95. szám Hírek, információk Csanytelek életéről

2014. október
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Jegyzõi tájékoztató

Csanytelek Község
Önkormányzata Képviselõtestülete alakuló ülésérõl
Tisztelt Hölgyek és Urak!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 27.
napján tartotta alakuló ülését, melyet mint ülésvezető, a település újraválasztott polgármestere, Forgó Henrik
nyitott meg. Utána Mártonné Kádár Zsuzsanna, a Helyi Választási Bizottság Elnöke (továbbiakban: HVB Elnök) adott tájékoztatást a 2014. október 12. napján a településen sikeresen lezajlott önkormányzati képviselői
és polgármester választás eredményéről, melyet a képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vett.
Ezt követően a HVB Elnöke a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 1. melléklete szerinti normaszöveget előolvasva, az önkormányzat képviselő-testülete tagjai letették az esküt, melyről az esküvevő és esküt-tevők esküokmányt írtak alá, melynek másolata az ülésen
készült jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az 3.) napirendi pontja keretében a HVB Elnöke a fenti jogszabálynak megfelelő szöveggel, a képviselő-testület előtt „kivette” a polgármester esküjét, melynek okmányát aláírásukkal hitelesítettek az érintettek, az okmány másolata szintén az ülésen készült jegyzőkönyv melléklete.
A képviselő-testület az ülés 4.) napirendi pontja keretében az írásban kiadott, a Polgármester 2014-2019. időszakára vonatkozó polgármesteri programjáról szóló előterjesztést egyhangú szavazással elfogadta. A polgármesteri program az önkormányzat előző ciklusában betervezett, de még meg nem valósított rövid-, közép- és
hosszú távú fejlesztési tervben foglaltakra, mint az önkormányzat adott évi költségvetésében betervezendő feladatokra épül, amely az önkormányzat 5 éves ciklusa gazdasági programjának alapját jelenti. Az előterjesztést
a testület soros ülésén tárgyalja majd.
Az ülés 5.) napirendi pontjaként a képviselő-testület a polgármester írásban kiadott előterjesztésében tett javaslatot önkormányzati bizottságok létrehozására, a bizottságok személyi összetételére, figyelembe véve a bizottságok megválasztására vonatkozói jegyzői jogszabályi tájékoztatóban foglaltakat. A testület az eddig bevált, jól működő bizottsági struktúrát megtartva, továbbra is a korábbi 2 kötelező, állandó bizottság: az Ügyrendi, és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság felállítása mellett döntött és az Mötv. 57. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra alapozva, megválasztotta az 5 - 5 fős bizottságokat. Az
ÜB elnöke: Bali József, helyettese: Forgó János, tagja: Kopasz Imréné. A bizottság nem képviselő (külsős) tagjai: dr. Papp Erika és Tápai Gáborné. A Pénzügyi Bizottság személyi összetétele: Pető Sándor (elnök), Kopasz
Imréné (elnökhelyettes), Berkecz József (bizottsági tag). Nem képviselő bizottsági tagként Tápainé Karkas
Krisztinát és Márton Jánost választották meg. Mindkét bizottság tagjai a szavazás lebonyolítása előtt írásban
bejelentették a zárt ülésről való lemondásukat, továbbá személyes érintettségüket, ezért bizottságonként, 3-3 fő
képviselőt (határozatba foglalva) kizárt a képviselő-testület a választársa irányuló döntéshozatalból. A bizottságok létrehozására vonatkozó előterjesztést, a bizottságok felállítását és személyi összetételét a képviselő-testület minősített (4 fős) többséggel hagyta jóvá.
Ezt követte a képviselő-testület előtt, az általa megválasztott önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele, melyet Forgó Henrik polgármester – a képviselőkre vonatkozó szabályok szerint eljárva –
„vett ki”, melyről esküokmány aláírására került sor.
(folytatás a 2. oldalon)

2

Csanyi Hírmondó

2014. október

(folytatás a címoldalról)
A képviselő-testület az ülés 6.) napirendi pontjaként tárgyalta az Alpolgármester választása, jogállásának
meghatározása tárgyú, írásban kiadott előterjesztésben foglaltakat. A polgármester – a Mötv. 74. § (1) bekezdése szerint eljárva – Mucsi István Tibort, mint a képviselő-testület tagjai közül legtöbb szavazatot elért képviselőt kérte fel és jelölte a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztség betöltésére. A jelölést a képviselő úr
köszönettel elfogadta, és választása esetére bejelentette személyes érintettségét (melyet a képviselő-testület határozatába foglalva elfogadott, és kizárta a napirendi pont szavazásából), továbbá írásban bejelentette, hogy
nem él a zárt ülés tartása lehetőségével, így e napirendi pontot is nyilvános ülésen tárgyalta a testület. A képviselő-testület tagjai – az önkormányzat hatályos szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint – az
ÜB képviselőkből álló tagjai közreműködésével lebonyolított titkos szavazással – minősített többséggel (6 fős
támogatottsággal), a polgármester úr helyettesítésére, a feladatellátása támogatására, az önkormányzati ciklus
időszakára Mucsi István Tibor képviselő urat társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta. A
képviselő-testület a hatályos SZMSZ-ben írtakon nem változtatott és a tagjain kívüli külsős alpolgármester választását kizárta.
Ezt követően az társadalmi megbízatású alpolgármester a képviselő-testület előtt, a polgármester által, az
Mötv. 1. melléklete szerint előmondott szövegű esküt letette, melyről esküokmányt írtak alá, az okmány az ülésen készült jegyzőkönyv melléklete.
Az ülésen 8.) napirend keretében rögzítette a képviselő-testület a polgármester havi illetménye összegét,
melynek megállapítására jogalap hiányában már nincs hatásköre, mivel a választás napján (2014. október 12.)
az Mötv. 158. § a) pontja értelmében, hatályát vesztette a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(Ötv.), továbbá a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.), valamint a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény (Ökjtv.), melyek helyébe ugyanezen napon hatályba lépett Mötv. vonatkozó rendelkezései az irányadók. Az Mötv. 64. § (2) bekezdése értelmében főállású a polgármester, ha főállású polgármesternek választották meg. Az Mötv. 71. § (4) bekezdés c) pontja 1500-10.000 fő közötti lakosságszámú település polgármestere illetményének mértékét a megyei jogú város polgármestere részére megállapított illetmény 60 %-ában, havi bruttó 448.726.-Ft összegben határozta meg, mely illetmény a megválasztása napjától illeti meg a polgármester urat. A polgármester tárgyra vonatkozóan bejelentette személyes
érintettségét, melyet a képviselő-testület határozatával elfogadott és kizárta a tárgyi napirend formális szavazásából.
Ezt követően a képviselő-testület a fent írt jogszabály változás következében nem döntött, hanem formális
határozatában rögzítette a polgármester költségtérítése havi összegét, amely a havi illetménye 15 %-a, azaz havi bruttó 67.309.-Ft, melytől való eltérésre, költségátalány megállapítására nincs mód, mivel az, az Mötv. 71. §
(6) bekezdésében meghatározottak értelmében fix összeg. A polgármester személyes érintettsége bejelentését
határozata szerint elfogadta a képviselő-testület és tárgyban kizárta a szavazásból, majd külön határozatba rögzítette a költségtérítés összegét és minősített többséggel (6 szavazattal) jóváhagyta azt.
Az ülésen 10.) napirendi pontként tárgyalta a képviselő-testület a megválasztott alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének tárgyában a polgármester által (az Mötv. 43. § (3) bekezdése szerint eljárva) írásban
benyújtott előterjesztésében foglalt javaslatát, melynek tárgyalása előtt az alpolgármester bejelentette személyes érintettségét, melyet a testület határozatába foglalva elfogadott és kizárta az érintett személyét a szavazásból. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja konkrét összegét nem határozza meg a törvény, viszont az Mötv. 80. § (2) bekezdése értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90 %-ában állapítja meg, melynek egészéről, vagy egy adott részéről az alpolgármester lemondhat. A polgármester 70 %-ban maximált, bruttó havi
157.054.- Ft összegű tiszteletdíj és annak 15 %-ában megállapított, azaz 23.558.- Ft költségtérítés elfogadását javasolta. Mucsi István Tibor a számára a polgármester által javasolt tiszteletdíj összegéből, havi bruttó 92. 054.Ft összegről lemondott, nyilatkozatát írásban benyújtotta, amely az ülés jegyzőkönyve mellékletét képezi. A
képviselő-testület a tiszteletdíjról való lemondás érvényesítése érdekében havi bruttó 65.000.- Ft-ban állapította meg a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját és – az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint eljárva –
határozatába rögzítette ezen összeg 15 %-a havi bruttó 9.750.- Ft költségtérítés címén való juttatásra való jogosultságát.
A képviselő-testület következő napirendje keretében megbízást adott két állandó bizottságának az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló, - a település jegyzője által elkészített önkormányzati rendelet-tervezet előkészítésében való közreműködésre. A testület egyhangú szavazással döntött arról, hogy a jelenleg hatályos, fenti tárgyú, 20/2012. (XI. 16.) számom kiadott önkormányzati rendeletében meghatározott tiszteletdíj összege változtatás nélkül hagyásával készülhet el a helyi jogszabály, amely kép-
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viselők esetében havi bruttó 10.000.- Ft, bizottsági elnökökre vonatkozóan havi bruttó 6.000.- Ft, a bizottsági tagoknál havi bruttó 4.500.- Ft-ban meghatározott összeg. A rendelet-tervezetet az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzata szerinti eljárásrendben és az Mötv. 35. § (1) bekezdésében foglaltak betartásával 2014. november 30. napjáig kell a képviselő-testület elé beterjeszteni jóváhagyásra.
Az alakuló ülés 13.) napirendjeként egyhangú szavazással döntött a képviselő-testület arról, hogy az önkormányzat jelenleg hatályos szervezeti és működési szabályzata felülvizsgálatát rendeli el, amelynek elkészítéséért, vonatkozó jogszabályoknak való megfelelésért a jegyző felelős. Az önkormányzati rendelet-tervezetbe foglalt előterjesztés és mellékletei benyújtása határidejét (az Mötv. 43. §-ában meghatározottak szerint eljárva) a
képviselő-testület soros ülése időpontjában határozta meg, felkérve az Ügyrendi Bizottságot az önkormányzati rendelet előkészítésében való közreműködésre. A képviselő-testület döntési jogkörében a hatályos 29/2012.
(XII. 14.) tárgyi önkormányzati rendeletében foglaltakhoz képest változtatást nem írt elő.
A képviselő-testület ezt követően megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta az önkormányzat hivatali
struktúrájára a polgármester és a jegyző közös előterjesztésében benyújtott javaslatot és rögzítette, hogy az
Mötv.-ben szabályozott közös hivatal létrehozására irányuló csatlakozási lehetőséggel nem kíván élni, továbbra is egységes, önálló polgármesteri hivatalt tart fenn. Teszi azt (az Alaptörvény 33. § (3) bekezdése jogán), az
önkormányzat és a hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szervezeti felépítés szerint,
az önkormányzat rendeletében meghatározott köztisztviselői létszámmal, a hivatal alapító okiratában foglalt
feladatok, továbbá a képviselő-testület önkormányzati és államigazgatási feladatai előkészítése és a döntések
végrehajtása biztosítása érdekében.
A 15.) napirendi pontként írásban kiadott jegyzői tájékoztatást vett tudomásul (határozathozatal nélkül) a
képviselő-testület, melyből fontos kiemelni, hogy az Mötv. 37. § (1) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától, vagy az összeférhetetlenségi ok felmerüléséről
számított 30 napon belül köteles megszüntetni. Az Mötv. 72. § (2) bekezdése értelmében az 1500 fő feletti lakosságszámú település főállású polgármestere – tudományos oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység kivételével – egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet,
más kereső foglalkozást nem folytathat, nem lehet gazdasági társaság személyes közreműködő tagja. A társadalmi megbízatású alpolgármesterre is alkalmazni kell a polgármesterre irányadó szabályokat. Amennyiben
az érintett a megadott határidőn belül nem tesz maradéktalanul eleget törvényi kötelezettségének, úgy a képviselő-testület határozatába foglaltan, az összeférhetetlenség kimondása okán, megszűnik az önkormányzati
képviselői, a polgármesteri, az alpolgármesteri tisztség betöltésére való jogosultság.
Ezt követte a jegyző írásban kiadott, a méltatlanságra vonatkozó szabályokról szóló tájékoztató képviselő-testület határozathozatal nélküli tudomásul vétele. Az Mötv. 38. §-a rendelkezik az önkormányzati képviselő megbízásának méltatlanság miatti megszüntetése okairól, pl. többek között: akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, vagy akinek az állammal, vagy az önkormányzattal szemben
köztartozása áll fenn, és aki a megadott határidőn belül a méltatlansági helyzet elhárítására nem tette meg a
szükséges intézkedéseket, méltatlanná válik a tisztsége betöltésére. Az eljárási szabályokat fenti szakasz (2)-(5)
bekezdése rögzíti, melynek lényege, hogy amennyiben a képviselő-testület megállapítja az érintett méltatlanságát, úgy annak határozatba foglalásával az önkormányzati képviselő, a polgármester, az alpolgármester és a
nem képviselő bizottsági tag tisztsége viselésére szerzett joga gyakorlása megszűnik.
Az alakuló ülés utolsó napirendi pontjaként a jegyző által írásban kiadott, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló tájékoztatóban foglaltakat a képviselő-testület határozat hozatala nélkül tudomásul vette. Az
Mötv. 39. §-a rendelkezik az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége eljárási szabályairól, melynek értelmében az önkormányzati képviselő megválasztását követően, és minden év január 1-jétől
számított 30 napon belül saját és vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát be kell nyújtania az önkormányzat Ügyrendi Bizottságának, mely testület köteles gondoskodni (a hivatal által) annak nyilvántartásáról, őrzéséről, szükség esetén a megadott adatok valódiságának ellenőrzéséről. A vagyonnyilatkozat benyújtásának elmaradása azzal a jogkövetkezménnyel jár, hogy az önkormányzati képviselő mindaddig nem gyakorolhatja önkormányzati tisztségéből eredő jogait, nem vehet fel tiszteletdíjat, amíg eleget nem tesz ezen kötelezettségének.
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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Jegyzõi tájékoztató

a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete alakuló ülésérõl
Tisztelt Hölgyek és Urak!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Csanytelek Község
Önkormányzata Képviselő-testülete alakuló ülését követően, 2014. október 27-én került sor a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete alakuló ülésére,
melyet a 3 megválasztott képviselő közül Rostás László,
mint korelnök vezetett, a képviselő-testület elnökének megválasztásáig.
Az ülés első napirendi pontjaként Mártonné Kádár Zsuzsanna Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást adott
az október 12. napján tartott nemzetiségi önkormányzati
képviselő választás eredményéről, majd a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban:
Njtv.) 100. §-a szerint eljárva, magyar nyelven, az Njtv. 155.
§-ban rögzített szöveggel a 3 képviselő letette az esküt és erről okmányt írt alá, amely az ülésen készült jegyzőkönyv
melléklete.
A képviselő-testület 3.) napirendi pontja keretében tárgyalta a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztására a jegyző által írásban kiadott előterjesztésben foglaltakat és az Njtv. 105. §-a alapján eljárva,
a képviselő-testület tagjai közül, a választási ciklus idejére,
társadalmi megbízatású elnököt választott, Rostás László
személyében, melyet egyhangú szavazás után határozatába
foglalt. Az Njtv. 94. § (1) bekezdése felmentést ad a személyes érintettség bejelentési kötelezettsége alól az elnök választására vonatkozóan, tehát nem kell kizárni a döntéshozatalból az érintett személyt. A napirendi pontot a képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalta, mivel az érintett lemondott a zárt ülés tartása lehetőségéről.
Az alakuló ülés 4.) napirendjeként került sor – ugyanazon
feltételek alkalmazásával, ugyanazon szabályok szerint – a
képviselő-testület tagjai közül elnökhelyettes személyének
választási ciklus idejére szóló megválasztására. A képviselő-testület egyhangú szavazással Nagy László Krisztiánt
választotta társadalmi tisztségű elnökhelyettesnek, az elnök munkájának segítése érdekében és távolléte esetén az
elnök helyettesítésére. Az érintett képviselő nem kérte zárt
ülés tartását (ezért e napirendi pontot is nyilvános ülésen
tárgyalta a képviselő-testület) és határozatba foglalta döntését.
A képviselő-testület következő napirendi pontjaként a
Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezeti
és működési szabályzatáról szóló - a jegyző által írásban kiadott – előterjesztést tárgyalta meg az Njtv. 88. § (1) bekezdésében foglaltak szerint eljárva. A testület egyhangú szavazással, módosítás, változtatás nélkül jóváhagyta szervezeti és működési szabályzatát és az Njtv. 113. § (1) bekezdés
a) pontját alkalmazva határozatában 2015. január 27. napjáig adott határidőt a képviselő-testület által megalkotott
szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatára.
Az ülés 6.) napirendje keretében egyhangú szavazással
döntött arról a képviselő-testület, hogy az Njtv. 109. § (1) bekezdésében biztosított azon (nem kötelező érvényű) lehetőséggel, miszerint az önkormányzat képviselő-testülete el-

nöke, elnökhelyettese és tagja tiszteletdíjra, természetbeni
juttatásra jogosított, nem él, arra nem tart igényt, mivel annak finanszírozására a nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül volna mód, ezért ezen döntését a képviselő-testület határozatba foglalta.
Ezt követően, a jegyző előterjesztését tárgyalta a képviselő-testület az önkormányzat képviselője összeférhetetlenségére vonatkozóan. Az Njtv. 106. § (4)-(5) bekezdése határozza meg a mandátum megszüntetés módját, melynek bekövetkezése és az ok el nem hárítása miatt a képviselő-testület köteles határozatába foglaltan kimondani a képviselő, az
elnök, az elnökhelyettes tisztsége joga gyakorlásának megszűnését.
A jegyző által az önkormányzati képviselők méltatlanságára vonatkozó, írásban kiadott előterjesztésében foglaltakat a képviselő-testület határozat hozatala nélkül tudomásul vette. A tájékoztatás az Njtv. 107. § (1)-(4) bekezdésében
írtakat tartalmazza, amely közel azonos alapokon nyugszik, mint a települési önkormányzati képviselőre vonatkoztatott szabály, vagyis annak a képviselő-testület határozatába foglalt kimondásával, megszűnik az érintett mandátuma.
Az alakuló ülés 9.) napirendi pontjaként az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére
irányadó, a jegyző által írásban kiadott tájékoztatóban foglaltakat tárgyalta és határozat hozatala nélkül fogadta el a
képviselő-testület. Az Njtv. 103. § (1) bekezdése ugyanazon
rendelkezést tartalmazza, mint az Mötv., tehát a képviselő a
saját nyilatkozatához köteles csatolni a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettartásának, gyermekének vagonnyilatkozatát is. Ennek benyújtási határideje november 11.
napja, melynek elmaradása a képviselői jogosítványok gyakorlása felfüggesztését jelenti annak teljesítése bekövetkezéséig.
A következő napirend keretében döntött arról a képviselő-testület (az Njtv. 104. §-a rendelkezései szerint), hogy
nemzetiségi önkormányzati bizottságot nem hoz létre, mivel fenti törvény ezt nem teszi kötelezővé önkormányzati
szinten, mert annak működtetése nem szükségszerű, viszont jelentősen növelné a bürokráciát, ezért fenti döntését
egyhangú szavazással határozatba foglalta.
A képviselő-testület elnöke az Njtv. 95. § (3) bekezdése
szerint eljárva, az ülésen készült jegyzőkönyvet aláírja és
gondoskodik – a jegyző által – az illetékes kormányhivatalhoz való eljuttatásáról, az ülést követő 15 napon belül. Az
elnök mellett jegyzőkönyv-hitelesítő személyére is szükség
van, mivel 2 aláírást vár el a jogalkotó, ezért a képviselő-testület a tagjai közül Rónai Enikő képviselőt választotta ezen
tisztség betöltésére, melyet a képviselő-testület határozatába rögzített.
Az ülés a következő hónap kötelező feladatainak áttekintésével zárult.
Tisztelettel: Kató Pálné
jegyző

2014. október

Csanyi Hírmondó

5

Közlemény
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12.
napján Csanytelek községben megtartott általános választásának jogerős eredményéről

Tisztelettel: Kató Pálné
HVI vezető

Tisztelt Csanytelekiek!
Nagyon köszönöm, hogy negyedik alkalommal is megtiszteltek a falu vezetésének felelõsségével, ígérem,
az eltelt három ciklus elvei szerint igyekszem meghálálni bizalmukat. Polgármesteri eskümhöz híven a falu és
lakói felemelkedéséért munkálkodva fogom ismét bizonyítani nem csak a szavazatukat rám adók részére,
hogy a többség jól választott, mert Csanytelek gyarapodásával, élhetõbbé válásával a személyes ingatlanok,
vállalkozások értéke is gyarapodni fog – reményeim szerint a munkahelyek számával együtt.
Adjon az Isten erõt, egészséget mindannyiunknak céljaink megvalósításához a következõ öt évben is:
Forgó Henrik polgármester
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Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról, a településen történt eseményekrõl

HÍRMORZSÁK
(2014. október)
5.-én Kerekes Lajosné Marika térítésmentesen felajánlotta gyönyörű dísznövényét a hivatal számára,
amely jelenleg a szociális intézmény nappali ellátást
nyújtó részlegében kapott méltó helyet és kap folyamatos gondozást. A növénnyel tovább szépülhetett a
helyiségről alkotott kép, amelyért köszönetet mondunk Marikának. Ilyen önzetlen felajánlásokat továbbra is szívesen fogadunk.
6.-án az önkormányzati választások előkészítése keretében került sor a választási szervek tagjai számára
általam megtartott oktatására és eskütételére, amely
segítette a választás sikeres lebonyolítását.
9.-én Forgó Henrik polgármester az önkormányzat
nevében eljárva megkötötte a szennyvízcsatornázás
kivitelezési szerződését a közbeszerzési eljáráson
nyertes KÉSZ Építő és Szerelő Zrt Vezetőjével.
2014. október 12.-én zavartalanul lezajlott településünkön az önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása, melynek eredményéről külön közleményben számolok be.
14.-én Forgó Henrik polgármester képviselte településünk önkormányzatát a Csongrádi Járási Hivatal
Vezetője által összehívott Helyi Védelmi Bizottság
ülésén, ahol fő napirendi pontként a téli rendkívüli
időjárási viszonyokra történő felkészülésről, az ár- és
belvízvédelmi művek őszi felülvizsgálatának eredményéről szóló előterjesztésekben foglaltakat vitatták
meg.
16.-án a Magyar Közút Nzrt. Csongrád Megyei
Igazgatósága forgalomtechnikai és kezelő osztályának vezetője helyszíni bejárást tartott többek között
településünkön is, ahol jegyzőkönyvben rögzítette,
hogy településünkön forgalmi rend változtatására
nincs szükség, ugyanakkor támogatta a községi játszótér és a vele szemben lévő parkoló közötti útszakaszon gyalogátkelőhely kijelölését és kialakítását,
melynek hatósági eljárása, terveztetése hosszadalmas
folyamat.
17.-én Mártonné Kádár Zsuzsanna, a Helyi Választási Bizottság elnöke átadta az önkormányzati képviselők, a polgármester és a nemzetiségi önkormányzati képviselők megbízólevelét.
Ugyanezen a napon a Csongrád Megyei Főjegyzőhöz benyújtottuk a Csongrádi járás 4 településére lebontott, Csongrád megyei szintre vetített, az 5 éves
ciklus alatt megvalósítható Integrált Területi Programot, amely településfejlesztésre és gazdaságfejlesztésre irányuló tervezés része. Bővebb információt akkor tudok nyújtani, ha véglegessé és elfogadottá vált
a benyújtott program.

20.-án megkezdődött településünkön a szennyvízcsatorna és tisztító-mű beruházás munkaterületének
átadása és azóta folyamatos a kivitelezés előkészülete.
21.-én került sor a DARFÜ Nonprofit Kft. képviseletében eljáró illetékesek által a Nefelejcs utca két összekötő szakaszának szilárd burkolatú kiépítésére 2007.
09. 05.-én kötött támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének záró-ellenőrzése helyszíni
lebonyolítására. A felek jegyzőkönyvben rögzítették,
hogy a támogatás összege felhasználása rendeltetésszerűen történt, valamennyi kötelezettségét teljesített
az önkormányzat, így pl. megtörtént a beruházás aktiválása, a könyvekben való szerepeltetése, értékcsökkenés elszámolása, elidegenítésre, bérbeadásra pedig
nem került sor. Az elszámolás véglegesen megnyugtató módon lezárult.
22.-én az Elviro Kft. a szociális intézmény Baross Gábor utcai épülete udvarában elhelyezte használat ruha
gyűjtésére szolgáló konténerét, melybe várjuk az adományozók használható ruhaneműit, melyet az arra rászorulók nevében előre is köszönünk.
24.-én (munkaszüneti napon) a településen lehullott
nagy mennyiségű eső miatt, belvízmentesítés keretében a Szent László utca 2 ingatlana előtti és a Gárdonyi Géza utca csatornahálózata szivattyúzására, továbbá az eldugult átereszek miatt a nyílt csatornák ismételt, sokadszori takarítására került sor. Itt hívom fel
minden érintett figyelmét arra, hogy mindenki köteles
saját ingatlana előtt lévő csatorna szabad átfolyása
biztosítása érdekében annak tisztántartására. A tisztántartás elmaradása miatt keletkezett károkozás komoly szankciót von maga után.
27.-én tartotta alakuló ülését Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete, és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete,
melyről részletesen külön rovatban számoltam be.
27.-én a belügyminiszter úr döntött az önkormányzat nevében a szociális célú tüzelőanyag támogatás
iránt benyújtott pályázatról és az igényelthez képest
kevesebb összegű, 1.219.200.-Ft támogatást ítélt meg.
Ennek ismeretében megkezdődött a támogatás odaítélése jogi háttere, a támogatásra való jogosultságot szabályozó önkormányzati rendelet-tervezet képviselőtestület elé terjesztése és a technikai részletek előkészítése.
30.-án nagy sikerű rendezvény keretében köszöntötték a meghívott vendégek a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ellátottait az Idősek Napja alkalmából. Köszönet illeti a rendezvényen fellépő Antal
Ferencnét a szép versmondásáért, a Kéknefelejcs Népdalkórus tagjait gyönyörű népdal összeállításukért, a
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Léghajó együttest fergeteges műsorukért és nem utolsó sorban az intézmény dolgozóit és a konyha személyzetét az áldozatkész munkájukért.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete alakuló ülése óta folyamatos a vonatkozó törvényben rögzített feladatok ellátása, így többek között
együttműködési megállapodás kötése, melynek keretében ingyenes helyiséghasználatot biztosít, (annak
teljes berendezésével, minden rezsiköltségével) az önkormányzat, minden adminisztrációs feladatot, jogi
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hátteret pedig a hivatal köteles ellátni, Ilyen például a
törzskönyvi nyilvántartásba vétel, az adószám, a
bankszámlanyitás, bélyegző készíttetés, jegyzőkönyvezés, internet használat lehetővé tétele, stb. Erre 30
nap áll rendelkezésre, amely tőlünk független okok
miatt nagyon nehezen tartható. A következő számban
már részletes tájékoztatást fogok adni az elnök úr által
meghatározott ügyfélfogadási rendről, elérhetőségéről.
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 lezajlása után rövid műsor, finom

ebéd, jó zene, majd tombola. (Tombolatárgyakat elfogadunk).
Várjuk tagjaink jelentkezését november 12-ig Bali
Gábornénál (tel.: 30/338-13-36).
Bakony Zoltánné
csoport titkár

Közbiztonsági program
Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője 2014.
július 01. nappal Magyarország 19 megyéjére kiterjesztette a lakosság szubjektív biztonságérzetét növelő
közbiztonsági programot. A program eredményeképpen az ország 3154 településén fokozott rendőri jelenlét tapasztalható. A folyamatos rendőri jelenlét a lakosság biztonságérzetének javítását, a jogsértések
megelőzését szolgálja.
Az állampolgárok által tapasztalt közbiztonsági viszonyok negatív megítélését az egyes településeken és
vonzáskörzetükben előforduló, elsősorban vagyon elleni és közterületen elkövetett bűncselekmények, illetve a tulajdon elleni szabálysértések okozzák. Az elkövetésekre legjellemzőbb körülmények az őrizetlenül
hagyott ingatlanok, az állampolgárok érdektelensége,
a bűncselekmények elkövetését elősegítő terepviszonyok, a sértettek óvatlansága és életkora, kiemelten a
gyermek-, és az időskor lehetnek.
Csongrád Rendőrkapitányság illetékességi területén
található települések kockázatelemzését elvégeztük,
ennek eredményeképpen, Csongrád városban állandó
24 órás, Csanytelek, Tömörkény, Felgyő és Bokros településeken időszakos, napi visszatérő jelenlétet biz-

tosítunk. A hatékony megelőzési és felderítési tevékenység folytatásához szorosan együttműködünk a
települési önkormányzati szervekkel, a polgárőrséggel és kiemelten a lakossággal. A program végrehajtása során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakosság pozitívan fogadja a fokozott rendőri jelenlétet,
szubjektív biztonságérzetük javul.
Forrás: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

A KÉBSZ KFT tájékoztatja Csanytelek község lakosságát, hogy
a Hősök és Áldozatok kápolnájában 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.
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
Mákos
máglyarakás
birsalmával

Hozzávalók:
– 12 db vizes kifli,
– 6 db tojássárgája,
– 5 dkg kristálycukor,
– 5 dl forró tej.
A rétegezéshez:
– 15 dkg darált mák,
– 10 dkg vaj,
– 5 dkg méz,
– 40 dkg birsalmasajt,
– 1/2 mokkáskanál fahéj,
– 1/2 narancs héja és leve,
– 1/2 citrom héja és leve.
A tetejére:
– 6 db tojásfehérje,
– 10 dkg porcukor,
– 1/2 citrom leve,
– 2 evőkanál egész mák.
Elkészítés:
A kiflit felkarikázzuk. A tojásokat szétválasztjuk, a
sárgáját a cukorral habosra verjük, ráöntjük a forró tejet
közben folyamatosan keverjük. A birsalmasajtot
lereszeljük, vagy apróra vágjuk, kikeverjük a narancs és a
citrom reszelt héjával és levével, valamint a fahéjjal.
Kivajazott, morzsázott formába vagy tepsibe rakjuk a kifli
karikák felét, meglocsoljuk a tojásos tejjel, megszórjuk
mákkal, majd meglocsoljuk mézzel és olvasztott vajjal,
végül a birsalmás keverékkel. A maradék kifli karikákkal
egyenletesen befedjük, és elvégezzük a korábbi szórásokat,
locsolásokat.180 fokos sütőben 40 percet sütjük. Közben a
tojásfehérjét a porcukorral és a citrom levével kemény
habbá verjük. A máglyarakás tetejére halmozzuk, megszórjuk a 2 evőkanál egész mákkal, és pirosra sütjük kb. 10-15
perc alatt. Melegen vagy hidegen tálaljuk.

POÉN sarok
Két székely fát vág az erdőben. Azt mondja az egyik:
- Te, tudod-e, mi az a vagánykodás?
- Nem tudom.
A székely földobja a baltát, alááll, és az utolsó pillanatban
ugrik el a leeső fejsze alól.
- Na, látod, ez a vagánykodás.
A másik székelynek megtetszik a dolog, így másnap a fiával megy ki az erdőre, gondolja, megmutatja, mit tanult.
- Fiam, tudod-e mi az a vagánykodás?
- Nem tudom.
A fickó feldobja a baltát, alááll, majd amikor el kellene
ugrani, megbotlik, és agyonüti a balta.
A fiú egyedül megy haza. Otthon az anyja:
- Apád hol van?
- Még kinn vagánykodik az erdőben.
***
Mórickának pénzre van szüksége és beszél egyik haverjával, aki azt mondja neki: „Ha hazamész mond azt, tudom a
teljes igazságot!“ Jó, hazamegy Móricka. Mondja az anyjának:
- Tudom a teljes igazságot!
Az anyja ad neki 1 ezrest és mondja neki, hogy ne mondjon semmit.
Ugyanezt megteszi az apjával is: Ő is ad neki egy ezrest
és mondja, hogy ne mondjon semmit.
Másnap mondja a postásnak:
- Tudom a teljes igazságot!
A postás mondja:
- Gyere keblemre fiam!

Forrás: www.viccesviccek.hu

Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző • Szerkesztette: Mucsi Attila, Lovas József
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, csanyihir@citromail.hu
Nyomdai munkák: SzVSz Kft. Nyomdaüzeme, Szentes • Felelős vezető: Borbás Tamás
ISSN 2061-5361 (Nyomtatott) ISSN 2061-537X (Online)

