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Csanyi Hírmondó
Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület ülésén
hozott döntésekrõl
Tájékoztatom Önöket arról, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 5. napján
rendkívüli ülést tartott, amelyen egyetlen főnapirendi pontot tárgyalt meg: döntéshozatal módosítása a KEOP-1.2.0/0911-2013-0005 projektazonosító számú „Csanytelek Község Szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése” FIDIC Piros könyves, szennyvíztisztításának tervezése és kiépítése FIDIC Sárga könyves szerződéses feltételekkel tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatokról. A képviselő-testület a közbeszerzési bíráló bizottság előtt lezajlott vitarendezési eljárás keretében hozott javaslatára, a közbeszerzési szakértők véleményét is alapul véve eredményt hirdetett, a tárgyi beruházás nyerteseként a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.-t nevezte meg és hatalmazta fel a település polgármesterét a beruházás kivitelezési szerződése aláírására. Közismert tény, hogy ezen beruházás a település belterületén élőket érinti, mivel tárgyi EU-s pályázat nem adott lehetőséget a külterületen lévő lakóingatlanok fővezetékre való csatlakozására, ezért
az esélyegyenlőségi tervben foglaltaknak megfelelve a polgármester köteles (a képviselő-testület által adott megbízás szerint eljárva) az illetékes hatóságokkal tárgyalások folytatására annak érdekében, hogy azonos infrastruktúra mellett, azonos közszolgáltatásban részesülhessenek az itt élő állampolgárok. A közműves beruházás megvalósítása után lehetővé válik a településen belül kiépülő szennyvíztisztító műre a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltató
általi begyűjtése és rászállítása, amelynek költségei vélelmezhetően alacsonyabb összeget képviselnek, mint a Szegeden
erre a célra kijelölt leürítési helyre való szállítás.
A képviselő-testület alábbi rendkívüli ülésén tárgyalt napirendi pontokat az ülés előtt, a pénzügyi ellenőrző, foglalkoztatáspolitikai és településfejlesztési bizottság véleményezte, azt változtatás nélkül elfogadta és döntéshozatalra beterjesztette a képviselő-testület elé.
A képviselő-testület 2014. szeptember 15. napján tartotta rendkívüli ülését, ahol az ülés 1.) napirendi pontjaként tájékoztatót tárgyalt meg, majd egyhangú szavazással fogadott el „az önkormányzat és a hivatal 2014. évi költségvetése I. félévi
gazdálkodásáról”, mely gazdálkodás lehetővé tette az önkormányzati feladatok likviditási nehézségek nélküli, zavartalan
ellátását.
Az ülésen 2.) napirendi pontként tárgyalta és határozatában rögzítette a képviselő-testület a Csanyteleki Polgármesteri
Hivatal folyamatba épített vezetői ellenőrzéseinek, belső kontrollrendszerének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentésében foglaltak elfogadását. A belső ellenőr olyan intézkedésre okot adó körülményt nem tárt fel, amely intézkedési terv
készítését tenné szükségessé. A testület írásban rögzítette, hogy a hivatal minden olyan szabályzattal rendelkezik, amelyet
központi jogszabály számára előírt és a szerint végzi mindennapi tevékenységét, szabályszerűen, továbbá megállapította,
hogy a központi előírásnak eleget téve, mind a költségvetési szerv vezetője, mind a gazdasági vezetője eleget tett vonatkozó képzési kötelezettségének.
A képviselő-testület az ülés 3.) napirendi pontjaként tárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához történő csatlakozásra irányuló javaslatot, melynek értelmében a településen lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben nappali tagozatos tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), továbbá a fenti feltételeknek megfelelő, de még felsőoktatási intézménybe felvételt
nem nyert (érettségizett) és a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatásban részt venni kívánó fiatalok („B” típusú pályázat) számára pályázat kiírására hatalmazta fel a hivatal vezetőjét. A kiírás határideje 2014. október 3. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 7., a pályázat elbírálására rendelkezésre álló idő határnapja: 2014. december 8. Az előző évek tapasztalatára alapozva felhívom az érintett, pályázni szándékozó fiatalok figyelmét arra, hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt a vonatkozó szabályzatban és a pályázati kiírásban foglaltakra, mert nem csak tartalmi, hanem formai
hibák miatt is el kell utasítani a pontatlanul, vagy nem megfelelő formában, határidőn túl benyújtott pályázatokat. A képviselő-testület minden sikeresen pályázó fiatalt havi 3.500.- Ft vissza nem térítendő szociális (tanulmányi eredménytől
független) támogatásban részesíti, abban a reményben, hogy ugyanezen összeggel a Csongrád Megyei Önkormányzat és
az illetékes támogatókezelő szervezet is támogatásban részesíti az arra jogosultságot szerzett fiatalokat.
Az ülés következő napirendje keretében tárgyalta és egyhangú szavazással fogadta el a képviselő-testület az előző napirendi pontnál már jelzett, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásának Rendjéről
szóló szabályzat módosítását, amely a központi pályázati kiíráshoz igazodik.
A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is
hozzáférhető.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző
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Hagyományõrzõ családi nap
Szeptember 12.-én negyedik alkalommal szervezett a
Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete a község minden
lakosának elérhető ingyenes programot. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma külön keretéből 250.000.-Ft-tal
támogatta a NEA-E- 14- 0133 számú Hagyományőrző családi nap programjait. Forgó Henrik polgármester és Kopasz
Imréné elnök köszöntötte az eseményt, melyen közel 300
látogató jelent meg és vett részt a Magyar Vörös Kereszt

Területi Szervezete által biztosított bemutatón, a Csongrádi
Egészségfejlesztési iroda ingyenes egészségi szűrésein.
Nagy sikert aratott a rendőrségi KRESZ-bemutató, a
gyümölcs és zöldség szobrászat. Továbbá örömmel
fogadták a látogatók a méz, a szörp, az étrend kiegészítő
árust, valamint a kosár bemutatót. A rendezvény egy jó
hangulatú színházi műsorral és egy kellemesen eltöltött
Kopasz Imréné
vacsorával zárult.

VI. Alsó-Tisza menti népdalköri
és nyugdíjas találkozó
Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület és a Kéknefelejcs
Népdalkör szept. 20-án rendezte meg a VI. Alsó-Tisza
menti Népdalköri és nyugdíjas találkozót az iskola tornatermében. A rendezvény fővédnöke Forgó Henrik polgármester volt, aki megnyitó beszédében meleg szavakkal
köszöntötte a jelenlévőket és megőrizendő értéknek tartja a
találkozót.
A helyi népdalkör mellett a műsorban fellépett a Felgyői
Dalárda, Szegedről a L.É. T. Egyesület népdalköre, baksi
Hagyományőrző Népdalkör és Citerazenekar, Röpülj Páva
Kör és a László Imre Baráti Kör Csongrádról, Szőregről a
Sárga Rózsa Népdalkör, Magyar Nóta Klub Szegvárról,
Szépkorúak Népdalköre Szeged Petőfi- telepről és Ifj.
Ternai József szólóénekes Szegvárról. A 260 fős rendezvényen nyugdíjas csoportok is részt vettek,: Bokrosi

Nyugdíjas klub, Felgyőről az Őszirózsa Egyesület,
Csongrádi Nyugdíjas Klub, Szeged L.É. T. Nyugdíjas
egyesület, Szeged, Szenior Fitnesz egyesület. A műsor és az
elfogyasztott finom ebéd után a jó hangulatról a zenészek:
Varga István és Biczók Mihály gondoskodott. A rendezvény
támogatói: Forgó Henrik polgármester úr, Csanytelek
Község Önkormányzata, KÉBSZ Kft, Szegvár és Vidéke
takarékszövetkezet, Ifj. Márton Mihály, Csongrádiné Papp
Zita, Berkecz József, a konyha dolgozói és a Csanyteleki
Nyugdíjas Egyesület tagjai, akik munkájukkal, kávéval,
italokkal, tombolatárgyakkal, sok mosollyal és kedvességgel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Köszönjük
a támogatást és a segítséget! Reméljük, hogy jövő évben is
tudjuk folytatni!

Felhívás felsõoktatási hallgatók
számára
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat benyújtására
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkérése alapján Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjeként az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2015. évre az alábbi pályázati kiírásokat teszem
közzé:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön díjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015.
tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan „A” típusú pályázati kiírás”;
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fi-

atalok számára „B” típusú pályázati kiírás.
A pályázatok rögzítésének és a hivatalhoz történő benyúj tásának határideje: 2014. november 7.
A részletes pályázati kiírás, valamint Csanytelek Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásának
Rendjéről szóló Szabályzata a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtekinthető, valamint a www.csanytelek.hu
honlapon elérhető.
Tisztelettel:
Kató Pálné jegyző

Meghívó
Mozgáskorlátozottak Csanyteleki Csoportja 2014. november 15-én /szombaton/ 12:30-kor éves beszámoló csoportgyűlést tart az iskola tornatermében. Napirendi pontok:
Beszámoló. Egyebek. Hozzászólások. A hivatalos rész leza-

jlása után rövid műsor, finom ebéd, jó zene, majd tombola.
(Tombolatárgyakat elfogadunk!) Várjuk tagjaink jelentkezését 2014. november 4-én a klubban.
Bakony Zoltánné csoport titkár
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PoliceMail
a Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
szeptemberi hírlevele

Az internetes csalásokról

Az elmúlt időszakban megyénkben is előfordult, hogy az
interneten keresztül követtek el jogsértéseket, főleg a csalásokat. Az ilyen típusú bűncselekmények közül elsősorban az
internetes vásárláshoz köthető bűncselekményeket kell kiemelni.
Tipikusnak mondható eset, amikor a hirdetők különféle
internetes oldalakon olyan tárgyakat kínálnak eladásra, melyekkel nem rendelkeznek, vagy amelyeket valójában nem kívánnak értékesíteni. A sértettek az áru kézhezvétele előtt utalják át a vételárat vagy bizonyos összegű előleget, a termék (a
legtöbb esetben mobiltelefon, számítástechnikai cikkek) azonban már nem jut el a megrendelőhöz, esetleg a csomagban
egészen más található (pl. rongyok, olcsóbb dísztárgyak…).
Van, hogy a vásárló megkapja a kiválasztott terméket, amiről
azonban kiderül, hogy hamisítvány.
Előfordult, hogy magukat külföldi állampolgárnak feltüntető személyek (több esetben magyar rendszámú) személygépkocsikat hirdettek meg a piaci árnál jóval alacsonyabb összegekért. A fedőtörténetek között szerepelt, hogy hoszszabb magyarországi tartózkodásuk alatt vásárolták a járművet, amitől
most meg kell válniuk - például mert visszaköltöztek NagyBritanniába, ahol inkább olyan autót vásárolnának, melynek
kormánya a jobb oldalon található. A gépjárműveket egy
„megbízható” külföldi szállítmányozó cégen keresztül szállíttatták volna Magyarországra. A vevőknek vagy a szállítási
költséget, vagy a jármű teljes vételárát kellett átutalniuk valamilyen külföldi banknak, netbankon keresztül. A sértettek végül sem a gépkocsit, sem az átutalt összeget nem kapták meg.
Az ilyen és hasonló esetek elkerülése érdekében az ORFK
Kommunikációs Szolgálata az alábbiakra hívja fel a figyelmet
Személyes átvétel: A webshopokon és az aukciós portálokon
keresztül történő vásárlásoknál többnyire van lehetőség arra,
hogy a terméket személyesen vegyük át, a helyszínen fizetve.
Ez a legbiztonságosabb forma, hiszen a fizetés előtt láthatjuk
az árut, és ha az nem felel meg az elképzeléseinknek, elállhatunk a vásárlástól. Aukciós portál esetében a licitálás előtt kérjünk megfelelő tájékoztatást a termékről, így csak akkor kell elállnunk a vásárlástól, ha a tájékoztatás a valóságnak nem megfelelő.
Csomagküldés: A megrendelés (licitálás) előtt mindig tájékozódjunk a jótállás feltételeiről, szállítási költségekről és a
szállítás idejéről. Webshop esetében nézzük meg, hogy ki üzemelteti az oldalt. Ez lehet cég vagy magánszemély (egyéni vállalkozó), az oldalon fel kell tüntetni a címet, az adószámot és
cégjegyzékszámot, illetve a csomagküldésre jogosító nyilvántartási számot.
A webshopok és akciós portálok használatához általában regisztráció szükséges, a kért adatokat (szállítási cím, e-mail, telefonszám) pontosan adjuk meg, hiszen ezek elengedhetetlenek az üzlet sikeres lebonyolításához.
Utánvétel: Az utánvétellel történő fizetésnél a postásnak
vagy a futárnak kell fizetni. Ez általában szállítási díjon felül
plusz költséget (általában néhány százforintnyi összeget) jelent. Ebben az esetben a csomagot biztosan megkapjuk. Mindig ellenőrizzük, hogy a csomag bontatlan és nem sérült-e. Ha
felbontották vagy sérült, akkor ne vegyük át, hanem küldjük
vissza a feladónak. Ha van lehetőségünk, nyissuk ki és ellenőrizzük, hogy tényleg a megrendelt áru van-e benne.
Átutalás, bankkártya-használat: Utánvétel helyett van lehe-

tőség az áru előre történő kifizetésére. Ez történhet átutalással,
ebben az esetben kapunk egy előleg számlát, amin szerepel a
számlaszám és az átutalandó összeg. Ezt akár személyesen a
bankunkban vagy az interneten keresztül is átutalhatjuk. Az
átutalás mellett sok esetben fizethetünk bankkártyával szintén
az interneten keresztül. Ehhez általában dombornyomott kártyára van szükség, de vannak olyan nem dombornyomott kártyák is, amelyekkel lehet így fizetni. Egyes bankok bocsátanak
ki virtuális kártyákat, amelyekre előzőleg a kívánt összeget a
vásárlás előtt fel tudjuk tölteni, így vásárlás után nem marad
rajta pénz. A bankkártyás fizetésnél meg kell adni a kártya
adatait (bankkártya típusa, száma, tulajdonos neve, lejárati
ideje és a hátoldalon található biztonsági kódot). Ezek ismeretében visszaélésre nyílna lehetőség, hiszen a jövőben, aki ismeri ezeket az adatokat, szintén tudna vásárolni. (ezért praktikus
a virtuális kártya, amin a vásárlás után nem marad pénz). Ennek kiküszöbölése érdekében csak bank által működtetett, biztonságos oldalon adjuk meg ezeket az adatokat. Több bank is
működtet ilyet, a kereskedő dönt, hogy melyikkel köt szerződést. Ebben az esetben az eladó nem kerül kapcsolatba az adatokkal, hanem átirányít bennünket egy bank által működtetett
oldalra, és ott kerülnek feldolgozásra a kártyaadataink. Az oldalon ellenőrizzük, hogy rendelkezik-e tanúsítvánnyal. Ennek
megléte garantálja, hogy az oldal tényleg az, aminek mutatja
magát, (tényleg a bank üzemelteti), illetve, a kapcsolat legyen
megfelelően titkosított (az így elküldött adatokat nem lehet
visszafejteni). A bankkártya adatokat soha ne adjuk meg emailben, vagy más nem banki űrlapon keresztül!
Paypal: Az elektronikus fizetésre a bankkártyán kívül létezik már mód is. Ez a Paypal fizetési rendszerének használata.
Ebben az esetben a Paypal oldalán kell regisztrálni és megadni a kártyaadatokat, majd hitelesítési folyamatot követően már
használhatjuk is. A vásárlások során a Paypal fizetési módot
választva a Paypal oldalára jutunk, ahol belépve jóvá tudjuk
hagyni a megadott tranzakciót. Ez a vásárlóknak ingyenes. Ellenőrizzük ilyenkor is a https meglétét, hiszen elképzelhető,
hogy a csalók egy áloldalra irányítanak át, hogy megszerezzék
a belépési adatainkat. A paypalos fizetésnél a bankkártyánk
kerül megterhelésre, de annak adatait az eladó nem látja.
Összefoglalva:
• ha lehet, válasszunk személyes átvételi módot
• ellenőrizzük az eladót (visszajelzések, közzétett adatok
alapján)
• bankkártya adatainkat csak a bank online fizetésre létrehozott oldalán adjuk meg (e-mailben soha)
• ellenőrizzük, hogy a fizetésre használt oldal rendelkezik-e
tanúsítvánnyal
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
Csongrád Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztály
Rendőrségi segélyhívó: 107, Központi segélyhívó: 112,
TELEFONTANÚ: 06/80/555-111,
barka@csongrad.police.hu, www.bulisbiztonsag.hu
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztály
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 22-24. • 6701 Szeged Pf.: 411
Tel.: 62/562-410; 62/562-400/11-65 Fax: 62/562-400
BM telefon: 33/11-65
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A Csanyteleki Helyi
Választási Iroda Vezetőjétől

Közlemény
Tájékozatom a település választópolgárait arról, hogy a
Csanyteleki Helyi Választási Bizottság és a Csanyteleki
Nemzetiségi Helyi Választási Bizottság által a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napján tartandó általános választásán választhatósági joguk gyakorlása érdekében jogerősen nyilvántartásba vette (az arra jogosultságot szerzett) helyi önkormányzati képviselő jelölteket,
polgármester jelölteket és nemzetiségi helyi önkormányzati
képviselő jelölteket.
A választás megkönnyítése és az
esélyegyenlőség biztosítása érdekében közreadom a szavazólap mintákat.
Tisztelettel: Kató Pálné HVI vezető
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Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról, a településen történt eseményekrõl

HIRMORZSÁK
(2014. szeptember)
1. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) 2014. évi támogatására kiírt pályázati felhívásra az Alsó- Tisza-menti
Óvoda által benyújtott, IPR-14-A-0486 pályázati azonosítón
nyilvántartásba vett „Fejlesztő programok megvalósítása a
Csanyteleki Oviban” című pályázatát az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára 655.500 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A pályázati összeg óvodai fejlesztő
program beszerzésére és alkalmazására fordítható. A támogatás összege 2014. május 16.– 2015. február 28. időszak között használható fel. A támogatási szerződés aláírása folyamatban van, a támogató szervezet nevében és képviseletében eljáró lebonyolító, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által.
2. A Nemzeti Művelődési Intézet 2014-2015. év során „II.
Kulturális Közfoglalkoztatási Programot” valósít meg. A
program keretében 2 fő pályakezdő, csanyteleki lakóhelyű,
érettségizett fiatal munkába állására került sor, akik napi 8
órában, közösségi munkás munkakörben 2014. 09. 01. napjától várhatóan 11 hónapig vesznek részt – a polgármesteri hivatalon belül – Csanytelek község szociális és egészségügyi
alaptérképében meghatározott feladatok végrehajtásában,
az intézet általi teljes finanszírozással (helyi költségvetési
forrás bevonása nélkül) elősegítve ezzel a településen a
munkahely teremtését.
3. A megváltozott munkaképességű személyek TÁMOP
1.1.1. programján alapuló, a rehabilitációs foglalkoztatást támogató rendszer keretein belül, a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 1 fő megváltozott munkaképességű és álláskereső
férfi heti 40 órában, karbantartóként (2014. december 31.
napjáig) való foglalkoztatása költségeinek átvállalására
nyújtotta be igényét, amely eljárásban a munkaerő kiközvetítése folyamatban van.
4. Településünkön a „Kulturális Örökség Napjai” program
keretében szeptember 20.–21. napján országos szinten ingyenes épületlátogató hétvége megrendezésére került sor,
melyhez csatlakozott az országos műemlékvédelem alatt álló Nepomuki Szent János plébániatemplom (6647.
Csanytelek, Kossuth L. u. 10. szám alatti) épületével, melyet
szombaton 36 fő, vasárnap pedig 56 fő látogatott meg. Az
eseményről a Fidelio 2014/23. különszáma HIS–TURITMUS
kiadványában (18. oldalon) adott hírt.
A Csongrád megyei Értéktárban a természeti értékek kategóriájában rangos helyet kapott a településünk területén lévő Labodár és a Tömörkény község közigazgatási területéről Csanytelek településre átnyúló Csaj-tó élő- és madárvilága, illusztris kiadványban népszerűsítve településünk idegenforgalom és a falusi turizmus terén kínálkozó lehetőségeit, továbbá bemutatva a környezetvédelem távlatait.
5. Az EVIRO Tanácsadó Kft (ECO Alapítvány textil Tőlünk- Nektek) programján belül a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (Baross G. u. 2. sz. alatt lévő) telephelyén belül működő Családsegítő Szolgáltató közreműködésével, az épület udvarába ruhagyűjtő konténer kihelyezésére került sor, amelybe használt, megunt, de még használható ruhaneműket lehet elhelyezni (ingyen). Ezt a gyűjtőkonténert (annak mennyiségétől függően) legalább 2 hetente
fogja a kft. kiüríteni, ennek ellentételezéseként használt ruhaneműket kap a Családsegítő Szolgáltató, melyeket a település lakossága körében a szociálisan rászorulók részére bocsáthat rendelkezésre.
6. Csanytelek Község Önkormányzata csatlakozott a

44/2014. (IX. 5.) BM rendelet szerinti „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozathoz és vállalta, hogy
a rendelet 1. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerint 2014. szeptember 27.-én napközbeni programokkal rendezvényt szervez a településen, és csatlakozik az országosan összehangolt
tűzgyújtáshoz, továbbá a programsorozat arculati elemeit
tartalmazó plakátot a rendezvények időtartama alatt közzéteszi. A program megvalósításához 325.000.- Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesült településünk önkormányzata. A programsorozat önrészt nem igényelt, így az önkormányzat költségvetését az nem terheli. A programok sokasága közül válogathatott az országos Szent Mihály napi tűzgyújtásra kilátogató 200 fő, akik délután a helyi óvodások
kézműves foglalkozásán, majd a helyi általános iskolások
művészeti előadásán, ezt követően aerobik bemutatón vehettek részt. Este a helyi Kéknefelejcs Népdalkör Tagjai énekeltették meg a rendezvényen résztvevőket, akik a Léghajó
Színház előadása után finom vacsorát fogyaszthattak el. Az
„Őrtűz” gyújtására –országosan összehangolt időpontban –
20.30-kor került sor. A program jó hangulatban, a fitneszpark sporteszközei igénybevételével zárult.
7. A Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület és a Kéknefelejcs
Népdalkör ebben az évben is megrendezte baráti összejövetelét, melyre szeptember 20.-én került sor a helyi Szent László Általános Iskola tornatermében, a Faluház közösségi
munkatársa narrátori feladatellátása mellett. A VI. Alsó- Tisza-menti Népdalköri Találkozó a szokásos jó hangulatban
7 település (Baks, Csongrád, Felgyő, Szeged, Szőreg és Szegvár és nem utolsó sorban Csanytelek népdalkörösei részvételével) zajlott, ezzel is öregbítve településünk jó hírnevét, és
alátámasztva a településen folyó színvonalas kulturális tevékenységet. A résztvevőket köszönet illeti.
8. Régóta vártan, végre Csanyteleken is megalakult a
Nippon Zengo Klub. A település Faluházában lehetőség
nyílik a rendszeres sportolásra, az egészség megóvására
azon családok tagjai számára, akik a mozgásban rejlő örömöket választják. A Nippon Zengo egy olyan fitnesz stílus,
amely a kyokushin karate és az aerobik elemeit ötvözi. Az
első edzés a Faluházban szeptember 9.-én 17 órákor kezdődött, melyre sok helybeli (50 fő) eljött, hogy megismerkedjen
a fitnesz stílus ezen formájával, amelyet megkedvelt és azóta is folyamatosan hódol annak. Önöket is várja keddenként a Faluházban a Nippon Zengo közösségi programja,
amely illeszkedik az önkormányzat több tervében (pl. kulturális, ifjúsági, sport, egészségügy) foglaltakhoz.
9. Lezárult a több mint 1,5 évig tartó tervezési – véleményeztetési – jóváhagyási folyamata a település Rendezési
Terve és annak alapján készült Helyi Építési Szabályzata dokumentumainak illetékes Dokumentumtárba és Építési hatóságnál való elhelyezésével. A HÉSZ jelentős könnyítést
eredményez a településen mezőgazdasági növénytermesztést folytatók számára, a mezőgazdasági övezetek életszerűvé alakításával jogilag is szabályozottá vált az üvegházak,
fóliasátrak elhelyezése, ami nem tilalomra, hanem a termőföld igény szerinti megmunkálására irányul.
10. Három miniszter (nemzeti fejlesztési-, emberi erőforrás- és a belügyminiszter) szeptember 8. napján hozott
együttes döntésének köszönhetően – az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó szociális ellátás keretében, a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatához közel 3 millió Ft pótelőirányzat jóváhagyásával – lehetővé válik 1 fő munkanélküli
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személy napi 4 órás karbantartói állásban való foglalkoztatásra. Mindez elősegíti a szociális intézményben az idei évi
költségvetési gazdálkodás eddigi jó színvonalon való folytatását akként, hogy az intézmény működéséhez nem lesz
szükség az önkormányzat költségvetéséből kiegészítő támogatás nyújtására.
11. Szeptember hónap közepén 1,1 millió Ft pótelőirányzatot hagyott jóvá a fent írt három miniszter a gyermekétkeztetés feladata ellátására, korrigálva az önkormányzat 2014.
évi költségvetése ez irányú kiadása összegét, a központi
költségvetésből a feladat ellátására (emelt szintű, de nem
elegendő összegű) finanszírozást nyújtott, az önkormányzat
költségvetésében fedezetlen kiadás mérséklése érdekében.
12. Befejezéséhez közeledik településünkön a térfigyelő
kamera rendszer beruházás kivitelezési szakasza, így a jogi
kérdések tisztázása után nincs akadálya a Belügyminisztérium által közel 10 millió Ft összegű, vissza nem térítendő
állami támogatásból kiépült informatikai eszközök rendszerbe állításának, amely megteremti a településen (az önkormányzat kötelező feladataként) a közrend- közbiztonság
folyamatos biztosítása mellett a bűnmegelőzés és a rendőrség feladat- és hatáskörébe tartozó bűncselekmények felderítési munkája eredményességi mutatói javulása mellett, a
település lakossága élete- és vagyona biztonsága tartós megőrzése lehetőségét.
13. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékes főosztálya
képviselője szeptember 24.-én helyszíni ellenőrzést tartott az
önkormányzat által a KEOP keretein belül, a település belterületén megvalósuló szennyvízelvezetés- és tisztítómű kiépítése beruházás pályázata időarányos alakulására vonatkozóan, iratbetekintéssel, a szokásos eljárásrend szerint. A
helyszíni ellenőrzés tapasztalatait az eljáró hatóság képviselője jegyzőkönyvbe foglalta, sem mulasztást, sem olyan hibát nem tárt fel, amely önkormányzatunkkal szemben bírság kiszabásához vezetett volna. Ennek ismeretében, a képviselő-testület határozatba foglalt felhatalmazása alapján a
tárgyban nyertes vállalkozóval (KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.)
megtörtént a szennyvízelvezetés- és tisztítómű kialakítása
beruházás kivitelezési szerződése aláírása.
Ugyanezen időpontban került sor a Csongrád város és
Csanytelek község önkormányzatai között létrejött Ivóvízminőség-biztosítási Társulás általi tárgyi projekt megvalósítására irányuló pályázat helyszíni ellenőrzésére, amely hasonlóan sikeresen zárult, mint a szennyvízi beruházás ellenőrzése, ahol Csongrád város gesztorságával folyik a beruházás előkészítése. Mindkét beruházás a település önkormányzata költségvetését kíméli, hiszen önrészt kiváltó pályázatok
által a központi költségvetés téríti meg a beruházás költségeit a kivitelező vállalkozás számára, melyből következik,
hogy az önkormányzatnak nincs mit áthárítania a település
lakosságára, így az minden érintett lakos számára térítésmentesen hozzáférhető közszolgáltatásként jelenik meg.
14. A gazdasági év végéhez közeledve (az előző évi gyakorlathoz igazodva) szeptember végén és október első napjaiban került sor a szociálisan rászorulók között – a közmunkaprogram keretében előállított – az őszi betakarításból
származó mezőgazdasági termény feldolgozásából eredő
őrölt paprika szétosztására. A szociálisan rászorulók (közel
400 fő) személyi körének illetékesek körében való ismerete
(a hivatal által vezetett szociális nyilvántartása szerint)
adott, így a szociális rászorultság tényét az érintettnek külön
igazolnia nem kellett, viszont elvárás, hogy minden érintett
kizárólag saját célra használhatja fel a természetbeni juttatást.
15. A vizek szabad áromoltatása folyamatos biztosítása érdekében előre meghatározott tervek szerinti időrendben, a
vonatkozó hatályos központi jogszabályokban foglaltaknak
megfelelően zajlott le a település vízelvezető csatorna háló-

2014. szeptember

zatának helyszíni bejárása (az illetékes katasztrófavédelmi
hatóság közreműködése mellett). További cél (külön kiépült
csatorna hiányában) a település nyílt vízelvezető árkai által
a belvizek elvezetése, ezáltal a belvíz károk megelőzőse,
melynek érdekében megtörtént a vízelvezető árkok takarítása, a szükségszerű karbantartási munkálatok végrehajtása, a
hiányzó mederelemek pótlása, cseréje. A településen folytatandó belvízi védekezés hatékonyságának javítására a
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vezetője
felajánlott egy nagy teljesítményű, Honda típusú szivattyút,
amellyel kiegészülve az önkormányzati tulajdonú, jó állapotban lévő szivattyúkkal együtt eredményesebb védekezésre van mód.
16. Az önkormányzat rövidtávú (2014. évi) gazdasági működési és fejlesztési tervei között (több más feladat mellett)
kapott helyet a település buszváróinak és hirdetőtábláinak
felújítása, karbantartás. A feladat elvégzését nem csak az
időjárás által okozott károk elhárítása, hanem a fiatalok által, rongálással elkövetett tetemes károk enyhítése indokolja, az időszerű festési, javítási munkálatokon túl, a hiányzó
elemek pótlásán át, a járdalapok cseréjét is magába foglalja.
17. Az orosházi székhelyű DAREH Önkormányzati Társulás beruházásában befejező fázisába jutott a településünk
Táncsics utcájában lévő régi szeméttelepének rekultivációja.
A 270 millió Ft értékben megvalósult beruházáson zárómunkaként a terület füvesítését, fásítását végzi el a kivitelező. A környezetvédelem szempontjából felmérhetetlenül
nagy értéket képviselő beruházás az önkormányzat költségvetését nem terhelte, mert központi költségvetési forrásból
és EU támogatásból (társulási pályázatok által) valósult
meg. A rekultivációval megújult földterület önkormányzati
tulajdon, melyen végrehajtott beruházás vagyongyarapodást eredményezett. Fontos, hogy erre a területre semmilyen
hulladék nem vihető be és nem helyezhető el, a tiltó rendelkezés megszegője tetemes környezetvédelmi bírság kiszabására számíthat. A területen kialakított 3 monitoring kút, a
szikkasztó övárok az illetékes Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jogerős
vízjogi engedélye alapján készült el, a Bácska Mérnöki és
Szolgáltató Kft. által. A műszaki átadás-átvétel október 2-án
történt meg.
18. Folytatódott a település közterületeinek, parkjának,
parkolójának, játszóterének, a temető előtti parkoló földterületének évelőkkel való beültetése, és az idényszerű parkgondozási feladatok végrehajtása. Továbbra is számítunk a
virágoskertekben már feleslegessé vált, túlszaporodott évelő növények adományozására, amellyel szebbé tehetjük településünk természeti környezetét. A lakosság segítségét ez
úton előre is köszönjük.
19. A településen megvalósuló szennyvizes beruházás kivitelezése – tekintettel az idei év őszére tervezett községi
park melletti járda felújítására, térkövezésére, a Faluház
előtti terület járdalap cseréjére – sajnos annak ellenére elmarad, hogy az önkormányzat költségvetésében erre szánt
anyagi forrás rendelkezésre áll. Ennek egyik oka, hogy az
épület külső-belső felújítására készült pályázatban e munkálatok szerepelnek (sikeres pályázat esetén e munkálatok pályázati pénzből állnak majd rendelkezésre), másrészt a
szennyvizes beruházás során a fővezetékre való rácsatlakozás munkálatai vélhetően az újonnan lerakott járdalapokban
óhatatlanul anyagi kárral járhatnának, ami felvethetné a felelőtlen gazdálkodás gondolatát, és feleslegesen terhelné
(duplán) az önkormányzat éves költségvetését.
20. Szeptember 16.-án véradást rendeztek településünkön.
Az évről évre állandósult résztvevők körében megtartott
eseményen 48 főből 1 fő új véradóként jelent meg, 2 fő kiszűrése mellett. Köszönet illeti a véradókat és a véradás lebonyolításában résztvevőket egyaránt azok nevében, akik
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gyógyulásához ekként járultak hozzá.
21. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében elkülönített 529.285.-Ft összegű anyagi fedezete erejéig, a képviselőtestület nevében eljáró Forgó Henrik polgármester szerződésben vállalt kötelezettséget a település szilárd burkolatú
közútjai szükség szerinti (6 tonna mennyiségű) kátyúzási
munkálatait végző, a kiskunfélegyházi székhelyű ÚT-ÉP –
KER Kft. kivitelező ügyvezetője által kiállított fenti összegű
számla (az elvégzett munkálatok helyszíni bejárását követően történő) kiegyenlítésére. A kátyúzás jó minőségben készült el, melynek folytatására (a jövő évi költségvetésben
biztosított fedezettől függően) 2015 tavaszán és/vagy őszén
nyílhat lehetőség.
22. A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályozásáról szóló 9/2014. (II. 03.)
EMMI rendeletbe foglalt pályázati lehetőséggel élve
281.000.-Ft anyagi támogatásra szerzett jogosultságot önkormányzatunk, melyet idén szeptember végén tudott célnak
megfelelő módon, a Faluházban hiányzó technikai és műszaki eszközök (lap-top és kültéri hirdető vitrin) beszerzésére fordítani a Faluház működtetésével megbízott hivatal.
23.Az éves adóbevételi tervnek megfelelően alakult a
2014. évi helyi adókból származó bevétel az önkormányzat
költségvetésében, amelyet önkéntes jogkövető magatartással teljesítettek az adófizető állampolgárok. Június 30.-ig az
éves terv 52 százaléka, szeptember 30.-ig 33 százaléka, így
összesen 85 % folyt be, amely az összes helyi adónemre vonatkoztatva 30.695.570.- Ft. Év végére biztosra vehető az
adóbevételi terv teljesülése, amely közel 3,3 millió Ft további bevételt jelent az önkormányzat éves költségvetése számára.
24.Pintér Sándor belügyminiszter személyes meghívásának tett eleget Forgó Henrik polgármester Budapesten, a
szeptember 29.-én megtartott „Önkormányzatok napja” rendezvényén, ahol konkrét ígéret hangzott el (melynek írásos
változata meg is érkezett önkormányzatunkhoz) arra vonatkozóan, hogy azon önkormányzatok, amelyek nem részesültek adósságkonszolidációban, azok a képviselő-testületi
döntésbe foglaltak szerint szereznek jogosultságot a 2015.
évi központi költségvetés terhére, fejlesztési forrásra. A képviselő-testület ez irányú hatályos döntése értelmében elsődleges stratégiai fejlesztési cél: a település belvízi védelmének
érdekében a belvízi csatornahálózat kiépítése, melyre vonatkozó engedélyes tervek és költségvetés szerinti bekerülése
közel 300 millió Ft költséget jelent. Településünk önkormányzata a mezőgazdasági közmunka program keretében a
közfoglalkoztatás terén elért sikereivel – melyet a belügyminiszter előző évben 2 millió Ft jutalom átadásával ismert el,
amiből MTZ-t vásárolt önkormányzatunk – vívta ki a rendezvényre való meghívás jogát.
25. A Csanytelek, Felgyő, Tömörkény községek önkormányzatainak képviselő-testületei által létrehozott Alsó-Tisza menti Önkormányzati Társulás fenntartásában működtetett Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Baross G.
utcai telephelyén kialakított házi szociális ellátás működési
engedélye szerinti körzete, további 1 házi szociális gondozói
körzettel való bővítése – személyi és anyagi feltételek teljesülésével – október 1. napjától megvalósult. A településün-

kön is egyre népszerűbb szociális ellátási formát, amelynek
ellátásához az állam a központi költségvetésből feladat finanszírozás címén anyagi fedezetet biztosít, a házi szociális
ellátásra jogosultságot szerzett (hónapok óta várakozók listáján lévő) szociálisan rászorulók térítésmentesen vehetik
igénybe.
26. Hasonlóan az elmúlt évek gyakorlatához – a közfoglalkoztatásban résztvevők által – az idei évben is megtörtént a
településen működő közintézmények (óvoda, szociális otthon, stb.) időszerű festése, tisztasági meszelése. A közszolgáltatásokat igénybevevőknek és a működési engedélyekben foglaltaknak való megfelelés érdekében folyamatosan
zajlanak a szükséges karbantartási, fejújítási, átalakítási
munkálatok.
27. Az idei évben már negyedik alkalommal szervezett a
Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete a település minden
lakosának elérhető ingyenes programot szeptember 12.-én,
melyet a NEA-E- 14- 0133 számú Hagyományőrző családi
nap programjai keretében az Emberi Erőforrás Minisztérium külön keretéből 250.000.-Ft-tal támogatott. A rendezvényen – a zord időjárási körülmények ellenére - közel 300 látogató jelent meg és tevékenyen vett részt a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete által biztosított bemutatón, a
Csongrádi Egészségfejlesztési Iroda által biztosított ingyenes szűrésein. Nagy sikert aratott a rendőrségi KRESZ bemutatója, az állati jó bemutató, a gyümölcs és zöldség szobrászat. Örömmel fogadták a rendezvényen résztvevők a
méz, a szörp, az étrend kiegészítő árust, valamint a kosárbemutatót. A rendezvény egy jó hangulatú színházi műsorral
és finom vacsorával zárult.
28. A település polgármestere szeptember 30. napján – átruházott hatáskörében eljárva – döntött arról, hogy a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.)
BM rendeletben kiírt pályázatot az önkormányzat nevében
benyújtja. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
hatályos önkormányzati rendelet 9/a) melléklete szerint
rendelkezésre álló 1.200 E Ft-ból – működési tartalék feletti
rendelkezési jog gyakorlásával – 200 E Ft összeg erejéig (a
fenti célra) átcsoportosít. A pályázat elbírálására október hónap végén kerül sor, melynek eredményéről a Hírmondó aktuális számában adok tájékoztatást.
29. Nagy tisztelettel és köszönettel gratulálunk Antal
Ferencné Marika néni sikeréhez, aki az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a SZIME által szervezett, az Idősek II. Kárpát-medencei Kulturális és Művészeti Vetélkedőjén (Ki Mit
Tud?-on) ének kategóriában I. helyezést ért el, elhozta az
azzal járó díjat, vers kategóriában pedig (egy értékes festmény formájában). különdíjban részesült. Október 1-jén Kisteleken megtartott rendezvényen kimagasló teljesítményével Marika néni a személyes sikerén túl, öregbítette településünk jó hírnevét. További sikereket és jó egészséget kívánunk a település díszpolgári címét viselő Marika néninek!
A hírmorzsákat a település jegyzőjeként állítottam össze,
amely a jövőben rendszeresen helyet kap a Hírmondó aktuális számában. Célunk az önkormányzat és szervei feladatellátásról, a település közéletét érintő eseményekről való tájékoztatás nyújtása.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Meghívó

utca 4. sz.) tartandó Idősek Napi rendezvényére.
Vendégeinknek egy kis vendéglátással, ünnepi műsorral
kedveskedünk.
Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk!
Részvételi szándékát kérjük jelezze 2014. 10. 27-ig szemé lyesen, vagy telefonon: 63 478-004.
Mucsiné Mészáros Tímea
intézményvezető

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ vezetője
ezúton szeretettel meghívja minden kedves ellátottját 2014.
október 30-án, csütörtökön 10 órai kezdettel, a Szent László
Általános Iskola tornatermében (Csanytelek Szent László
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
Almával
töltött csirke
Hozzávalók:
– 1 egész csirke
– 6 nagyobb savanykás alma
– 1 közepes hagyma
– 1 kiskanál majoránna
– só
– bors
– 2 dl fehérbor
– 3 cl almapálinka
– 8 dkg vaj
– citromlé
Elkészítés:
A csirkét megmossuk, besózzuk, fél órára félretesszük,
majd a húsüregét bedörzsöljük majoránnával. Az almákat
megmossuk, kettőt meghámozunk, kockára vágjuk, és
kevés citromlével meglocsoljuk. A finomra vágott hagymát
kevés vajon megfonnyasztjuk, az almához adjuk, ízlés
szerint sózzuk, borsozzuk, megtöltjük ezzel a csirkét. Egy
tűzálló tálat kivajazunk, beletesszük a csirkét, a maradék
vajjal megkenjük, aláöntjük a bor felét, és forró sütőbe
tesszük, ahol minden oldalát hirtelen megpirítjuk. Ha a bor
elpárolgott, meglocsoljuk a csirkét a maradék borban elkevert almapálinkával, mérsékeljük a hőfokot, lefedjük
alufóliával, és gyakran locsolgatva puhára pároljuk, majd
levesszük az alufóliát, és ropogósra sütjük.
A sütés vége előtt 10-15 perccel a tepsibe tesszük a
cikkekre vágott almát.
Jó étvágyat!
Forrás: www.mindmegette.hu

POÉN sarok
Két szőke nő beszélget a tegnapi áramszünetről.
– Képzeld 3 órát álltam a liftben az áramszünet miatt.
– Az semmi, én 4 órát álltam a mozgólépcsőn!
* * *
Móricka hazafelé az anyjának könyörög egy pöttyös labdáért. Az anyjának nincs kedve megvenni, de azt ígéri a
gyerekeknek, hogy ha hazaérnek, azt játszanak, amit akar.
Otthon Móricka azt kéri, hogy játszanak papás-mamást. A
mama belegyezik, mire Móricka így szól:
– Öltözz asszony. Megyünk és veszünk a gyereknek egy
pöttyös labdát!
* * *
A többszörös gyilkossággal vádolt személyt villamos
székbe ültetik.
– Van valami utolsó kívánsága? – mondja az őr.
– Igen.
– És mi?
– Megfogná a kezem?
* * *
Az ivócimborák meglehetősen becsípve tántorognak ki a
kocsmából. Az egyik átvág az úttesten, a másik azonban lebotorkál a metróállomáshoz vezető lépcsőn. Amikor a felszínen találkoznak, kérdi az egyik:
– Hát te meg hol voltál?
– Nem tudom – feleli a másik. – De látnod kellene, hogy
a pincében lakó fickónak milyen klassz kisvasútja van.

Forrás: www.viccesviccek.hu
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