Önkormányzati Hírek
Somoskőújfalu
2017/3
A Karácsony
igazi üzenete
Karácsonykor azt gondolom, sok mindenre figyelünk, sok mindent ünneplünk, magunkat és egymást
ünnepeljük, de az igazi
ünnepeltről viszont megfeledkezünk. Minden másra
figyelünk, csak arra nem,
akiről ez az ünnep valójában szól.
Ugyanígy van ez a karácsonyi ajándékozással is: mert
úgy alakult ki az ajándékozás is, hogy mindenki egymásnak adott kicsi ajándékokat, mely Isten nagy
ajándékára, a Megváltó
születésére figyelmeztette
az embereket.
Amikor valamilyen kis meglepetést készítünk, és azt
Karácsonykor átadjuk, ez
arra kell, hogy emlékeztessen bennünket, hogy mindannyiunkat
megelőzően
Isten adott egy nagy aján-

dékot nekünk, és most efö- Ilyen szeretet ünnep a Karálötti örömünkben egymást csony, kérdezhetnénk, hogy
is megajándékozzuk.
ilyenkor együtt van a család,
A Karácsonyt szoktuk a sze- kicsit jobb falatokat eszünk,
retet ünnepeként is megha- néhány napig nem kell iskotározni, s ilyenkor elsősor- lába vagy dolgozni menni?
ban a családi békességre, a A válasz nem, hiszen a Kacsaládtagok egymás iránti rácsony nem a családi szeszeretetére, a szülők gyer- retet ünnepe elsősorban,
mekük iránti szeretetére hanem annak az ünnepe,
gondolunk.
hogy Isten úgy szerette az
A szemünk előtt lebeg a ellene fellázadt világot,
kép, ahogy a szülők feldíszí- hogy odaadta érte az egytik a karácsonyfát, odaké- szülött fiát azért, hogy aki
szítik alá a meglepetéseket hisz őbenne, el ne vesszen,
szépen becsomagolva, a hanem örök élete legyen.
gyermekek pedig örömmel A Karácsony igazi üzenete,
csomagolják ki az ajándé- hogy ne feledkezzünk meg
kokat.
az ünnepeltről, Jézus KriszSajnos a szülői szeretettel tusról, s arról sem, amiért
kapcsolatosan is egyre in- eljött közénk ebbe a világkább azt tapasztaljuk ma- ba.
napság, hogy a szülők a Kívánom, hogy Karácsony
szeretetet sokszor nagy ér- este mindannyian éljük át
tékű ajándékokkal próbál- ezt az igazi szeretetet, a Kaják pótolni, ahelyett, hogy rácsony igazi üzenetét, így
többet foglalkoznának, ját- legyen áldott, boldog az idei
szanának, beszélgetnének karácsonyi ünneplésünk.
gyermekeikkel.
Somoskőújfalu Község Önkormányzata
nevében szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
2017. december 22-én (pénteken) 16.30
órai kezdettel
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tartandó

FALUKARÁCSONY

rendezvényünkre.
Fellépnek: Somoskőújfalui Gesztenyekert
Óvoda óvodai csoportja, Cogito ÁMK Dr.
Krepuska Géza Általános Iskola tanulói,
Somosi Gyertyaláng Kórus, Kiskút Néptánc�csoport, Zolnai Sándor, Varga Istvánné,
Borsós Imre és az X-Faktoros Fehér Martin.

Tisztelettel:
dr. Tóth László, polgármester

Somosi lap.indd 1

2017.12.18. 13:59:30

2

„10 éves a
Somosi
Kertbarátkör”
2007-ben Somoskőújfalu
leválása Salgótarjántól sok
változást hozott a falunk
életébe. Ekkor alakult meg
egyesületünk is. Benyus Tiborné, Czibula Istvánné az
alapító tagok, akik addig a
salgótarjáni Bereczki Máté
Kertbarátkörben tevékenykedtek Ökrös Attila segítségével megalakították a Somosi Kertbarátkört.
Sokan csatlakoztak a helyi
lakosok közül, de salgótarjáni, kisterenyei tag is van
közöttünk.
A kör első elnöke Szabó
György tanárúr volt, aki két
évig vezette az egyesületet. 10 év telt el együttműködésben,
szeretetben,
tettrekészségben. Erőnket,
tudásunkat,
szorgalmas
munkánkat szeretett falunk
szebbé tételére, lakótársaink motiválására, bevo-
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nására, céljaink elérésére
fordítjuk. Havonta tartunk
összejövetelekt, ahol előadásokat hallgatunk szakemberektől vagy csak egy-egy
tagunk által. Tapasztalatainkat megosztjuk egymással,
növényeket, magokat cserélünk. Kirándulunk a környéken, egymás kertjeit csodáljuk, szakmai kiállításokat
látogatunk. Minden évben a
falunapon bemutatjuk a magunk által termelt zöldségeket, virágokat, egyéb terméseket. Elmodhatjuk, hogy
mindig szép színfoltja volt
sátrunk a rendezvénynek.
Most a 10 éves születésnapunkat ünnepeltük, amit
kiállítással
koronáztunk
meg. Meg akartuk egymásnak és a falu lakosságának
mutatni, hogy a 10 évnyi
munkánk nem volt hiábavaló. Egyesületünk tagjai
lelkesen belevetették magukat a szervező munkába
a kiállítás szervezésébe. A
Somosi Fogadó vezetői kiváló partnerünk voltak. Külön

termet biztosítottak kiállításunk anyagainak. Minden
álltak rendelkekzésünkre a
személyzettel együtt.
Időben készen lettünk a bemutatkozásra. Kora tavasz
lévén várakozáson felüli volt
a felhozatal. Cserepes szobanövények, primulák, fokföldi ibolyák, virágzó muskátlik. Volt külön kaktusz,
gyógynövény részleg, ehető
csíranövények. Nagy sikert
aratott a mini fóliasátor, primőr salátával, retekkel, gyönyörű palántákkal. Kosarakban, szakajtókban krumpli,
hagyma, répa, karalábé,
cékla kínálta magát. A kamrapolcokon szörpök, lekvárok, befőttek sorakoztak szépen kivitelezett formában.
Mögöttük festmények tették
hangulatosabbá, amelyek
zömében Tomkáné Marika,
kedves tagunk alkotásai.
Nagy érdeklődés övezte a
Csengődi Ottó keze munkáját dícsérő várak, Fülek, Somoskő, Salgó gyökerekből
készült díszek, pohártartók.
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Beszámoló
A régi kerti szerszámok sem
hiányozhattak a kiállítási
tárgyak közül, ami hitelesebbé tette a kertbarátok munkáját. A megnyitó ünnepség
a Fogadó éttermében zajlott
a meghívott vendégek és a
tagság jelenlétében. A 10 év
összefoglalása után egy kis
falutörténetet hallhattunk,
közben a TV képernyőjén
megjelentek az elmúlt évek
fotói, megörökített emlékei.
Az ünnepi díszvacsorát koccintás előzte meg. Óriási
volt a svédasztalos kínálat,
ízletes, finom volt a választék. Stílusosan egy csodálatos csokoládé tortával fejeződött be az est. A kiállítás
egy hétig volt megtekinthető. A vendégkönyvbe csupa
dícsérő bejegyzés került.
Élmény volt mindannyiunknak.
És végül álljon itt a kiállításunk és egyesületünk mot-

tója:
„Nekem
a kert a
l e l ke m ,
háborítatlan
nyugalm a m
zöld szigete.
Nekem
a kert a
kedvem
bölcsője, ringat, ölel, táplálja szellemem.
Nekem a kert a barátom, ki
szereti, befogadja és szórakoztatja családom.
Nekem a kert nem álom,
mezítláb és csizmában is
imádom.”
A Somosi
Kertbarátkör
vezetősége

Szüreti
felvonulás
és bál

„Közhírré tétetik a falu népének, szüreti bálra készülnek
a somosi emberek. Lesz ott
minden, mi a vigassághoz
kell, ha lemaradnak róla,
egy évet várni kell! Fiatal és
öreg mind összegyűlt rája,
jöjjenek hát el a Szüreti
Bálba!!!”- hirdette a plakát
az idei szüreti bált, melyre
október 7-én került sor a
Művelődési Házban. A szüreti felvonulók már délben
gyülekeztek a Polgármesteri Hivatal épületénél, ahol
már javában tartott az autók
díszítése és hangolt a táncosokat kísérő zenekar. Az
idén a bíró Molnár Péter, a
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bíróné Makai Réka, a kisbíró
Molnár Dániel volt, a táncokat ebben az évben is Séber
Attila tanította be. A menet
fél egykor indult el a Polgármesteri Hivataltól, majd
járta végig a falut, megállva
a koszorút fogadó Korona
Pénzváltónál, a Sport Sörözőnél, a Főnix Sörözőnél,
a Somosi Fogadónál, Jegesi Lászlóéknál, a Szárítón,
ahol a Móra Ferenc és a
Tompa utca lakói látták vendégül a szüretelőket, majd a
Ricsaji bolt következett, ahol
Molnár Péter és szomszédai
várták a bírót és a bírónét.
Végül az esti órákban a Művelődési Háznál az Önkormányzat képviseletében dr.
Tóth László polgármester
fogadta a jó hangulatban érkező, népes csapatot, amely
már az előtérben megkezdte a zenés ráhangolódást az
este 9-kor kezdődő szüreti
bálra, ahol a Fülöp Trió húzta hajnalig a talpalávalót a
bálozóknak.
Köszönjük minden résztvevőnek, szervezőnek, koszorút fogadónak a közreműködést, segítséget és
támogatást!

2017.12.18. 13:59:33

Beszámoló

4

Falunap 2017
Ez az év sem múlhatott el
Falunap rendezvény nélkül,
melynek az idén is a kamionparkoló adott helyet,
ahol a Somoskőújfalui Szociális Szövetkezet dolgozói
által társadalmi munkában
felállított 10 x 30 méteres
sátor már jó előre hirdette,
hogy itt valami nagy dolog
készül. Szombat reggel pedig már a főzőversenyben
résztvevők
katlanjaiból
felszálló füst is hívogatta
az érdeklődőket. A Falunap programját délben dr.
Tóth László polgármester
nyitotta meg. Köszöntő beszédében örömét fejezte
ki, hogy immár 13. alkalommal ünnepelhetik meg
együtt, ebben a nagyobb
közösségben a település
leválásáról 2004. szeptember 4-én döntő népszavazást. Köszönetet mondott
mindazoknak, akik a rendezvény előkészítésében,
anyagi alapjainak előteremtésében részt vettek.
Végül pedig mindenkinek
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jó szórakozást, és élményekben gazdag délutánt
és estét kívánt. A megnyitó
után kutyás bemutató vette
kezdetét, majd sorra következtek a további fellépők: a
somosi aerobic csoport, a
Füleksávoly testvértelepülést képviselő Agócs Sándor tárogatóművész és az
alapiskola tanulói, a Kiskút
Néptánccsoport, a Somoskőújfalui Naplemente Idősek Klubja zenés műsorral,
az Arany Tigris Sportegyesület taekwondo bemutatóval, a Savaria moderntánc
bemutatóval, Gaburi Attila
mulatós műsorral, a Tranzit zenekar western country

koncerttel, a CorvusX rockzenei koncerttel, Rock Lady
és Oprea Tony rock-mulatós-jazz-magyarnóta
műsorral, Mulatós Kata pedig
nevéhez híven mulatós zenével szórakoztatta éjfélig
az egybegyűlt szépszámú
közönséget. További programok voltak még a nap
folyamán: a Somosi Kertbarát Kör kertészeti kiállítása, a Bűnmegelőzési
Központ Egyesület által
szervezésében a Karancs
Speciális Mentőszolgálat
járművének
bemutatója,
melynek során a gyermekek megismerkedhettek az
autóval, és nagy örömükre
be is ülhettek abba. Napközben koleszterin, vércukor és vérnyomásmérésre
és véradásra is sor került.
A rendezvényt ebben az évben is megtisztelte jelenlétével Becsó Zsolt ország�gyűlési képviselő és Skuczi
Nándor, a Nógrád Megyei
Közgyűlés elnöke, valamint testvértelepülésünk,
Füleksávoly polgármestere
és képviselő-testületének
tagjai. Mindenkinek köszönetet mondunk, aki szereplőként,
szervezőként,
rendezőként, adományozóként, résztvevőként az idén
is hozzájárult a rendezvény
sikeréhez!
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Idősek találkozója
Az Idősek Találkozója az
idén október 21-én került
megrendezésre a Művelődési Házban. Ebben az
évben az Önkormányzat a
falu 65-75 éves lakóit hívta meg és látta vendégül a
rendezvényen. A több mint
száz szépkorú vendéget Idősek Világnapja alkalmából
az Önkormányzat nevében
dr. Tóth László polgármester köszöntötte. Elmondta,
hogy az Idősek Világnapja
minden évben figyelmeztet
mindnyájunkat arra, hogy
az előttünk járók megtették
már, amit a család, szűkebb
hazájuk és az ország várt
tőlük, lelkiismerettel, becsületes, szorgalmas munkával, rengeteg lemondással, egy végigdolgozott élet
munkájával. Ugyanakkor a
mai fiatalok a mindennapok
rohanásában sokszor nem
tudnak elég időt szakítani
a szeretteikre, az idősekkel való törődésre, pedig
szükség lenne arra, hogy
éreztessék az idősekkel,
hogy fontosak számukra.
De nemcsak a gyermekek,
az unokák, a család gondoskodását érdemlik meg a
szépkorúak, hanem tágabb
otthonuk,
Somoskőújfalu
gondoskodását is meg kell,
hogy tapasztalják. Érezniük
kell, hogy fontosak a településnek, amelyért évtizedekig
dolgoztak. Hogy ezt ne csak
az ünnepnapokon, de a mindennapokban is érezhessék, ezért mindig igyekszik
az Önkormányzat is újabb és
újabb lehetőségeket találni,
melyek segítségével az idő-
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sek mindennapjait megkön�nyítheti, szebbé, egészségesebbé, biztonságosabbá,
komfortosabbá teheti.
Mit tehet az Önkormányzat
az idősekért azon túl, hogy
megbecsülését ilyen rendezvények szervezésével fejezi
ki? Nagyon fontos, hogy a
rendőrséggel és a polgárőséggel együttműködve jó
közbiztonságot teremtsen
és tartson fenn, annak ellenére, hogy Somoskőújfalu
határtelepülés, és ezáltal
jobban ki van téve az utazóbűnözés negatív hatásainak. A jó közbiztonság eredménye a szépkorú lakosok
számára is a biztonságos
környezet és lakóhely. Fontos az egészség is, ennek
érdekében pályázati forrásból nemrégiben felújításra
került az Egészségház, és
folyamatosan támogatást
biztosít az Önkormányzat a
háziorvosi szolgálat részére.
Az egészség mellett a közösség építésén is munkálkodni kell. A cél, hogy az időskor
és a nyugdíjba lépés nem
jelentsen egyet a magánnyal
és az egyedülléttel. Egy közösségben élünk, melyben
senki nem lehet magányos,
hiszen a szépkorúaknak van
kihez fordulniuk. Közösen
kell és közösen lehet Somoskőújfalut tovább építeni,
és a település a jövőben is
számít az idősekre és tapasztalataikra, és ahogyan
eddig is, ők is számíthatnak
a településre. A közösségteremtést szolgálják mind a
maihoz hasonló önkormányzati rendezvények, mind a

helyi Naplemente Idősek
Klubja által szervezett rendezvények, és az ott elérhető napi szolgáltatások is.
A helyi Idősek Klubja Mede
Endréné vezetésével nagyon
jól működik, sok rendezvén�nyel és az oda betérőkről
való gondoskodás példaértékű. Elsősorban az idősek
érdekét szolgálja a nemrégiben
közmunkaprogram
keretében a Templomtól a
Művelődési házig épített új
térkőjárda, mely biztonságos és akadálymentes közlekedést tesz lehetővé az
Idősek Klubjába, az Egészségházba, a Kultúrházba és
természetesen az Óvodába
eljutni akaróknak is. A térköves út elkészült a 21-es
úttól az Idősek Klubjáig is,
ahol az udvar is letérkövezésre került, s ezzel most
már kinti rendezvényeket is
lehet tartani. A biztonságos
közlekedés megteremtése
érdekében a Sport utca Köztársaság utcáig tartó szakasza és a teljes Köztársaság
utca szintén térkő burkolatot kapott közmunka pályázaton elnyert forrásból és a
Pintér Sándor belügyminiszter úrtól a sikeres közfoglakoztatásért kapott miniszteri elismeréshez járó 5 millió
Ft összegű jutalomból.
A munka nem állt meg, hiszen a jövő évben kezdődik
az Idősek Klubja 16 millió Ft
értékű felújítása is, melynek
segítségével még otthonosabb környezetet szeretne
az Önkormányzat teremteni
az oda járó szépkorú gondozottaknak. A jövő évben
az óvoda mögött lévő szakasz is megkapja majd az új
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térkőburkolatot, hogy az elvégzett munka végre teljes
legyen. A jövő évben az Idősek Klubján kívül pályázati
forrásból az Iskola 107 millió Ft-ból, az Óvoda pedig 21
millió Ft-ból szintén megújul.
Mindezek mellett a 65 év feletti időskorúak és az óvodások is az idén ismét karácsonyi csomagot kapnak, hogy
ennek segítségével egy picit
még örömtelibb lehessen a
karácsonyi készülődés. Az
elmúlt évben a rászorultak
szociális tűzifa támogatást
kaptak, megkönnyítve ezzel
a hideg napok átvészelését,
és csökkentve az ezzel járó
anyagi terheket. Az Önkormányzat ezek mellett a házi
segítségnyújtás,
szociális
étkeztetés és idősek klubja ellátás támogatására is
jelentős forrást fordít, hogy
ezek az ellátások minden rászorult számára elérhetővé
váljanak, anyagi lehetőségeiktől függetlenül.
Az Önkormányzat a helyi járati buszközlekedés fenntartása érdekében is óriási
anyagi áldozatot hoz, évente több mint tízmillió forintot költ már hosszú évek
óta, melynek működtetése
az autóval nem rendelkező
szépkorúak számára is nagy
segítséget jelent a kórház
és a rendelőintézet elérésében, és a mindennapi bevásárlást is jelentősen megkönnyíti.
A polgármester reményét
fejezte ki, hogy az Önkormányzatnál végzett munkájuk hozzájárul ahhoz, hogy
a szépkorúak minél örömtelibb, egészségesebb, aktívabb időskort éljenek meg
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itt Somoskőújfaluban, melyhez Önkormányzat részéről
is mind több segítséget, támogatást szeretnének adni.
Beszéde végén az Önkormányzat jókívánságait tolmácsolta a megjelent szépkorúaknak, végezetül pedig
megköszönte Tamás Péterné képviselő asszonynak, a
Képviselő-testület Humán
Bizottsága tagjainak, a Művelődési Ház, az Önkormányzat és az Idősek klubja dolgozóinak és segítőiknek a
rendezvény előkészítése és
lebonyolítása során végzett
munkájukat.
Az ünnepi műsorban nagy sikerrel felléptek: a Somoskőújfalui Gesztenyekert Óvoda
óvodásai, a Cogito ÁMK Dr.
Krepuska Géza Általános Iskola tanulói, a Naplemente
Idősek Klubja tagjai, Varga
Istvánné, Zolnai Sándor. Az
idén is nagy sikerrel szerepelt a színpadon operettműsorával Lengyel Judit, Tóth
Tibor és Tóth Dávid.

Karácsony az
Idősek
Klubjában

A Naplemente Idősek Klubjában december 13-án került sor az idei Karácsonyi
ünnepségre. Az időseket a
Somosi Gesztenyekert Óvoda óvodásai és a Cogito
ÁMK Dr. Krepuska Géza Általános Iskola 1. osztályos
tanulói köszöntötték műsorukkal. Karácsonyi verssel
köszöntötte az klubtagokat
Molnár Lászlóné. Ezt követően az Önkormányzat
nevében dr. Tóth László
polgármester, majd a Salgótarján és Térsége Egészségügyi Szociális Központ
igazgatóhelyettese, Pártosfalvi Beáta köszöntötte a
megjelent számos szépkorú klubtagot. A köszöntőket követően Varga Istvánné és Budai Jánosné adott
elő néhány szép karácsonyi
éneket. A rendezvényt ünnepi ebéd zárta.
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Lakossági
tájékoztatás a
Somoskőújfalui
Köztemető nyilvántartásával kapcsolatosan.
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A nyilvántartás szerint 2017.
december 31.-ig elkezdődik
a sírhelyek érvényességének felülvizsgálata.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy ezen időpontig
a megváltott sírhelyek érvényességét
ellenőrizze,
amennyiben az érvényes2017. október hó 1. napjá- ség lejárt, úgy azt a Sotól az Önkormányzat új te- moskőújfalui Közös Önkormető - nyilvántartási prog- mányzati Hivatalnál (3121
ramot használ.
Somoskőújfalu, Somosi út

322.) újból igényelheti.
Az Önkormányzat 3 db 1,1
m3-es hulladéktároló konténert helyezett ki. Kettő az
új Köztemetőbe , egy pedig
a régi temetőben került elhelyezésre.
Kérem, hogy a síroknál keletkezett hulladékot és szemetet a tároló edényekbe
elhelyezni szíveskedjenek a
terület rendben tartása érdekében.

Lakossági
tájékoztató
hó-eltakarítási
kötelezettségéről

tényleges használójának kötelessége.
Intézmények, kereskedelmi
és vendéglátó-ipari egységek
és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges
használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy
a szemét az üzleti tevékenységből származik-e.
Ez a kötelezettség kiterjed a
hó eltakarítással, a síkosság
megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.”
A helyi rendelet alapján köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos

közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület,
amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.
Felhívom a figyelmet arra,
hogy a tisztántartás fogalmába beletartozik az egyes
ingatlanok és közterületek
rendszeres tisztítása, hó-és
síkosság-mentesítése, illetőleg pormentesítése.
Fentiek, valamint a balesetek elkerülése érdekében
kérjük a lakosságot a fenti
rendelkezések fokozott betartására!

pülési támogatás:
◊ lakhatási támogatás,
◊ gyermekétkeztetési
támogatás,
◊ házi segítségnyújtásban
részt vevők térítési díjához
nyújtott támogatás,
◊ köztemetés,
◊ szociális tűzifa
támogatás.
Évente egy alkalommal
szeptember hó 30. napjáig
tanszertámogatás megállapítása iránt lehet kérelmet
benyújtani.
2017. évben 49 fő nagykorú
és 172 fő kiskorú gyermek
részesült 3 550 000 Ft ös�szegű támogatásban. Ez ös�szesen 173 családot érintett.

2017. május 30. napjával lépett hatályba a csatornahálózatra való rákötésről szóló
önkormányzati rendelet.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot
Somoskőújfalu
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 2/2007.(I.12.)
SKt. sz. rendelete (továbbiakban: helyi rendelet) alapján
az alábbi kötelezettségről:
„3.§ (5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan

Lakossági
tájékoztatás
Somoskőújfalu
Község
Önkormányzata által nyújtott pénzbeli és természetbeni
ellátásokról
Pénzben nyújtott települési
támogatás:
◊ gyógyszertámogatás,
◊ temetési költségekhez
nyújtott támogatás,
◊ rendkívüli települési támogatás.
Természetben nyújtott tele-
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Az Önkormányzat sikeresen
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2018. évi pályázati fordulójához.
A települési támogatás benyújtásához
szükséges
nyomtatványok az Önkormányzat honlapjáról letölthetőek illetve Somoskőújfalui
Közös Önkormányzati Hivatalnál (3121 Somoskőújfalu,
Somosi út 322.) elérhető.
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Iskolakezdési és egyéb önkormányzati
részesült iskolakezdési
támogatások 2017. évben főtámogatásban,
akik között

Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pénzbeli és
természetbeni
szociális
ellátások rendjéről szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 11/A. §-a
alapján az idén is iskolakezdési támogatást (tanszertámogatást) kaptak azon
kérelmezők, akiknek az
állandó lakcíme Somoskőújfalu településen van és
gyermekük általános isko-

lában vagy középiskolában
tanul, valamint azok a fiatal
felnőttnek, akik középiskolában vagy felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán tanulnak. Az évente
egyszer kapható támogatás
összege általános iskolai
tanulók esetében 10.000
Ft, a középiskolai tanulóknak 20.000 Ft, a főiskolai
vagy egyetemi hallgatók
pedig 30.000 Ft-ot kapnak. Az idén összesen 221

3.550.000 Ft került kiosztásra.
A 2017. évben eddig folyósított lakhatási támogatások
összege: 1.773.300 Ft volt.
Rendkívüli települési támogatásban 24 fő részesült,
összesen 478.000 Ft ös�szegben.
Temetési
költségekhez
nyújtott támogatásban 7
fő részesült, a megállapított támogatás összesen
210.000 Ft volt.

Karácsonyi csomag és ajándék tűzifa
A Képviselő-testület tavaly
meghozott döntésének megfelelően az Önkormányzat az
idén is minden 65 év felüli
lakos, valamint minden 3-tól
6 éves korú óvodás gyermek
részére alanyi jogon, külön
kérelem benyújtása nélkül
karácsonyi ajándékcsomagot juttat. Az 559 csomagot
az Önkormányzat szállította
ki a jogosultak részére a Karácsonyt megelőző napokban.
A november 15-i ülésen
döntött a Képviselő-testület
a szociális tűzifa támogatási kérelmek elbírálásáról
is. A kérelmet azok a személyek nyújthatták be, akik
a kérelem benyújtásának
időpontjában aktív korúak ellátásában, időskorúak
járadékában, lakhatási támogatásban részesülnek,
halmozottan
hátrányos
helyzetű gyermeket, tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermeket, hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek,
fogyatékossági támogatásban részesülnek, vagy megváltozott munkaképességű
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személyek ellátásában (rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátás) részesülnek.
A meghozott döntés alapján
összesen 114 kérelmező
részesül tűzifa juttatásban.

Az összesen 181 m3 tűzifa
kiszállítására az időjárástól függően előreláthatólag
2018. január végéig kerül
sor.

Kiadó:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata,
3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.
Felelős kiadó: Dr. Tóth László polgármester
Felelős szerkesztő: Tarnóczi Balázs
Telefonszám: 06/32-435-095
E-mail cím: somoskoujfalu@nogradmail.hu
2017. téli szám
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