
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. április 26-án tartotta soros ülését, ahol az alábbi napi-
rendi pontok tárgyalását követően hozott döntéseket:

– határozat hozatala nélkül, egyhangú szavazással fogad-
ta el a képviselő-testület (a napirendi pontok tárgyalása
előtt) a polgármester két ülés között eltelt időszakban tett
intézkedéseiről szóló beszámolóját, majd szintén napirendi
pontok tárgyalása előtt határozatba foglalva fogadta el a
jegyző beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról. 

– A képviselő-testület az ülés 1. napirendjeként tárgyalta
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásá-
ról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, melyet minő-
sített többségi szavazattal, változtatás nélkül fogadott el és
alkotta meg a 4/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendeletét,
amely 2013. április 29. napján lépett hatályba, az ügyrendi
bizottság, a pénzügyi ellenőrző, foglalkoztatáspolitikai és
településfejlesztési bizottság és a könyvvizsgáló vélemé-
nyének figyelembevételével.

– A képviselő-testület az ülés 2. napirendje keretében
adott megbízást az I. sz. háziorvosi körzet 2013. július 01.
napjától 2018. június 30. napjáig (egyéni vállalkozóként) va-
ló működtetésére Dr. Hornyák Edina háziorvos részére. 

– A képviselő-testület az ülésen 3. napirendként tárgyalta
és döntött az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa fel-
osztásáról, amely az önkormányzat rövid-, közép- és hosz-
szú-távú gazdasági, fejlesztési tervén, valamint a benyújtott
pályázatok megvalósításán alapul.

– Az ülés 4.) napirendjén döntött a képviselő-testület a
Vízközmű Szolgáltató Kft. (Kistelek, Rákóczi u. 44.) részére
a víziközmű-szolgáltatás üzemteltetésbe adásáról a vízi-
közmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben
foglaltak szerint eljárva.

– A képviselő-testület következő napirendje keretében
módosította a KÉBSZ Kft. alapító okiratát, egyben felhatal-
mazta a település polgármesterét a KÉBSZ Kft. ügyvezető-
jével – a település egészséges ivóvízzel való ellátására – kö-
tött közszolgáltatói szerződés 2013. április 29. napjával való
felmondására. A KÉBSZ Kft. az új víziközmű szolgáltatóval
kötendő üzemeltetési- bérbeadási szerződése hatályba lépé-

sének időpontjáig, de legkésőbb 2013. december 31-ig vé-
gezheti víziközmű szolgáltatói tevékenységét.

– Az ülés 6.) napirendjeként a képviselő-testület elfogad-
ta az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját,
amely az önkormányzat hatályos terveire (településrende-
zési terv, esélyegyenlőségi terv, rövid-, közép- és hosszú tá-
vú gazdasági fejlesztési terve, stb.) épít és az önkormányzat
2014. évi költségvetése tervezésének alapját képezi.

– Az ülés 7.) napirendi pontjában döntött a képviselő-tes-
tület a Start mintaprogram keretében történő mezőgazdasá-
gi hasznosítás céljára ingatlanok (Csanytelek, Nefelejcs úti
0211/19 hrsz-ú ingatlan megosztása után kialakult szántó
művelési ágú terület és a Bercsényi utca 619 hrsz.-ú és a
622/3 hrsz.-ú ingatlanok) vásárlásáról, összesen 2.400.000,-
Ft összegben, amelynek pénzügyi fedezete az önkormány-
zat 2012. évi költségvetése pénzmaradványa és az önkor-
mányzat 2013. évi költségvetése. 

– Következő napirendjeként jóváhagyta a képviselő-tes-
tület a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvaló-
sítására, térfigyelő kamera rendszer kiépítésére támogatás
igénylését a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján. A pályá-
zat a kamerarendszer kialakításának bekerülési összköltsé-
ge mindösszesen 9.961.956.- Ft, a pályázat támogatási inten-
zitása 100 %, amely a településen belül – eredményes pályá-
zat esetén – 10 helyszínen 13 db kamera felszerelését jelen-
ti.

– A képviselő-testület 9.) napirendje keretében 600.000,-
Ft-ban határozta meg a 2013. évi Falunapok költségeinek
keretösszegét szponzorok bevonásával, illetve az önkor-
mányzat 2013. évi költségvetése erre elkülönített összege
erejéig.

– 10.) napirendje keretében Dr. Urbányi János volt közsé-
gi állatorvos számára posztumusz díszpolgári címet ado-
mányozott.

A képviselő-testület ülésének előterjesztései és az ülésről
készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon az ön-
kormányzatok címszó alatt és a www.kozadattár.hu olda-
lon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papírala-
pon is hozzáférhető.

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé    jegyző

Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület ülésein
hozott döntésekrõl

7777..  sszzáámm HHíírreekk,,  iinnffoorrmmáácciióókk  CCssaannyytteelleekk  éélleettéérrőőll 22001133..  áápprriilliiss

Csanyi Hírmondó
Anyák napja alkalmából szeretettel

köszöntjük az Édesanyákat.
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A pénzügyi, üzletviteli, marketing tanácsadás,
amely a vállalkozások fejlődéséhez, piaci részese-
désük növeléséhez, pénzügyi növekedésükhöz,
elengedhetetlen ma már, a kisvállalkozások szá-
mára esetenként megfizethetetlenül drága. Buda-
pesten, nagyvárosokban, többszázezres óra- és
napidíjakért vehetők csak igénybe tanácsadások.

Baks komplex telepfejlesztési programja, amely
2012. január 15-én indult, különleges lehetőséget
ajánl a környező vállalkozások számára.

Vállalkozói Műhelyt indítunk, havi egy találko-
zási alkalommal, ahova olyanokat várunk, akik
már vállalkozók és fejlődni szeretnének, jelentős
mértékben növelni akarják éves bevételüket, sze-
retnének hozzájutni nagyobb pénzügyi források-
hoz, piaci lehetőségeiket kapcsolati tőkéjük bőví-
tésével is akarják szélesíteni. Az üzleti találkozó-
kon tudás átadás, konzultációk, mikrotréningek,
foglalkozások zajlanak, tapasztalatcserére nyílik
lehetőség. Budapestről érkeznek hozzánk olyan

üzleti tanácsadók, akik már bizonyítottak, kis cé-
geket és nagyvállalatokat segítettek a tudásukkal
jelentős bevétel-növekedéshez. Alkalmanként si-
keres vállalkozók is megjelennek a rendezvénye-
ken. Lehetőség nyílik a kapcsolati tőke bővítésére.
Egyéni vállalkozásfejlesztési tanácsadásra is lesz
mód. 

A műhelymunka 2013. május 23-án indul, 9 óra-
kor szeretettel várjuk az érdeklődőket Bakson, a
Fő utca 94/1 szám alatt. A szolgáltatás, amely
egymásra épülő részekből áll majd, egy éven át
folyamatos lesz.

A jelentkezést előzetes regisztrációhoz kötjük.
Regisztrálni az m.katus6@gmail.com e-mail cí-
men lehet, vagy Baks Községi Önkormányzat
6768 Baks, Fő utca 92. szám alatt Magony Katalin-
nál. A regisztráció beérkezése után további tájé-
koztatást adunk a részletekről.

Baks Község Önkormányzata, 6768 Baks, Fő utca 92.
Telefon: 62/269-233, fax:.62/269-234, e-mail: palyazat@baks.hu

Tisztelt Vállalkozók!

Április 19-én birtokba vették a gyere-
kek az új pályákat Csanyteleken - írja a
csapat Facebook-oldala.

Az U7-es csapat tagjai a Bercsényi ut-
ca felőli részen kijelölt 20x10 méteres
pályát 2x1 méteres kapukkal, a Jókai
utca felüli részen az U9-esek a 40x20
méteres pályát 3x2 méteres kapukkal,
az U11-esek pedig az 50x30 méteres
pályát 5x2 méteres kapukkal használ-
ják majd.

A pénteken idegenben, a Szentesi
Farkasok ellen 6-2-re diadalmaskodó
serdülő után vasárnap az ifisták is
nyertek egy nagy rangadót 3-1-re a
Makó ellen - írja a csanytelekiek
Facebook-oldala. Szintén vasárnap az
U11-es játékosaik a megyei diákolimpi-
án a Szeged és a Hódmezővásárhely
mögött bronzérmet szereztek, az
együttes játékosai pedig a meccsek
után a műsorvezető Harsányi Leventé-
vel és Ganxsta Zoleeval is fotózkodtak.

FFoorrrrááss::  ccssoonnggrraaddffooccii..hhuu

Ganxsta Zoleeval fotózkodtak a csanytelekiek
ÚÚjj  ppáállyyáánnaakk  öörrüüllhheettnneekk  aa  77,,  aa  99  ééss  aa  1111  éévveess  ccssaappaatt  ttaaggjjaaii  iiss

TTÁÁMMOOPP  55..33..66--1111//11--22001122--00001133
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Rendészeti pályára irányító tábor roma szárma-
zású fiatalok részére

A Belügyminisztérium ppáállyyáárraa  iirráánnyyííttóó  ttáábboorrtt
szervez azoknak a roma származású fiataloknak,
akik érdeklődnek a rendvédelmi hivatás (rendőr-
ség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtás)
iránt.

AA  ttáábboorr  iiddőőttaarrttaammaa::  22001133..  jjúúlliiuuss  2211--2266..
HHeellyysszzíínnee::  NNaaggyykkoovvááccssii,,  AAddyylliiggeettii  RReennddéésszzeett

SSzzaakkkköözzééppiisskkoollaa

A résztvevők áttekintést kapnak a rendvédelmi
szervek munkájáról, a felvételi

követelményekről. A tábor a résztvevők számá-
ra térítésmentes.

A jelentkezés elfogadásáról értesítést küldünk,
mellékelve a részletes programot.

OOllyyaann  ffiiaattaallookk  jjeelleennttkkeezzéésséétt  vváárrjjuukk,,  aakkiikk::
• 2013 szeptemberében  kezdik meg gimnázi-

umban vagy szakközépiskolában a 11. vagy a 12.
tanulmányi évfolyamot,

vagy
• érettségivel rendelkeznek, de még nem töltöt-

ték be a 21. életévüket
BBeekküüllddeennddőő::
1. önéletrajz
2. a 11. vagy 12. évfolyam év végi lezárt bizo-

nyítvány másolata (az idén érettségiző esetén)
vagy

3. az érettségi bizonyítvány másolata, ha már
érettségizett

4. támogató nyilatkozat a helyi roma nemzetisé-
gi önkormányzattól vagy roma civil szervezettől,
ennek hiányában a település jegyzőjétől.

JJeelleennttkkeezzééssii  hhaattáárriiddőő::      22001133..  jjúúnniiuuss  3300..
CCíímm::  BBeellüüggyymmiinniisszzttéérriiuumm  SSzzeemmééllyyüüggyyii

FFőőoosszzttáállyy  CCiivviillkkaappccssoollaattii  OOsszzttáállyyaa
11990033  BBuuddaappeesstt,,  PPff..  331144

További információ kérhető:
Dr. Véberné Rostás Krisztina, romaügyi refe-

renstől Tel.:06-1/441-11-57

FELHÍVÁS

Értesítem
a Tisztelt Lakosságot, hogy

2013. május 12-én
kerül megtartásra

a Csanyteleki búcsú!

A délelõtt
10 órakor kezdõdõ

szentmise keretében
elsõáldozást tartunk.

BBáánnffii  SSáánnddoorr
plébános

Búcsú
Csanyteleken
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Felhívás
Szeretné otthonát szebbé varázsolni?

Nem tudja mit vegyen ajándékba?

Születésnapra, névnapra,
házassági évfordulóra,

ballagásra megveheti ajándékait.

AA  CCssaannyytteelleekkii  NNaappkköözzii  OOtttthhoonnooss
ÓÓvvooddáábbaann  

22001133..  áápprriilliiss  2299--ttőőll  mmáájjuuss  1100--iigg..
Mindennap 8-17 óráig

szeretettel várjuk az érdeklődőket
SSzzaallaaii  MMáárriiaa  ffeessttőő--  mműűvvéésszzttaannáárr

mmuunnkkááiibbóóll  rreennddeezzeetttt  
„„MMiinnii  GGaalléérriiáánnkk”” megtekintésére,

ill. ezekből való vásárlásra.

Az eladott képek 15%-át óvodásaink
javára ajánlja a művésztanár.

MMeeggkköösszzöönnvvee
lleellkkiiiissmmeerreetteess  mmuunnkkáájjáátt

ssookk  sszzeerreetteetttteell
kköösszzöönnttjjüükk
KKoovvááccssnnéé

HHaabblliinngg  TTeerréézz
vvééddőőnnőőnnkkeett!!

BBaabbaa--MMaammaa  KKlluubb  TTaaggjjaaii

MEGHÍVÓ
KÖZGYÛLÉSRE

CCssaannyytteelleekkii  NNyyuuggddííjjaass  EEggyyeessüülleett  
22001133..  mmáájjuuss  2277--éénn  ((hhééttffőőnn))  1144  óórraakkoorr
tartja az éves közgyűlését,amelyre
meghívjuk és elvárjuk tagjainkat.

Közgyűlés helye:
Csanytelek, Kossuth u. 39. klubhelyiség

Napirendi pontok:
1. Megnyitó
2. Zárszámadás
3. Költségvetés
4. Egyebek
5. Kérdések, hozzászólások

Tagjaink megtisztelő jelenlétére feltétlenül
számítunk!

Egyesület vezetősége
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CCSSAANNYYTTEELLEEKKII  KKÖÖRRZZEETTII  MMEEGGBBÍÍZZOOTTTTAAKK  EELLÉÉRRHHEETTŐŐSSÉÉGGEE::
MMéérraaii  AAttttiillaa  ffőőttöörrzzssőőrrmmeesstteerr  tteell..::  2200//885522--0066--9955,,  
PPiittrriikk  TTaammááss  ttöörrzzssőőrrmmeesstteerr  tteell..::  2200//885522--0066--9966..

2244  ÓÓRRÁÁSS  RREENNDDŐŐRRSSÉÉGGII  ÜÜGGYYEELLEETT  CCSSAANNYYTTEELLEEKKEENN
EElléérrhheettőőssééggeekk::  6633//447788--000077,,  2200//4433--4433--119966

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft.
Csanyteleken a Polgármesteri Hivatal dísztermében 2013. május 22-én

tart ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 óra között.

Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát, hogy Csongrád Város
Önkormányzata Városellátó Intézményének alkalmazottja

((GGuullyyááss  SSáánnddoorr,,  ggyyeeppmmeesstteerr,,  tteell..::  2200//777777--8833--3355))  havonta egy alkalommal
gyepmesteri tevékenységet végez Csanytelek területén!

A KÉBSZ KFT tájékoztatja Csanytelek község lakosságát, hogy a Hősök és Áldozatok kápol-
nájában temetkezési hely váltására van lehetőség 365.000 Ft+ÁFA áron. További információ

Ambrus László ügyvezetőnél KÉBSZ KFT, 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2., tel.: 63/478-551.

NNaaggyyccssaallááddoossookk  CCssaannyytteelleekkii  EEggyyeessüülleettee  aazzzzaall  aa  kkéérréésssseell  ffoorrdduull  mmiinnddeenn  aaddóózzóó  áállllaammppoollggáárrhhoozz,,
hhooggyy  sszzeemmééllyyii  jjöövveeddeelleemmaaddóójjaa  11%%  áátt  aazz  eeggyyeessüülleett  sszzáámmáárraa  ffeellaajjáánnllaannii  sszzíívveesskkeeddjjeenn..  

AAzz  aaddóósszzáámmuunnkk::  1188445555332266--11--0066..  AA  ffeellaajjáánnlláássookkaatt  eellőőrree  iiss  kköösszzöönnjjüükk..
AA  bbeeffoollyytt  öösssszzeeggeett  kkaarrááccssoonnyyii  éélleellmmiisszzeerrccssoommaagg  vváássáárrlláássáárraa  sszzeerreettnnéénnkk  ffoorrddííttaannii..
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AAzz  „„EEUURRÓÓPPAAII  CCSSAANNYYTTEELLEEKKÉÉRRTT””  KKÖÖZZAALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY kkuurraattóórriiuummaa  ttiisszztteelleetttteell  kkéérrii
aa  ccssaannyytteelleekkii  aaddóóffiizzeettőő  ppoollggáárrookkaatt,,  hhooggyy  aaddóóbbeevvaalllláássuukk  kkéésszzííttéésseekkoorr  jjöövveeddeelleemmaaddóójjuukk  11%%--áátt

sszzíívveesskkeeddjjeenneekk  aa    CCssaannyytteelleekk  ffeejjlleesszzttéésséétt  sszzoollggáállóó  kköözzaallaappííttvváánnyy  rréésszzéérree  ffeellaajjáánnllaannii..
AAddóósszzáámm::  1188447744995522--11--0066

AA  hháárroomm  hhóónnaappoossnnááll  iiddőősseebbbb  eebbeekk  vveesszzeettttsséégg  eelllleennii  vvééddőőoollttáássaa  ééss  fféérreeggtteelleennííttééssee
CCssaannyytteelleekkeenn  aazz  aalláábbbbii  hheellyyeekkeenn  ééss  iiddőőppoonnttookkbbaann  ttöörrttéénniikk::

2013. május 27. (hétfő)
7 óra..........................Urbán István....................József A. u. 6.
8 óra..........................Gyöngyi Jánosné.............Arany J. u. 1.
10 óra........................Bugyi István.....................Móricz Zs. u. 1.
14 óra........................Mészáros Józsefné .........Szegedi u. 20.

2013. május 28. (kedd)
7 óra..........................----------------......................Sajó-sarok
9 óra..........................Lajos Istvánné..................Nagy I. u. 8   
10 óra........................Tóth József ......................Bercsényi u. 11/c
14 óra........................Nagy Ferenc.....................Ady E. u. 41. (Nagy gyep)

2013. május 29.(szerda)
7 óra..........................Papp Balázs .....................Baross G. u. 58
9 óra..........................POSTA előtt .....................Szt. László u. 3
10 óra........................Kecskeméti István...........Damjanich u. 38
14 óra........................Kiss Imre ..........................Béla u. 2.

2013. május 30.(csütörtök)
7 óra..........................----------------- ....................Mázsaház
9 óra..........................Kulik György...................Nefelejcs u 1
10 óra........................Tábith Béla .......................Pusztaszeri u. 60
14 óra........................Bencsik Istvánné .............Dögállás 6

PÓTOLTÁS
2013. június 3.(hétfő)

9 óra..........................-------------------..................Mázsaház

AAzz  oollttááss  ééss  aa  fféérreeggtteelleennííttééss  KKÖÖTTEELLEEZZŐŐ,,  vvaallaammiinntt  DDÍÍJJKKÖÖTTEELLEESS..
Az összevezetés helyszínére 

CCSSAAKK  MMIIKKRROOCCHHIIPPPPEELL  MMEEGGJJEELLÖÖLLTT  EEBB  hhoozzhhaattóó  eell!!
Az oltás díja: 3000,-Ft/eb,

a féregtelenítő tabletta ára: testtömeg kilogrammtól függően változó.
AAzz  eebboollttáássii  iiggaazzoollvváánnyytt  sszzíívveesskkeeddjjeenneekk  mmaagguukkkkaall  hhoozznnii!!

Dr. Dorogi Zsolt állatorvos
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RECEPT KLUB

ZZööllddbboorrssóóss
sseerrttééssrraagguu

HHoozzzzáávvaallóókk::
– 50 dkg sertéscomb,
– 40 dkg zöldborsó,
– 2 fej nagy vöröshagyma,
– 2 gerezd fokhagyma,
– 2 evőkanál olaj,
– pirospaprika,
– Piros Arany,
– só, bors, majoránna.
EEllkkéésszzííttééssee::
Serpenyőben felforrósítjuk az olajat, és az

apróra vágott hagymát üvegesre pirítjuk.
Rászórunk 1 kiskanál piros paprikát, és 1
evőkanálnyi Piros Aranyat, alaposan összekever-
jük őket a hagymával, majd felöntjük 1 dl vízzel.
A megmosott, kis kockákra vágott sertéscombot a
paprikás hagymához adjuk, fehéredésig pirítjuk,
és felöntjük annyi vízzel, amennyi ellepi. Kb. 30
perc után a húshoz keverjük a zöldborsót, sóz-
zuk, borsozzuk, majoránnával fűszerezzük és
fedő alatt - időnként megkeverve, és ha szük-
séges, a vizet pótolva - további 30 percig főzzük.

A zöldborsós sertésragut sült krumplival
tálaljuk, de illik hozzá a párolt rizs és a puha
fehér kenyér is.

KULTÚRA
PPeettőőffii  SSáánnddoorr

MMii  kkéékk  aazz  éégg!!

Mi kék
az ég!

Mi zöld
a föld!

Zöld föld felett, kék ég alatt
hangos pacsirta fütyörész;
dalával a Napot kicsalta,

a Nap rá gyönyörködve néz.

Mi kék
az ég!

Mi zöld
a föld!

Zöld a föld, kék az ég, tavasz van.
És én oly sült bolond vagyok,
hogy idebenn a szűk szobában

kádenciákat faragok!

OLVASÓI OLDAL

POÉN SAROK

A rendőr egy bűnözőt kísér át a bíróságra.
Hirtelen nagy szél támad, és elviszi a rendőr
sapkáját. A gyanúsított ravaszul azt mondja:
– Őrmester úr! Megengedi, hogy a sapkája után
fussak?
– Persze, hogy megszökjél, te kis ravasz? -

mondja a rendőr - Te csak
maradj itt, majd én futok a
sapkám után!

Rendőr kérdi az autóst: 
- Maga ivott?
- Én nem, a feleségem
Ivett. 

KKöösszzöönnjjüükk  íírráássaaiikkaatt!!  TToovváábbbbrraa  iiss  vváárrjjuukk  éésszzrreevvéétteelleeiitt,,  hhiirrddeettéésseeiitt,,  ööttlleetteeiitt!!
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