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Beköszönő
Horváth Piroska:Tavasztündér

Fűhárfa játszik lágy, csendülő dallamot,
karcsú tavasz lehel mézízű balzsamot.

Tündérünk gyöngyházán nyílnak az ablakok,
Sötétség búcsút int - nyújtóznak nappalok.
Éltető esőcsepp koccan az üvegen,
újulás tornázik szusszanó rügyeken.

Szivárványpillantás azúrkék szemében,
írisze megcsillan nyújtózó reményben.
Izgágán szöszmötöl - megfejt vén titkokat,
fürkészi szépségét, szelencét nyitogat.

Fátyolos hajnalon könnyező kikelet,
csillanó gyöngyökkel szórja a ligetet,
magnóliaágon moccan a nyugalom,
pattan egy rügy csendben ébredő lugason.

Kúszik a nap fénye, arcokat simogat,
eljött az ideje - rügyeket bontogat.
Ragyogó tekintet kémleli csodáit,
kattan az ébredés - kitárja szobáit.

Bársonyos pitypangon pillangó szendereg,
napsugár melegén változás hempereg.

Testületi Hírek
1. Bikal Község Önkormányzat Képviselőtestülete rászoruló családokhoz kíván tojótyúkokat
kihelyezni. A feltételrendszer kidolgozásával a
testület a polgármestert bízza meg.
2.Testületünk 80.000 Ft-os támogatással segíti
iskolásaink osztálykirándulását.
3. Bikal Község Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta a polgármester tájékoztatóját a
két ülés közötti intézkedéseiről.
4.
Testületünk
300.000
Ft-ot
fordít
könyvbeszerzésre, könyvtárfejlesztésre a 2015.
évben.
5. Bikal Község Önkormányzat Képviselőtestülete 250.000 Ft-értékben Xbox játékkonzolt
vásárol a helyi IKSZT-ben működő Ifjúsági
Klubnak.
6.A képviselő testület elfogadta az önkormányzat
2015. évi költségvetési rendeletét, melynek
főösszege 87.390.000Ft.

7. Testület elfogadta a települési támogatásról és
az egyéb szociális ellátásokról szóló rendeletet,
melynek részleteiről újságunkban olvashatnak.
8.
A
testület
elfogadtaaz
ÉszakHegyhátMikrotérségi Unió munkájáról szóló
beszámolót.
9. A testület elfogadta a komlói kistérségi társulás
tanácsának a fogászati ügyelettel, továbbá a
szociális alapellátások térítési díjával kapcsolatos
határozatát.
10. Bikal Község Önkormányzat Képviselőtestülete döntött a Baranya-VízZrt. 18.077 Ft-os
tőkeemeléséről.
11. A testület elfogadta a házi segítségnyújtásról
szóló beszámolót.
12. Az önkormányzat 10 kg-os kiszerelésben,
rászorultsági alapon étkezési burgonyát oszt. A
kérelemhez nyomtatvány az önkormányzati
hivatalban szerezhető be. Leadási határidő:
2015.03.13
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FOGADÓÓRÁK
(más elfoglaltság esetén a
fogadóóra elmarad. Ezért
szíves elnézésüket kérjük!)

Kőműves József
polgármester
hétfő
16:00 – 17:00
Borsi Viktor
alpolgármester
Csütörtök
16:00 - 17:00

ELÉRHETŐSÉGEK
Kőműves József
polgármester
72/559-005
e-mail:
onkbikal@axelero.hu
Borsi Viktor
alpolgármester
+36 30/654-6804
Brandt Vincéné
képviselő
+36 30/596-0528
Fehér Réka
képviselő
+36 30/534-7604
Maisch Norbert
képviselő
e-mail:
mnorbert76@freemail.hu

POLGÁRMESTERI
HIVATAL DOLGOZÓI
dr. Markó Gábor körjegyző
Bikal:559-018
Kozár:459-101/ 13-as mellék
Kubik Béláné ig. előadó
559-018
JurasitsGyöngyi adóügyi e.
459-205
Ügyfélfogadás:
Hétfő-Csüt.: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
Pénztári nyitva tartás:
Hétfő.: 8:00-15:30
Péntek: 8:00-11:00

PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
Március- Április
Élménybirtok
2015. március 7., 21., 28. 10:00-15:00
Múltat idéző falusi porták, óvárosi céhes kézműves műhelyek, ahol mesteremberek élik dolgos
mindennapjaikat, portékáikat kézzel készítik. Kalandos játékok a család apraja-nagyjának, hol
tudásukat, erejüket, ügyességüket összemérhetik.
Jegyár: 2.000 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
Tavaszköszöntő családi program az Alma Együttessel
2015. március 14. 11:00-16:00
Kiemelt programmal és kedvezményes árral várjuk a családokat: kézműves programok, labirintus
játék, vásári és családi komédia, valamint az Alma együttes műsora.
Hozd a gyerkőcöt, és vegyetek részt ezen a vidámsággal, nevetéssel és középkori kalandokkal
fűszerezett programon!
Jegyár (6 éves kortól): 1.500 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
VujityTvrtko „Angyali és pokoli történetek”
2015. március 28. 15:30
A nagy érdeklődésre való tekintettel újra várja Önöket szállodánkba VujityTvrtko 1,5 órás
előadásával. Megdöbbentő, szívszorító és örömteli történetek hétköznapi hősökről.
Jegyár: 2.000 Ft/fő
Jegyár vacsorával: 5.000 Ft/fő
Jelentkezési határidő: a programot megelőző csütörtök 12:00
Évadnyitó - 5 évesek lettünk!
2015. április 4.
2010. április 1-jén „Áprilisi tréfaként” nyitotta meg kapuit Magyarország első tematikus parkjaként az
Élménybirtok. Az idén az 5. évadot indítjuk útjára ezen a napon: légy újra részese a legnépszerűbb
programoknak, nézd meg új állati szereplők által előadott mesejátékunkat és szurkolj kedvencednek a
lovagi tornán.
Jegyár: 2.000 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
Húsvétvasárnap
2015. április 5.
Húsvétvasárnap mindenkit elvarázsolunk: a korhű látvánnyal, Lui Bűvész segítségével, bűvész showval, varázsműhellyel, bűvésziskolával és az új lovas előadással, melynek főszereplője egy
nagyotmondó báró! Kézműveskedjünk, kacagjunk és varázsoljunk együtt!
Jegyár: 2.000 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
Húsvéthétfő
2015. április 6.
Humorban bővelkedő, vidám napra várunk Húsvéthétfőn! Vendégünk lesz a falakat mozdító
hangerejű Szelindek Együttes, valamint Nemes László Hangoló, aki zenés színházi előadással várja a
gyerekeket. A középkor elrettentő példáival készül Kegyetlen Lajos, aki kínzópadra küldi bátor
jelentkezőit. Ragadozó madarak röptetésével készül a királyi solymász, a napot pedig a vidám
népességről szóló Cigánykaraván előadás zárja.
Jegyár: 2.000 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Részletes információk: www.elmenybirtok.hu ,www.puchner.hu
Jegyrendelés: +36 72 459 546, 547
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Iskola és óvoda hírei
Az óvoda programjai februárban
2-án Kovács Gábor muzsikus tavaszváró, hangszerekkel kísért zenés előadását
nézhették meg a gyerekek az oviban.
9-én gyalogos közlekedésünk és foglalkozások témaköre kapcsán látogatást
tettünk a helyi könyvtárban. Ezúton is szeretnénk megköszönni a lehetőséget!
13-án megtartottuk az előzetesen halasztani kényszerült farsangi bálunkat,
ahol
a
gyerekek
szüleikkel,
nagyszüleikkel és testvéreikkel közösen,
jó hangulatban búcsúztathatták el a telet.
Köszönünk minden támogató segítséget!
16-án Üzemlátogatáson voltunk a nagycsoportos egyházaskozári ovisokkal
együtt a Magnet Kft.-nél, ahol a gyerekek megismerkedhettek a különböző
munkagépekkel és szakmákkal. A látogatás élmény volt a gyerekeknek, hiszen
több gyermek szülője, nagyszülője is dolgozik ott. Köszönjük a vendéglátást és
navigálást!

ISKOLA
Versenyek
Az idei tanévben is számos többfordulós versenyen
vesznek részt tanulóink. A folyamatos munka néhány
esetben már meg is hozta gyümölcsét.
1000 hely, amit látnod kell!
A Pécsi Idegenforgalmi és Turisztikai Szakközépiskola
által szervezett versenyen több fordulóban kellett
először bizonyítani a tanulóknak. A főként történelmi
és földrajzi ismeretekre épülő feladatok megoldása
után hívták be a döntőbe a 10 legjobb diákot.
Iskolánkat ezen a megmérettetésen Gyebnár Fanni 8.
osztályos tanuló képviselte, aki végül 2. helyezést
szerzett. Gratulálunk! Köszönet mindenkinek, aki
bármilyen formában hozzájárult segítségével ehhez a
szép eredményéhez!
Gyebnárné Ébert Annamária

Német nyelvű vers- és prózamondó verseny
Az immár hagyományosan helyileg Szászváron
megrendezésre kerülő német nyelvű vers- és
prózamondó versenyt az idén február 6-án tartották. A
szászvári diákok mellett Nagymányokról, Györéből,
Komlóról, Egyházaskozárról, Bikalról és Mágocsról is
érkeztek lelkes tanulók. Korcsoport és kategória
szerint is beosztották a versenyzőket. Mindig két
osztály alkotott egy csoportot (1.-2., 3.-4., 5.-6., 7.-8.),
ezen belül külön értékelték a verseket és a próza
szövegeket.
A mi iskolánkat két alsó (Pónya Panka 2.o. és Gazda
Inez 3.o.) és hat felső tagozatos tanuló (Kovács
Bernadett 5.o., Kleisz Fanni 6.o., Rézműves Tamás
6.o., Major Tímea 7.o., Gyebnár Fanni 8.o. és Kohán
Vivien 8.o.) képviselte a megmérettetésen. Sajnálatos

módon Tulunger Zoltán, 5. osztályos diák nem tudott
részt venni a versenyen.
Mindegyik tanuló nagyon ügyesen szerepelt, viszont a
mezőny igen erős volt. Iskolánk egy tanulója,
Rézműves Tamás 3. helyezést ért el az 5.-6. osztályos
korcsoportban próza kategóriában. Gratulálunk neki!
Gebhardtné Bacher Adrienn és Frucht Bernadett

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny
Iskolánk tanulói az idei tanévben is szép számmal, 27en
beneveztek a Curie Környezetvédelmi
Emlékversenyre. Az alsósok közül 2 csapat indult az
első fordulóban, a fölsősök közül pedig 7 csapat
versenyzett 3-3 fővel.
A levelezős fordulók után a területi döntőbe 6
csapatunknak sikerült továbbjutnia, melyet 2015.
február 14-én rendeztek Bonyhádon. A gyerekek
számot adhattak a környezetvédelemmel, nemzeti
parkjainkkal kapcsolatos ismereteikről.
A szoros küzdelemben a harmadikos Borbáth Rita,
Gazda Inez, László Leila, a hetedikesek közül Kmetty
Gabriella, Csölle Vanda, Major Tímea, Zsók Krisztina,
a nyolcadikosok részéről pedig Gyebnár Fanni,
Kindner Gréta és Kohán Vivien bizonyította
felkészültségét a versenyen. Az ötödikesek
csapata Fodor Bercel, Tóth Roland, Weich Bence
a harmadik helyen végzett az 5-6. osztályosok
korcsoportjában.
Az alsósokat Hermann Brigitta, a fölsős csapatokat
pedig Rózsa Józsefné készítette fel a versenyre.
Minden csapatnak gratulálunk a szép eredményhez!
Rózsa Józsefné
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Kézműves délután

Hangverseny

Január végén ismét kézműves délutánt szerveztünk az
alsóban, amit nagy örömmel fogadtak a gyerekek. A
tanulók
pókos,
madaras
és
pillangós álarcot készíthettek.
Kipróbálhatták
milyen
lenyomatokat
lehet
készíteni
festékbe mártott parafadugóval és
hogyan lehet ezzel díszíteni a
papírt.

Iskolánk 3 növendéke
szerepelt sikeresen a
hagyományos félévi
hangversenyen
Mágocson.
Pónya
Panka Bíborka furulyán, Rézműves Tamás zongorán,
Vajdle Barnabás klarinéton játszott nagyon ügyesen.
Ezúton is gratulálunk Nekik!
Makai Valéria

Miklós Balázsné és Rieger Éva

Farsangi bál

Február 7-én (szombaton) került megrendezésre az iskolások farsangi bálja az
egyházaskozári tornateremben. Öt osztály csoportosan öltözött be és
készült egy rövid produkcióval, míg sokan egyénileg bújtak
jelmezbe. A zsűri a csoportok közül a 100 tagú cigányzenekart (6.
osztály), míg a több mint 30 egyéni beöltöző közül a sajtba bújt
egeret (Nagy Dorka 3. osztályos) tartotta a
legjobbnak. Az első három helyezett osztály egyegy tortát, míg az egyéni indulók közül az első öt
helyezett egy-egy ajándékcsomagot kapott. A zsűri
Horváth Emíliát - aki Minnie egérnek öltözött - különdíjjal jutalmazta táncos
produkciójáért. Az iskolások után a tanárok meglepetés műsorral léptek a színpadra.
Különböző mesefigurák bőrébe bújtak, s adtak elő egy jelenetet. A megjelentek
süteményeket, szendvicseket, üdítőt, farsangi szemüvegeket és trombitákat, valamint
tombolát vásárolhattak. A fellépők után következett a tombolasorsolás, ahol rengeteg kisebb-nagyobb
ajándék került kiosztásra a szerencsések között. Köszönjük a Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat
munkáját!
Miklós Balázsné

Összefogtunk a gyerekekért!
Február 21-én került megrendezésre a mára már hagyományossá vált Szülők-Nevelők Jótékonysági Bálja a
Gyerekekért. Köszönjük mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak a bál sikeréhez! Külön
köszönet a Bikali- és Egyházaskozári Önkormányzatnak, akik 80-80.000 Ft-tal, illetve a Tófűi
Önkormányzatnak, aki 20.000 Ft-tal támogatta a rendezvényünket! A bálból befolyt összeg több mint
500.000 Ft, amiből a gyerekek év végi osztálykirándulásait (1000Ft/gyerek) és az egyéb iskolai
kirándulásokat fogjuk támogatni.
Szülői Munkaközösség

Ballagási menüajánlat (tálszervizes) a Puchner kastélyban
A menü: házias húsleves tésztával, zöldséggel; sajttal töltött pulykamell rántva vagy párizsiasan; falusiasan töltött
filézett kacsa; cigánypecsenye; sült fűszeres burgonya; párolt rizs; grillezett zöldségek; kígyórétes; gyümölcssaláta.
B menü: tárkonyos szárnyas raguleves; marhapörkölt; rántott csirkemell petrezselymes burgonyával; hordós pecsenye
savanyú káposztával; sörben pácolt sertéscsülök; galuska; burgonyapüré; zöldséges rizs; csokoládé felfújt; húzott rétes.
Menü ára (italfogyasztás nélkül): 3 800 Ft/fő
Menü ajánlatainkat választhatja korlátlan italfogyasztással is (ásványvíz, üdítő, csapolt sör, folyó bor) 4 300 Ft/fő áron!
A ballagó diák éttermünk vendége!
A további részletekkel kapcsolatban keresse Molnár Adriennt a +36 30 365 6131
Helyszín: Puchner Birtok-Bikal
7346 Bikal, Rákóczi utca 22.
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Meghívó
Sok szeretettel várunk minden kedves Szülőt és
Érdeklődőt nyílt napunkra
a Hegyháti Általános Iskola Egyházaskozár-Bikali
Tagintézményébe!
A tanórák a délelőtt folyamán 8 órától 11.35 óráig látogathatók az érdeklődők számára.
Ezt követően szívesen válaszolunk minden felmerülő kérdésre.
Bikal: 2015. március 17. (kedd)
Egyházaskozár: 2015. március 18. (szerda)
„Nincs hatalmasabb erő, mint a tudás:
a tudással felfegyverzett ember legyőzhetetlen”
(Gorkij)

Sok szeretettel várunk minden kedves leendő Elsőst és Szülőt
bemutatkozó napunkra
a Hegyháti Általános Iskola Egyházaskozár-Bikali
Tagintézményébe!
Program:
8.00 óra: kombinált óra bemutatása
8.55 óra: technika óra a leendő elsősök bevonásával
9.40 óra: iskolánk bemutatkozik, beszélgetés
Helyszín, időpont:
Bikal, 2015. március 24. (kedd)

„Hívogat az iskola,
Kapuját kitárja,
Kispajtásom gyere hát,
Menjünk iskolába!”
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Gratulálunk Lili!
Pécsen 2015. február 19-én a Kodály Gimnáziumban rendezték meg idén
először a Musical éneklési versenyt, ahol a zsűri elnöke Pély Barnabás volt.
Studer Lili, iskolánk volt tanítványa ismét elbűvölte a hallgatóságot csengő
hangjával, a Mozart musicalből énekelte Waldstatten bárónő Csillagok
aranya c. dalát nagy sikerrel. Produkcióját arany minősítéssel jutalmazták,
melyre nagyon büszkék vagyunk!
Makai Valéria

Betlehemezők jutalma
A civilizációs értékteremtés szempontjából Közép-Kelet-Európa kiváló pedagógusai és iskolái között dőlt el
a verseny, melyen „Hópelyhek” nevű csapatunk is részt vett december hónap folyamán. Kitartó és
színvonalas munkájukat kiemelkedő kezdő kategóriában Arany fokozattal minősített a zsűri. A nemzetközi
szempontból is kimagasló értékű munkát egy Adria tengerparti utazással jutalmazták, ahova a csapat tagjai
és felkészítő tanára utazhatnak a nyár folyamán. Gratulálunk nekik!
Makai Valéria

REJTVÉNY
Ismered a sudokut? Ha nyerni szeretnél, fejtsd meg a következő sudokukat, vidd be a
Hivatalba március 20-ig. Sorsolás után kiderül ki lesz a két szerencsés nyertes:
nyereményük 1000 – 1000 Ft.
A sudoku szabályai: A 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába írd be a számokat 1-9-ig
úgy, hogy minden szám csak egyszer szerepelhet soronként vagy oszloponként. A nagy
négyzetrács további 3x3-as négyzeteiben is csak egyszer szerepelhet egy szám.
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Tájékoztató a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról
A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 2015. március 1. napjától lényegesen
módosult. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapításának hatásköre a járási hivatalhoz került. A járási
ügysegéd minden kedden 8-tól 9.30-ig tart ügyfélfogadást a hivatalban.
2015. március 1. napjától méltányossági közgyógyellátás és méltányos ápolási díj megállapítására nincs lehetőség. A
következőkben rövid tájékoztatást adunk az önkormányzat által folyósított ellátásokról. A tájékoztató nem tartalmaz
minden információt, a rendelet teljes szövege a www.bikal.hu honlapon, az önkormányzati rendeletek menüpont
alatt, továbbá a hivatalban olvasható, ahol a kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány is elérhető.
Pénzbeli szociális ellátások
-

eseti települési támogatás
települési létfenntartási támogatás,
települési gyógyszertámogatás,
települési temetési támogatás,
települési szociális kölcsön,
települési születési támogatás

-

rendszeres települési támogatás
települési gyógyszertámogatás,
települési lakásfenntartási támogatás.

Települési létfenntartási támogatás:
Jogosult, aki önmaga, ill. családja létfenntartásáról nem tud gondoskodni, és akinek a családjában az 1 főre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj (jelenleg 28500.- Ft) legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén 250 %-át nem
haladja meg. A kérelemben indokolni kell a rászorultságot, évente maximum 4 alkalommal adható. Egy alkalommal
adható maximális összeg 10.000.- Ft. A támogatásról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
Települési gyógyszertámogatás:
Gyógyszertámogatás nyújtható eseti, vagy rendszeres támogatás formájában.
Eseti települési gyógyszertámogatásra jogosult
akinek a családjában az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem
haladja meg, és gyógyszerkiadásai, ill. betegségéhez kapcsolódó kiadásai a kérelem beadását megelőző két
hónapban elérik, vagy meghaladják a havi 15.000.- Ft-ot. A kiadásokat számlákkal kell igazolni. Az egy alkalommal
megállapítható támogatás maximális összege 10.000.- Ft.
Rendszeres települési gyógyszertámogatást havi rendszerességgel, legalább 3, legfeljebb 12 hónapra lehet
megállapítani.
Rendszeres támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek,
akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
egyedülálló esetén 250 %-át nem haladja meg, és gyógyszerkiadásai, ill. betegséghez kapcsolódó számlával igazolt
kiadásai meghaladják a havi 10.000 Ft-ot és szakorvos igazolja a gyógyszerkiadások, vagy betegséghez kapcsolódó
egyéb kiadások szükségességét. A kiadásokat számlákkal kell igazolni.
Az egy hónapra megállapított települési gyógyszertámogatás összege
a) 3.000.- Ft, ha a gyógyszerkiadások meghaladják a havi 10.000 Ft-ot, nem haladják meg a 15.000 F-ot.
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b) 5.000.- Ft- ha a gyógyszerkiadások meghaladják a havi 15.000.- F-ot.
Rendszeres gyógyszertámogatást évente legfeljebb 2 alkalommal lehet megállapítani.
Az eseti gyógyszertámogatási kérelmet 5 napon belül, a rendszeres támogatás iránti kérelmet 20 napon belül kell
elbírálni. A támogatásról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
Eseti gyógyszertámogatás évente maximum 2 alkalommal állapítható meg.
Települési temetési támogatás
A támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség (150.000.- Ft) összegének 20 %-a (30.000.- Ft).
A kérelemhez csatolni kell a kérelmező nevére kiállított temetési számla eredeti példányát és halotti anyakönyvi
kivonatot.
Települési szociális kölcsön
Kérhető a lakókörnyezetben bekövetkezett elemi károk miatti kiadásokhoz, temetési kiadások viseléséhez.
Maximuma 50.000.- Ft lehet, legfeljebb 10 hónapos visszafizetési határidővel adható. A kölcsön iránti kérelmet a
képviselő-testület bírálja el.
Települési születési támogatás
Támogatásra jogosult újszülött gyermeke után az a szülő, akinek gyermeke a településen állandó lakóhellyel
rendelkezik és életvitelszerűen itt él. A születés követő 60 napon belül egyik szülő igényelheti. A támogatás összege
40.000.- Ft/gyermek.
Települési lakásfenntartási támogatás
Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250 %-át, és a háztartás tagjainak egyikének sincs vagyona. Az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek
összegének hányadosával.
A fogyasztási egység arányszámai:
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma 0,8
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma 0,7.
A lakásfenntartási támogatás összege a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a
továbbiakban: TM) szorzata, de nem lehet kevesebb, mint 2000 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra
kerekítve kell meghatározni.
A TM kiszámítása a következő módon történik:
J - 0,5 NYM ----- × 0,15,
-------------- NYM
ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, a NYM pedig az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét jelöli.
TM = 0,3 -

(Támogatás= 400 x elismert m2 x TM)
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Az elismert havi költség az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 400 Ft/m
Az elismert lakásnagyság
a)
b)
c)
d)
e)

ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm
ha a háztartásban két személy lakik 45 nm
ha a háztartásban három személy lakik 55 nm
ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm
ha négy személynél több lakik a háztartásban a d) pontban megjelölt lakásnagyság, és minden további
személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
Lakásfenntartási támogatást legfeljebb 7 hónapra: október 1. napja és április 30. napja közötti időtartamra lehet
megállapítani.
A kérelmet szeptember 1. és április 1. napja közötti időpontban lehet benyújtani.
A támogatásra való jogosultságról átruházott hatáskörben a jegyző dönt.

Természetben nyújtott települési támogatás
természetben biztosított pénzbeli támogatás
köztemetés.

Természetbeni ellátás formái:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

gyermekintézmények térítési díjának kifizetés, vagy
tankönyv- és tanszervásárlás, vagy
Erzsébet utalvány, vagy
vásárlási utalvány, vagy
anyagok, eszközök közvetlen megvásárlása, vagy
szolgáltatások szolgáltató részére történő megfizetése, vagy
tüzelő vásárlás.

Szociális alapszolgáltatások
A települési önkormányzat a személyes gondoskodás körében
a) az étkeztetés,
b) a családsegítés,
c) a házi segítségnyújtás,
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási formák igénybevételi lehetőségét biztosítja.

Étkeztetés
A szociálisan rászorultnak legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni.
Szociálisan rászorult személy
a) a kora miatt, ha betöltötte a 60. életévét,
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b) egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes
biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, vagy
c) a fogyatékosság és pszichiátriai betegsége miatt, ha vonatkozó szakorvosi szakvélemény alapján a háziorvos
igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést,
vagy
d) szenvedélybetegsége miatt, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemény alapján a háziorvos igazolja, hogy a
betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, vagy
e) hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyként az önkormányzat illetékességi
területét jelölte meg, és a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.
Az étkezésért fizetendő térítési díj mértékét a rendelet melléklete határozza meg.
Az étkeztetést a Mágocsi Szociális Gondozási Központtal és a Bikal Szolgáltató Nonprofit Kft-ben kötött szerződés
alapján biztosítja az önkormányzat.

Házi segítségnyújtás
A feladatot az önkormányzat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás intézményi háttérrel látja el. A
házi segítségnyújtást az önkormányzat díjmentesen biztosítja a rászorulóknak, a térítési díjat a szolgáltató részére
megfizeti.
Az ellátás iránti kérelmet az ellátást biztosító intézménynél kell benyújtani, a kérelemről az intézmény vezetője dönt.

Családsegítés
A családsegítő szolgáltatás keretében az önkormányzat segítséget nyújt a szoicális és mentálhigiénés probléma, vagy
krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése,
megszüntetése céljából.
A családsegítést az önkormányzat a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. A szolgáltatás igénybevétele ingyenes.
Az ellátás iránti kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjénél kell benyújtani.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az önkormányzat a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás útján
biztosítja a rászorultak részére.
Az ellátásért fizetendő térítési díjat a szolgáltató részére az önkormányzat fizeti meg.
Az ellátás iránti kérelmet az ellátást biztosító intézménynél kell benyújtani.
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Egyházi Hírek
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Istentisztelet:
A hónap 1. vas.14 órakor
A hónap 3. vas.11 órakor
Elérhetőségek
Koskai Erzsébet lelkész
459-092,
0630/587-4610

Anyakönyvi hírek:

KATOLIKUS EGYHÁZ
Szent Anna templom
szentmisék:
vasárnap: 11:15
szerda: 17:00
minden 2. csütörtök : 17:00
A csütörtöki szentmise után beszélgetések a
plébánián Csibi Imre atyával.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

elhunyt
Schenk Imre
Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak!

Közérdekű közlemények
A Bikali Német Nemzetiségi Önkormányzat újra meghirdeti a német NYELVVIZSGA
pályázatot. Pályázhat községünk minden lakója, aki ebben az évben német nyelvből alap-,
közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát szerez.
Az elnyerhető támogatás:
alapfok: max. 7.500 Ft.
középfok: max. 15.000 Ft.
felsőfok: max. 25.000 Ft.
Továbbra is előnyt jelent a német kultúra, művészet és hagyományok területén végzett
eddigi tevékenység.

születés

Pályázni folyamatosan, egész évben lehet a nyelvvizsga fénymásolatának és a pályázó
német nyelven megírt önéletrajzának egyidejű benyújtásával.
A pályázatok elbírálása 2016. év elején valósul meg.
Pályázatok benyújtása:
Bikali Német Nemzetiségi Önkormányzat, „Nyelvvizsga pályázat” 7346 Bikal Zrínyi u. 2.
A német önkormányzat a pályázati kiírás megváltoztatásának jogát fenntartja!

A könyvtár és az IKSZT hírei

megérkezett

Lindauer-Bakó
Bernadett

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy március elején új könyvek érkeznek
könyvtárunkba, valamint szeretnénk megköszönni a Lovas és Studer családok
nagylelkű felajánlását a könyvtár számára, mellyel még sokszínűbbé tették
kínálatunkat.

és Lindauer Attila
kisfia Gergő

Kedves fiatalok!
Szeretettel meghívlak benneteket a következő ifjúsági klubba, melynek témája
a falunap ifjúsági műsorterve. A képviselőtestület szeretné felmérni, hogy
milyen programokat látnátok szívesen a falunapon.
Borsi Viktor

Gratulálunk!
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KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
MENTŐ: 104,
TŰZOLTÓ: 105, RENDŐRSÉG: 107
ORVOSI RENDELŐ BIKAL
H.,K.,CS.,P., : 8:00-11:30
SZe.: 13:00-16:30 72/459-217
FOGORVOSI RENDELŐ MÁGOCS
Dr. Vass Edit bejelentkezés: 72/451-114
ORVOSI ÜGYELET
dombóvári kórház 74/462-385
H.,K.,Sz.,Cs.: 16-tól másnap 8 óráig.
Ünnepeken a hétvégi rend szerint.
Gyermek ügyelet 74-564-086
munkaszüneti napokon 8 - 16 óráig.
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Kemsei Kaludia, SparasnéPóth Mariann
szerda 13-14:30 Polg.Hiv. 389-163
KÖRZETI MEGBIZOTT RENDŐR
Müller György szolgálati tel.:30/218-4806
Komló: 582-440
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS BIKALON
Piszkor Istvánné, Gyöngyi 06/30/231-39-85
POSTA BIKAL 459-210
OKMÁNYIRODA KOMLÓVárosháza tér 3.
72/584-013, ,
VÍZ HIBABEJELENTÉS (0-24)
0630/468-2566
ÜGYINTÉZÉS Szászvár Május 1 tér 1. 389-064
EON ÁRAM- HIBABEJELEN.06/8020-5020
EON GÁZ- HIBABEJELEN.06/8042-4242
MUNKAÜGYI KÖZPONT
Mágocs Művelődési Ház
minden hónap második keddjén
8 – 12 óra között
FÖLDHIVATAL KOMLÓ
Berek u. 3. Tel.: 483-110
KÉMÉNYSEPRŐ Schnetz Péter
06/30-416-0193
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A BIKAL NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÁSAI
szennyvízszippantás
(ezek az árak csak Bikalon érvényesek):
lakossági: 3.300Ft, közületi: 4.500Ft
jármű bérleti díjak:utánfutó: 2.200Ft/nap
sörpad garnitúra bérleti díj:
1 garnitúra (2 pad, 1 asztal) 500Ft/nap

ÜGYFÉLFOGADÁS!
Munkanapokon: 8:00-12:00 Tel.: 559-006
Bogyay Gábor ügyvezető: 0630/748-1581
GUMISZERELÉST, CENTÍROZÁST ÉS
DEFEKTJAVÍTÁST VÁLLALOK
SZÁMÍTÓGÉPES MOTOR-DIAGNOSZTIKA!!
Kübler István, autószerelő Bikal Ifjúság utca 37.
0672/ 459-304 vagy 0630/621-0752
VIRÁG
06/20/410-49-15vagy
459-238Szeifert Ibolya Béke u. 6
Figyelem!!!
Kezdődik a kertészkedés!
Boltunkban zöldség- és virágmagok nagy választékban
megtalálhatók. Cserepek, virágládák, virágföld, virágtápok és
kerti szerszámok, valamint húsvétra dekorációs kellékek és
ajándékok kaphatók. Folyamatosan bővülő árukészlettel
várunk mindenkit.
Vásároljon helyben, kényelmesen, kedvező áron.
Tiny Aprócikk Bolt

BIKALI BOLTOK
Vegyesbolt – Györki Ernőné 459-340
Vegyesbolt – Hild Gáspárné 459-374
Tinyaprócikkbolt Kiss Tiborné 30/947-7479
Tóparti ABC és Bisztró459-202
Ifjúság PresszóWieder Csaba 30/901-6906

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG
Komló, Városháza tér 3.
telefon: 72/584-000
ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8:00-16:00
FALUGAZDÁSZ Nemes Balázs
06/30-329-28-81 Ügyfélfogadás:
csütörtök 10:00-11:00 IKSZT Bikal
KÉMÉNYSEPRŐSchnetz Péter
0630/416-0193
A komlói JÁRÁSI HIVATAL
bikali ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadási idő: kedd 8:00-9:30
Bükösdi Zoltánné 584-000/4118
Kovácsné Szelmann Gyöngyi 584-000/4453

E- MAGYARORSZÁG
AZ ÖNKORMÁNYZAT TETŐTERÉBEN
H., K., Sz.,Cs: 12:30-16:30 P.: 8:00-12:00
A KÖNYVTÁR nyitva tartása
Hétfő – Csütörtök :
12:30-16:30
Péntek:
08:00-12:00
Szombat:csak ifjúsági rendezvények alatt
Borsi Viktor, könyvtáros Tel.: 06-30-654-6804

Bikali Újság Bikal Község Önkormányzatának havonta megjelenő információs kiadványa. A megjelentetni kívánt
híreket, hirdetéseket, közérdekű információkat, az újsággal kapcsolatos észrevételeiket a következő e-mailcímre
várjuk: bikaliujsag@freemail.hu - anyagleadási határidő: március 20.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

