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Olvasóink írják
A nép ügyvédje
A „nép ügyvédje” néven – a köz-
tudatban – elhíresült intézmény 
célja az, hogy az állam mind-
azoknak a jogaik érvényre jut-
tatásához segítséget nyújtson, 
akik arra hátrányos helyzetük-
ből fakadóan egyébként nem 
lennének képesek.

Hogy kik vehetik igénybe 
ezt a támogatást? A jogosultak 
egy része jövedelmi és vagyo-
ni viszonyaira tekintet nélkül 
veheti igénybe, és ezekben az 
esetekben a jogi szolgáltatás 
díját az ügyfél helyett az állam 
viseli. Ebbe a körbe tartozik: 
aki rendszeres szociális segély-
ben részesül vagy rendszeres 
szociális segélyben részesülő 
közeli hozzátartozójával él 
közös háztartásban; aki köz-
gyógyellátásban részesül; 
az átmeneti szállást igénybe 
vevő hajléktalan, és aki mene-
kült vagy menekültügyi eljá-
rásban vesz részt. Ugyancsak 
igénybe veheti a támogatást, 
aki vízumkiadás, tartózkodá-
si vagy letelepedési engedély 
megszerzésével, honosítással 
kapcsolatban kér segítséget, és 
valamelyik felmenője magyar 
állampolgár vagy az volt; aki-
nek családjában olyan gyerme-

ket gondoznak, aki rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesül; akinél a család-
ban az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegét, vagy-
is 28 500 forintot; egyedülál-
ló személy esetében a nettó 
jövedelem nem haladja meg a 
minimálnyugdíj 150%-át, vagy-
is 42 750 forint; valamint akiről 
külön eljárásban megállapítot-
ták, hogy bűncselekmény áldo-
zata, és jövedelme nem haladja 
meg a 147 232 forintot (a 2006. 
évi nemzetgazdasági bruttó 
havi átlagkereset 86%-a). 

A rászorultak másik kategó-
riájába azok tartoznak, akiknél 
a jogi szolgáltatás díját az állam 
legfeljebb egyéves időtartamra 
megelőlegezi, ami azt jelenti, 
hogy ezen időtartam alatt a jogi 
segítő díját részletekben vissza 
kell fizetni. A megelőlegezés fel-
tétele, hogy az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem ne haladja meg 
a 73 616 forintot (a 2006. évi 
nemzetgazdasági bruttó havi 
átlagkereset 43%-a).

Érdemes áttekintenünk azt is, 
hogy milyen esetekben vehető 
igénybe a jogi segítő közremű-
ködése. A fél igénybe veheti 
a jogi segítő közreműködését 
bírósági eljárásban vagy peren 

kívüli eljárásban, ha jogi tanács-
adásra vagy beadvány készí-
tésére van szüksége. Igénybe 
veheti továbbá a jogi szolgálta-
tást a mindennapi megélhetését 
közvetlenül érintő kérdésben: 
lakhatással, munkajoggal, köz-
üzemi szolgáltatások igénybe-
vételével kapcsolatos ügyek-
ben. Közigazgatási eljárásban 
és büntetőeljárásban szintén 
indokolt lehet a jogi segítő köz-
reműködése. Átmeneti vagy 
tartós nevelésből kikerült fiatal 
első lakáshoz jutása érdekében 
– szerződés készítéséhez – 
ugyancsak kérheti a jogi segítő 
közreműködését. 

Kizárt a jogi szolgáltatás 
igénylése szerződés készítésé-
hez és ellenjegyzéséhez; alkot-
mányjogi panasszal, pénzinté-
zeti kölcsön felvételének felté-
teleivel kapcsolatos, valamint 
vállalkozási, befektetési jellegű 
jogi tanácsadáshoz, továbbá tár-
sadalmi szervezet létrehozásá-
val és működésével kapcsolatos 
ügyekben.  

Hogy hol és miként igényel-
hető a támogatás, hogyan tör-
ténik a kérelem elbírálása és a 
jogi szolgáltatás igénybevétele 
– erről lesz szó írásunk követke-
ző részében.

Dr. Kacsarovszky  
Csilla Andrea

T. Szerkesztőség!

Az Érdi Újságban sorozatosan írnak a hulladék-
gyűjtésről, ezen belül a szelektív szemétgyűj-
tőkről is. Ez utóbbihoz szeretnék hozzáfűzni 
egy gondolatot. 

Mivel úgy látom, hogy sokak értelmi képes-
ségeit meghaladják a szelektív szemétgyűjtők 

használatával kapcsolatos tudnivalók, érdemes 
lenne a környezetet igazítani az emberhez. 
Kísérletképp meg lehetne próbálni a szelektív 
hulladék gyűjtésére való konténerek mellé tenni 
egy nyitott kukát, hátha akkor a vegyes háztar-
tási szemetet abba dobnák.  

Köszönettel és üdvözlettel:  
 Jáhni Csaba, Érd

Zsinórlabda-bajnokság

A Fogyatékosok Pest Megyei 
Sportszövetsége 2009. február 
26-án első alkalommal rende-
zett zsinórlabda-bajnokságot, 
felsős tanulók számára. A ver-
senyre a törökbálinti Zimándy 
Ignác Általános Iskolában 
került sor. Négy résztvevő volt: 
Gödöllő, Törökbálint, Érd és 
Fót – és ez egyben a végső sor-
rendet is jelenti. 

A gyerekek nagyon boldogok 
voltak, nagyszerű élménnyel 
gazdagodtak, hiszen minden 
úgy zajlott, mint egy igazi 
sportversenyen. Volt ünnepé-
lyes megnyitó, izgalmas mér-
kőzések, eredményhirdetés, 
oklevél és érmek. 

Úgy gondolom, megérdem-
lik a gyerekek, hogy a vá-
ros többi lakója is értesüljön 
szép eredményükről. Azt 
gondolom, hogy a mellékelt 

kép is sokat elárul a hangu-
latról.

Üdvözlettel: 
Kevereschánné Szabó Mária 

testnevelő tanár.

Paragrafus

Óvodák közötti sportverseny

A pedagógiai szakmai napok 
keretében rendezték meg – 
immár másodszor – az óvodák 
közötti sportversenyt.

Nagy örömömre szolgált, 
hogy nemcsak városunkból 
érkeztek vendégek, hanem a 
környező településekről is. 
A verseny színvonalas lebo-
nyolításához a tornatermet a 
Teleki Sámuel Általános Iskola 
biztosította. A változatos gya-
korlatokhoz különböző torna-
eszközökre volt szükség, ezt 
az önkormányzat által kiírt 

pályázati pénzből tudtuk meg-
vásárolni. Ezúton is szeretném 
megköszönni a lehetőséget a 
verseny megrendezéséhez. 

A kihívó a Szivárvány óvoda 
volt, amely játékos feladatokkal 
mérte össze erejét a Kisfenyves 
és a Napsugár óvoda csapa-
tával. 

A feladatok végrehajtásához 
szükség volt az ügyességre és 
a gyorsaságra egyaránt. A ver-
seny végén kellemesen fárad-
tan és pihegve vették át nyere-
ményeiket a gyerekek.

A vándorkupát, amely erre a 
célra készült, most a Kisfenyves 

óvoda nyerte el, de jövőre, ami-
kor több óvoda részvételével 
lesz a vetélkedés, új győztes 
kaphatja meg. Hagyományt 
szeretnénk teremteni az óvo-
dás-versenyjátékokban, ezzel 
is építve az óvodák közötti kap-
csolattartást, hiszen feladatunk 
megszerettetni a gyerekekkel a 
mozgást, ami később talán az 
igényükké is válik.

Remélem, hogy ezzel egy új 
szemlélet indul el városunkból 
a mozgás fontossága és meg-
szerettetése érdekében.

Lóránth Károlyné
óvónő

Felhívás bölcsõdei beíratásra
Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a személyes gon-
doskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről és a fize-
tendő térítési díjak megállapí-
tásáról 13/2000. (III. 21.) ÖK. 
számú rendeletének 5. §-ának 
10) bekezdése alapján az önkor-
mányzat által fenntartott böl-

csődék esetén a bölcsődei felvé-
telre irányuló kérelem benyúj-
tásának határidejét – tárgyév 
szeptember 1. napjától történő 
felvételhez – tárgyév március 
1. napjától április 15. napjában 
határozta meg.

Az intézmény vezetője a 
benyújtott kérelmekről legké-

sőbb tárgyév május 31. napjáig 
dönt. A határidőn túl benyújtott 
kérelmeket az intézmény veze-
tője előjegyzésbe veheti.

A kérelemhez az alábbi iratok 
szükségesek: a gyermek lakcím-
kártyája, oltási könyve.

Dr. Szabolcs Mária
jegyző


