Nemzeti Színházba, ahol a Muzsika hangja címû musicalt
Intézményünkben február 7-én rendeztük meg idei tekintjük meg.
KÉMÉNYSEPRÉS
farsangi mulatságunkat. Délutáni programunkat zenéstáncos produkcióval, tombola sorsolással töltöttük el.
A kéményseprés szabályaival kapcsolatban az
Március 1-jével intézményünk valamennyi alábbiakra hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét:
szolgáltatásának térítési díja megváltozott.
A családi házban élõk 2018. január elsejét követõen nem
Az új intézményi térítési díjak a következõk:
kapnak a kéményseprõipari szervtõl, illetve egyes
Étkeztetés: 640.-/nap, Házi segítségnyújtás: 175.-/óra, településeken az önkormányzati közszolgáltatótól a
Idõsek nappali ellátása: 400.-/nap, Demens személyek kéményellenõrzés idõpontját megajánló értesítést, a
nappali ellátása – étkezéssel: 505.-/nap, – tartózkodással: kéményseprõ az ingatlantulajdonos kezdeményezése
235.-/nap.
nyomán érkezik majd, és végzi el a sormunkában elõírt
Az adott szolgáltatásért fizetendõ személyi térítési díj feladatokat, magánszemélyek esetében ingyenesen.
jogszabályi elõírásnak megfelelõen mindig az ellátást
Amennyiben családi házban él és a házba be van
igénybe vevõ havi jövedelme alapján kerül jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés nem
megállapításra, így annak összege az intézményi térítési díjmentes és egy vagy kétévente kötelezõ megrendelni egy
díjnál lehet alacsonyabb, vagy azzal megegyezõ értékû is. kéményseprõcégtõl. Ha a házban szilárd tüzelõanyaggal
Március 1-jétõl Majs Község Önkormányzata az fûtenek, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente.
étkeztetést, házi segítségnyújtást, demens személyek
A kéményseprés megrendelése és további információ a
nappali ellátását – étkezéssel igénybe vevõ személyek Katasztrófavédelemtõl kérhetõ a 1818-as telefonszámon
számára a havi térítési díj megfizetéséhez támogatást vagy a http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
nyújt.
ugyfelszolgalat oldalon.
A támogatás mértéke az ellátott családjában az egy
A kéményseprés elvégeztetése mindenkinek továbbra is
fõre számított havi jövedelem alapján kerül saját felelõssége és jól felfogott érdeke!
megállapításra, mely összegek a következõk:
Nemzeti Hulladékgazdálkodási
– Étkeztetést igénybe vevõ személyek számára havi
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
3.000 Ft, vagy 5.000 Ft,
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Nemzeti
– Házi segítségnyújtást igénybe vevõ személyek számára
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelõ Zrt.
havi 3.500 Ft, vagy 5.500 Ft,
(NHKV) az esetleges lakossági díjhátralékok beszedésével
– Demens személyek nappali ellátását igénybe vevõ
Baranya megyében a „Felsõszentiváni” Plusz-Profit Bt.
személyek számára havi 2.000 Ft, vagy 4.000 Ft.
munkatársait bízták meg.
A támogatás megállapítására az önkormányzati
A díjbeszedõk az NHKV Zrt. által biztosított adatbázis
rendeletben meghatározott dokumentumok benyújtásával
alapján az ingatlanhasználót személyesen keresik fel, és
van lehetõség.
tesznek kísérletet az esetleges díjhátralékok beszedése
Majs Község Önkormányzata az Idõsek nappali
érdekében.
ellátását, valamint a demens személyek nappali ellátását –
A személyes beszedést végzõ dolgozók minden esetben
tartózkodással igénybe vevõk számára a szolgáltatást
fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes
ingyenesen biztosítja.
felkeresés során a kiegyenlítetlen számlával mindenben
Március 8-án a Nemzetközi Nõnapra emlékeztünk.
megegyezõ „Beszedési értesítõ” alapján jogosultak
Bachmann Pál alpolgármester virággal és megható
készpénzben, kizárólag a tartozás teljes összegének
szavakkal köszöntötte a programon résztvevõ hölgyeket.
átvételére.
Március 21-én a Kultúra Napja alkalmából Kvíz játékot
Kérjük a Lakosság türelmét és megértését a
szerveztünk. A vetélkedõ során ismert magyar költõk
megkeresésekkel kapcsolatban.
verseibõl kiragadott részletek alapján kellett kitalálni az
Echingi út
adott vers címét. A program jó alkalom volt arra, hogy
Április végén Mihálovics Gergõ, Miklós Zoltán, Nyirati
felelevenítsük korábban megszerzett tudásunkat.
Március végén kreatív foglalkozás keretében húsvéti ajtó Gergõ 7. osztályos tanulók a Németországi Echingbe
utazhattak.
és ablakdíszeket készítettünk klubtagjainkkal.
A 3 fiú nyelvvizsgára készül. Szorgalmukat a Majsi
Április 4-én rendeztük meg idei húsvéti ünnepünket.
A program során a hagyományok ápolására helyeztük a Német Önkormányzat az útiköltség kifizetésével, valamint
hangsúlyt. Felelevenítettünk néhány húsvéti játékot, 20 Euro zsebpénzzel támogatta fejenként.
A gyerekeket német nyelvi környezetben, családoknál
elfogyasztottuk ünnepi ételünket, majd a program
szállásolták
el. A fiúk sok élménnyel, és gazdagabb
zárásaként férfi klubtagjaink locsoló verset szavaltak és
szókinccsel tértek haza. Az Önkormányzat támogatását
kölnivel locsolták meg a hölgyeket.
Tarlósné Zs. Lívia
Április 21-én intézményünk látogatást szervez a Pécsi ezúton is köszönjük!
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