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Csanyi Hírmondó

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 19. napján du.
13 órai kezdettel tartotta ülését, ahol az alábbi napirendi pontok tárgyalását követően, egyhangú szavazással hozott dön-
téseit határozatba foglalta.

Az ülés 1. napirendi pontja keretében a DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását és SZMSZ-ének mó-
dosítását véleményezte és az ügyrendi bizottság javaslatát figyelembevéve fogadta el és küldte meg a testület erről szóló
határozatát a társulás elnökének.

(folytatás a 2. oldalon

Jegyzõi tájékoztató

Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselõ-testülete ülésérõl

MMeennttőő  vviittttee  kkóórrhháázzbbaa  aa  ccssaannyytteelleekkii  ppoollggáárrmmeesstteerrtt,,  aazzoonn--
nnaall  mmeegg  kkeelllleetttt  mműűtteennii..  MMaa  mmáárr  jjoobbbbaann  vvaann..  FFoorrggóó  HHeennrriikk
llaappuunnkkoonn  kkeerreesszzttüüll  üüzzeenn  aazz  éérrttee  aaggggóóddóókknnaakk  ééss  aa  ppoolliittiikkáá--
nnaakk..

– 1981-ben vették észre a nyombélfekélyemet, tíz évig ak-
tív volt, aztán nem – mondja Forgó Henrik, Csanytelek pol-
gármestere. – Most, november 4-én egy rosszullét miatt hív-
tam a mentőt. Azt hittem, tüdőgyulladásom van, de Szente-
sen, a belgyógyászaton kiderült, működő fekély miatt let-
tem rosszul. Át kellett vinni a sebészetre, megműtöttek.
Komplikációk adódtak, ezért átkerültem az intenzív osz-
tályra, ahol jó ideig kellett gyógyítani. Most már jobban va-
gyok. Köszönöm a sok érdeklődő, aggódó telefonhívást,
SMS-t. A leveleimet ezután nézem meg, azért nem válaszol-
tam. Köszönet minden itt dolgozónak a lelkiismeretes mun-
káért, orvosoknak, ápolóknak, a menedzsmentnek, kiemel-
ve a vérközpontot, amely nagyon fontos volt az én műté-
temnél is.

Forgó Henrik azt mondta, tanulságos belülről nézni az
egészségügy működését. Persze látja, miközben ott fekszik,
hogy a feje fölött a mennyezet hámlik, festeni kellene. Ez
azonban nem számít akkor, amikor az embernek megmen-
tik az életét. – Most láttam igazán, mennyire fontos, hogy
mi otthon évente három véradást szervezünk. Az én esetem
is rávilágított arra, mennyire fontos, hogy Csongrád megye
északi felében működik egy ilyen, összetett feladatok elvég-
zésére alkalmas kórház, hogy két elvégzendő művelet kö-
zött nem kell a veszélyes állapotban lévő beteget harminc
kilométerre utaztatni. Nem látok olyan logikus érvet, amely
amellett szólna, hogy egy ilyen központot nem kell fejlesz-
teni – mondta a polgármester.

Forgó ezzel arra utalt, hogy nemrégen úgy alakult, a már
megnyert 2,5 milliárdos uniós pályázattól visszaléptek, és

most nem kezdődik el a kórházi műtőtömb építése. – A vá-
ros a maga erejéből mindent megtesz a kórház fejlesztése
érdekében, de az intézmény fenntartója évek óta az állam.
Szomorú, hogy a megnyert fejlesztési támogatás a fenntar-
tó miatt elúszott – mondja Szirbik Imre, Szentes polgármes-
tere. – Közel 100 ezer ember, 30 település ellátásáról van
szó, azon leszünk, hogy az új uniós fejlesztési ciklusban ez
kiemelt program legyen.

Nem kérdés, hogy a Dr. Bugyi István Kórházat fejleszteni
kell, a pályázatról tárgyaltunk az államtitkárságon, és az
derült ki, hogy a megadott határidőig már nem lehetett vég-
rehajtani a projektet, felborította volna az uniós programok
rendjét – nyilatkozta Farkas Sándor országgyűlési képvise-
lő. – Ez a terv azonban napirenden marad, most pedig 600
millió forint jut az intézmény felszerelésének korszerűsíté-
sére, ez új műszereket, új CT-t jelent. Ez is javítani fogja az
ellátás színvonalát.

BBaakkooss  AAnnddrrááss (Délmagyarország --  2014.12.11.)

„Megmentették az életemet”
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(folytatás a címoldalról)
A következő napirendi pontként tárgyalta a képviselő-testület a DAREH 2015. évi költségvetéséhez működési hozzájá-

rulás biztosításáról szóló előterjesztésben foglaltakat és határozatába foglalta az önkormányzat 2015. évi költségvetése ter-
hére való kötelezettségvállalását a település lakossága arányában, a társulás közös költségeinek fedezeteként egy lakosra
vetítetten évi 60 forinttal számolva 189.600 Ft összegben.

A képviselő-testület a 3. napirendi pontban véleményezte az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási meg-
állapodása módosítását. Az ügyrendi bizottság javaslatára utalva változtatás nélküli elfogadását határozatába foglalta és
arról tájékoztatta a társulás elnökét. A módosítás lényege: megállapodásában a társuláshoz való csatlakozás feltételeit
szabja meg a társulás.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában foglalt jegyzői kötelezettségemnek eleget téve az ülés 4. napi-
rendi pontjaként – az ügyrendi bizottság által véleményezett és elfogadásra javasolt – az önkormányzati rendeletek felül-
vizsgálatáról szóló előterjesztést nyújtottam be a testületnek. A képviselő-testület határozatában rögzítette az előterjesz-
tés változtatás nélküli elfogadását, benne határidőt tűzött ki a jogalkotási feladatok végrehajtására.

A képviselő-testület az ülés 5. napirendi pontjaként tárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelő Zrt. részére benyújtandó, a Csanytelek, Baross G. u. 2. sz. alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó 2014. évi beszá-
molót. Az előterjesztés tartalmazza, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő Remény Szo-
ciális Alapszolgáltató Központban és a Baross G. u. 2. sz. alatti telephelyén működő szociális alapellátásokat nyújtó intéz-
ményben a jogszerű működéshez mind a személyi-, mind a tárgyi és technikai feltételek egész évben folyamatosan bizto-
sítottak voltak az intézmény költségvetéséből. A döntéshozó e ténynek határozatban való rögzítésével és annak az illeté-
kes szerv számára való megküldésével eleget tett az önkormányzat nevében vállalt évi beszámolási kötelezettségének.

Önkormányzatunk négy Önkormányzati Társulásnak: az Orosháza város székhelyű DAREH, a Csongrád és Csanytelek
Ivóvízminőség-javító Önkormányzat Társulás, a Sándorfalva székhelyű DARK és a Csanyteleki székhelyű Alsó–
Tisza-menti Önkormányzati Társulásnak tagja. A társulások tevékenységéről (a társulási megállapodásukban rögzítetten)
minden évben be kell számolni, melynek eleget téve a DAREH tájékoztatása szerint folyamatban van a 15 milliárd forin-
tot meghaladó beruházás megvalósítása, benne égetőmű építése Békéscsabán, 5 városban átrakóállomások kialakítása
(benne Szentes városával), a hulladékok elkülönített gyűjtése érdekében edények beszerzése (1 db szerves, 1 db vegyes)
és a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása. A társulás keretében valósult meg idén ősszel településünk szeméttelep-
ének 270 millió Ft értékben kivitelezett rekultivációja, amely önkormányzatunk költségvetését nem terhelte, mivel uniós
forrásból valósult meg. Az Ivóvízminőség-javító Társulásban a közbeszerzési eljárást ismét meg kellett indítani, mivel az
első ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlat más-más okból, de mind Csongrád városban, mind Csanytelek községben
érvénytelen lett. A DARK még nem szűnt meg, de a társulás alapítási célja okafogyottá vált, mivel a környezetvédelem te-
rületén belül a szúnyoggyérítés feladatát önkormányzati hatáskörből kiemelte a központi jogalkotó, ezért pályázatot nem
tudott benyújtani, viszont végrehajtotta a társulásukra irányadó kötelező feladatokat a társulás társulási tanácsa (pl. költ-
ségvetés jóváhagyása, zárszámadás elfogadása). A képviselő-testület az ülés 6. napirendi pontjaként tárgyalta és elfogad-
ta a Csanytelek Község Önkormányzata érdekeltségi körébe tartozó Önkormányzati Társulások 2014. évi tevékenységé-
ről szóló beszámolót. 

Az ülés 7. napirendjeként tárgyalta és határozatával elfogadta az Alsó–Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. év-
ben végzett tevékenységéről szóló beszámolót, melyet a társulás társulási tanácsa tudomásul vett. Az előterjesztés a két
csanyteleki székhelyű költségvetési szerv, az óvoda és a szociális intézményben folyó munkáról, a Tömörkény község szo-
ciális intézményében, a Felgyő község óvodájában, a 3 település gyermekjóléti szolgáltatói és a belső ellenőr által végzett
tevékenységről szóló tájékoztatást foglalja magában.  Minden intézményben a hatályos vonatkozó jogszabályoknak meg-
felelő, érvényes működési engedélyek alapján, a feladat finanszírozás által meghatározott költségvetési támogatásból fo-
lyik a szakszerű munka, a társulás által meghatározott rendben, mind a 3 település önkormányzata képviselő-testülete
megelégedésére.

Az ülés 8. napirendje előterjesztése tárgyalását követően határozatban rögzítette a képviselő-testület a törvényi kötele-
zettségnek maradéktalanul eleget tett önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak a köztartozás-
mentes adatbázisba való felkerülése érdekében a NAV területileg illetékes szervéhez történt bevallás benyújtása, minek
alapján az állammal és az önkormányzattal szemben köztartásmentesség igazolása megtörténtét, melynek záró időpontja
2014. december 31. napja. Ennek azért van nagy jelentősége, mert azon önkormányzati képviselő, vagy bizottság nem kép-
viselő tagja, aki ezen kötelezettségének – önhibájából – a megadott határidőn belül nem tesz eleget, annak a vele szemben
kezdeményezett méltatlansági eljárás lefolytatása során a törvény erejénél fogva megszűnik a képviselői mandátuma.

Az ülés 9. napirendi pontjaként Csanytelek Község Önkormányzata informatikai rendszerének ellenőrzéséről szóló bel-
ső ellenőri jelentést vitatott meg és fogadott el a testület. A belső ellenőr intézkedés megtételére okot adó körülményt nem
tárt fel 

Egyebek napirend keretében előterjesztés benyújtására nem került sor, így a képviselő-testület 14 órakor befejezte mun-
káját.

A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon az önkor-
mányzatok címszó alatt és a www.kozadattár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is
hozzáférhető.

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző
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Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december
19. napján de. 10 órakor tartotta ülését, ahol az alábbi  3 napirendi pontot tárgyalta és fogadta el. Első napirendi pontként
határozatában rögzítette a nemzetiségi önkormányzati képviselők köztartozásmentes adatbázisba való felkerülése érde-
kében törvényes kötelezettségük teljesítését, majd további teendőkre tűzött ki határidőt, melynek eredménytelen elteltét
követően méltatlansági eljárást kell lefolytatni a mulasztó nemzetiségi önkormányzati képviselővel szemben, melynek jo-
gi következménye, hogy a mulasztást elkövető elveszíti mandátumát.

Az ülés 2. napirendi pontjaként tárgyalta a testület a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi belső el-
lenőrzési és stratégiai tervét, melyet változtatás nélkül, egyhangú szavazással elfogadott és határozatába foglalt.

Az ülés 3. napirendi pontja keretében vitatta meg a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkaterv-
ét, melyet változtatás nélkül jóváhagyott. 

Az ülést az elnök 10 óra 30 perckor befejezettnek nyilvánította. 
A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon az önkor-

mányzatok címszó alatt és a www.kozadattár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is
hozzáférhető.

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

Jegyzõi tájékoztató
A Csanyteleki Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Képviselõ-testülete ülésérõl

A légszennyezettség az egyik legjelentősebb egészség-
ügyi kockázati tényező (az Egészségügyi Világszervezet, a
WHO szerint a halálozást okozó faktorok között az 5. a sor-
ban), ezért a levegőminőség javítása, a szennyezőanyagok
kibocsátásának csökkentése mindannyiunk érdeke. Nem
mindegy, hogy mivel fűtünk. Míg a távfűtés helyben nem
okoz semmilyen légszennyezést, illetve a földgáz használa-
ta mellett a legveszélyesebbnek tekintett kisméretű részecs-
ke-kibocsátás elhanyagolható, ezzel szemben a szilárd tüze-
lőanyagok elégetésekor nagy mennyiségű káros anyag ke-
rülhet a levegőbe. A szilárd tüzelőanyagok között is nagy
különbségek vannak. Amennyiben szén vagy fa között kell
választanunk, inkább preferáljuk a fát. A szenek sem egy-
formák, hiszen egy jó minőségű brikett, koksz, vagy dara-
bos szén által okozott levegőterhelés jelentősen kisebb, mint
amit a silány minőségű, magas kéntartalmú barnakőszén,
vagy lignit felhasználása okoz. Hazánk azon területein,
ahol a kisméretű részecske szennyezés magas, a levegő mi-

nősége miatt egyáltalán nem ajánlott a szilárd tüzelőanyag
használata. (Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat
honlapján tájékozódhatunk hazánk levegőminőségi állapo-
táról.) Amennyiben minden szempontot mérlegelve a szi-
lárd tüzelőanyagot választjuk, igen fontos, hogy milyen tü-
zelőberendezéssel és hogyan fűtünk.

A fa évezredek óta – többek között – mint tüzelőanyag
szolgálja az emberiséget. Meleget és kényelmet biztosít szá-
munkra. Amennyiben helyesen használjuk fel a fát ottho-
nunk fűtésére, úgy nem csak kevésbé szennyezzük a leve-
gőt, hanem a fűtés költségeit is jelentősen csökkenteni tud-
juk. Ez a honlap segíteni kívánja az idelátogatót abban,
hogy ha fával tüzel, akkor milyen módszerekkel csökkent-
hetők a különböző környezetszennyező és egészségre ártal-
mas hatások, illetve a fűtési kiadások.

Bővebben tájékozódhat a http://futsokosan.kormany.
hu/ honlapon!

Fûtsünk okosan!

2015. január 27-én (kedden) 14:30-tól -18 óráig véradást
szervezünk a Csanyteleki Orvosi Rendelőben.

Minden kedves régi és új véradót szeretettel várunk.
AA  vvéérraaddáássrraa  TTAAJJ  kkáárrttyyáátt  ééss  sszzeemmééllyyii  iiggaazzoollvváánnyytt  hhoozzzzaa--

ttookk  mmaaggaattookkkkaall..
SSiimmoonn  OOttttóónnéé

Meghívó

A KÉBSZ Kft. nevében eljárva tájékoztatom Önöket, hogy
2014. október 07-én és november 24-én a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategész-
ségügyi Igazgatósága élelmiszer-higiéniai ellenőrzést tar-

tott a KÉBSZ Kft. által üzemeltetett konyhán. A teljes, átfo-
gó ellenőrzés során aazz  ééttllaapp,, aazz  éétteelleekk  mmiinnőőssééggee és mmeennnnyyii--
ssééggee,, valamint aa  kkoonnyyhhaa  mműűkkööddéésséévveell  kkaappccssoollaattbbaann  sseemm--
mmiiffééllee  hhiiáánnyyoossssáággoott  nneemm  ttaalláálltt a hatósági ellenőr. Továbbra
is állunk az étkezők rendelkezésére!

AAmmbbrruuss  LLáásszzllóó
KÉBSZ Kft.

Tisztelt Étkezõk!

A KÉBSZ Kft. nevében értesítem Önöket, hogy akinek
mméégg  vvaann  vvíízzddííjj  hhááttrraalléékkaa a KÉBSZ Kft. felé, az rendezze a
kft. pénztárában (Iskola-konyha, Szent László u. 4/a.).
Nemfizetés esetén kénytelenek leszünk átadni a hátralék
kezelését behajtó cégnek.

AAmmbbrruuss  LLáásszzllóó KÉBSZ Kft.

Felhívás!
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SSaajjnnáállaattttaall  értesültünk arról, hogy élete 85. évé-
ben elhunyt BBeerraa  SSáánnddoorr nnyyuuggaallmmaazzootttt  ttaannáárr,,
CCssaannyytteelleekk  kköözzsséégg  DDíísszzppoollggáárraa,,  akinek személyé-
re és munkásságára emlékezve, tisztelettel adó-
zunk, családjának részvétünket fejezzük ki.

TTeelleeppüüllééssüünnkköönn 2014. karácsonyára lezajlott a
szociális célú tűzifa szétosztása az arra jogosult 64
család között, a BM által ezen a címen pályázott
és annak felére, 218 m3 (128 erdei m3) mennyisé-
gű tűzifa keret terhére, 1.382.000.- Ft összegben.
Melyhez az önkormányzat költségvetéséből fi-
nanszírozott szállítási (162.000.- Ft) a tűzifa dara-
bolási költségének (210.000.- Ft) és a jogosultak
számára való házhozszállítása (50.000.-Ft), össze-
sen 422.000.- Ft összegben jelentett kiadást az ön-
kormányzat 2014. évi költségvetésében. További
11 család részesült az önkormányzat szociális
rendelete szerinti feltételeknek eleget tevő, szoci-
álisan rászorult családok köréből feldarabolt tűzi-
fa házhoz szállításával természetbeni juttatásban,
családonként 10 mázsa mennyiségben. Köszöne-
temet fejezem ki minden, a feladat végrehajtásá-
ban közreműködő köztisztviselőnek, munkavál-
lalónak, közfoglalkoztatottnak, akik az időjárási
viszontagságok ellenére is, többletmunkát vállal-
va, a lehetőségeikhez mérten a megadott határ-
időn belül tettek eleget a rájuk bízott feladatuk-
nak.  

DDeecceemmbbeerr  33--áánn a Közháló Alapítvány rendezé-
sében sor került egy érdekes előadásokkal tarkí-
tott szakmai napra, melyen két kulturális közfog-
lalkoztatott képviselte a Csanyteleki Polgármes-
teri Hivatalt, a Csongrád Megyei Mozgáskorláto-
zott Egyesület Csanyteleki Csoportjával együtt-
működve. Az előadások során a hallgatók bete-
kintést nyerhettek a Kinect mozgásérzékelő szen-
zor mozgássérült gyermekekre gyakorolt fejlesz-
tő hatásaira, alternatív felhasználási területeire. A
rendezvény végén az alapítvány kisorsolt egy
KKiinneecctt  ffoorr  WWiinnddoowwss  mmoozzggáásséérrzzéékkeellőő  sszzeennzzoorrtt,,
melyet Csanytelek képviselői hozhattak haza. A
szenzor hasznosítása érdekében szükséges fel-
adatok végrehajtása folyamatban van.

„„IIffjjúússáággii  kklluubbookk  ggeenneerráálláássaa”” címmel december
10.-én a felgyői IKSZT nyílt napot szervezett, me-
lyen a Csanyteleki Polgármesteri Hivatalt két kul-
turális közfoglalkoztatott munkatárs képviselte.
A nyílt napon részt vevők megismerkedhettek a
felgyői IKSZT munkájával, továbbá bemutatko-
zott a Derekegyházért Egyesület, a WEMSICAL
Ifjúsági és Kulturális Egyesület Algyőről, a Szege-
di Ifjúsági Ház D2 irodája, valamint érdekes elő-
adást tartott a kézműves sör történetéről a Feny-
ves Sörház Kft. munkatársa.

IIssmméétt  ssiikkeerreess  vvoolltt  aa  MMiikkuullááss  ggyyáárr  CCssaannyytteelleekkeenn..
December 18-án az elmúlt évhez hasonlóan a Re-
mény Szociális Alapszolgáltató Központ Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgálata karácsonyi
adománygyűjtést szervezett. Segítségével sok ru-
ha, játék, élelmiszer került kiosztásra. Tóth Zoltán
egy hatalmas karácsonyfával járult hozzá a rászo-
rulók boldogabb ünnepéhez. Köszönetet mon-
dunk minden üzenetben támogatást nyújtónak,
akik lehetővé tették a rászoruló családok ünnepé-
nek szebbé tételét.

DDeecceemmbbeerr  1166--áánn Csongrád Város Önkormány-
zata rendezvényt szervezett a „„SSzzeerrvveezzeettffeejjlleesszz--
ttééss  CCssoonnggrráádd  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattáánnááll””  ÁROP-
1.A.5.-2013-2013-0113 pályázati program bemuta-
tása és ismeretátadás témakörben. A rendezvé-
nyen bemutatták a pályázati program előnyeit,
megvalósulását a Csongrádi Polgármesteri Hiva-
talban. A rendezvényen a Csanyteleki Polgármes-
teri Hivataltól 3 munkatárs vett részt.

EEllkkéésszzüülltt az önkormányzat közigazgatási terü-
letén végzett kkéémméénnyysseepprrőő--iippaarrii  kköözzsszzoollggáállttaattááss
üütteemmtteerrvvee  a 2015. évre. A tervben a 2014. évben
végzett tevékenységek feltüntetésén túl, a 2015.
évben az év hasonló időszakában várható a szol-
gáltatás bemutatásával. Az adatok tájékoztató jel-
legűek, a ténylegestől eltérhetnek, és lehetőség
van egyéni időpontban is megrendelni a szolgál-
tatást, külön díjazás nélkül. A terv a Polgármeste-
ri Hivatalban található hirdetőtáblán megtekint-
hető.

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

H Í R M O R Z S Á K
Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról, a településen történt eseményekrõl

((22001144..  ddeecceemmbbeerr))
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11..  MMuunnkkaabbéérreekk,,  iilllleettmméénnyyeekk  ((mmiinniimmáállbbéérr,,  ggaarraannttáálltt  bbéérrmmiinniimmuumm))

* A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben fog-
lalkoztatott
munkavállalót illeti meg
** A garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben
foglalkoztatott
közfoglalkoztatottat illeti meg
*** A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább középfo-
kú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg

Mi mennyi 2015-ben?

22..  AA  22001144..  ddeecceemmbbeerr  3311--éétt  kköövveettőőeenn  mmeeggáállllaappííttootttt  nnyyuuggddííjjaakk,,  nnyyuuggddííjjsszzeerrűű  eellllááttáássookk  mmiinniimmuummaa
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33..  ÁÁlllláásskkeerreessőőkk  ttáámmooggaattáássaa,,  kkeerreesseettppóóttllóó  jjuuttttaattááss

44..  MMuunnkkaaaaddóókk  ((kkiiffiizzeettőőkk))  áállttaall  ffiizzeetteennddőő  kköözztteerrhheekk

66..  EEggéésszzssééggüüggyyii  sszzoollggáállttaattáássii  jjáárruulléékk 66..993300,,--  FFtt//hhóó  ((223311,,--  FFtt//nnaapp))
Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a

törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő
tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, valamint a szövetkezetekről szóló törvényben
meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.

77..  AAddóóssáávvookk,,  aaddóókkeeddvveezzmméénnyyeekk
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88..  PPéénnzzbbeellii  ttáárrssaaddaalloommbbiizzttoossííttáássii  eellllááttáássookk  ééss  ccssaallááddttáámmooggaattáássookk
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99..  SSzzoocciiáálliiss  eellllááttáássookk

1100.. KKiiss  öösssszzeeggűű  kköövveetteellééss  éérrttéékkhhaattáárraa 110000..000000,,--  FFtt  [2014. évi C. tv. (Költségvetési tv.) 68. §]
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történő fel-

híváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.

1111.. AAzz  eeggyysszzeerrűűssíítteetttt  ffooggllaallkkoozzttaattááss  ssoorráánn  ttöörrttéénnőő  mmuunnkkaavvééggzzééssrree  tteekkiinntteetttteell  ffiizzeetteennddőő  kköözztteehheerr

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 8. § (2) bekezdés alapján. Az ellátás alapja az egyszerűsített foglalkoztatás
során jogviszonyban álló számára kifizetett (nettó) bér.

1122..  BBéérrggaarraanncciiaa  ttáámmooggaattááss  mmaaxxiimmuummaa 11..115555..000000,,--FFtt  (1994. évi LXVI. tv. 7. § (1) bek., Nemzetgazdasági Közlöny 2014/12.
szám)

A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon
fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet  megelőző  második  év  -  Központi  Statisztikai Hivatal
által  közzétett  -  nemzetgazdasági  havi  bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Amennyiben a fel-
számolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számí-
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tott támogatási mértéket kell figyelembe venni. Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig
igénybe vett összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást
igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak.

A kétszeres összeg (7.§ (2) bek) 446622..000000,,--  FFtt
SSzzeekksszzáárrdd,,  22001155..  jjaannuuáárr  55..

Készítette: Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2015-01-08

Csanytelek Község Önkormányzata 715 379 456,- Ft Európai Uniós támogatásból valósítja meg Csanytelek

Szennyvízelvezetési és Tisztítási Konstrukciója című beruházását. A fejlesztés következében kiépül a település minden

ingatlanján keletkező szennyvíz befogadására alkalmas szennyvíztisztító, valamint a közművel összegyűjtött háztartási

szennyvíz befogadására alkalmas ggeerriinncc  hháállóózzaatt  ((ffőővveezzeettéékk)), melybe a kköözzmműűvveess  bbeelltteerrüülleettii  iinnggaattllaannookk  ddííjjmmeenntteess

bbeekkööttééssee valószínűleg még az idei évben megtörténik. Azon belterületi ingatlantulajdonosok, akik nem kötnek rá a

közműhálózatra, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § alapján 11220000,,--  FFtt//mm33 ttaallaajjtteerrhheellééssii  ddííjj

mmeeggffiizzeettéésséérree  kköötteelleezzeetttteekk azon vízmennyiség után, melyet elfogyasztottak. A talajterhelési díj csökkenthető a külön

jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. A talajterhelési díj alapja csökken-

thető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított

szervezettel szállíttat el (közszolgáltató), amely a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz vonatkozó jogsz-

abályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Felhívjuk azon külterületen élő lakosok figyelmét, akik nem tudnak csatornaszolgáltatást igénybe venni, hogy vizs-

gálják felül szennyvíztározóikat és szükség esetén gondoskodjanak annak zárttá tételéről. Kérjük továbbá, hogy az

ingatlantulajdonosok ellenőrizzék, hogy hháázzsszzáámmaaiikk  kköözztteerrüülleettrrőőll  jjóóll  lláátthhaattóóaann  bbeeaazzoonnoossíítthhaattóó  mmóóddoonn  vvaannnnaakk--ee  eellhhee--

llyyeezzvvee. Ha nem, kérjük, mielőbb pótolják azt. 

További információ kérhető: Csanytelek Község Önkormányzata képviselőjétől, személyesen, továbbá 6647

Csanytelek, Volentér János tér 2. címen.

E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu

Csanytelek Község Önkormányzata területén fizetendő talajterhelési díj kötelezettségről

MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakk  CCssooppoorrttjjaa

Minden hónap első keddjén, délután 2 órakor a Fa-
luházban találkozunk tagjainkkal.

2015. február 3.: aktuális tudnivalók ismertetése,
tagdíj befizetés, névnaposok köszöntése.

2015. március 3.: Nőnapi előkészületek.
NNyyuuggddííjjaass  EEggyyeessüülleett  

a Faluházban, minden második hétfőn délután 2
órától.

2015. január 26.: klubnap, névnaposok köszöntése,
2015. február 9.: tagdíjbefizetés,
2015. február 23.: kártyaparti,
2015. március 9.: Nőnap a klubban,
2015. március 23.: Húsvéti népszokások. 
A programok változhatnak egyéb rendezvények mi-

att.
BBaakkoonnyy  ZZoollttáánnnnéé

Negyedéves
programok
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OLVASÓI OLDAL

POÉN sarok

Idős néni száll fel a buszra. Móricka az egyik ülésről
megkérdi:

– Néni kérem, le tetszik ülni?
– Igen kisfiam – mondja hálásan a néni.
– És mégis hová?

******

– Ki az abszolút bátor?
– Aki tök részegen, éjjel 4-kor hazaérve a kezében

seprűt tartó, tomboló feleségét megpillantva azt meri
kérdezni, hogy:

– Takarítani fogsz, vagy csak elrepülsz valahová?

– Apu... találtam egy elveszett labdát.
– Honnan tudod, hogy elveszett?
– Hát a gyerekek az udvaron még most is keresik...

******

A szobafestő először viszi magával a tanoncát gya-
korlatra.

– Először fesd le az ablakokat – hangzik az utasítás.
– Másfél óra múlva jön a tanonc:
– Kész! A kereteket is befessem?

******

– Az anyósomat úgy szeretem mint a csillárt. Egy-
szerre lógjon is, meg égjen is.

Forrás: www.viccesviccek.hu

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

RECEPT KLUB

CCssőőbbeenn  ssüülltt
ccssiirrkkeemmeellll  ffűűsszzeerreess
ppaarraaddiiccssoommsszzóósssszzaall

HHoozzzzáávvaallóókk  22  sszzeemmééllyyrree::
– 2 csirkemell filé,
– 2 evőkanál sűrített paradicsom,
– 1 teáskanál bazsalikom,
– 1 teáskanál oregánó,
– 1 teáskanál kakukkfű,
– só,
– bors,
– 2 evőkanál olívaolaj,
– 10 dkg trappista sajt (reszelve),
– 1 evőkanál reszelt vöröshagyma.
EEllkkéésszzííttééss::
A csirkemellet felszeleteljük, egy kicsit kiklopfoljuk, sóz-

zuk, borsozzuk, és olívaolajon mindkét oldalát kicsit átsüt-
jük. Közben a sűrített paradicsomot, a hagymát és a fűsze-
reket összekeverjük (minden fűszerből ízlés szerint). Ami-
kor a hús átsült, egy jénai tálba tesszük, az olajat, amiben a
hús sült, a paradicsomhoz keverjük, majd a hússzeletek te-
tejét vastagon bekenjük. A sajtot ráreszeljük (ez is ízlés kér-
dése, hogy mennyit), majd mehet a sütőbe. 200 fokon, alsó-
felső sütéssel addig sütjük, míg a sajt ráolvad (kb. 10 perc).

JJóó  ééttvváággyyaatt!!
Forrás: www.mindmegette.hu
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