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ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
INGYENES HÍRLEVELE

II. évfolyam
1. szám

BUNMEGELOZÉSI KORTÁRS SEGÍTO KÉPZÉS

2015. február-március hónapban a tavalyi évhez hasonlóan 
ismételten Bűnmegelőzési Kortárs Segítő Képzésre került sor. 
A képzésen nagy örömünkre idén is a tavalyihoz hasonló 
létszámban és lelkesedéssel vettek részt az idősügyi 
szervezetek tagjai és a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
Egyesített Szociális Intézményének ellátottjai. Részvételüket, 
aktivitásukat nagyon köszönjük! Gratulálunk a bűn- és 
balesetmegelőzési verseny első három helyezettjének is,

I.  Csikós  Imrénének

II.  Sándorné  dr.  Fülöp  Magdolnának

III.  Murányi  Jánosnénak!
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 A  pénz  beszél…

A forint bankjegyeken több a hamisítást megnehezítő biztonsági elem is található, azonban 
hamisításuk teljesen így sem zárható ki, néhány hamisítvány bekerül a készpénzforgalomba. A hamis 
pénz a forgalomban levő bankjegyeknek ugyan csak kis részét teszi ki, de azért nem árt az óvatosság. 
Bankjegyek átvételekor legyen mindig figyelmes, ne mulassza el soha az adott körülmények közepette 
reális mértékű ellenőrzést, mert a hamis bankjegy értéktelen, utólagos felfedezése már anyagi kárt 
jelent. Az elkövetők által alkalmazott trükkös módszerek tárháza végtelen, de még mindig 
legelterjedtebbnek mondhatóak a vásárlás színlelésével és a villany/gázóra leolvasással kapcsolatos 
bűncselekmények, valamint a túlfizetésre történő hivatkozást követő nagy címletű pénzváltások.

Ugye Ön nem dőlne be, ha például: házaló árusok, felvásárlók, adománygyűjtők, ügynökök 
keresnék fel és azt mondanák: „vegyen tőlem ilyen/olyan terméket, tűzifát árusítok, régiséget 
vásárolok, megveszek bármit, csak adjon vissza 20 ezresből” vagy magukat hivatalos személynek 
kiadó emberek azzal keresnék fel, hogy: „közüzemtől jövök villany-, gáz-, vízóra-leolvasó vagyok, 
túlfizetés történt (önkormányzattól hoztam segélyt) adjon vissza 20 ezresből”

Az ilyen és hasonló esetekben igen nagy a kockázata annak, hogy hamis bankjeggyel van dolgunk!

Ugyanakkor azt sem kell feltétlenül elhinni, ha magukat postásnak, rendőrnek mondó 
emberek az állítják, hogy: „hamis bankjegy van a kifizetett nyugdíjban, így azt vissza kell 
szolgáltatnia”. 

Végezetül néhány hasznos tanács:

A pénzváltás trükkjével próbálkozót a legközelebbi üzletbe küldje! A valós adománygyűjtők postai 
csekken kérik a befizetést és nem készpénzt kérnek! Pénzt ne vegyen elő idegen jelenlétében, mert ezzel 
kifigyelhetik, hol tartja megtakarítását, nyugdíját!
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T Á J É K O Z T A T Ó

a települési gyógyszertámogatásról

A méltányos közgyógyellátás, mint támogatási forma 2015. február 28. napjával megszűnt. Szolnok 
Megyei Jogú Város Közgyűlése a megszűnő méltányossági közgyógyellátás helyett ugyanazon 
jövedelemhatárt és minimális gyógyszerköltséget feltételül szabva hozta létre a települési 
gyógyszertámogatást, melynek szabályait a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelet tartalmazza.

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK VÁLTOZÁSA

Települési gyógyszertámogatásra jogosult 

Ł az a szolnoki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, akinek a havi 
rendszeres gyógyszerköltség mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
20%-át (5.700 Ft-ot) eléri és 

Ł az egy főre jutó havi nettó családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150%-át (42.750 Ft-ot), egyedülélő esetén 200%-át (57.000 Ft-ot) és 

Ł közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik.

A települési gyógyszertámogatás összege 

A települési gyógyszertámogatás összege a háziorvos által kiállított igazolás alapján a gyógyszertár 
vagy a gyógyászati ellátást, vagy egyéb szolgáltatást nyújtó személy, szervezet által leigazolt gyógyító 
ellátás költségének 75%-a, de havonta legfeljebb 12.000 Ft.

Gyógyszerköltség: a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, 
protetikai és fogszabályozó eszközök, illetve azok javításának, kölcsönzésének költsége, valamint a 
járóbeteg szakellátás keretében gyógyfürdőben nyújtott fizioterápiás kezelés költsége is.

A települési gyógyszertámogatás időtartama 

A polgármester a támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától számított 1 évre állapítja 
meg.

A települési gyógyszertámogatás folyósítása 

A települési gyógyszertámogatás folyósítása havonta utólag a tárgyhót követő hónap 5. napjáig a 
kérelmező lakcímére, postai úton vagy folyószámlára történik.

Kérelem benyújtása

A települési gyógyszertámogatás iránti kérelem benyújtására egész évben folyamatosan lehetőség 
van.

A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány beszerezhető Szolnok Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályán (Szolnok, Kossuth tér 1.), illetve a Belvárosi 
Ügyfélközpontnál (Szolnok, Kossuth tér 9.).

A kitöltött kérelem - a szükséges igazolásokkal felszerelve - Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Szociális Támogatások Osztályán nyújtható be ügyfélfogadási időben, illetve postai úton.

A kérelemhez csatolni kell a nyomtatvány 4. oldalán felsorolt igazolásokat (jövedelemigazolást, 
gyógyszerköltséget igazoló kimutatást, stb.)
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a hulladékkezelési díjtámogatásról

A hulladékkezelési díjtámogatás jogosultsági feltételei 

A polgármester hulladékkezelési díjtámogatást állapít meg a kérelmező által életvitelszerűen lakott 
szolnoki ingatlan tulajdonosának vagy haszonélvezőjének, ha 

Ł a kérelem benyújtásának időpontjában szolnoki bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkezik,

Ł lakásfenntartási támogatásban sem ő, sem a háztartás más tagja nem részesül és

Ł a) egyedülélő, a 75. életévét betöltötte és havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (99.750 Ft-ot), vagy 

b) egyedülélő, a 65. életévét betöltötte és havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250 Ft-ot), vagy 

c) házastársi vagy élettársi közösségben élők esetében a kérelmező vagy vele közös 
háztartásban élő házastársa, élettársa a 65. életévét betöltötte és háztartásában az egy főre 
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250 %-át (71.250 Ft-ot).

A hulladékkezelési díjtámogatás havi összege 1.000 Ft.

A hulladékkezelési díjtámogatás időtartama 

A polgármester a hulladékkezelési díjtámogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától a 
kérelem benyújtását követő év február 28. napjáig terjedő időszakra állapítja meg.

A hulladékkezelési díjtámogatás folyósítása

A hulladékkezelési díjtámogatás folyósítása évente két alkalommal történik a kérelmező lakcímére, 
postai úton, minden év szeptember és március hónapban.

Kérelem benyújtása

A hulladékkezelési díjtámogatás megállapítás iránti kérelem benyújtására minden év március 1. 
napjától van lehetőség. 

A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány beszerezhető Szolnok Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályán (Szolnok, Kossuth tér 1.), illetve a Belvárosi 
Ügyfélközpontnál (Szolnok, Kossuth tér 9.).

A kitöltött kérelem év közben folyamatosan - a szükséges igazolásokkal felszerelve - Szolnok Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályán nyújtható be ügyfélfogadási 
időben, illetve postai úton.

A kérelemhez csatolni kell a nyomtatvány 4. oldalán felsorolt igazolásokat (jövedelemigazolást, a 
hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó számla másolatát, a befizetést igazoló csekket, vagy 
folyószámla-kivonatot).

Abban az esetben, ha a kérelmező társasházban, lakásszövetkezeti lakásban lakik és a hulladékkezelési 
díjat a lakók közösen fizetik, a nyomtatvány 3. oldalán lévő nyilatkozatot a közös képviselőnek vagy 
a képviseletre jogosult személynek kell kitölteni.

Ha a kérelmező a hulladékkezelési díjat közvetlenül a szolgáltatónak (NHSZ) fizeti, szükséges a 
kérelemhez mellékelni - a kérelmező vagy házastársa, élettársa nevére szóló - hulladékkezelési 
közszolgáltatásra vonatkozó számla másolatát, a befizetést igazoló csekket, vagy folyószámla-
kivonatot.
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A Szolnoki Idősek Lapjával kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat
várjuk a szabol@ph.szolnok.hu e-mail címre.

Tiszta Szívvel Szolnokért

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
által elfogadott egészségügyi szakmai 
programban foglaltakra figyelemmel ebben 
az esztendőben is megrendezésre került a 
„Tiszta Szívvel Szolnokért!” elnevezésű egy 
hetes lakossági szűrőprogram. 

A program Dr. Bene Ildikó országgyűlési 
képviselő, valamint számos támogató 
szervezet közreműködésével 2015. március 9. 
és március 13. között került megrendezésre.

A szűrőhét során közel 2.500 szűrővizsgálat 
történt. Az előző évekhez képest többen jelentek 
meg az 50 év alatti korosztályból. Számunkra 
ez azt mutatja, hogy egyre inkább gondolják úgy a fiatalabb korosztály képviselői is, hogy fontos a 
prevenció és a rendszeres szűrővizsgálaton való részvétel.

A vizsgálatok során továbbra is az tapasztalható, hogy rendkívül magas a szív-és érrendszeri, 
szemészeti, bőrgyógyászati és mozgásszervi problémákkal a szűrővizsgálaton kiszűrt betegek száma. 
A 2014-es évhez képest közel háromszoros volt a részvételi arány a nőgyógyászati és a mammográfiai 
vizsgálaton, ami szintén kimagasló eredménynek számít. 

A szűrőprogram minden évben nagy népszerűségnek örvend, egyre többen kezdenek ráébredni a 
prevenció fontosságára, és egyre nagyobb számban igyekeznek tenni is az egészségük megőrzése, a 
különböző betegségek kialakulásának megelőzése érdekében. Szeretnénk, ha ez a javuló tendencia 
továbbra is megmaradna a lakosság körében és évről évre mind többen élnének az ingyenes 
szűrővizsgálaton való részvétel lehetőségével.

EGÉSZSÉGÜGYI ESEMÉNYEK

Elérhetőségek

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Igazgatóság Szociális 
Támogatások Osztálya  Szolnok, Kossuth tér 1. földszint

Telefon: 56/503-581, 56/503-584

ügyfélfogadási idő:  hétfő: 13-16-ig
 szerda: 8-16-ig
 péntek: 8-12-ig


