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2014. 
I. negyedév

TISZTELT  OLVASÓ!

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ingyenes hírlevelének első számát tartja a kezében. 
Hírlevelünket azzal a céllal hoztuk létre, hogy a szolnoki idősek negyedévente közvetlenül értesüljenek 
az őket érintő jogszabályi változásokról, hírekről, programokról. A Szolnoki Idősek Lapja nemcsak 
szépkorúaknak szól. Ajánljuk Szolnok város valamennyi korosztályának, a szolnoki családok 
valamennyi tagjának, ahol idős, megkülönböztetett figyelemre érdemes személy él.

Reméljük, hogy megtisztelnek bennünket érdeklődésükkel és haszonnal forgatják hírlevelünket!

Szalay Ferenc
polgármester   
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Éves  közgyulését  tartotta  a  Szolnoki  Városi  Klubok  és  Nyugdíjasok  Érdekvédelmi  
és  Kulturális  Egyesülete

A Szolnoki Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete már tizennégy éve 
fogja össze a kisebb-nagyobb klubok életét a megyeszékhelyen. Szokásos, nőnap-környéki 
közgyűlésükön a klubvezetők meghallgatták az elnök asszony beszámolóját az elmúlt évről, hogy 
azután azt majd “otthon” megosszák a több mint ezerháromszáz taggal. A tizenharmadik együtt töltött 
esztendő sem volt kevésbé mozgalmas, mint az előzőek. A közös megmozdulások mellett minden klub 
maga is szervezett programokat, amelyeken szinte minden, a szervezethez tartozó idős ember részt 
vett.  Ez a megszokott, hiszen számon tartják egymást, figyelnek a magukra maradottakra, de ott 
voltak az ételosztásoknál, megrendezték nőnapi vagy éppen karácsonyi ünnepüket is. A közgyűlés 
elfogadta az elnök, Deák Jánosné beszámolóját.

Ülésezett  a  Városi  Idosügyi  Tanács

2014. március 17-én tartotta idei első ülését 
a Városi Idősügyi Tanács. A polgármester 
mellett működő véleményező, javaslattevő 
fórum 2003 óta negyedévente tanácskozik 
többek között szociális, egészségügyi, 
kulturális és várospolitikai kérdésekről.

Az idei első ülésen szó esett többek között   
az  idősügyi  szervezetek  2014.  év i 
önkormányzati támogatásáról, valamint a 
civil szervezeteket érintő aktuális jog-
szabályi változásokról.



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tájékoztató  az  intézményi  térítési  díjak  változásáról
2014. március 1-jétől a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása településein biztosított ellátásokért 
fizetendő intézményi térítési díjak összegei megváltoztak, az alábbiak szerint:

Szociális étkeztetés

Kategóriák
Intézményi térítési 

díj* (Ft/adag)
Kiszállítás*
(Ft/adag)

jövedelme a nyugdíj min. 0-105 %-a között 
(0 - 30.000-Ft/hó) van

0 0

jövedelme a nyugdíj min. 105-125 %-a között 
(30.000-35.625.-Ft/hó) van

150 0

jövedelme a nyugdíj min. 125-150 %-a között 
(35.625 -42.750.-Ft/hó) van

256 59

jövedelme a nyugdíj min. 150-300 %-a között 
(42.750 -85.500.-Ft/hó) van

358 78

jövedelme a nyugdíj min. 300 %-a felett 
85.500.-Ft/hó) van

440 98

Kategóriák
Intézményi térítési 

díj* (Ft/óra)

jövedelme a min. nyugdíj 0-105 %-a között 
(30.000-35.625.-Ft/hó) van

0

jövedelme a min. nyugdíj 125-150 %-a között (35.625 -
42.750.-Ft/hó) van

170

jövedelme a nyugdíj min. 150-300 %-a között (42.750 -
85.500.-Ft/hó) van

220

jövedelme a nyugdíj min. 300 %-a felett 85.500.-Ft/hó) van 270

*Az  intézményi  térítési  díj  és  a  kiszállítás  nettóban  értendő,  az  összeget  a  hatályos  ÁFA  terheli.

Házi  segítségnyújtás

Idősek nappali ellátása

Ennél az ellátásnál jelentős változás, hogy akik eddig 50,-Ft/nap térítési díjat fizettek, azoknak 
mostantól már ingyenes lesz az ellátás jövedelemhatártól függetlenül.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a bentlakásos ellátás esetén az intézményi térítési 
díjban változás nem történt, továbbra is a korábban megállapított intézményi térítési díjak 
érvényesek.

Fentiekről a következő elérhetőségeken kérhet további tájékoztatást:

     Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye
     5000 Szolnok, Fiumei út 7.
     Telefon/fax: 56/514-212 | E-mail: esziszol@t-online.hu
     Weboldal: www.szktteszi.hu
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Díszoklevél  igénylés
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az idei évben is köszönteni kívánja díszokleveles 
nyugdíjas pedagógusait. Az ünnepélyes köszöntésre a Pedagógus Napi rendezvényen, 2014 
júniusában kerül sor. Amennyiben Ön 2014-ben jogosult Arany-, Gyémánt-, Vas- vagy Rubin 
Díszoklevélre, illetve tudomása van olyan nyugdíjas pedagógusról, aki az idén ünnepli pedagógiai 
végzettségének 50., 60., 65., illetve 70. évfordulóját, kérjük, keresse fel a Polgármesteri Hivatal 
Oktatási, Kulturális és Sport Osztályának munkatársát, Bertalan Zsófiát a következő elérhetőségeken: 
5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Új épület I. emelet, 103. szoba, Tel.: 56/503-416.

Tájékoztató  a  hulladékkezelési  díjtámogatásról
2014. március 1-től ismét igényelhető a hulladékkezelési díjtámogatás.

A polgármester hulladékkezelési díjtámogatást állapít meg a kérelmező által életvitelszerűen lakott 
szolnoki ingatlan tulajdonosának vagy haszonélvezőjének, ha a kérelem benyújtásának időpontjában 
szolnoki bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és

a)  egyedül élő, 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)  egyedül élő, 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 díjtámogatásra vonatkozó kérelem benyújtására minden év március 1. napjától 
van lehetőség. 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 havi összege 1.000 Ft. A hulladékkezelési díjtámogatás folyósítása 
évente két alkalommal történik a kérelmező lakcímére, postai úton, minden év szeptember és március 
hónapban.

Igénylőlapot Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályán 
lehet beszerezni, és a kitöltött, igazolásokkal felszerelt nyomtatványt is ide kell visszajuttatni. 

A kérelem nyomtatvány felsorolja azokat az igazolásokat, melyek szükségesek a jogosultság 
megállapításához.

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 Szolnok Zrt., korábban 
Remondis Zrt.) fizeti, szükséges a kérelemhez mellékelni - a kérelmező vagy házastársa, élettársa 
nevére szóló - hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó számla másolatát, a befizetést igazoló 
csekket vagy folyószámla-kivonatot.

  Szociális Támogatások Osztálya  Ügyfélfogadási ido: hétfon 13-16 óráig,
  Szolnok, Kossuth tér 1.         szerdán 8-16 óráig, 
  56/503-586       pénteken 8-12 óráig.        
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