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Csütörtök: 800 - 13 00 óra
gépjármű adó és helyi iparűzési adó ügyintézés:
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Dr. Dezamics Marianna fogszakorvos rendelési ideje:
hétfő: 9-16 óra
szerda: 8-15 óra
csütörtök: 8-12 óra
telefon: 06-30/9699 635

Háziorvos: Dr. Hoffer Dániel
szerda: 13-15 óra
KÖNYVTÁR nyitva tartása:
szerda: 17-19 óra

December

Karácsonyi gondolatok…
Valószínűleg többen csodálkozva vesszük észre, hogy milyen gyorsan
pereg az idő. Beléptünk az év utolsó hónapjába, elkezdődött az új
egyházi év, és ezzel együtt ismét Advent időszakát éljük. Az adventi
időben, gondolatainkban gyakran felvillannak a „régi” karácsonyok
szívet melengető emlékei.
Amikor havas, hideg hajnalokon, de emelkedett adventi lélekkel
mentünk hajnali misékre. A négy hetes várakozás időszakában érezzük
a karácsony közelségét. Örülünk is ennek, hisz a karácsony, húsvét
után a második legfontosabb keresztény ünnepünk. Mégis ez az ünnep
áll a szívükhöz legközelebb, mert bensőségességet és melegséget
hordoz. Szent karácsony ünnepén szívünkbe költözzön jóság és
szeretet, hisz az igazi szeretet a szívünkből fakad. Nem az a lényeg,
hogy karácsonyfa alá milyen értékben és hány darab ajándék kerül. A
legnagyobb ajándék, ha ebben a rohanó világban önmagunkat
ajándékozzuk egymásnak: mosolyt, kedves és bátorító szavakat,
türelmet, megértést, önzetlen segítséget, Mert ez a legnagyobb
ajándék.
Karácsonykor az egész világ jobbá változik, és méltóságteljesebbé
válik az élet! Karácsony Isten meglepetése, aki nekünk ajándékozta
egyszülött Fiát, Jézust! Ha születésnapot ünnepelünk, akkor annak
megfelelően köszönteni kell az ünnepeltet. Szenteste köszöntsük a
kisded Jézust, aki eljött közénk. Induljunk el a betlehemi jászol felé,
hogy ajándékainkat lelkünk kincseit elvigyük a kis Jézusnak és ezáltal
örömet, megnyugvást és szeretetet ébreszt az emberi lelkekben.
Hövej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és dolgozói
nevében, meghitt kegyelmekben gazdag szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket és boldog Új Esztendőt kívánunk!

 a lakást vásárló, illetve új lakást építő, 40 év alatti, a
rendeletben szereplő további feltételeknek megfelelő
személy számára megállapítható helyi lakáscélú
támogatás összegét 100.000 Ft-ról 200.000 Ft-ra, és
 az idősek támogatásának összegét 3.500 Ft-ról 10.000
Ft-ra.
A támogatás biztosítása érdekében felhívom a tisztelt lakosság
figyelmét, hogy a támogatás megállapítására irányuló kérelem
 temetési támogatás esetén a temetést követő 6 hónapon
belül,
 szülési támogatás esetén a szülést követő 6 hónapon belül,
 helyi lakáscélú támogatás esetén, az adásvételi szerződés
megkötését vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület
felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági
bizonyítvány véglegessé válását vagy a használatbavétel
tudomásulvételéről kiállított hatósági bizonyítvány
véglegessé válását követő 6 hónapon belül nyújtható be.
A támogatás megállapítása iránti kérelem valamennyi támogatási
forma esetén a Hivatalban elérhető, e célra rendszeresített
formanyomtatványon nyújtható be, csatolva az adott támogatási
formára vonatkozóan előírt mellékleteket.
Dr. Pintér Orsolya
jegyző
Hövej Község Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan
támogatásban részesítő a falunk idős lakosságát. 2018. december 5én szerdán ill. december 6-án csütörtöki napon, Horváth Miklósné
viszi ki az érintettekhez a támogatás összegét.

Tisztelt Lakosság!
1. Hövej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a
szociális célú tűzifa támogatásról szóló 8/2018. (XI. 15.)
önkormányzati rendelete alapján – kérelemre, természetbeni ellátás
formájában támogatást nyújt annak, aki Hövej község területén
lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, a községben
életvitelszerűen él, és az ingatlana fűtését részben vagy egészben
tűzifával biztosítja. A támogatás annak a kérelmezőnek nyújtható,
akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át
(114.000 Ft). A támogatás ugyanazon lakott ingatlan tekintetében
csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő
személyek számától. A támogatás megállapítása iránti kérelem 2018.
december 17. napjáig nyújtható be, a Hivatalban elérhető, e célra
rendszeresített formanyomtatványon, csatolva a kérelmező és a vele
egy háztartásban élők jövedelemigazolását.
--------------------------------------------------------

2. Hövej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta
új, az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2018.
(VIII. 29.) önkormányzati rendeletét. A rendelet, valamint a
november 14-én tartott nyilvános képviselő-testületi ülésen
elfogadott módosítása megalkotásával a képviselő-testület az
alábbi támogatások összegét emelte meg:
 a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó személy
számára nyújtható temetési támogatás összegét 15.000 Ftról 25.000 Ft-ra,
 a gyermek születésére tekintettel megállapítható szülési
támogatás összegét 25.000 Ft-ról 30.000 Ft-ra,

Emlékezés…
Az emberi élet mulandó, legyen örömteli
vagy szenvedésektől tarkított. Az év
végéhez közeledve emlékezzünk meg az
örök hazába elköltözött höveji lakosokról,
hisz ez évben sajnos, falunk lélekszáma
ismét megfogyatkozott.
Szeretteink elvesztése, eltávozása a legmélyebb fájdalom, amit
érezhetünk. Így az ünnep közeledtével, adventi időben és
karácsonykor a gyertyák fényénél emlékezzünk elöltözött
családtagjaink, rokonaink, barátaink mosolyára, egy-egy kedves
mozdulatára, és lélekben újra együtt leszünk.

JÓGA!
A jóga alapja az önuralom, lényege a
fegyelmezettség, mind a test, mind az
elme vonatkozásában.
Heti egy alkalommal szerdai napokon
18 óra 45 perc –től
JÓGA órát tart Csöngey Rozália.
Helyszín: FALUHÁZ
Az érdeklődőket szeretettel várják!

Találkozás a Mikulással

MEGHÍVÓ

Kedves Gyerekek!

Szeretettel várunk minden kedves
gyermeket és felnőttet

2018. december 9-én
vasárnap
délután
16.30 órakor

2018. december 15-én, szombaton
16.00 órakor
Karácsonyváró ünnepségünkre.
Helyszín: önkormányzat udvara rossz idő esetén a
FALUHÁZ
Program:

ű

Hövejre látogat
a Mikulás.

 Köszöntőt mond:
Horváth Istvánné polgármester
 Barangoló Együttes műsora:
Harang csendül, ének zendül
 Gyermekeink műsora
 Höveji Dalkör, adventi és
karácsonyi dalokat ad elő

Molnár Orsolya
„Teli zsák” című zenés gyermekműsorával
érkezik hozzátok.

A műsor végén vendéglátás!
Helyben sült hurka-kolbász,
forralt bor , tea és finom
sütemények.

Szeretettel hívunk, várunk benneteket és
szüleiteket a Faluházba!

Ünnepségünk alkalmat teremt közös
együttlétre, a karácsonyt megelőző
várakozással teli időszakban.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

