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A 2019. június 20-án tartott rendkívüli, nyílt ülésen az
alábbi napirendeket tárgyalta meg Kenderes Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete:

Határoztak a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00053 azonosító
számú „Komplex energetikai fejlesztés Kenderes
közintézményeiben projekt keretében a közbeszerzési
körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési eljárás
megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról,
a közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról, a
bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról. A
beszerzés becsült értéke összesen: 140.815.178 Ft. A projekt
keretében megújul a Családsegítő Szolgálat, a Könyvtár, a
Polgármesteri Hivatal és a volt bánhalmi iskola  épülete. Az
eljárásba bevonni kívánt szereplők: Dola Generál Kft.,
Karcag; Kökény és társa Kft., Tiszaszőlős; PMG Kft.,
Tápiószecső; Népszer Kft., Karcag; BBB Glas Kft., Mezőtúr

Határoztak a Magyarország 2019. évi önkormányzati
fejezeti tartalékából finanszírozott  rendkívüli
önkormányzati támogatására vonatkozó igény
benyújtásáról.

Módosították  az önkormányzat tulajdonában álló
lakások és helyiségek bérbeadásáról, valamint a lakbérek
mértékéről szóló rendeletet. A rendelet mellékletében az
ingatlanok bérbeadási mértéke nettó összegben került
meghatározásra, továbbá szükségessé vált a Szent István út
54/a és 54/b ingatlanok átsorolása a lakóingatlanok közé. 

Határoztak az „Élelmiszerek és főzési alapanyagok
beszerzése” tárgyában az ajánlatra felkért szállítók
kiválasztásáról, melyek a következők: Inter Frost Kft.,
Hajdú-Coop Kft., Ravi Gastro Kft., Gastrosa Trade Kft.,
Orosháza; Ozirisz Vendéglátó Kft., Baromfiudvar 2002 Kft.,
Vibrátor Kft. 

Döntöttek a Tisza-tavi Regionális
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való 2020. január 1-
jétől megvalósuló  csatlakozásról. A döntést a KEHOP-
3.2.1-15-2017-00023 azonosító számú „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcag Város,
valamint a Tisza-tó térségében, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” című pályázat megvalósításában történő
részvétel érdekében hozták meg.

Döntöttek arról, hogy a sportegyesületek támogatására
betervezett 1 millió Ft-ot az alábbiak szerint biztosítják: 

- Kenderesi Városi Sportegyesület: 500 ezer Ft
- Bánhalmai Sportegyesület: 500 ezer Ft

Hozzájárultak ahhoz, hogy  a Kenderesi
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium által 2019. szeptember 14-én megrendezendő

„Regionális Szántóverseny” lebonyolításához szükséges
földterületet  az önkormányzat tulajdonát képező 0571/2,
valamint a 0571/3 helyrajzi számú 21 hektáros
földterületen biztosítják.

Az ülés végén a következő közérdekű bejelentések
hangzottak el: 

Dr. Bencze Miklós tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
kisújszállási orvosokkal közösen sikeresen pályáztak a
„Három generációval az egészségért” programra, amely
július 1-jével indul. A helyi újságban részletesen
tájékoztatják a lakosságot a programról, mely során
szűrővizsgálatok, sportnapok és ismeretterjesztő előadások
megszervezését tervezik. Továbbá elhangzott, hogy az
általuk magánszemély ellen indított perben jogerős bírói
ítélet született. A pert a felesége személyét érintő,  a
„Kenderes a Mi Városunk” facebook oldalon megjelent
valótlan állítások miatt indították. Az ítélet egyfajta erkölcsi
győzelem is számukra, mivel az alperes az orvos jó hírnevét
durván megsértette. 

Felvetődött a település központjában található szelektív
hulladékgyűjtők környékén elhelyezett szemét problémája.
Annak ellenére, hogy mindenkinek van kukája és
rendszeresen szervezik a lomtalanítást, folyamatosan
helyezik el a szemetet a hulladékgyűjtők környékén. 

Tájékoztatásként hangzott el, hogy koordinációs
megbeszélést tartottak a belvízelvezetéssel kapcsolatban. A
projekt befejezési határideje módosult, tekintettel arra, hogy
az Ady Endre úton olyan problémába ütköztek, ami
távközlési vezeték kiváltását teszi szükségessé. Ennek
engedélyeztetési eljárása folyamatban van, melynek
határideje négy hónap. A koordinációs megbeszélésen
számba vették azokat a problémákat, amelyek időközben
merültek fel. Azokon a részeken, ahol végeztek a
munkálatokkal, kezd megfelelő utcakép kirajzolódni. Kérik a
lakosság türelmét és megértését a kellemetlenségekért. 

A közvilágítás korszerűsítéséhez a vállalkozó a banki
kölcsönt megkapta, jelenleg a világítótestek beszerzése van
folyamatban. A Hosszúháti út pályázatának önereje jelenleg
nem áll rendelkezésre, mert a gazdák a vállalt összegeket
még nem fizették meg. Számolni kell vele, hogy az önerőt
valamilyen formában az önkormányzatnak biztosítania kell,
hogy a pályázat megvalósulhasson.

Végezetül tájékoztatás hangzott el arról, hogy Bánhalmán
sikeresen lezajlott a Pünkösdi Családi Nap, illetve meghívás
hangzott el a Szent Iván éji vigadalomra.    

A testületi ülések részletes jegyzőkönyvei megtekinthetők
a www.kenderes.hu oldalon, az

Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontban.    

Testületi ülésen történt
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Az Önkormányzat a gyermeket nevelő családok anyagi
terheinek könnyítésére a korábbi évekhez hasonlóan idén is
iskolakezdési, óvodakezdési, illetve közép- és felsőfokú
iskolakezdési támogatást biztosít. Az alábbiakban a támogatás
igénybevételével kapcsolatban szükséges információkról
tájékoztatjuk Önöket.

A támogatás nyomtatványai 2019. augusztus 12.
napjától benyújthatók a Polgármesteri Hivatal

Igazgatási és Szervezési Osztályán ügyfélfogadási időben.

Pontosan milyen típusú támogatások vannak?
Háromféle támogatás igényelhető:
- óvodakezdési támogatás,
- iskolakezdési támogatás (általános iskoláskorú gyermekek

esetében),
- közép és felsőfokú iskolakezdési támogatás.

Milyen összegű a támogatás és mire lehet fordítani?
Egyszeri támogatás, aminek összege gyermekenként 20.000
Ft, amit az oktatási vagy nevelési intézményekben az
évkezdéshez szükséges tanszerek, tankönyvek, jegyzetek,
ruházat, szemüveg megvásárlására lehet fordítani. 

Kik kérelmezhetik a támogatásokat?
A támogatásokat azok a szülők/gondviselők/törvényes
képviselők kérelmezhetik, akik:

- a kérelem benyújtását megelőző egy évben folyamatosan
Kenderesen rendezett lakcímmel rendelkeznek,

- óvodáskorú gyermeküket a kenderesi óvodába íratták be,
illetve ide járatják,

- általános iskoláskorú gyermeküket a kenderesi általános
iskolába íratták be, illetve ide járatják, nappali képzésre,

- gyermekük közép- vagy felsőfokú tanulmányokat kezd,
vagy folytat, nappali képzésben.

- A 18. életévüket betöltött tanulók csak saját jogon kérhetik a
támogatást. 

Hogyan lehet kérelmezni?

- 2019. augusztus 12-től, az erre rendszeresített
formanyomtatvány kitöltésével és a Polgármesteri
Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztályához való
visszajuttatásával.

- A kérelem nyomtatványokat a Polgármesteri Hivatalban is
lehet beszerezni, illetve Kenderes város honlapjáról
(www.kenderes.hu) is letölthetők. Ez utóbbi esetben fontos,
hogy elektronikus úton nem nyújthatók be, csak
papírformában!

- Az óvodás és általános iskoláskorú gyermekek esetében a
kérelem mellé semmiféle más iratot nem kell mellékelni.

- A közép- vagy felsőoktatásban részt vevő gyermekek
esetében a 2019/2020-as tanévre vonatkozó tanulói
jogviszony igazolásáról szóló dokumentumot csatolni
kell.

A kérelmek benyújtásának határideje 2019. október 1. Az
ezután benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek.

Az ügyintézés során kérjük, vegye figyelembe a hivatalos
ügyfélfogadási időt: Hétfő: de: 08.00-12.00; Szerda: du.
13.00-16.30; Csütörtök: de. 08.00-12.00; Péntek: de. 08.00-
12.00 óra között.

Mit tegyek, ha a többféle támogatásra is jogosult vagyok? 
Akiknek a családjában van óvodás és/vagy általános

iskoláskorú gyermek, azok egy kérelem nyomtatványt kitöltve
igényelhetik meg a támogatást. 

Amennyiben a családban óvodás és/vagy általános
iskoláskorú mellett közép- vagy felsőoktatásban résztvevő
gyermek is van, úgy két kérelem nyomtatvány kitöltése
szükséges. Az óvodáskorú és általános iskoláskorú gyermekeket
az egyiken, a közép vagy felsőfokú oktatásban részt vevő
gyermekeket a másikon kell feltüntetniük. FONTOS, hogy a
tanulói jogviszonyt igazoló dokumentumot is mellékeljék!

Mikor és hogyan kapom meg a támogatást?
Miután a hiánytalanul kitöltött kérelmét (közép- és felsőfokú

oktatásban részt vevő gyermek esetében a tanulmányi
jogviszony fennállását tanúsító igazolással együtt) beadta a
Polgármesteri Hivatalba, várnia kell. Önt a kérelmének
elbírálásáról a lakcímére küldött határozattal fogjuk értesíteni.

Amennyiben a támogatásokra jogosult, akkor a határozatban
feltüntetett összeget személyesen veheti át a Polgármesteri
Hivatal pénztárában.

Amennyiben a kérelme elutasításra kerül és fellebbezni
kíván, akkor az elutasító határozatban írt módon élhet
jogorvoslati lehetőségével.

Hogyan kell elszámolni a támogatással?
A támogatás összegének folyósításától számított 30 napon

belül kell elszámolnia úgy, hogy a Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Szervezési Osztályán bemutatja a megvásárolt
dolgokról szóló számlákat. 

FONTOS, hogy csak a 2019. augusztus 1. utáni
vásárlásokról kiállított számlákat lehet elszámolásra
benyújtani! Az augusztus elseje előtt keltezett számlák nem
elfogadhatók!

A vásárlások alkalmával NEM a Polgármesteri Hivatal vagy
a szülő/kérelmező nevét, hanem a Kenderes Városi
Önkormányzatát kell a számlán feltüntetni!

Mit tegyek, ha további felvilágosítást szeretnék kérni a
támogatással kapcsolatban?

Hivatali időben hívja fel a 06 59 328-251-es telefonszámot,
melyen munkatársaink a szíves rendelkezésére állnak. 

Kenderesi Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási és Szervezési Osztály

Tájékoztató 
Óvoda- és iskolakezdési, valamint közép- és felsőfokú iskolakezdési támogatások igényléséről
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Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy társaságunk sikeresen
pályázott az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiírt „Három
generációval az egészségért program”
című pályázaton, amelyben öt háziorvos
konzorciumot alkotva működik együtt,
beleértve három kisújszállási (Dr.
Gyergyói László, Dr. Kórizs Tamás és
Dr. Kovács Géza) és két kenderesi
háziorvost, melynek kapcsán Dr. Bencze
Miklós és dr. Lőrik Aliz háziorvosoknál
a kenderesi és bánhalmi lakosok
ingyenes szűrővizsgálatokon vehetnek
részt.

A szűrés kiterjed a teljes 6-18 éves és
a 40 év feletti lakosságra praxisbeli
hovatartozástól függetlenül. 

A program szorosan kapcsolódik a
háziorvosi munkához, teljes mértékben
állami finanszírozású, melyben a
szűréseken kívül nagy hangsúlyt kap a
már meglévő vagy kiszűrt szív-
érrendszeri és daganatos betegségek
gondozása,  a dohányzás elhagyása, a
gyermekek esetében az elhízás és
dohányzás visszaszorítása és
sportrendezvények megvalósulásának
támogatása.

A két orvos a szűrést a támogatásból
beszerzett korszerű, eddig csak

szakorvosi rendeléseken elérhető
eszközökkel végzi akár ingyenes,
előjegyzés szerint működő
magánrendelés keretein belül is.

A páciens egészségügyi adatait és a
szűrés eredményeit egy speciális
rendszer segítségével elemzik. A szűrés
és elemzés eddig rejtett betegségeket is
felfedhet, amelyek kezelése életmentő. 

A kiszűrtek részére Kenderesen,
helyben, ingyenesen elérhető dietetikai
tanácsadás és egészségügyi
pszichológusi tanácsadás is lesz, ahová a
két háziorvoson keresztül lehet
bejelentkezni.

Továbbá lesz a kiszűrtek számára
Kisújszálláson elérhető, ingyenes
kétalkalmas gyógytornász tanácsadás is.

A pályázat lehetővé teszi, az
elkövetkező 12 hónapban egyszeri
alkalommal a mammográfiás szűrőbusz
Kenderesre történő kitelepülését,
elősegítve ezen szűrésen való magasabb
részvételi arány elérését.

A kenderesi általános iskola és óvoda
részére dietetikai tanácsadással
egybekötött sportnapot tartunk.

Kenderesi helyszínen ismert előadó

által dohányzásról való leszokást segítő
prevenciós előadást tartunk gyermekek
és felnőttek részére egyaránt.

A szűrésre rendelési időben és
előzetes bejelentkezés alapján is van
lehetőség az 59/528-038 és az 59/528-
039-es telefonszámokon.

A pályázat előkészületeinek
lebonyolításában nyújtott segítségért
köszönetet szeretnénk nyilvánítani
Kenderes és Kisújszállás
Önkormányzatainak. 

Továbbá külön szeretnénk
megköszönni Kenderes Város
Önkormányzatának a pályázat
lebonyolításában nagy segítséget nyújtó,
a kenderesi és bánhalmi lakosság
egészségének megőrzéséhez
elengedhetetlen egészségügyért tett
erőfeszítéseit, mely magában foglalja az
alapellátó háziorvosi és fogorvosi
létszám feltöltését és megőrzését,
valamint a helyben történő ultrahangos
és laborvizsgálatok  finanszírozását.

Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk: Dr. Lőrik Aliz és
Dr. Bencze Miklós

Ingyenes szűrővizsgálatok Kenderesen
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Nyári programok az iskolában

Elkezdődött iskolánk székhely épületének felújítása. Habár még csak a
bontási munkálatok folynak, néhány hónap múlva már a gyönyörűen
felújított épületben tanulhatnak diákjaink. Addig is szeptemberben
zavartalanul megkezdődik a tanítás a 2. számú épületünkben.

A nyár elején hittantáborban vettek részt tanulóink Egerben Attila atya
és hitoktatóink közreműködésével, mely egy pályázat és fenntartónk, az
Egri Főegyházmegye támogatásával valósulhatott meg. A gazdag
programkínálatot még felsorolni is nehéz. Jártak a gyerekek az Aggteleki
cseppkőbarlangban, Rudabányán, az ősember múzeumban, játszottak az
Érsekkertben, szentmisén vettek részt Egerben a Barátok templomában és
az Egri Bazilikában. Felsőtárkányból kisvasúttal vonatoztak a Stimecz
házhoz, gyalogtúráztak, megtekintették az Érseki Látogatóközpontot.
Kékestetőn a Tv-torony kilátót mászták meg, és kipróbálták a gyöngyös-
sástói Oxygen Adrenalin Park élményelemeit.

Kati néni és Timi néni Nagybörzsönybe szervezett dráma tábort a
gyerekeknek, ebben a táborban is sok-sok élmény jutott minden napra. A
táborozók megtekintették a váci püspöki székesegyház monumentális
épületét, sétáltak a Duna-parti sétányon, megismerkedtek Nagybörzsöny
számtalan csodájával, a vízimalommal, a XIII. századi Szent István
templommal, a Bányásztemplommal és a mesegalériával. Helyben készített
finomságokat kóstoltak a lek-vár-lakban, a börzsönyi táj szépségében a

kisvonatozás, a túrázás, a Nógrádi vár meglátogatása során gyönyörködtek.
Sokat nevettek a vetélkedőkön, a drámafoglalkozásokon végrehajtott
feladatok és a bemutatott produkciók során, és természetesen nem
maradhatott el a hűsítő kemencei strandolás sem.

Annamária és Heni néni őrségi kerékpáros vándortáborba invitálta a
vállalkozó kedvű tanulókat. A túra útvonala az ország legnyugatibb
városában, Szentgotthárdon kezdődött, majd végig haladt hazánk egyik
legváltozatosabb, érintetlen, épített és természeti értékeit megtartó vidékén.
A résztvevők a fizikai kihívások mellett megismerték az Őrség, a
Vendvidék és a Vasi-hegyhát tájait és sok csodálatos élmény birtokosai
lettek.

E két utóbbi tábor a szülői hozzájárulás mellett iskolánk alapítványának
támogatásával valósulhatott meg.

A sarudi tábor – melyet szintén pályázatból finanszíroztunk a
gyerekeknek – résztvevői is az aktív kikapcsolódást kedvelik. Eszter, Timi
és Ibolya néni vezetésével kisebb-nagyobb kerékpártúrákat szerveztek,
állatokat simogattak és etettek a Tisza-tavi mini ZOO-ban, sokat
kézműveskedtek és sétakocsikáztak. A tábor területén sem lustálkodtak,
rendszeres elfoglaltságot jelentett a focizás, a csocsózás, a pingpongozás és
a tollaslabdázás. Nem mindennapi élményt nyújtottak a Tisza-tavi
Ökocentrumban átélt programok, a kishajós kirándulás, a 3d-s mozi,
Közép-Európa legnagyobb édesvízű akváriumrendszere, a szabadidőpark.
A kalandok a tiszanánai Dream beach kalandparkban tovább folytatódtak.

A táboroknak még nincs vége, szintén pályázat keretében találkozunk
augusztus 21. és 24. között Egerben testvériskolánk diákjaival.

Sajnálatos módon a Krónika előző számában megjelent cikkben
kimaradt egy jeles tanulónk neve, melyet most szeretnék pótolni. Baktai
Orsolyának is gratulálunk jeles év végi eredményéért.

Nagyné Lenge Margit

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola hírei
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Az V. Vadgesztenye Fesztivál képekben

A fotókat Nagy Gábor készítette
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A tartalékos rendszer nyitott, tehát bárki jelentkezhet (férfi, nő), aki
elkötelezett a Honvédség iránt, aki képes és kész tenni a honvédelem
ügyéért.

A jelentkezés feltételei:
• Önkéntes alapon történő jelentkezés,
• 18. életévet betöltött, cselekvőképes, büntetlen előélet
• magyar állampolgárság, állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási

hellyel rendelkezés (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ
kártya, Adóigazolvány)

• meghatározott iskolai végzettség (minimum 8 általános iskola,
végzettséget igazoló okmányok),

• egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság, 
• 1 évnél nem régebbi mellkas röntgen vagy tüdőszűrő (szakorvosi) lelet,

fogorvosi igazolás- szanált, kezelt fogazatról, nők esetében 3 hónapnál
nem régebbi nőgyógyászati és 1 évnél nem régebbi citológia lelet

• szerződésük határozott időre kerül megkötésre 6 hónap próbaidővel
A katona részére adható juttatások, járandóságok:
• étkezési ellátás
• a tényleges szolgálatteljesítés ideje alatt térítésmentes laktanyai

elhelyezésre jogosult.
• havi illetmény (csak a tényleges szolgálat ideje alatt és a 25 napos

alapkiképzés alatt)

Önkéntes műveleti tartalékos katonai szolgálat
Érdekelnek a kihívások? Szeretnél egy jó csapat tagja lenni?

Jelentkezz önkéntes műveleti tartalékos katonának!

A jelentkezés feltételei:
• Betöltött 18. életév, cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar

állampolgárság 
• Állandó belföldi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezés
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• 1 évnél nem régebbi negatív mellkasröntgen vagy tüdőszűrő lelet,

fogorvosi igazolás kezelt, rendezett fogazatról, nőknél 3 hónapnál nem
régebbi nőgyógyászati és 1 évnél nem régebbi citológiai lelet. 

• Egészségügyi: komplex, szakorvosi vizsgálat (belgyógyászati,
szemészet, sebészet, fogászat, neurológia stb.)

• Pszichikai alkalmasság
• Fizikai alkalmasság: 3200 méter futás, karhajlítás-nyújtás, felülés
• Elfogadja egyes alkotmányos jogainak a vonatkozó törvény szerinti

korlátozásait. 
• Tisztesi beosztás esetén legalább 3 év időtartamra, tiszti vagy altiszti

beosztásokban legalább 5 év időtartamra vállalja a szolgálatot
(legalább 3 hónap, legfeljebb 6 hónapig terjedő próbaidő kikötésével)

Jellemző beosztások: gépkocsivezető, harcjármű vezető, harckocsizó,
tüzér, díszelgő, lövész, őr, rendész, komendáns, géppuskairányzó,
légvédelmi lövész, egészségügyi katona, tűzszerész, specialista, ejtőernyős,
tűzoltó, szerelő, műszaki, stb.

A katona részére adható juttatások, járandóságok:

Havi illetmény (bruttó): közkatona érettséginél alacsonyabb: 233.450 Ft
(nettó): 155.244 Ft, közkatona érettségivel: (bruttó): 277.893 Ft, (nettó):
184.799 Ft, Őrmesteri rendfokozatban (bruttó): 309.790 Ft (nettó): 206.130
Ft; hadnagyi rendfokozatban (bruttó): 375.443 Ft (nettó):249.670 Ft.

Illetménypótlékok (nettó): rendszeres és eseti pótlékok (beosztástól
függően): például idegennyelv-tudási pótlék (angol, német, francia nyelvek
esetében 4.444 Ft –29.499 Ft); ügyeleti díj.

Étkezési ellátás: napi térítésmentes ebéd vagy, SZÉP-kártyára történő
havi 12.000 Ft elektronikus feltöltés.

Szerződés-hosszabbítási díj: vállalt szolgálati évenként változó mértékű
(évenként 0,2-1,6 havi távolléti díjnak megfelelő összeg)

A szolgálatteljesítési idő (munkaidő) heti 40 óra vagy váltásos
munkarend

Az alapszabadság évi minimum 25 munkanap.
Munkábajárási költségtérítés (havonta) VOLÁN és MÁV esetén a

(helyközi) menetjegy vagy bérlet árának 86%-a.
Ruházati illetmény: A szerződéses legénységi állományúak

természetbeni ruházati ellátásra jogosultak és összesen 24.000 Ft ruházati
illetmény kerül kifizetésre részükre. A szerződéses tisztek, altisztek részére

ruházati utalványfüzet kerül kibocsájtásra és 24.000 Ft + 15.000 Ft kerül
kifizetésre.

Lakhatási támogatás: A szerződéses legénységi állományú katona
laktanyai elhelyezésre jogosult. 

Családalapítási támogatás (egy alkalommal): kamatmentes
visszafizetendő támogatás.

Tanévindítási hozzájárulás (nettó): a nevelési támogatás
gyermekenként: 30.000 Ft, a tanévindítási hozzájárulás pedig 45.000 Ft
összegben kerül kifizetésre.

Születési támogatás: bruttó: 92.760 Ft/gyermek
Bankszámla-költségtérítés: A térítés mértéke 1.000 Ft/hó.
Nyugdíjpénztári tagság lehetősége: Önkéntes Nyugdíjpénztári tagság

esetén 4.700 Ft-os munkáltatói tagdíj kiegészítés.
Civil életbe történő visszailleszkedés támogatása: amennyiben a

szerződése nem kerül meghosszabbításra, „leszereléskor”
visszailleszkedési támogatásra jogosult. 5 év szolgálati viszony esetén 1
havi, 8 év szolgálati viszony esetén 2 havi távolléti díjnak megfelelő
összeg. 

Külföldi katonai szolgálat lehetősége: A külszolgálat az 1 évet nem
haladhatja meg, a külszolgálatok között legalább 2 hónapnak kell eltelnie,
előnyt jelent a kiválasztásnál az önként jelentkezés. Fontos tudni, hogy
beleegyezése nélkül is vezényelhető a katona külföldi katonai szolgálatra
(külszolgálat helyszínétől függően).

Kedvezményes üdülés lehetősége: 2 év szolgálati viszony elteltét
követően jogosult, akár 2 hét főszezonban történő kedvezményes üdülésre
is a Honvédség üdülőiben.

Részletes információ a www.hadkiegeszites.hu, vagy a
www.iranyasereg.hu internetes oldalon.

Csak a legjobbak képesek rá!           Érdeklődj, vagy jelentkezz!

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ

PARANCSNOKSÁG
1.TOBORZÓ ÉS ÉRDEKVÉDELMI KÖZPONT

5000 Szolnok, Táncsics M. u. 5-7.
Telefon: 06 (56) 505-159 /;Fax: 06 (56) 505-171 

E-mail:szolnok.toborzo@mil.hu
Ügyfélfogadási rendje: 

hétfő – csütörtök:08.00–15:30; és péntek: 08.00–12.00

SZERZŐDÉSES KATONAI SZOLGÁLAT
Érdekelnek a kihívások? Alkalmasnak érzed magad? Jelentkezz szerződéses katonának!

Folytatás a 9. oldalon
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A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja önkéntes tartalékos
rendszerét, melynek új elemeként, a helyi közösségekre építve hozta létre
az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát.

Az ország valamennyi járásában létrehozandó, területi elven szervezett
önkéntes területvédelmi tartalékos századok megalakításának célja, hogy
szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített,
alkalmazható erő. A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések
alkalmával olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak, mely a helyi
közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy
katasztrófavédelmi helyzetről. Miután protokolláris feladatai is lehetnek a
tartalékos katonáknak, jelenlétük emelheti helyi szinten is az ünnepi
megemlékezések, koszorúzások színvonalát.

Ha eddig vonzotta a katonaság, de élethelyzete nem tette lehetővé a
lakóhelyétől hosszabb időre történő távollétet, hogy
kiképzésen/felkészítésen vegyen részt, akkor ez a szolgálati forma pont
Önnek szól. A Magyar Honvédség lehetőséget ad arra, hogy lakókörnyezete
érdekében kamatoztassa tudását országunk védelmében.

Ne legyen megyénkben olyan település, amely nem rendelkezik
tartalékos katonával, bizonyos létszámú kiképzett katonai erővel!

A jelentkezés menete
Amennyiben érdekli a területvédelmi tartalékos (ÖTT) szolgálat, első

lépésként regisztrációra van szükség. Ez történhet a megyei toborzó
ügyfélszolgálatokon, a Kormányablakokban, illetve Interneten keresztül, az
Irány a sereg (www.iranyasereg.hu) honlapon is. A regisztrációt követően a
toborzóink felveszik Önnel a kapcsolatot és egyeztetik az alkalmasság
vizsgálat időpontját, helyszínét és az ehhez kapcsolódó további
tudnivalókat. Az alkalmasság vizsgálat sikeres teljesítését követően
történik meg a szerződés megkötése. A regisztrációhoz a személyes
okmányokra, valamint az iskolai végzettséget, szakképzettsége(ke)t
igazoló bizonyítványokra lesz szükség.

Alkalmassági vizsgálat:
Tartalékos katonai szolgálatra szerződést kötni csak alkalmas minősítésű

egészségi, pszichikai vizsgálatot követően lehet. Az önkéntes
területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra jelentkezőnek a kézi
lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és
tartásának egészségi alkalmassági feltétele és vizsgálata szerinti
(foglalkozás-egészségügyi) II. típusú alkalmasság-vizsgálaton kell részt
venniük. A vizsgálat költségét a Magyar Honvédség fizeti. Aki rendelkezik
ilyen típusú, érvényes vizsgálati eredménnyel, nem kell a vizsgálatot újból
elvégezni. Az alkalmassági vizsgálatokat a megyei toborzó
ügyfélszolgálatok szervezik.

Az önkéntes területvédelmi tartalékosok juttatásai
Az önkéntes területvédelmi tartalékos katona szerződéskötési díjra,

rendelkezésre állási díjra továbbá a tényleges szolgálatteljesítés (kiképzés
és egyéb igénybevétel) időtartamára – a rendszeresített szolgálati

beosztáshoz tartozó besorolási osztálynak és besorolási kategóriának
megfelelő – alapilletményre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes
élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá utazási költségtérítésre jogosult.

Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos katona részére adható főbb
juttatások, járandóságok:

• tényleges katonai szolgálat esetén (1-2 napos igénybevétel esetén is,
időarányosan!) a rendfokozatnak megfelelő illetmény; térítésmentes
ruházati ellátás-, étkeztetés, útiköltség térítés

• Egyszeri szerződéskötési díj: a honvédelmi illetményalap 75%-a
(2019. évben: bruttó: 33.450, nettó: 22.244 Ft, mely 2 évre vállalt ÖTT
jogviszony létesítése esetén, a szerződéskötéstől számított 4. hónap 5.
napjáig kerül kiutalásra)

• Rendelkezésre állási díj (éves összeg): teljesített szolgálati évenként a
mindenkori minimálbér összege (2019. évben bruttó 149.000 Ft, nettó:
99.085 Ft. mely a szerződés időtartama alatt évente, a szerződés
évfordulójától számított két hónapon belül kerül kiutalásra)

Az önkéntes területvédelmi tartalékosok igénybevétele

A tartalékosok felkészítése és az alkalmazása helyben történik, fő
szabályként a járásban, esetleg a megyén belül. A felkészítés 20 napos,
mely nem egyszerre, hanem moduláris rendszerben, több szakaszra bontva
kerül végrehajtásra. Ily módon az egyes összevonások időtartama
várhatóan nem haladja meg a 4-5 napot. A felkészítésekre a lakóhelyhez
legközelebb eső kiképzési helyszínen kerül sor. Az állomány feladatát
képezheti többek között veszély-, és katasztrófahelyzetben (pl. árvízi
védekezés) történő igénybevétel, rendezvénybiztosítási-, toborzási-, illetve
különböző díszelgési feladatok ellátása a járási vagy települési
rendezvényeken.

Bővebb információk a katonai szolgálatról: www.iranyasereg.hu, vagy
www.hadkiegeszites.honvedelem.hu 

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ

PARANCSNOKSÁG
1.TOBORZÓ ÉS ÉRDEKVÉDELMI KÖZPONT

5000 Szolnok, Táncsics M. u. 5-7.
Telefon: 06 (56) 505-159 

E-mail: szolnok.toborzo@mil.hu
Ügyfélfogadási rendje: 

hétfő 08.00-15:30, kedd 08:00-15.30, szerda 08:00-15:30,
csütörtök: 08.00–15.30, péntek: 08.00–12.00

közkatona esetén nettó 123.085 Ft, (ez az illetmény rendfokozatonként
emelkedik)

• hadiruházat: Az önkéntes műveleti tartalékos katona természetbeni
ruházati ellátásra jogosult.

• utazási költségtérítés (lakhely és a szolgálatteljesítési hely között)
• munkáltatói kompenzáció
• rendelkezésre állási díj (évente kifizetendő pénzösszeg, amely a

mindenkori minimálbér 150%-a,
ez 2019-ben nettó 148.628 Ft)
• honvédségi egészségügyi ellátó rendszer igénybevétele

Szerződéskötés után 25 napos alapkiképzésen vesz részt a katona
Szentendre, Tata vagy Debrecen helyőrségben. 

Az alapkiképzés fő tevékenységei: harcászat, lövészet, tereptan,
egészségügyi ismeretek, katonai testnevelés, alaki foglalkozás

Tényleges szolgálatra történő behívásukra normál (béke)
időszakban kiképzésre és felkészítésre, valamint tényleges szolgálatra

(beosztásukból adódó alap feladatra, természeti és ipari katasztrófa
helyzetek elhárításában való részvételre) illetve személyes vállalásuk
alapján külszolgálat teljesítésére, továbbá különleges jogrendben
kerülhet sor. A törvényi szabályozás az önkéntes tartalékosok esetében
háromévente hat hónap igénybevételt tesz lehetővé a kiképzésen túl
(mely az érintett beleegyezésével meghosszabbítható).

Érdeklődj, vagy jelentkezz!

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ

PARANCSNOKSÁG
1.TOBORZÓ ÉS ÉRDEKVÉDELMI KÖZPONT SZOLNOK

5000 Szolnok, Táncsics M. u. 5-7.
Telefon: 06 (56) 505-159 

E-mail:szolnok.toborzo@mil.hu
Ügyfélfogadási rendje: hétfő 08:00–15:30, kedd 08:00–15:30,

szerda 08:00–15:30, csütörtök: 08:00–15:30, péntek: 08.00–12.00

Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról

Folytatás a 8. oldalról
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Kempingekben elkövetett lopások megelőzése

A rendőrők a nyári turisztikai idény kapcsán felhívják a sáto-
rozók figyelmét a vagyon elleni bűncselekmények megelőzésének
fontosságára.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság az
alábbiakat ajánlja a kempingezők figyelmébe:
- Sátrát, lakókocsiját minden esetben zárja, még akkor is, ha csak

rövid időre távozik is onnan!
- A magára hagyott sátorban ne hagyjon értéket, okmányokat!
- Amikor a sátorban tartózkodik akkor se helyezze értékeit a

bejárat közelébe vagy az oldalzsebekbe!
- A sátor mellett parkoló autóban ne hagyjon az utastérben

látható helyen semmit, még ruhát, cipőt sem!
- Pénzét, okmányait tartsa magánál vagy ha lehetőség van rá, a

kemping értékmegőrzőjében helyezze el!

TUDATOS INTERNETHASZNÁLAT

Az interneten keresztül érkező veszélyek néhány egyszerű
szabály betartásával elkerülhetőek:
- Csak ismerős feladó által küldött e-mail mellékletét nyissa

meg!
- Soha ne adjon meg jelszót, PIN kódot e-mailben küldött

kérésre!
- Belépéskor mindig gépelje be az URL-címet, ne a kapott linkre

kattintva lépjen be az oldalra!
- Online történő bankkártyás fizetésnél mindig győződjön meg

arról, hogy az adott bank eredeti oldalán adja meg az adatokat,
más oldalon (például: kereskedő oldalán) ne adja meg azokat!

- Felhasználói nevet és jelszót csak tanúsítvánnyal rendelkező
(http- előtagú) oldalon adjon meg!

ADATAINK VÉDELME

A digitálisan tárolt adatai védelme érdekében is fokozott
körültekintéssel járjon el: egyrészt, hogy illetéktelen személyek ne
férjenek hozzá, másrészt elvesztésük (például: technikai probléma,
szándékos károkozás) esetén is vissza tudják állítani azokat:
- Ne adja meg senkinek felhasználói nevét és jelszavát!
- Közösségi oldalon ne legyen nyilvános  profilja, a személyes

adatait, a megosztott tartalmakat csak az ismerősei láthassák!
- Csoportosíthatja ismerőseit, ezáltal korlátozhatja, hogy ki mit

láthat.
- Egyéb oldalra vagy alkalmazásba közösségi profiljával történő

bejelentkezés során ellenőrizze, hogy az oldal vagy alkalmazás
milyen személyes adataihoz (születésnap, e-mail cím,
ismerőseinek köre, stb.) fér hozzá! Szükség esetén módosíthatja
az elérhető információk körét.

- Más által is használt számítógépen – ha befejezte az internet
használatát – minden esetben jelentkezzen ki a közösségi
oldalról, levelezésből! A böngésző bezárása nem elegendő.

- Rendszeresen készítsen biztonsági másolatot fontos adatairól.
Erre alkalmas lehet egy külső merevlemez, amit csak a
biztonsági mentés idejére csatlakoztatunk a számítógéphez,
vagy olyan online tárhely, amely tárolja a fájlok korábbi
verzióját is.

- Folyamatosan frissítse számítógépén az operációs rendszert és
az Ön által használt programokat, mobileszközein  pedig az
alkalmazásukat!

Lakatoljon okosan!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai

a kerékpárlopások megelőzésére:
A kerékpárlopáshoz néhány másodperc is elegendő, azonban

kellő óvatossággal és megfelelő védelmi eszközökkel, mód-
szerekkel ezeknek a bűncselekményeknek egy része megelőzhető.

Azért, hogy biciklije ne váljon a kerékpártolvajok célpontjává,
fogadja meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-
főkapitányság alábbi tanácsait:
- Forgalmas, jól látható, lehetőleg térfigyelő kamerákkal

megfigyelt helyen hagyja biciklijét – ne eldugott utcában,
kapualjban! A gyalogos forgalomnak visszatartó ereje lehet a
tolvajokkal szemben!

- Használjon minőségi zárat! A kerékpárzár minősége álljon
arányban a kerékpár árával!

- A lakat lehetőleg olyan legyen, amely a vázat és a kereket is
átéri és legyen mindig valamilyen stabil tárgyhoz – például
fához, oszlophoz, kerítéshez – rögzítve!

- Miután lezárta a biciklit, a kosárban, csomagtartón, kormányon
ne hagyjon semmit!

- Ha hosszú időre zárja le kerékpárját, akkor ne hagyjon a
biciklin mozdítható értéket! Vigyék magukkal a kilométerórát,
lámpát, kulacsot, pumpát és ne feledjék szatyrukat, táskájukat
se!

- Kertes házak udvarán az utcáról jól látható helyen ne hagyjanak
kerékpárt!

- Jegyezze fel a kerékpár egyedi azonosítására alkalmas
ismertető jegyeit (típus, szín, vázszám)!

- Regisztráltassa kerékpárját a BikeSafe programban, ahol a
rendőrség adatbázisában rögzítik a kétkerekű adatait, amely
lopás esetén megkönnyíti a felderítést! A programról bővebben
a www.bikesafe.hu oldalon olvashat.

TANÁCSOK IDŐSEKNEK

Mi történhet Önnel………  

Telefonáló bajba jutott unokájára,
családtagjára                  
hivatkozva pénzt, ékszert kér.                                               

Álrendőrök, szolgáltató
álmunkatársai                                 
otthonába bejutva, figyelmét
elterelve értéket
tulajdonítanak el.                                                                                                                                                                  

Pénzintézetek, posta,
önkormányzat munkatársainak           
magát kiadó személyek
bankjegyek ellenőrzése címén
pénzéhez akarnak hozzájutni.

Mindig ellenőrizze kivel beszél!

Azonnali rendőri intézkedést igénylő esetben hívja a 112-es
segélyhívó számot!

(Forrás:  ELBÍR 2019. augusztus havi hírlevél)

Rendőrségi hírek

Mit tegyen?

Ellenőrizze kivel beszél, hívja 
hozzátartozóját!

Kérje az arcképes igazolványt,
telefonon tájékozódjon a díj- 
beszedők, egyéb hivatalos sze-
mélyek azonosságáról!

Idegennek ne adja át pénzét!
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KEDVES SZÜLŐK!

2019. AUGUSZTUS 29-ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN)
16:30 ÓRAKOR

KÖZÖS ÉVNYITÓ SZÜLŐI  ÉRTEKEZLETET
TARTUNK 

AZ ÓVODÁBAN, MELYET 
CSOPORTOS SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 

FOGNAK KÖVETNI.

AZ ÉRTEKEZLET TÉMÁJÁNAK
FONTOSSÁGA MIATT MEGJELENÉSÜKRE

FELTÉTLENÜL SZÁMÍTUNK.

VÁRJUK ÖNÖKET SOK SZERETETTEL!

ÓVODA DOLGOZÓI
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Felnőtteknek
Alekszijevics, Szvetlana: Csernobili ima
Boland, Shalini: A titkos mama
Budai Lotti: A nyugati szerető
Burke, Alafair: Egy feleség dolga
Dezső András: Maffiózók mackónadrágban: a magyar
bűnözés regényes története a 70-es évektől napjainkig
Feldmár András: Életunalom, élettér, életkedv
George R. R. Martin: A tűz és jég világa: a Trónok Harca
és Westeros ismeretlen krónikája
Havas Henrik: A magyar keresztapa
Juhász Sándor: Asszony kell a házhoz
Kovács Nikolett: Kötött és horgolt táskák
Lackberg, Camilla: Jéghercegnő
Lőrincz L. László: Az ikrek ideje: Báthory Orsi
történetei
Maciejak, Veronique: Ne várd meg, amíg elvonul a vihar,
tanulj meg táncolni az esőben
Moston, Kate: Az órásmester lánya
Moyes, Jojo: Mióta megszerettelek
Orvos-Tórh Noémi: Örökölt sors: családi sebek és a
gyógyulás útjai
Papp Diána: Mézeshét Motel

Richards, Matt: Bohém rapszódia: Freddie Mercury
élete, halála és öröksége
Roberts, Nora: Merész vállalkozás
Szentesi Éva: Kardos Margit disszidál
Velásquez, Jhon Jairo: Pablo Escobar bérgyilkosa voltam
West, Kasie: Szerelembe zárva

Gyerekeknek

Biri és Brúnó barkácsmeséi
Burnett, Frances Hodgson: A titkos kert
Disney Kacsamesék: Ifjú mormoták kézikönyve
Gara Mari: Kézműves ötletek kicsiknek
Hirschmann, Kris: Kapcsold ki! 100 kreatív ötlet TV és
kütyü helyett
Kerber, Karin: Bori szakácskönyve: Bori családjának és
barátainak kedvenc receptjei
Király Anikó: csak barátok?
LaZebnik, Claire: Páros randi tesóknak
Olga Gre: Palackfigurák
Pintér-Végh: Quilling: madarak, állatkák, virágok
Russel, Rachel Renée: Egy zizi naplója: hercegnő: mesék
a cseppet sem mesés Meseországról
Veress Zoltán: Irgum-Burgum Benedek: összegyűjtött
verses mesék

VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI
Új könyveinkből ajánljuk!

Újra indul a gyógytorna a művelődési házban!

Szeptember hónapban újra indul a karcagi Egészség Fejlesztési Iroda – LEK- Mozgás Klub
foglalkozása a kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
Részleteket a krónika szeptemberi számában olvashatnak majd.

Érdeklődni lehet Kátainé Nyakó Edit gyógytornásznál a 06-30/894-7265-ös telefonszámon.  


