15 órától baba-mama
klubba várnak minden 3
évesnél fiatalabb kisgyermeket és szüleit. A nagykutasi óvodában közös játékra,
kellemes időtöltésre, ismerkedésre és
tapasztalatcserére nyílik lehetősége a
családoknak. A részletekről Filinger Ferencné védőnő nyújt tájékoztatást.

Az
Északnyugat-magyarországi
Közlekedési
Központ Zrt. 2015. március 1-től a Zalaegerszegre
történő pontos beérkezés biztosítása céljából menetrendváltozást vezet be. A Zalaegerszeg-Nagykutas regionális
autóbuszvonalon a 958. számú, munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat Nagykutasról 5 perccel
korábban indul és menetidő korrekcióval közlekedve Zalaegerszegre változatlan időpontban érkezik az alábbiak szerint: Nagykutas x6.50, Andráshida x7.06, Zalaegerszeg x7.20.

Központi ügyelet
Zalaegerszeg, Botffy u. 1.
Hétköznap: 16:00-8:00
Munkaszüneti napokon: 8:00-8:00
92/311-280
Körzeti fogorvos
dr. Zorn Attila
Zalaegerszeg, Zárda u. 15.
92/327-033
Fogorvosi ügyelet
dr. Pallós Marcell
Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 17.
92/314-329
Munkanapokon: 17:00-21:00
Munkaszüneti napokon: 8:00-12:00
Területi védőnő
Fillinger Ferencné
20/349-5262
csütörtök 8:00-9:00

Családgondozó
Csizáné Keller Otília
az önkormányzati hivatal épületében
minden páratlan hét csütörtök 11:15-12:15
Szociális gondozó
Szalainé Varga Imelda
30/719-7213
Falugazdász
Sóska Renáta
az önkormányzati hivatal épületében
minden páratlan hét szerda 8:00-9:00
Körzeti megbízott
Szabó Zoltán
30/650-7501
Állatorvos
dr. Pardavi Andor
20/912-5514
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FALUBUSZ AVATÁS
FEBRUÁR 14-ÉN EGÉSZ NAPOS PROGRAMSOROZATTAL VÁRTA
A TELEPÜLÉSEN ÉLŐKET AZ ÖNKORMÁNYZAT. A KÖZÖS
DISZNÓVÁGÁST FARSANGI MULATSÁG, FÁNKSÜTŐ VERSENY ÉS
KISZEBÁB ÉGETÉS KÖVETETTE, KÖZBEN PEDIG ÜNNEPÉLYES
KERETEK KÖZÖTT FELAVATTÁK A FALUGONDNOKI BUSZT IS.

A

hagyományos disznóvágás a Faluház melletti területen zajlott, ahol már kora reggel szorgos kezek
segítették a böllér, Belléncs István munkáját. - 160
kilós volt a disznó, sokan segítettek, és a pálinkás jókedvből
sem volt hiány. Már szinte minden munkával végeztünk, még
a zsírt kell kisütnünk – vont mérleget Belléncs István kora délután, miközben a katlanban rotyogó húsos káposztát ellenőrizte. Közben sorra érkeztek a fánkcsodák a versenyre, és sült már
a hurka is az esti vacsorához.

M

QUISQUE
NONUM
KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK

PRO MILIAM RE, QUIA QUE SIM SUNDANT FACILIT, EXERROR
Falugondnok
Háziorvos
ERIBUS ERIA VELLABO.
OBIT MOSAM
Cseh Csaba
dr. Gergye Ferenc
30/637-9460
92/311-160, 92/596-856, 20/9417-827

MOZAIK

V. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM

A falugondnoki gépkocsit Vigh Laszlo országgyűlési képviselő és dr. Sifter Rózsa, a Zala Megyei
Kormányhivatal főigazgatója avatta fel.

Kilencen neveztek a fánkversenyre, köztük Kovács Enikő (jobbról), aki
Napköziotthonos óvoda
70/323-8324

végül a "legszalagosabb fánk" díját nyerte el.

Jegyző
dr. Erdélyi Gábor
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
kedd 9:00-14:00
péntek 10:00-12:00

A falugondnoki autó átadására a délután folyamán került sor.
- Régi igény vált most valóra Nagykutason. A sok-sok hozzánk
hasonló kistelepülés már régóta élvezi a falugondnoki szolgálat előnyeit, örömmel tölt el, hogy végre mi is csatlakozhatunk
ezen falvak sorába – fogalmazott Ferenczné Baumgartner Éva
polgármester.
Az avatáson elhangzott, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal pályázatán nyert 10 millió forintos támogatásból, továbbá az önerőként vállalt 2,7 millió forinttal összességében
egy 13 milliós fejlesztéssel gazdagodott a település. A pályázat
révén egy 9 személyes, jól felszerelt Volkswagen Transporter
állhat most a község szolgálatába. A feladatokat pedig Cseh
Csaba falugondnok látja el.
- Szívesen jövök Nagykutasra, mert itt egy nagyon jó közösség
van – kezdte köszöntőjét Vigh László országgyűlési képviselő. –
Minden település annyit ér, amennyit az ott lakók beletesznek.
Nagykutas szerencsés, hiszen kreatív, a faluért tenni akaró polgárai vannak – mondta Vigh László, hozzátéve: a falugondnoki
busz az itt élők helyzetének könnyebbé tételét szolgálja, sok
lehetőség van benne, amit érdemes maximálisan kihasználni.

Polgármester
Ferenczné Baumgartner Éva
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
hétfő 8:00-9:00
Zalaegerszegi Járási Hivatal
Településsegéd
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
csütörtök 14:15-16:00
Könyvtár/E-pont nyitva tartása
Hétfő 16:00-18:00
Szerda 16:00-18:00
Péntek 16:00-18:00

Kiadja: Nagykutas Község Önkormányzata | Kiadásért felel: Ferenczné Baumgartner Éva | e-mail: mozaik@nagykutas.hu | www.nagykutas.hu
Kereskedelmi fogalomba nem hozható!

A gépkocsit Gyöngyös Balázs atya szentelte fel.
Az avatást követően a program a Faluházban folytatódott, ahol Marótiné Diószegi
Erzsébet farsangi rigmusokkal nyitotta a mulatságot. A gyerekeket Borka Bohóc szórakoztatta, Vincze Dávid kártyatrükköket mutatott be, Varga Zalán pedig verssel köszöntötte a fánksütő verseny részvevőit. Az öttagú zsűri három kategóriában hirdetett
eredményt. A legszalagosabb fánk díját Kovács Enikő nyerte, a legfinomabb fánkért
járó elismerést Háriné Major Anikó, a legkreatívabb fánk díját pedig Kónya Máténé
vehette át.
A kiszebáb égetésére a Faluház udvarán került sor, az estét pedig közös vacsora zárta,
ahol a nap folyamán készült ételeket kóstolhatta meg mindenki.

FEBRUÁR 17-ÉN DÉLELŐTT ZAJLOTT A FARSANGI MULATSÁG A NAGYKUTASI
ÓVODÁBAN. IMMÁR HAGYOMÁNYOSAN A PROGRAMON A SZÜLŐK IS RÉSZT VETTEK.
A JÁTÉKOS VETÉLKEDŐK UTÁN KERÜLT SOR A JELMEZES FELVONULÁSRA.

