Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
A Képviselő-testület 2012. január 31-i soros ülésén rendeletet alkotott az első lakáshoz jutók
támogatásáról.
A támogatás formája: kamatmentes kölcsön vagy vissza nem térítendő támogatás. Mindkét
támogatási forma maximum mértéke: 200.000 Ft. A Képviselő-testület új ingatlan építéséhez,
használt ingatlan megvásárlásához vagy már meglévő ingatlanhoz történő hozzáépítéshez nyújt
segítséget.
Kérelmet adhatnak be azok a fiatal házaspárok, élettársak, valamint a gyermeküket egyedül
nevelők, akik:
- Csanádapácán legalább 10 éve állandó bejelentett lakhellyel rendelkeznek,
- 40 év alatti életkorúak.
A feltételeknek legalább a házastársak, élettársak egyikénél fenn kell, hogy álljanak.
A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon minden év április 30-ig lehet
előterjeszteni. A kérelmek elbírálásának időpontja: minden év június 30.
A Képviselő-testület elhivatott a csanádapácai fiatalok helyben maradásáért vívott küzdelemben,
ezért 1.000.000 forintot különített el a 2012. évi költségvetésében erre a nemes célra.

Civil szervezetek önkormányzati támogatásáról
A Képviselő-testület 2012. január 31-i soros ülésén rendeletet alkotott a Civil szervezetek
önkormányzati támogatásáról.
A Képviselő-testület rendeletben szabályozta, hogy csakis csanádapácai székhelyű társadalmi
szervezeteket részesít anyagi támogatásban. Az éves keretösszeget a mindenkori költségvetés
tartalmazza.

A szociális igazgatásról és szociális ellátási formák
megállapításának helyi szabályairól szóló rendelet
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény több ponton is
módosult, 2012. január 1. napjával, ezért vált szükségessé a helyi szociális rendelet felülvizsgálata.
A Képviselő-testület olyan rendeletet alkotott, amely több esetben visszautal a törvényre, de
mégis figyelembe veszi a csanádapácai sajátosságokat. A felülvizsgálat során a Képviselő-testület
áttekintette azokat az ellátási formákat, amelyeket a lakosság rendszerint igénybe vesz és a
módosító indítványok figyelembevételével egy igazságos jogszabályt alkotott.
A rendeletek megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, mint helyben szokásos
tájékoztatási felületen.
Dr. Lipták Péter
körjegyző

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás feltételéként
lakókörnyezet rendezettség biztosításának elvárt szempontjairól szóló rendelet
Az ellátás feltétele, hogy a juttatásra jogosultak tiszta, rendezett állapotban tartsák az általuk
lakott lakást, házat - mondta dr. Lipták Péter Csanádapáca jegyzője. A foglalkoztatást pótló
támogatás további feltétele, hogy a munkanélkülieknek folyamatosan karban kell tartaniuk
lakhelyüket, biztosítaniuk kell rendeltetésszerű használatát, és gyomtalanítaniuk kell a házhoz
tartozó kertet is.
A jegyző hozzátette: a juttatás iránti kérelem benyújtásától számított tíz napon belül a helyszínen
győződnek meg arról, rendezett-e a kérelmező lakókörnyezete. Amennyiben nem, felhívják a
figyelmet a hiányosságokra, és további ötnapos határidőt adnak. Annak, aki ez után sem teszi
rendbe környezetét, nem állapítható meg juttatás - mondta a hivatal vezetője.
A szociális ellátásokról szóló törvény 2010-es módosítása teremtette meg a lehetőségét, hogy
2011. január 1-től az önkormányzatok helyben ilyen feltételhez kössék a foglalkoztatást pótló
támogatást.

„SZER-TELENÜL”

Kábítószer prevenciós programok támogatására nyert 700 ezer forint vissza nem térítendő
támogatást az Apáczai Csere János Általános Iskola.
Egyre több családban tapasztaljuk a drogfogyasztás valamilyen formáját, ami megoldás lehet egy
bizonytalan személyiséggel rendelkező fiatal számára. Rohanó világban élünk, ahol a család stabil
anyagi helyzetének biztosítása sokszor az érzelmi nevelés rovására megy.
A program drogprevenciós, egészségfejlesztési tanórai foglalkozások megvalósítását biztosítja az
5-8 osztályosok körében. Az egészségfejlesztési órák lebonyolítása külső szakértővel,
szakemberrel történik. A programot vezeti Polyákné Letavecz Ágnes, a Békés Megyei Körösmenti Szociális Centrum Szenvedélybetegek Rehabilitációs Részlegének vezetője, addiktológiai
konzultáns. A tanórai komplex drogprevenciós programban a tárgyi ismeretek átadása mellett a
döntéshozó képesség fejlesztését tesszük lehetővé. Az önismerti foglakozásokon
problémamegoldó képességüket, identitás tudatukat erősítjük, cselekvési alternatívákat nyújtunk
számukra. Iskolai keretek között szervezett programok biztosítják, hogy a kortársak egyforma
ismeretekhez jussnak és az iskolán kívül is ugyanazzal a tudással, képességgel nézzenek szembe a
döntéshozási szituációkkal. A támogatással megvalósul továbbá a meglévő egészségfejlesztési
program aktualizálása és a nemzeti, nemzetközi drogstratégiához illeszkedő helyi drogstratégia
létrehozása a Mi-Értünk Prevenciós és Segítő Egyesület Orosháza Kontaktpont szakmai
irányításával.
A program a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
támogatásával és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
közreműködésével valósult meg.

