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2007.május 2. szám Ingyenes

Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja

Egy felbontott szerzõdésmargójára

2006 áprilisában létrejött egy társadalmi szerzõdés, amit egy-
részrõl megkötött 2 millió ember a leadott voksaival, másrészrõl
Gyurcsány Ferencminiszterelnök.
A szerzõdés leglényegesebb pontjai voltak az adó- és járulék-

csökkentés, a nyugdíjak emelése, az egy biztosítós egészségügy,
vizitdíj nélküli ellátás, a kórházi hálózat megõrzése, az euró mi-
elõbbi bevezetése stb.
Ha csak a felsoroltakat vesszük, tetemes az ellentmondás az

ígéret és a teljesítés között. Azután tavaly nyáron megvilágoso-
dott minden. A beismerõ vallomás helyre tette a felmerült kéte-
lyeket. Az öszödi beszéd, a folyamatos hazugság beismerése,
mindent megmagyarázott. A szerzõdést felbontottnak tekinthet-
jük, ma ex lex állapot van, s ha nincsenek játékszabályok, min-
denki úgy csal, ahogy tud. De. Soha nem volt ennyire igaz, hogy
amit szabad Jupiternek, nem szabad a hat ökörnek. Egy szelet
csokit nem lophatsz el a polcról, de 10milliárdot igen.Ha veszte-
séges a vállalkozásod, azt nem a gazdasági környezet tragikus
volta okozza, hanem adócsaló vagy.
Az országmásik fele egymásik társadalmi szerzõdésre szava-

zott, akik bénultan követik az eseményeket. Keresik a szót, kere-
sik a hangot. Közben telik a pohár, cseppje csordul, a keserûség
túlbuggyan a kehely szélén. Meddig bírjuk még? Van-e kiút?
Van-e igazság? Lesz-e jövõmég?
Húsvét és Pünkösd ünnepi fénye beragyog és elhalványít min-

dent. Ez a nép nemkocsmai verekedõ, nemhõbörgõ suhanc. Fel-
nõtt és felelõsséggel élõ. Túllép e mai dühödt és fülledt boncter-
men, s belép a jövõ templomába. Egyetlen garasát a perselybe te-
szi, mert csak az anyagi világ hercegei nem tudnak élni a pénz
nélkül. A jövõ kitárul, elmúlnak a keserû napok. A sakálok a fo-
gyó koncmellett halálra sebzik egymást.
Pünkösd: útmutató az út, az igazság, az élet felé. A sok-sok pi-

ci, de hitbõl élõ közösség lassan összeér, s megszületik az új or-
szág.
�És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemetminden testre�.
Úgy legyen. Áldott pünkösdi ünnepet kívánokmindenkinek.

Bõdi Szabolcs polgármester

Startol a Tesco

Május 17-én elkezdõdött a Tesco beruházás leglátványosabb
fázisa, maga a kivitelezés. A munkagépek már a talaj-elõkészí-

tést végzik, s rövidesen helyükre kerülnek a könnyûszerkezetes
elemek.Amûködés 27 fõmegélhetését garantálja, ennyi újmun-
kahely születik az átadás pillanatában. További álláshelyeket je-
lenthet az az öt üzlethelyiség, amit kívülrõl is meg lehet közelíte-
ni, független az Tesco kereskedelmi bázisától.
Rövidesenmegnyílik a toborzóiroda, ahol kiválogatják a leen-

dõ eladókat, az áruház vezetõjét, s lehetõség nyílik az öt üzlet
bérlésére is. A cég felmérése alapján mintegy 30 ezer ember for-
dul majd meg ebben a térségben elõször megnyíló áruházban, s
ha a város ott kínálja a szolgáltatásait, s képes becsalogatni az
ideérkezõket a városba különbözõ szolgáltatásaival, akkor ez je-
lentõs pezsgést okoz majd településünkön. A kis boltok a pilla-
natnyi sokk elmúltával újra megtalálják a vevõkörüket, a min-
dennapi beszerzésüket pedig jóval közelebbrõl tudjákmajdmeg-
oldani.
Nem kell a félszáz kilométerre levõ nagykereskedelmi üzle-

tekben tolakodniuk és sorban állniuk, csak a város szélére kell
menniük bizonyos árucikkekért. A helyben termelõ cégek fel-
adata megtalálni az utat a Tesco polcaihoz, s nemcsak vásárolni,
de feltölteni is innen kell majd a raktárkészletet. Az országosan
ismert piskóta, ropi, üdítõ mellett legyen sajt és halcsali, friss ke-
nyér és sütemény. Ezt ígéri és kínálja az alkalom, amely rövide-
sen a város kereskedelmi életének felpezsdítõ központja lehet.

�És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre�(Joel 2,28)

Meghívó
Június 26-án (szombaton) este fél hétkor

megrendezzük
a III. Szentmiklósi Operanapot.

A Varázsfuvola és a Szöktetés után egy páratlanul szép
operagála kerül megrendezésre. A jól ismert énekesek,
Propszt Evelyn, SzécsiMáté ésGyõri Istvánmellett három új
énekest köszönthetünk, s közremûködik a Pécsi Nemzeti
Színház húsz tagú énekkara is. Az operairodalom slágerei
Mozart, Offenbach, Puccini, Kodály, Verdi, Erkel, Bizet,
Strauss legszebb zenemûvei csendülnek fel.
Javasoljuk a jegyelõvételt a mûvelõdési házban és Tourin-

form Irodán.
Mindenkit szeretettel várunk.

Somos Csaba karmester nevében:
a rendezõk
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TÁJÉKOZTATÓ!
2007. április 1. napjától bevezetésre került a jogviszonyhoz kötött egészségügyi ellátás rendszere.
Tájékozódásának megkönnyítése érdekében � a teljesség igénye nélkül � felsoroljuk azokat a tipikus jogviszonyokat, amelyek
megléte/fennállása eseténÖn jogosult egészségügyi ellátásra.
AMagyarKöztársaság területén élõ valamennyikiskorúgyermek (18. életévénekbetöltéséig) jogosult az ellátásra, haMagyarorszá-
gon lakóhellyel rendelkezik.

1. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak:
A.) BIZTOSÍTOTTAK

Foglalkoztatott személyek
� munkaviszonyban, � fegyveres szolgálati jogviszonyban állók � bedolgozói jogviszonyban· állók
� köztisztviselõi, � megbízási, � gazdasági társaságok tagjai
� közalkalmazotti, � vállalkozási, (társas vállalkozók)
E jogviszonyok bejelentését a foglalkoztató teljesíti az állami adóhatósághoz.

*
Önfoglalkoztatók

egyéni vállalkozók biztosított mezõgazdasági õstermelõk
E tevékenységükrõl a bejelentést maguknak kell teljesíteniük az állami adóhatósághoz.

*
Munkanélküli (álláskeresési) ellátásban részesülõk

� álláskeresési támogatásban, pl. álláskeresési járadékban, munkanélküli járadékban stb. részesülõk
Az álláskeresési támogatásban részesülõket a munkaügyi központ (állami foglalkoztatási szerv) köteles bejelenteni az állami
adóhatósághoz.

B.) JOGOSULTAK
Közép- és felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló/hallgató (nagykorú)

Bejelentésére az intézmény vezetõje kötelezett az OEP felé
*

Különbözõ ellátásban részesülõ személyek

Az ellátás folyósításának kezdetét és megszûnését az ellátást folyósító szerv köteles bejelenteni az OEP-nek. A szociálisan rászorult
személyt a települési önkormányzat jegyzõje, a szociális intézményben elhelyezett személyt az intézmény vezetõje jelenti be az OEP-re.

*

Egyéni bejelentés alapján jogosultak
*

Járulékfizetéssel szerzett jogosultság
Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetõ belföldi magánszemélyek Egyéni bejelentkezés járulékfizetésre az állami adóhatóságnál
Egészségügyi szolgáltatásramegállapodást kötõ külföldi személyek Megállapodáskötési lehetõség a lakóhely (tartózkodási hely)

szerinti megyei egészségbiztosítási pénztárnál
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ha Önnek nincs jogviszonya (nem áll pl. munkaviszonyban, nem nyugdíjas, és egyéb jogcímen
sincs regisztrálva), akkor annak érdekében, hogy az egészségbiztosítás természetbeni ellátásaira való jogosultságát megalapozza, a
jogszabály erejénél fogva köteles egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére 2007. április 1. napjától.
E járulékfizetés alapja a minimálbér összege (jelenleg 65.500 Ft), mértéke 9 százalék. Amennyiben a települési önkormányzat pol-

- gyed,
- gyes,
- gyermeknevelési támogatás

-munkaviszony megszûnését
követõ passzív ellátás (pl.
táppénz)

- ápolási díj,
- rendszeres szociális segély
- nyugdíjak,
- nyugdíjszerû ellátások

- szociálisan rászorultak,
- szociális intézményben elhe-
lyezettek

Amegváltozott munkaképességû személy, ha a munkaképesség csök-
kenése az 50 százalékot eléri, és az illetékes hatóság (Országos Or-
vosszakértõi Intézet) erre vonatkozó igazolásával (szakvéleményével)
rendelkezik.
Az a személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és a
jövedelme nem haladja meg a minimálbér 30 százalékát (jelenleg
19.650 Ft-ot).

Figyelem!

Ha Ön e két kategória valamelyikébe tartozik, egyénileg
kell a lakóhely szerint illetékes megyei egészségbiztosítási
pénztárnál jelentkeznie, mert a �Bejelentõ lap� kitöltése és
az igazolások bemutatása mellett kerülhet be a nyilván-
tartásba.
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gármestere az Ön kérelmére Hatósági Bizonyítványt állított ki az egy fõre jutó családi jövedelem összegérõl, a 9 százalékos járulékot
ezen összeg alapján, de legalább az öregségi nyugdíjminimum összege (jelenleg: 27.130 Ft) után kell megfizetni.

A járulékfizetést a lakóhely szerint illetékes állami adóhatósághoz kell teljesíteni. A járulékfizetést a kötelezett helyett (pl. nagykorú
állásnélküli gyermek helyett a szülõ) más személy, szerv is teljesítheti. A járulékfizetés átvállalásához szükséges az állami adóhatóság
jóváhagyása, így ezt 15 napon belül be kell jelenteni az állami adóhatósághoz.

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy 2007. április 1-jétõl az eltartott közeli hozzátartozómár nem jogosult ezen a jogcímen egészségügyi
szolgáltatás igénybevételére.

A jogviszonyának rendezését kezdeményezheti:
� levélben, azOEP honlapjáról letölthetõ nyomtatvány kitöltésével és a lakóhely szerintmegyei egészségbiztosítási pénztárhoz (MEP)
történõ beküldésével,

� személyesen a lakóhely szerint illetékesMEP ügyfélszolgálatán

Felhívjuk figyelmét, hogy a Kormány 2007. december 31-ig türelmi idõt biztosít jogviszonyának tisztázására. Amennyiben jogosult-
ságát a fenti határnapig nem sikerül rendeznie, úgy jövõre veszélybe kerülhet az egészségügyi ellátás térítésmentes igénybevételének
lehetõsége.

Felhívjuk figyelmét, hogy az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény nem biztosít türelmi idõt, a nem biztosítottak egészségü-
gyi szolgáltatási járulék fizetésére 2007. április 1. napjától kötelezettek.

TÁJÉKOZTATÓ A VIZITDÍJ
VISSZAIGÉNYLÉSÉRÕL!

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 18/A. § (14) bekezdésében foglaltak szerint,
amennyiben a biztosított nyugtával, illetõleg számlával igazol-
ja, hogy az adott naptári évben az általa igénybe vett háziorvosi
ellátásért (ideértve a fogászati alapellátást is), illetve a járóbeteg
szakellátásért vizitdíjat legalábbmár 20-20 alkalommal fizetett,
a 20. alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét a
jegyzõtõl visszaigényelheti.

Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatalban a vizitdíj visz-
szaigénylésével kapcsolatos ügyintézésre az alábbi idõpon-
tokon van lehetõség;
� minden hónapmásodik hetén hétfõ�kedd 8�11 óráig
� minden hónap harmadik hetén hétfõ�kedd 8�11 óráig

Akérelembenyújtása:
� A kérelem a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjénél nyújtha-
tó be személyesen vagy postai úton.

� Benyújtás határideje legkésõbb a tárgyévet követõ 60 napon
belül.

� A kérelemhez csatolni kell az adott naptári évben igénybe vett
ellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított, a vizitdíj vissza-
igénylésére feljogosító 20 alkalmat igazoló nyugtákat, illetve
számlákat, továbbá a visszaigényelendõ vizitdíjak befizetését
igazoló (20 alkalom feletti) nyugtát, illetve számlát.

� Visszaigényelni csak a nem emelt összegû, azaz a 300 Ft-os
vizitdíjat lehet!

� A kórházi napidíj visszaigénylésére nincs lehetõség a jelenle-
gi jogszabályok alapján.

Józan Judit jegyzõ

Üdülési csekkelMagyarországon

Érdeklõdjön a kunszentmiklósi Tourinform Irodában
Legyen Ön felhasználó, munkáltató, vagy üdülési csekk elfo-
gadóhely, információra bármikor szüksége lehet.

Az üdülési csekk felhasználható Magyarország területén
belül:

P Szállás és hozzá kapcsolódó szolgáltatások igény-
bevételére

P Étkezésre
P Vonatutakra
P Buszutakra
P Hajóutakra
P Személygépkocsi-üzemanyag vásárlására
P Fesztiválok és kulturális rendezvények belépõjegyeire
P Fürdõk szolgáltatásainak igénybevételére
P Állat- és növénykertekbelépõjegyeinekmegvásárlására
P Hungaroring és Hungexpo belépõjegyekmegvásárlására

Ha már tervezi nyaralását és van üdülési csekkje: a kunszent-
miklósi Tourinform Irodában megtudhatja, hogy pontosan hol
használhatja fel azt a kistérségben, illetveMagyarországon.
Ha Ön munkáltató: a Tourinform Irodában értesülhet arról,
hogy hogyan, milyen feltételek mellett rendelhet üdülési
csekket dolgozói részére.
Ha szeretne üdülési csekk elfogadóhellyé válni: érdeklõdjön a
Tourinform Irodában a csatlakozási feltételekrõl.

Szerezzen hasznos információkat a Tourinform Irodában!

Kunszentmiklós, Kossuth L. u. 7. Tel./fax: 76/352-156
E-mail: kunszentmiklos@tourinform.hu
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Egyre növekszik azon bûncselekmények száma, amelyeket idõs-
korú személyek sérelmére követnek el. A bûnözõk, kihasználva a
nyugdíjasok hiszékenységét, megtakarított pénzüket, nyugdíjukat
csalják ki vagy lopják el.

FOGADJAMEGTANÁCSAINKAT,
ÖNNELEGYENÁLDOZAT!

� Ne tartson otthonában nagyobb pénzösszeget!
� Ne feledje: nyugdíjat vagy egyéb kiegészítõ juttatást csak postás
kézbesíthet, vagy átutalás útján kapja meg. A postástól átvett
pénz nem lehet hamis!

� Legyen résen, a bûnözõ hivatalos személynek � rendõrnek,
DÉMÁSZ-alkalmazottnak � is kiadhatja magát, bankjegy vagy
villanyberendezés ellenõrzés okán kéri, hogy mutassa meg az
összes papírpénzét! Ne tegye, mert az elkövetõ gyors mozdula-
tokkal kicseréli hamisra azokat, vagy az állítja, hogy az Ön pén-
ze hamis, azt le kell foglalnia, s így eltulajdonítja az Ön összes
pénzét.

� A bûnözõ azért, hogy Önt becsapja hamis, fényképes igazol-
ványt is bemutat. Kételkedjen annak valódiságában! Ha Önnek
igazolványt mutat valaki, legyen bizalmatlan, ne engedje be a
lakásába az idegen személytmég akkor sem, ha valóban ható-
ság tagja, hiszen a kérdéseit a kapuban is felteheti bárki Önnek.

� Az Önt felkeresõ személyt és gépkocsiját alaposan figyelje meg.
Ha teheti, írja fel a jármû rendszámát!

� HA BÁRMILYEN GYANÚS KÖRÜLMÉNYT ÉSZLEL,
KÉRJEN AZONNAL SEGÍTSÉGET SZOMSZÉDJÁTÓL
VAGY HOZZÁTARTOZÓJÁTÓL, VAGY ÉRTESÍTSE A
RENDÕRSÉGET!

JELLEMZÕELKÖVETÉSIMÓDSZEREK:
� A bûnözõ magát valamelyik hatóság képviselõjének kiadva tá-
mogatást kíván átadni. Például arra hivatkozik, hogy túlfizetése
van a villany- vagy a gázszolgáltatónál, ezért pénzt hozott Ön-
nek, azonban nagy címletû � 10.000 vagy 20.000 Ft-os � hamis
bankjegyet ad át, amibõl kér vissza.

� Nagyobb értékû hamis bankjegyeket kisebb címletekre váltat fel.
Soha ne váltson fel pénzt, arra ott a posta!

� Rendõrnek adja ki magát, és azt állítja, hogy hamis pénzben fi-
zették ki a nyugdíjat, s ezt le kell foglalnia.

� Pénzt ne adjon át senkinek sem.Aközüzemi számlákat napjaink-
ban csak postán, illetve banki átutalással lehet kiegyenlíteni.

� A villany- vagy gázszolgáltató munkatársát csak akkor engedje
be a házába, ha valóbanÖn kért hibaelhárítást!

� Ne higgyen annak, aki felkeresi Önt azzal a szándékkal, hogy az
otthon tartott pénzét megáldja.

LEGYENÓVATOS,NEATOLVAJKÖLTSEELAPÉN-
ZÉT!

Vizsgálja meg bankjegyeit!
� Amagyar bankjegymérete: 154mmx 70mm.
� Az elõoldalon magyar történelmi személyek arcképei látha-
tóak.

� A hátoldalon a történelmi személyekkel összefüggõ történel-
mi helyszínek láthatóak.

� Az eredeti bankjegy rendelkezik vízjellel (pl.: az arckép tü-
körképe jelenikmeg azMNB logó alatt)

� A biztonsági fémszálban MNB jelölés ismétlõdik, illetve a
címlet összege is olvasható.

� A valódi bankjegynek sorszáma más és más, nincs két egy-
forma.

� Az eredeti bankjegyUV-fény (pénzvizsgáló lámpa fényénél)
alatt színes jelzõrostokat tartalmaz.

Amennyiben nem sikerült a bankjegy valódiáságáról meggyõzõd-
nie, kérjen segítséget a legközelebbi pénzintézetben, postán vagy
érdeklõdjön a rendõrség Bûnmegelõzési Szolgálatánál!

Kunszentmiklós Rendõrkapitányság
BûnügyiOsztály

(tel.: 107, 76/ 551-100)

RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS

KÖZLEMÉNY
Értesítjük a lakosságot, hogy a

KunszentmiklósiVíziközmûTársulat
2007. 06. 01-jétõl a Damjanich J. u.

10. szám alá költözik
(rendõrség régi épülete)

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕ:
HÉTFÕ 8.00 � 12.00-ig
KEDD: 8.00 � 12.00-ig
CSÜTÖRTÖK: 8.00 � 12.00 ig

és 13.00 � 17.30 ig

Elõzetes idõpontegyeztetés a
06-70-387-08-28 -as telefonszámon.

HIRDETMÉNY
Felhívjuk azon ügyfeleink figyelmét, akik még régi típusú közgyógyellátási

igazolvánnyal rendelkeznek, hogy a 2006. október 1-jén hatályba lépõ
193/2006. (IX. 25.) számú korm. rendelet értelmében a régi típusú közgyógyel-
látási igazolványukat legfeljebb 2007. július 1-jéig használhatják fel.

Felhívjuk a közgyógyellátásra jogosultak figyelmét arra, hogy az új
kérelmeket a régi típusú közgyógyellátási igazolványok lejárta elõtt is be lehet
nyújtani.

Mivel a közgyógyellátásra való jogosultságra benyújtott kérelmek elbírá-
lása legalább két hónapot vesz igénybe, így a jogosultság folyamatosságának
fenntartása érdekében kérjük, hogy 2007 áprilisában, de legkésõbb 2007.
május elején keresse fel hivatalunkat az új közgyógyellátásra való jogosult-
sági kérelembeadása céljából.

Józan Judit jegyzõ
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A Bûn- és Balesetmegelõzési Bizottság
2007. április 18-án megtartott ülésén elsõ
napirendként elfogadta Kunszentmiklós
Városi Önkormányzat 2006. évi költségve-
tésének végrehajtásáról szóló beszámolót.
A bizottságmásodik napirendként a Kál-

vin téri parkoló bejáratának áthelyezése
kérdését vitatta meg, s határozatában java-
solta a képviselõ-testületnek, hogy a Kálvin
téri parkolót zárja le a jármûforgalom elõl.
A képviselõ-testület az ülésen felmerült ja-
vaslatokat megvitatva úgy határozott, hogy
a parkoló lezárása helyett a zebra 4-5 m-rel
történõ áthelyezése ügyét megvizsgálja, s
határozatában meg is bízta a polgármesteri
hivatalt, hogy a Közútkezelõ KHT.-vel
egyeztetést folytasson ennekmegoldására.
A bizottság 3. napirendként a �Közleke-

désbiztonság gyermekszemmel 2007� vá-
rosi rajzpályázatmeghirdetésérõl döntött. A
pályázat célja a különbözõ korosztályú
gyermekek közúti közlekedésrõl kialakult
képének megismerése, valamint a verseny-
mû elkészítésén keresztül a biztonságos
közlekedésre történõ nevelése.
A rajzokat három korosztályban I.: 3-6

éves/óvodás/, II.: 6-10 éves /alsó tagoza-
tos/ és III.: 11-14 éves /felsõ tagozatos/ ka-

tegóriában lehet elkészíteni. A téma a köz-
úti közlekedés bármely területe lehet. Java-
solják a gyermekeknek, hogy olyan témát
válasszanak, amellyel naponta a saját közle-
kedésük során találkoznak, így a témában
közvetlen tapasztalataik vannak.
ApályamûveketA/4-es formátumban le-

het benyújtani, az elkészítés során bármi-
lyen technikát fel lehet használni (ceruza,
zsírkréta, vízfesték, tempera stb.). A számí-
tógépes technika használata is engedélye-
zett, azonban az elbírálásnál az egyénimeg-
oldások kerülnek elõtérbe. A számítógépes
eljárással készült rajzokat is A/4-es formá-
tumban, kinyomtatva kell benyújtani.
A rajzpályázatok benyújtási határideje:

2007. május 21. 10.00 óra, a benyújtás he-
lye: Varga Domokos ÁMK Könyvtára. A
pályamûveket zárt borítékban kell benyúj-
tani,melyen fel kell tüntetni a �Közlekedés-
biztonság gyermekszemmel 2007� jeligét.
A rajzok hátoldalán fel kell tüntetni a pályá-
zó gyermek nevét, életkorát és intézménye
megnevezését.
A pályázatok elbírálására 2007. május

25-ig kerül sor, az eredmények kihirdetésé-
re a 2007. május 25-én megrendezendõ
gyermeknapon kerül sor.

A bizottság negyedik napirendi pontként
az iskolás korosztály számára rendezett ke-
rékpáros kupa területi döntõmegszervezése
ügyét vitatta meg. Az ülésen Mayer József
rendõrkapitány elmondta, hogy az ügyessé-
gi verseny számára a rendõrkapitányság ud-
varán rendezik be a terepet. A verseny ápri-
lis 23-án 9 órakor kezdõdött elméleti fel-
adatokkal, majd ezután következett a gya-
korlati verseny. A versenyen 10 csapat in-
dult, s a dunaegyházi iskola nyerte el a me-
gyei döntõbe való jutás lehetõségét.
A bizottság ülésén Mayer József rendõr-

kapitány elmondta, hogy 2007. április 26-
án került megrendezésre a III. Kistérségi
Bûnmegelõzési Konferencia a Kunszent-
miklósi Rendõrkapitányság épületében. A
konferencián meghívottként Kreisch Mi-
hály bizottsági elnök vett részt.
A bizottság megköszöni a folyamatosan

érkezõ lakossági észrevételeket, kéréseket,
javaslatokat. Kérjük, hogy továbbra is ke-
ressenek bennünket bûn- és balesetmegelõ-
zési ügyekben, amelyet továbbítunk az ille-
tékes szerveknek.

KreischMihály képviselõ, a Bûn- és
Balesetmegelõzési Bizottság elnöke

06-30-9502-599

A Bûn- és Balesetmegelõzési Bizottság hírei: 2007. április

1./ A pályázat célja:
Fõiskolai és egyetemi tanulmányaikat folytató, de valamilyen
oknál fogva hátrányos körülmények között élõ tehetséges tanu-
lók elõmenetelének segítése, iskoláztatásuk anyagi feltételeinek
támogatása, a szülõk anyagi terhei egy részének átvállalása.
Amennyiben a pályázók nemmerítik ki a felhasználható összeg-
keretet, a kuratórium kivételesen középiskolai tanulmányokat
folytató diákokat is támogathat.

2./ A pályázaton való részvétel:
Fõiskolai, egyetemi és középiskolai tanulmányaikat folytató, de
valamilyen oknál fogva hátrányos körülmények között élõ tehet-
séges tanulók pályázhatnak.
Feltétel: fõiskola, egyetem esetén

az elõzõ félévi tanulmányi átlageredmény: 4,0
középiskola esetén
az elõzõ félévi tanulmányi átlageredmény: 4,8

A család egy fõre jutó jövedelme nemhaladhatjameg aminden-
kori legkisebb öregségi nyugdíj másfélszeresét (2007: 40.695
Ft), ettõl az értékhatártól a kuratóriumméltányosságból, a körül-
ményekre való tekintettel eltérhet.

A pályázati adatlap beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal portá-
ján, illetve a 6. és 9. számú szobájában.
Maga a kitöltött adatlap szolgál pályázatul.

A kuratórium a hiányosan benyújtott pályázatokat nem fo-
gadja el!

Apályázattal kapcsolatos kérdések feltehetõk személyesen vagy
telefonon (telefonszám: 551-010) a Polgármesteri Hivatalnál.

Apályázat benyújtása:
A pályázatot a Kunszentmiklós Városi Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatalához kell benyújtani, mely pályázatot a kuratóri-
um bírál el.

Apályázat beérkezési határideje: 2007. június 15.
Abeérkezett pályázatokról 2007. június 30-ig születik döntés.

Dr. JakabLászló elnök
ProTalentumKözalapítvány

Kuratóriuma

AKunszentmiklós Városi Önkormányzat által alapított

PRO TALENTUMKÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása
AlapítványKuratóriuma felhívást tesz közzé az alábbi feltételek szerint:
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Havi átlagban számítva nyolcezer forinttal kevesebbet vit-
tünk haza januárban bérünkbõl a járulékemelések és az inflá-
ció miatt. A KSH adatai szerint az év elsõ hónapjában az elõzõ
év azonos idõszakához képest 6,4 százalékkal csökkentek a re-
álbérek. Elemzõk szerint rövid távon további bércsökkenésre
számíthatunk.
Hónapról hónapra rosszabbul élünk, mint korábban, s ezzel

nemhogy közelítenénk, hanem tovább távolodunk az európai
életszínvonaltól � legalábbis ezt tükrözik a Központi Statiszti-
kai Hivatal által közölt adatok. E szerint a béremeléseket elvit-
ték a járulékemelések, illetve a kormányzati intézkedések
nyomán drasztikusan megugró infláció. Ezért hiába nõttek ja-
nuárban a bruttó bérek, összességében 6,4 százalékos életszín-
vonal-romlást vagyunk kénytelenek elkönyvelni. Ez forintban
kifejezve azt jelenti, hogy januárban minden dolgozótól átla-
gosan havi több mint 8 ezer forintot vettek el a kormányzati
intézkedések. Ehhez hasonló mértékû reálbércsökkenést leg-
utóbb 2004-ben voltunk kénytelenek megtapasztalni. Mindez
igen drasztikus annak fényében, hogy amúgy is jelentõsen le
vagyunk maradva a nyugat-európai bérviszonyoktól, de lassan
kelet-európai versenytársaink bérét is megirigyelhetjük.
Elemzõk szerint ugyanis a régiós országokban idén átlagosan
5-6 százalék körüli reálbér-emelkedésre számíthatnak a mun-
kavállalók.

Egyre többen elõznek meg bennünket
Óriási árat fizet a társadalom és a gazdaság az államház-

tartás egyensúlyának javulásáért: a hiány csökkenése mel-
lett a gazdasági növekedés jelentõsen lelassul, az infláció
felgyorsul, a bérek vásárlóereje és a beruházások visszaes-
nek, a munkanélküliség pedig megugrik � állapítja meg a
Takarékban tegnap közzétett makrogazdasági jelentése.
Eszerint a gazdasági bõvülés jelentõsebb � a kormány által
várt � gyorsulása az emelkedõ adóterhek mellett csak igen
nehezen lesz elérhetõ a megszorítások utáni idõszakban.
Így a következõ években a magyar gazdaság fejlõdése el-
marad a lehetséges ütemtõl, miközben a térség többi orszá-
ga hamarabb érheti el az uniós átlagot, azaz az újonnan
csatlakozott országok többsége elõbb-utóbb megelõzi ha-
zánkat az egy fõre jutó GDP tekintetében. A jelentés arra
figyelmeztet, hogy a régi uniós tagállamokban kibontako-
zó fellendülést � a régió többi tagállamával szemben � ha-
zánk nem lesz képes kihasználni, így átmenetileg nemcsak
a térségünkkel, de a fejlett országokkal szemben is lemara-
dunk. Mint a Takarékban elemzõi írják, ahhoz, hogy a ki-
igazítások jóval kisebb növekedési áldozattal járjanak, az
államháztartási kiadások lényegesen nagyobb mértékû
csökkenéséhez lett volna szükség, ami lehetõvé tette volna
például a munkabéreket terhelõ adók és járulékok emelé-
sének elkerülését. A pénzintézet szerint a jelenlegi jóléti
ellátó rendszer az alacsony 5,7 százalék körüli foglalkozta-
tási szint és a társadalmi méretû adóelkerülés mellett fenn-
tarthatatlan.

Alig épülnek lakások
Otthonteremtésrõl már szó sem esik a kormány terveiben

Huszonhárom százalékkal kevesebb lakás épült az év elsõ
negyedében, mint tavaly ilyenkor. Az erõteljes csökkenés az
otthonteremtési támogatási formákat 2004 óta folyamatosan
leépítõ kormányzati intézkedések miatt elõrelátható volt � ál-
lítja a Magyar Lakásépítõk Országos Szövetségének elnöke.
Csaknem negyedével csökkent az év elsõ három hónapjá-

ban a használatba adott új lakások száma 2006 azonos idõsza-
kához képest. A Központi Statisztikai Hivatal tegnapi jelenté-
se szerint a visszaesés a vállalkozók által épített, eladásra kí-
nált lakások számában mutatkozik meg leginkább. A hanyat-
lás itt 26 százalékos, de a természetes személyek által kezde-
ményezett lakásépítések 18 százalékos visszaesése sem elha-
nyagolható. Az elsõ negyedévben mindössze öt és félezer
lakás, valamint egy (!) bérlakás kapott használatbavételi enge-
délyt. A lakóparki építkezések a fõvárosban a korábbihoz ké-
pest jelentõsen visszaszorultak, ebbõl következõen a lakó-
parképítés országos átlagban is csaknem az egyötödére zsugo-
rodott. A lakásépítési kedv csökkenése mögött egyértelmûen a
lakosság fizetõképességének erõteljes visszaesése áll. Ezt jelzi
az is, hogy három- vagy annál több szobás lakások alig épül-
nek, az a néhány pedig, amelyik mégis megépül, kisebb a ko-
rábbiaknál. Az új lakások átlagos alapterülete egy év alatt több,
mint négy négyzetméterrel zsugorodott.

Siralmas foglalkoztatás
Amunkanélküliek aránya tíz százalékhoz közelít

Éves összehasonlításban áprilisban tíz és fél százalékkal
emelkedett a munkaügyi hivatalok által regisztrált munkanél-
küliek száma. A tavaly azonos idõszakhoz képest az idén ápri-
lis végére 41 156 fõvel több munkanélkülit tartottak nyilván a
hivatalok, így számuk már meghaladta 433 ezret. Az Állami
Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) adatai szerint a pályakezdõk
közül 3097 fõvel többen regisztráltatták magukat munkanél-
küliként, s számuk elérte a 38 110 fõt, a 25 évesnél fiatalabb
munkanélküliek száma pedig 5578 fõvel, 67 420 fõre emelke-
dett. A tartósan, tehát egy éven túli állástalanok száma 14,5
százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbihoz képest. A
regisztrált álláskeresõknek a gazdaságilag aktív népességhez
képest viszonyított aránya a múlt hónap végén országos 9,8
százalék volt. A magyarországi állástalanok számának emel-
kedése különösen abban a fényben ad okot borúlátásra, hogy
az unióban a gazdaság növekedése következtében 23 tagor-
szágban trendszerûen csökken a munkanélküliségi ráta.
� Elõre jelezhetõ volt a mostani helyzet kialakulása, mivel

Magyarországon, ahol a hazai kis- és közepes vállalatok (kkv)
próbálják meg termékeiket és szolgáltatásaikat eladni, a meg-
szorítások miatt jelentõs életszínvonal-csökkenés következett
be � mondta lapunknak a Budapesti Kereskedelmi és Iparka-
mara (BKIK) alelnöke. Vadász György arra is emlékeztetett,

Válogatás újságcikkekbõl
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hogy a politika a rendszerváltozás óta nem foglalkozik azzal a
ténnyel, hogy a hazai munkaerõpiacról mintegy másfél millió
dolgozó tûnt el, aminek eredményeként a hazai foglalkoztatási
szint a mai napig az egyik legalacsonyabb az unióban. Véle-
ménye szerint a negatív trend további folytatására lehet számí-
tani, mivel a megszorítások fõleg a legtöbb embert foglalkoz-
tató kkv-kat sújtják, s a közszférában elbocsátott vagy elbo-
csátás elõtt álló mintegy 21 ezer fõ még csak a következõ idõ-
szakban jelenik meg az ÁFSZ kimutatásában. Nem is számít-
hatunk másra � tette hozzá �, mivel a kormány maga szerepel-
teti konvergencia-tervében azt a nem túlzóan biztató célt, hogy
a következõ négy évben mindössze 28 ezer fõvel növeli a fog-
lalkoztatottak számát, azt is csak 2009-tõl kezdve, mivel
2007-2008-ra csak stagnálással számolt. A BKIK alelnöke
emlékeztetett arra, hogy az elmúlt tizenhat évben az a kkv-
szektor volt a legnagyobb munkahelyteremtõ, amelyet a mos-
tani intézkedésekkel szinte lehetetlen helyzetbe hoztak. Va-
dász György szerint rövid, elõrelátható idõszakon belül még
az uniós források sem jelenthetnek megoldást, már csak azért
sem, mert az idén a hétéves költségvetési idõszakban lehívha-
tó összegek töredékét pályázhatjuk meg.

Nem javulnak a pozícióink
Az Európai Bizottság és a Nemzetközi Valutaalap is
újabb lépéseket vár

Újabb lépéseket tart szükségesnek az Európai Bizottság és a
Nemzetközi Valutaalap tegnap közzétett jelentéseiben ahhoz,

hogy a magyar költségvetés helyzete tartósan javulni tudjon,
mivel a két szervezet nem tartja elegendõnek az eddigi meg-
szorító intézkedéseket. A brüsszeli elõrejelzés alapján hazánk
a legtöbb makrogazdasági mutatót tekintve az utolsó helyet
tudhatja magáénak. Az új uniós tagállamok közül az idén és
jövõre is nálunk lesz a leglassúbb a gazdasági növekedés, és
eddigi hiányrekorderi pozíciónkat sem fenyegeti senki: az
adó- és járulékemelések ellenére � a múlt évhez hasonlóan �
az idén, sõt még jövõre is Magyarországon lesz a legmagasabb
az államháztartási deficit. Az infláció terén ugyancsak utolsók
vagyunk: a bevezetett hatósági áremelések miatt éves szinten
az Európai Bizottság 7,5 százalékos pénzromlási ütemet prog-
nosztizál erre az évre, ami a legmagasabb a 27 uniós tagállam
adatai között. A GDP-hez mért államadósságunk az idén és jö-
võre tovább emelkedik: 67,1 illetve 68,1 százalékra, ami
ugyancsak a legrosszabb az új uniós országok közül. Újabb
költségvetési intézkedéseket sürgetett tegnap a Nemzetközi
Valutaalap (IMF) Budapesten tartózkodó delegációja is. A
nemzetközi szervezet igazgatóhelyettese, Ashoka Mody la-
punknak adott interjújában úgy vélte: leghamarabb 2009-ben
kezdõdhet el a magyar államadósság csökkenése. Mody sze-
rint hazánkban még akkor is 2010-ig kell várni az adócsök-
kentésre, ha a költségvetés konszolidációja jó ütemben halad.
Az erõteljesebb növekedéshez a szakember meglátása szerint
a kiadásokat csökkentõ reformokra, új gazdasági környezetre
van szükség, valamint arra, hogy az uniós forrásokat megfele-
lõen használja fel az ország.

Lesi Árpád alpolgármester

FELHÍVÁS!
Felhívom városunk lakóinak

figyelmét, hogy
2007. június 1. napján

hatályba lépKunszentmiklós
Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének

az állatok tartásáról szóló
32/2006. (XI. 30.) rendelete.

A rendelet megtekinthetõ a
www.kunszentmiklos.hu

weboldalon,
valamint

a Polgármesteri Hivatalban
elhelyezett hirdetõtáblán
és a VargaDomokosÁMK

könyvtárában.
Józan Judit jegyzõ

FELHÍVÁS
a parlagfû elleni védekezésre

Napjainkban különös jelentõséget kell tulajdonítani a parlagfû elleni védekezésnek.
Ezúton felhívoma lakosság figyelmét az ingatlanok területérõl és az elõtte lévõ utcasza-
kaszról a parlagfû kiirtására, és egyben tájékoztatom a mentesítés elmulasztásának kö-
vetkezményeirõl.
A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény értelmében a földtulajdonos,

földhasználó kötelesminden év június 30. napjáig végrehajtani a parlagfû elleni védeke-
zést, ezt követõen pedig a virágzást, a pollen levegõbe jutását folyamatosan megakadá-
lyozni.
A védekezések ellenõrzését a növényvédelmi hatóság végzi. A fertõzött területek is-

meretében a területileg illetékes növényvédelmi hatóság közérdekû védekezést rendel
el, mely azonnal végrehajtható.
A védekezéseket elrendelõ határozatok a helyi önkormányzatok hirdetõtábláján törté-

nõ kifüggesztéssel kerülnek közzétételre.
A közérdekû védekezések teljes költségét a földhasználó, földtulajdonos köteles

megtéríteni. A költségekmeg nem fizetés esetén adókmódjára behajthatók!
A közérdekû védekezés elrendelésemellett a növényvédelmi hatóság növényvédelmi

bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmu-
lasztja. A bírság mértéke a terület nagyságától függõen belterületen 20.000 Ft-tól
750.000 Ft-ig, külterületen 20.000 Ft-tól 2.000.000 Ft-ig terjedõ összeg.
Kérem városunk lakóit, hogy a fentiekben foglaltakat megtartani szíveskedjenek,

mindannyiunk egészségénekmegóvása és a közérdekû védekezés elkerülése érdekében.
Józan Judit jegyzõ
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A szakmai fórumra a gyermekvédelmi törvényben felsorolt jelzõrendszer tag-
jait hívtukmeg � bíróság, ügyészség, gyermekjóléti szolgálat, családvédelmi szol-
gálat, gyámhivatal, gyámhatóság, iskolák, óvodák, védõnõi szolgálatmunkatársa-
it, polgármestereket, jegyzõket és házi gyermekorvosokat. A hetvenmeghívottból
ötvenen jöttek el, hiányoltuk a polgárõröket, az orvosokat és a kunszentmiklósi
védõnõket.
A konferencia, megnyitását követõen pezsgõ vitafórummá alakult át, aminek

nagyon örültünk.
Mayer József r. alezredes rövid megnyitóbeszédét követõen a résztvevõk szék-

soraiban foglalt helyet, és onnan kapcsolódott be a beszélgetésbe.
Elsõként dr. Babicki Attila, a Bács-Kiskun Megyei Igazságügyi Hivatal Áldo-

zatvédelmi Szolgálatának osztályvezetõje évértékelõ jelentésében nagyon elége-
dett volt a Kunszentmiklósi Rendõrkapitányság áldozatvédelmi tevékenységével,
külön köszönetét fejezte kiHorváthErika r. zászlósnak,Mezei Éva r. századosnak
és SzabóKrisztina r. századosnak.
Hajas János, a Bács-Kiskun Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelõi

Szolgálatának osztályvezetõje a 2007. január 1. napjától hatályos közvetítõi eljá-
rás elméleti és gyakorlatimegvalósíthatóságáról beszélt, melyet esettanulmánnyal
szemléltetett.
Õt követte dr. Kocsis Tibor r. alezredes, a Kunszentmiklósi Rendõrkapitányság

bûnügyi osztályvezetõje, aki a túlzott gyermeki agresszió okait keresgette. Fõ ok-
ként a médiából korlátlanul áradó erõszakot jelölte meg, amelynek csapdájába
nemcsak a gyerekek esnek, hanemmimagunk felnõttek is: �Ha egy színházi köz-
vetítés megy a televízióban, nyugtázzuk, és mondjuk magunkban, azt kellene
megnézni, mégis a felrobbantós, ölõs, véres akciófilmre kapcsolunk�. Az alezre-
des úr véleményével teljesmértékben egyetértettKátainéLusztig Ilona,Bács-Kis-
kunmegye egyetlen gyermekjogi képviselõje.
Dr. Tóth Imre r. százados lebilincselõ elõadást nyújtott a gyermekek hibás ne-

velésérõl. Megtudhattuk, hogy a gyermeket négyéves koráig az alapvetõ szabá-
lyokra, és úgy egyébként tízéves koráig nevelhetjük, ha addig nem tettük meg, el-
késtünk!A legnagyobb problémát az jelenti, hogy az agresszív gyerekeket szüleik
nem tanítjákmeg arra, hogy vannak dolgok, amit nem szabadmegtenniük, ez gát-
lástalansághoz és agresszióhoz vezet.
Vereb István, a Kapocs Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetõje interaktív

elõadást tartott a gyermekek veszélyeztettségérõl.
Ezt követõen Kátainé Lusztig Ilona mondta el vitaindítóját, majd Kreisch Mi-

hály és Kurucz Lászlóné beszéltek a helyi sajátosságokról. A vendégek megdöb-
benéssel vették tudomásul, hogy a Varga Domokos ÁMK-ba tanítási idõben ide-
genek � szülõk, volt diákok � minden akadály nélkül bejuthatnak, ahol hangos-
kodhatnak, fenyegetõzhetnek, tettlegességig fajuló vitákba bocsátkozhatnak, ez-
zel zavarva a tanítás rendjét, lerombolva a pedagógusok amúgy is megcsorbított
tekintélyét. A jelenlévõk egyöntetû javaslata az volt, hogy ezt a helyzetet meg kell
szüntetni.

A kendõzetlen, szabad hangvételû délelõtt hamar elszállt, és minden résztvevõ
azzal hagyta el a rendõrség épületét, hogy érdemes volt eljönni, reméljük jövõre
színültigmegtöltikmajd a nagytermet.

SzabóKrisztina r. százados

GGYYEERREEKKNNAAPP 
AKUNSZENTMIKLÓSIVÁROSI STRAND

TERÜLETÉN,
2007. JÚNIUS 3-ÁN, 10ÓRÁTÓL.

10-14ÓRÁIGSPORTRENDEZVÉNYEK:

�KISPÁLYÁS FOCITORNA (5+1 FÕS CSAPA-
TOK, 6-10 ÉVES, 11-14 ÉVES KORCSOPOR-
TOK)

�CSALÁDI RÖPLABDA (2+2 FÕS CSAPA-
TOK)

�CSALÁDI KOSÁRLABDA (3 FÕS CSAPA-
TOK)

�DUATLON VÁLTÓVERSENY (4 FÕS CSA-
PATOK, 2 FÕÚSZIK, 2 FÕFUT)

�ÚSZÓVERSENY (6-10 ÉVES, 11-14 ÉVES
KORCSOPORTOK)

�GRUNDBIRKÓZÁS
�ÓVODÁSFUTÁS
NEVEZÉSAHELYSZÍNEN 9,30-IG.

KRESZ PARK� SZELLEMIVETÉLKEDÕK

UGRÁLÓVÁR

ASZFALTRAJZVERSENY, KÖLYÖK KI-MIT-
TUD, ÜGYESSÉGI VETÉLKEDÕK (GÖRKOR-
CSOLYA,KERÉKPÁR,ROLLERVERSENYEK)

14-19ÓRÁIGKULTURÁLIS PROGRAMOK:

� FELLÉPNEK A KISTÉRSÉGI KI-MIT-TUD
VERSENYZÕI

� IVANICSLÁSZLÓTÁNCOSAI
�ATASSI SZÍNJÁTSZÓKÖR
�ASZENTMIKLÓSBIG-BAND
� ILONCSUK SZABADCSAPAT ÍJÁSZBEMU-
TATÓ, ÍJAZÁSI LEHETÕSÉG

14 ÉVESKORALATT INGYENES
ASTRANDBELÉPÕ!

ARENDEZVÉNYENMINDENKI SAJÁT
FELELÕSSÉGÉREVESZRÉSZT.

KUNSZENTMIKLÓSVÁROS
KÉPVISELÕ-TESTÜLETE,

MIKLÓSSY JÁNOSSPORTKÖZPONT,
PUSZTAHANGJAEGYESÜLET

Erõszak az iskolában
alcímmel 2007. április 26-án harmadik alkalommal rendeztünk

Kistérségi Bûnmegelõzési Konferenciát


