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Csanyi Hírmondó

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a képviselő-testület munkaterv szerinti soros ülésén 16 főnapirendi pontot tárgyalt,
melyből az 1-3,9. és a 11. napirendi pontokat előzetesen az ügyrendi bizottság, az 1-5., 8., 11. napirendi pontokat pedig a pénz-
ügyi ellenőrző, foglalkoztatáspolitikai és településfejlesztési bizottság véleményezte. Mindkét bizottság elfogadta és változ-
tatás nélkül terjesztette az általa véleményezett napirendi pontokat a képviselő-testület elé tárgyalásra és elfogadásra.

Az ülés 1. napirendi pontjaként a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igény-
bevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet alkotására került sor. A rendelet alkotását Csongrád
Város Önkormányzata csanyteleki székhellyel működő Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozása tet-
te szükségessé. A rendelet 2015. július 01. napján lép hatályba, kellő időt hagyva az érintettek számára a rendeletben foglal-
takról való tájékoztatásra. A Képviselő-testület minősített többséggel hozta meg döntését, melynek során jóváhagyta a tárgyi
előterjesztésben, a rendelet-tervezetben és az ahhoz csatolt előzetes hatásvizsgálatban és az indokolásban foglaltakat. 

Az 1. napirendi pontban foglalt okok miatt tárgyalta a testület (2. napirend) a személyes gondoskodást nyújtó szociális el-
látásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezetét, melyet vál-
toztatás nélkül, minősített többségű szavazással elfogadott, az ahhoz csatolt kötelező mellékletekkel együtt (előzetes hatás-
vizsgálat, a rendelet indokolása). A rendelet 2015. július 01. napján lép hatályba, melynek területi hatálya (az 1. napirendi
pontnál hozott rendelettel együtt) Csongrád város, Felgyő község és Tömörkény község és településünk közigazgatási terü-
letén gyermekvédelmi és szociális ellátásokat igénybe vevő lakosságra terjed ki. A gyermekvédelmi és szociális ellátások
igénybe vétele utáni megállapított térítési díjak összege nem emelkedtek, azok összege a rendeletek mellékleteiben rögzített
összegek, melyek településenként és intézményenként eltérőek.

Az ülés 3. napirendi pontja keretében tárgyalta a képviselő-testület a pénzügyi ellenőrző, foglalkoztatáspolitikai és tele-
pülésfejlesztési bizottság által Csanytelek Díszpolgára cím adományozására tett javaslatát a hatályos vonatkozó önkormány-
zati rendeletben foglalt szabályok alapján. Megállapította, hogy a tárgyi rendeletben megszabott, a díszpolgár személyére
rendelkezésre álló javaslat leadására megadott 2015. április 30. időpontig Csanytelek Díszpolgára cím várományosára javas-
lat nem érkezett, a címre méltó jelölt (jelölés hiányában) nincs, ezért a képviselő-testület (egyhangú szavazással) úgy döntött
határozatába foglalva, hogy – megőrizve a cím értékállóságát, jelentőségét – 2015-ben nem adja ki a Díszpolgári címet és az
azzal járó juttatást. 

A 4. napirendi pontban tárgyalta és változtatás nélkül, egyhangú szavazással fogadta el a testület az önkormányzat által
alapított Csanytelekért Közalapítvány 2014. évi közhasznúsági jelentésében foglaltakat a közalapítvány elnöke beterjesztése
szerint. Ezúton mondunk köszönetet minden támogatónak, aki a személyi jövedelemadója 1 %-át a közalapítványnak aján-
lotta fel, mellyel a településünk közösségi céljainak, a közalapítvány alapító okiratában foglaltak megvalósítását segítette elő.
A jövőben is köszönettel számítunk támogatásukra!

A képviselő-testület 5. napirendként tárgyalta és fogadta el határozatába foglalva a a KÉBSZ Kft 2014. évi egyszerűsített
beszámolóját, annak kiegészítését a kft. ügyvezetőjének előterjesztésében. Közismert, hogy az önkormányzat 100 %-os tulaj-
donában lévő gazdasági társaság az óvodás-, és iskoláskorú gyermekek, a szociális otthonban ellátást igénybe vevők, a szo-
ciális étkezők és a lakosság megrendelésére látja el a gyermek- a szociális- és a közétkeztetés feladatát külön-külön szerző-
dések szerint. Ez a tevékenység annak ellenére sem nyereséges, hogy az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében meg-
termelt zöldségek zömét térítésmentesen biztosítja a konyha számára, mivel magas rezsiköltségek terhelik az étel előállítá-
sát, melyet nem ellensúlyoz a feladat finanszírozás emelt összege sem. A társaság az előző évek nyereségéből fedezi az el-
múlt év 2.703.000,- Ft összegű veszteségét.

Az ülés 6. napirendi pontjaként vitatta meg és változtatás nélkül, egyhangú szavazással fogadta el a testület a Somogyi
Károly Városi és Megyei Könyvtár által nyújtott szolgáltatásokról szóló beszámolót. A könyvtár képviselője számot adott te-
lepülésünk nevében és számára a központ költségvetésből 2014. évre a Szeged Megyei Jogi Város Közgyűlése döntése alap-
ján a Könyvtári Szolgáltató Rendszer keretében lehívott 1 millió Ft összeg természetbeni felhasználásáról, amely jelentős elő-
nyökkel szolgál településünk könyvtári olvasóközönségének. A kulturális ágazatban, a közművelődés és a könyvtári ellátás
területén a közeljövőben ismét átalakítások várhatóak, egyrészt vonatkozó jogszabályi változások, szervezeti átalakítás és
személyi változások miatt. A részletekről időben tájékoztatni fogjuk Önöket.

(folytatás a 2. oldalon)

Jegyzõi tájékoztató

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselõ-
testülete 2015. májusi ülésén hozott döntéseirõl
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(folytatás a címoldalról)
Az ülés 7. napirendi pontjaként Csongrád város rendőrkapitánya számolt be írásban a képviselő-testület előtt a

Csanytelek község közrendjének és közbiztonságának alakulásáról, amely az elmúlt évben a korábbi évekhez képest (a la-
kosság közérzete ellenére) javulást mutat, mivel a statisztikai számsorok minden ponton erről szólnak. Megállapították a fe-
lek, hogy az önkormányzat és a rendőrség munkakapcsolatában javulást eredményezett az önkormányzat által elfogadott, a
település bűnmegelőzési stratégiájában foglaltak végrehajtása, továbbá a rövidesen élesített közterületi térfigyelő kamera
rendszer üzembe helyezése, amely elsődlegesen a településen élők biztonságérzetének növelését, a közbiztonság erősítését
és a jogellenes cselekmények megelőzését szolgálja közterület-felügyelő alkalmazásával. 

A 8. napirendi pont tárgyalásakor a képviselő-testület egyhangú szavazással döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a
Radnóti u. 2. sz. alatti Egészségügyi Kombinát felújítására. Az épületen belül egy, a mozgáskorlátozottak által használható
WC kialakítását régóta tervezi a testület, de csak annak kialakítása nem lett volna elegendő a működést engedélyező ható-
ságnak, a további elvárásoknak pedig anyagi eszközök hiányában nem tudott az önkormányzat költségvetésében forrást biz-
tosítani. Elodázhatatlan az épület lapos-tetőzetének felújítása, a külső falak szigetelése, az esőcsatornák, az elavult villamos-
hálózat cseréje, az orvosi rendelőkben, az orvosi lakásokban kisebb- nagyobb felújítási munkák elvégzése. A pályázat kiíró-
ja a központi költségvetésből közel nettó 30 millió Ft-ot biztosít a nyertes pályázó számára az egészségügyi alapfeladatok el-
látását szolgáló épület felújítására.  Nyertes pályázat esetén településünk alacsony adóerőképessége kapcsán a beruházási
összköltség 95 %-át támogatja a program Az önkormányzatnak saját forrásként 5 %-os fedezetet kell biztosítania, melyet a
testület a 2014. évi költségvetés pénzmaradványa terhére vállalt.

A képviselő-testület az ülés 9. napirendi pontjaként tárgyalta és változtatás nélkül, egyhangú szavazással fogadta el
Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról szóló átfogó értékelést, amely
tevékenységet jónak értékelt, akárcsak az érintett szervezetekkel való munkakapcsolatot.

Az ülés 10. napirendi pontja keretében – a vonatkozó jogszabályi követelménynek eleget téve – módosította a testület a
Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát és annak beterjesztését rendelte el a Magyar Államkincstár Csongrád Me-
gyei Igazgatóságához, kezdeményezve az alapító okirati változások törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetését. Az egyik
módosítás csak technikai jellegű (kódszám változás) a másik viszont lényeges, eddig a lakosság számára szabadkapacitás ki-
használása címén nyújtott eddigi  fénymásolás,  fax,  parlagfű-irtás érdekében végzett fűnyírás szolgáltatás  megszüntetése,
mivel egyrészt a központi jogalkotó hatályon kívül helyezte a szabadkapacitás kihasználása fogalomkör alkalmazását és
csak alapfeladat ellátását és vállalkozási tevékenységet  ismer el, másrészt vállalkozói tevékenységnek minősítette a hivatal
által önköltségi áron biztosított fax, fénymásolás és a fűnyírás szolgáltatást, ezért ezeket a tevékenységet a jövőben nem vé-
gezheti a hivatal.

A testület a 11. napirendi pontban véleményezte az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító Okirata módosítása na-
pirendjét, melyet változtatás nélkül elfogadott és terjesztett – tagönkormányzatként – a Társulás Társulási Tanácsa elé elfo-
gadásra. A módosítást a Kincstár által hivatalból végrehajtott változtatás lekövetése indokolta.

A képviselő-testület az ülés 12. napirendjeként véleményezte az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki Tagin-
tézménye csoportlétszámának meghatározásában benyújtott előterjesztést. A képviselőknek két változat közül kellett válasz-
tani: vagy a meglévő 4 csoporttal működik tovább a lecsökkent gyermeklétszám miatt kevesebb központi költségvetési tá-
mogatásban részesülő intézmény, melynek működéséhez véglegesen átadott kiegészítő támogatást kell az önkormányzat
idei évi költségvetéséből biztosítani, vagy a lecsökkent gyermeklétszámra és a köznevelési törvényben meghatározott mini-
mális és maximális létszám közötti gyermeklétszámot alapul véve az óvodai csoportlétszámot 4 csoportról 3 csoportra csök-
kenti az azzal járó óvodapedagógus létszám leépítésével. A tárgyban kötelező véleményezési joggal rendelkező szülői mun-
kaközösség, az óvodai alkalmazotti közösség, a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete állás-
pontja a jelenlegi 4 óvodai csoport megtartása mellett szólt.

Az évek óta tartó tendencia, miszerint csökken az óvodába beíratott gyermekek száma, részben a településen élők közül
gyermeket vállalók számának csökkenése miatt, másrészt a településről elköltözők számának növekedését nem ellensúlyoz-
za a településre beköltözött gyermekes családok száma. Nevelési éven belül 10 gyermekkel való létszámcsökkenés egy fél
csoport megszűnését jelenti, mivel a nevelési törvény 13 főben minimalizálja, és 25 főben maximálja az óvodai csoportok
gyermek létszámát. A központi költségvetés a gyermeklétszámhoz szabott közalkalmazotti létszámot finanszírozza, amely a
gyermeklétszám szerint változik, a feladat finanszírozás összege csökken, melyet az önkormányzat költségvetése véglegesen
átadott pénzeszközként (mint kiegészítő önkormányzati támogatás) pótolhat, amennyiben anyagi forrása lehetővé teszi azt.
Az óvoda költségvetése nem tartalmaz pénzügyi fedezetet a jelenlegi 4 csoport december 31. napjáig való jogszabálynak
megfelelő működtetésre, mivel az csak 2015. 06. 30.-ig tervezett. A társulás, mivel önálló, irányított költségvetési forrással
nem rendelkezik, a tagönkormányzatok által nyújtott plusztámogatásból tud a központi költségvetésből lehívott támogatás
kiegészítéseként intézményi gazdálkodást finanszírozni, ezért nincs anyagi fedezet az adott közalkalmazottak illetményének
kiegyenlítésére, amely jogviszony megszüntetését vonja maga után munkáltatói intézkedésként. Az óvoda idei évi költség-
vetése 4 csoportra tervezett, melynek folyamatos működését csak önkormányzati támogatással tudja ellátni, a 4 csoporttal
való működéshez az 5 millió Ft-on túl, a decemberig tartó működéshez további 3 millió Ft anyagi támogatást kellene mellé-
rendelni az önkormányzat pénzmaradványa terhére, amely már más célra (benyújtott pályázatok önerejeként) lekötött, tehát
szabad pénzügyi forrás a 4 óvodai csoport és a jelenlegi óvónői létszám megtartásához nem áll rendelkezésre.

Az ülés 13. napirendi pontjaként véleményezte a testület az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ alapí-
tó okiratának módosítását. Erre azért van szükség, mert a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. áp-
rilis 01. napjával alapított szociális intézmény fenntartói jogát 2015. július 01. nappal átvette a Társulás. A változásnak a
Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetése elengedhetetlen ahhoz, hogy székhely településként a
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központi költségvetésből feladatfinanszírozás címén támogatást tudjon lehívni az intézmény működtetéséhez. A képviselő-
testület elfogadta, és mint tagönkormányzat elfogadásra terjesztette be tárgyi napirendi pontot a Társulás Társulási Tanácsa
elé.

Az ülés 14. napirendi pontjaként véleményezte a testület az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ szak-
mai programját és a Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelyek megléte alapdokumentum az új intézmény régi nevén
működési engedélye, új elnevezése szerint szolgáltatói nyilvántartásba vétele érdekében. A képviselő-testület változtatás nél-
kül elfogadta, és mint alkalmas dokumentumokat beterjesztette a Társulás Társulási Tanácsa elé jóváhagyásra.

A képviselő-testület az ülés 15. napirendi pontja keretében véleményezte a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
Alapító Okirata módosítását. A módosítás indoka, hogy a 3 település (Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek) önkor-
mányzatai képviselő-testületei beintegrálták többek között a házi szociális gondozás szociális alapellátás feladata ellátását,
melyek ellátási formánként megszabott létszámmal működnek. Felgyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezde-
ményezte a házi szociális gondozás alapellátásba felvett jogosultak létszámának 10 fővel való emelését, melyet az illetékes
szakhatóság támogatott, ezért annak alapdokumentumba foglalásával a Kincstárnál kezdeményezhető a törzskönyvi nyil-
vántartásba vétel. A képviselő-testület változtatás nélkül terjesztette be elfogadásra tárgyi napirendi pontot a Társulás Társu-
lási Tanácsa elé. Ez a dokumentum elfogadása kötelező jelleggel hozza az intézmény szakmai programja és a szervezeti és
működési szabályzata véleményezési eljárását a szolgáltatói nyilvántartásba vétel érdekében. A tárgyi napirendi pontot a tes-
tület elfogadta és elfogadásra terjesztette be a Társulás Társulási Tanácsa elé.

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

Tisztelettel:
KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

A képviselő-testület soros, munkatervi ülését 2015. május 29. napján tartotta, ahol 5 napirendi pontot tárgyalt az aláb-
biak szerint.

Az 1. napirendi pont keretében tárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a Roma napra esedékes pályázat benyújtását,
melynek megnyerése esetén lehetőség nyílik arra, hogy idén nyáron színes programokkal szórakoztassa a településen élő,
a programok iránt érdeklődőket.

Az ülés 2. napirendi pontjaként az elnök úr beszámolt a roma gyermekeknek tervezett nyári programok keretében el-
nyert pályázat visszavonásának okáról, melynek legfontosabb eleme, hogy a pályázott összeg alig több mint felét,
400.000.- Ft-ot nyert el az önkormányzat, amely az előzetes számítások szerint nem lett volna elegendő a Balatonon fog-
lalt szállás, utazás és az ellátás költségeinek fedezetére. Ennek ellensúlyozására kárpótolni tervezik a kirándulás elmara-
dása miatt csalódottakat. A programokat előzetesen meghirdetett időpontban, kellő érdeklődés mellett tartjuk meg.

Az ülés 3-4. napirendje keretében véleményezte a testület a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete ál-
tal alkotandó, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizeten-
dő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, ugyanezen tárgykörben a szociális ellátásokról szóló önkor-
mányzati rendelet-tervezetet, melyet változtatás nélkül elfogadott és egyetértett a két önkormányzati rendelet megalkotá-
sával.

Az ülés 5. napirendi pontjaként vitatta meg az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki Tagintézményének a
csoportlétszám meghatározására vonatkozó előterjesztését. A testület annak a véleményének adott hangot, miszerint az
óvodás roma gyermekek elsődleges érdeke, hogy az intézmény továbbra is 4 csoportba osztva lássa el a gyermekek neve-
lését, mert így több idő jut a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására, az iskolára való előkészítésére.

A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 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 májusi ülésén hozott döntéseirõl

Hulladékszállítási ügyben az FBH-NP Nonprofit Kft. 2015. évben a következô

idôpontokban tart ügyfélszolgálatot Csanytelek településen:

2015. július 30. csütörtök 10:00-14:00, 2015. október 29. csütörtök 10:00-14:00.

Telefonszám: 63/483-956
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A Társulás Társulási Tanács soros ülését 2015. május 29. napján tartotta, ahol 9 napirendi pontot tárgyalt és határoza-
tába foglalva hagyott jóvá az alábbiak szerint.

Az 1. napirendi pontban, mint intézmény fenntartó tárgyalta és elfogadta Felgyő és Csanytelek Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete véleményét az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki Tagintézménye csoportlétszámának
meghatározásáról. A 71 főre csökkent óvodáskorú gyermeklétszámhoz rendelt és a központi költségvetésből feladat finan-
szírozás címén támogatásként lehívott összeg nem elegendő a köznevelési feladat ellátásához, ezért a munkáltató átszer-
vezéssel, a munkavállalói létszám gyermeklétszámhoz való igazításával 1 fő óvónő, 1 fő pedagógus asszisztens és 1 fő
technikai kisegítő jogviszonya megszüntetéséről kell gondoskodnia.

A Társulás Társulási Tanácsa ülése 2. napirendi pontjában jóváhagyta az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító
Okirata módosítását, figyelembe véve a 3 Tagönkormányzat napirend elfogadására benyújtott előterjesztésében foglalta-
kat. 

Az ülés 3. napirendje keretében tárgyalta az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapközpont Alapító Okirata módosítá-
sát és a Tagönkormányzatok tárgyra vonatkozó véleménye alapján, a beterjesztett dokumentumot változtatás nélkül jóvá-
hagyta és kötelezte a szükséges intézkedések megtételére a Társulás törvényességi felelősét.

Az ülés 4. napirendi pontjaként tárgyalta a Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapközpont
szakmai programjaiban és szervezeti és működési szabályzatában foglaltakat, melyet a 3 Tagönkormányzat és Csongrád
Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogató véleménye alapján, változtatás nélkül jóváhagyott annak érdekében,
hogy az intézmény működési engedélye módosítása érdekében szükséges intézkedés megtörténhessen.

A Társulás Társulási Tanácsa az ülés 5.-6. napirendi pontjaként tárgyalta, figyelembe vette a Tagönkormányzatok tárgy-
ban meghozott véleményét, és meghatározta a Társulás fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti intézményekben
nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások 2015. évi intézményi térítési díja összegét, melyet a Társulás székhely telepü-
lése önkormányzati rendeletbe rögzítve tesz kötelezővé az ellátásokat 4 településen igénybe vevők számára. 

A Társulás Társulási Tanácsa az ülés 7-8. napirendjeként a Tagönkormányzatok tárgyban meghozott döntését alapul
véve megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ alapító okiratának módo-
sítását és a szociális intézmény szakmai programjaiban és a szervezeti és működési szabályzatában foglaltakat, mellyel le-
hetővé válik az eddigi házi szociális gondozásban részesülők létszámának Felgyő községben való emelése, melynek érde-
kében szükséges intézkedések megtételére adott utasítást.

Az ülésen a 9. napirend keretében Bedő Tamás, Csongrád Város Önkormányzata polgármestere adott tájékoztatást
Csongrád város területén végrehajtott és tervbe vett, az egészségügy átszervezése terén elért pozitív változásokról, benne
az orvosi ügyelet ellátása módjáról, melyben mind a 4 település, mint kistérséget alkotó formáció, érdekelt.  

A Társulás Társulási Tanácsa ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon az
Atmöt címszó alatt és a www.kozadattár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is hozzá-
férhető. 

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

Jegyzõi tájékoztató

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa májusi ülésén hozott döntéseirõl

GGyyöönnyyöörrűű  ttaavvaasszzii  vviirráággookkaatt  aaddoommáánnyyoozzootttt a Remény
Szociális Alapszolgáltató Központ telephelyének kertjébe
Papp Balázsné és Kovácsné Habling Teréz. Önzetlen fel-
ajánlásukat köszöni az intézmény vezetője és munkatársai.

KKoorrmmáánnyyzzaattii  sszzáánnddéékk  2015-2017. között a teljes foglal-
koztatottság megvalósítása, valamint ezzel összefüggésben
a jövedelempótló támogatások (pl. foglalkoztatást helyette-
sítő támogatás) kivezetése. Ezzel összhangban a 2015. évi
„Start-munkaprogram” keretében magasabb létszámú ál-
láskereső bevonásával került megtervezésre a 2015. évi köz-
foglalkoztatás. Ezzel kapcsolatban 2015. május 22-én 10 órai
kezdettel kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássii  sszzaakkmmaaii  kkoonnzzuullttáácciióótt  ttaarrttoottttaakk
a Csanyteleki Faluházban. Kiemelt kormányzati cél, hogy

minél sikeresebb legyen a Csongrád megyei közfoglalkoz-
tatás.

CCsseerréékk  aa  sszzeeggvváárrii  sszzöövveettkkeezzeett  éélléénn..  Egy nap alatt me-
nesztették a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet három
vezetőjét. A felügyeleti szerv szerint megsértették az integ-
rációs törvény egyes rendelkezéseit, de a befektetők pénze
biztonságban van. Váratlanul, egy taggyűlésen közölték a
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet vezetésével, hogy
azonnali hatállyal megszűnik a pozíciójuk – értesültünk ol-
vasóinktól. A községben változatos információk láttak nap-
világot, van, aki politikai döntést, más a további biztonsá-
gos működés érdekében meghozott lépést sejt. A takarék-
szövetkezetek működését két szerv, a Szövetkezeti Hitelin-

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

((22001155..  mmáájjuuss))



tézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ) és a takarékszövet-
kezeti integráció – amely bizonyos vélekedések szerint biz-
tonságos védőernyő, mások szerint közönséges lenyúlás,
durva beavatkozás – központi bankja, a Magyar Takarék-
szövetkezeti Bank Zrt. (Takarékbank) figyeli. A mostani
ügyről helyben senki nem jogosult nyilatkozni, mindössze
az előbbi testület szóvivőjéhez intézhettünk kérdéseket. A
váltásra azért volt szükség, mert a takarékszövetkezet veze-
tése megsértette az integrációs törvény egyes rendelkezése-
it, valamint a Takarékbank kötelező érvényű szabályzatait,
közölte Pulay Kristóf, az SZHISZ szóvivője.

Az integrációs szervezet és a Takarékbank azért döntött
az igazgatóság elnöke és két ügyvezető igazgató meneszté-
se mellett, mert a jogszabálysértés huzamosabb ideje fenn-
állt, és a takarékszövetkezet vezetése nem orvosolta azt. A
részletek nem nyilvánosak – válaszolta érdeklődésünkre. A
befektetők megnyugtatására kijelentette: mindez nem befo-
lyásolja az intézmény működését, az ott elhelyezett megta-
karítások teljes biztonságban vannak. – A Szegvár és Vidé-
ke Takarékszövetkezet ugyanis 2014 decembere óta tagja a
Takarékok Garanciaközösségének, így a takarékszövetke-
zetben elhelyezett megtakarításokat kettős védelmi rend-
szer: az Országos Betétbiztosítási Alap mellett a takarékok
saját Tőkefedezeti Alapja is védi.

A garanciaközösség révén a takarékszövetkezetek, így a
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, illetve az integráció
egésze mögött is egységesen közel 300 milliárd forintnyi
konszolidált tőke áll – részletezte. Az ideiglenesen kineve-
zett új vezetés a jogszabálysértést megszüntette. A Takarék-
bank a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet operatív ve-
zetésével 180 napra két – információink szerint egy főváro-
si és egy szentesi – ideiglenes ügyvezetőt bízott meg. Az új
vezetőséget a közgyűlés választja meg. (Forrás: delmag-
yar.hu)

NNiippppoonn  ZZeennggoo  CCssaannyytteelleekkii  CCssooppoorrtt..  
A Faluházban 2014. szeptember 09. napja óta minden

kedden 17–18 óra között Nippon Zengo edzést tart Veres
Irén edző. 2015. február 12. óta pedig csütörtökönként
Alakformáló Aerobic is megrendezésre kerül Veres Irénnel
a Faluházban. 

A rendszeres sportolás hatására Nipppon Zengo Cso-
port alakult Csanyteleken, tagjai rendszeresen részt vesz-
nek a környéken tartott és az országos sportrendezvénye-
ken is,, sőt számos alkalommal fel is léptek már a tagok Ve-
res Irén edzővel a színpadon is.

2015. március 29-én a szentesi Dr. Papp László Városi

Sportcsarnokban rendezték meg az VV..  VVaallddoorr  NNiippppoonn
ZZeennggoo  GGiiggaa  FFeesszzttiivváálltt,, amelyen Csanytelekről jelen volt
Nagyváradi Helga, Erhardné Gémes Adrienn, Lászlóné
Nagy Beatrix, Nagy Angéla, Antal Evelin és Baliné Pálfi
Ágnes. A délelőtt 11 órakor kezdődő megnyitót követően az
érdeklődők kipróbálhatták a Nippon Zengo és a Zumba
egyedi mozgásformáit, továbbá együtt hangolódhattak rá
az Alakformáló Tornára és a Cardio Fight-ra. A rendezvé-
nyen vizsgára is sor került, melynek keretében Baliné Pálfi
Ágnes és Nagyváradi Helga fehér (1.), Nagy Angéla,
Lászlóné Nagy Beatrix és Erhardné Gémes Adrienn pedig
kék (2.) szintre lépett. Edzőjük, Veres Irén teljesítette a feke-
te (legmagasabb) szintet. Ezúton gratulálunk nekik elért
eredményükért.

A V. Valdor Nippon Zengo Giga Fesztivál keretein belül
AAllaakkffoorrmmáállóó  AAeerroobbiicc  eeddzzéésstt tartott Veres Irén. Az edzésen,
a színpadon vele együtt lépett fel Nagy Angéla, csanyteleki
lakos is. A Csanytelekről érkező sportolni vágyó hölgyek
pedig az első sorban tornáztak közösen velük, erősítve az
összetartozást. 

Részt vettek a 2015-ös FitBalance fesztiválon Budapes-
ten 2015. április 26. napján, ahol egész nap a sportolás je-
gyében zajlott. 

2015. április 25-én az alakformáló aerobic csoport Veres
Irén vezetésével, fellépett Csongrádon a Tavaszi Egészség-
napok alkalmával, flexi-bar bemutatóval, majd közös torná-
ra hívták a programon résztvevőket. 

2015. május 1.-én az alakformáló csoport Veres Irén ve-
zetésével, fellépett Bakson.

A csoport készül a Csanyteleki Falunapokon történő fel-
lépésére is, ahol nemcsak közös sportolás vár rájuk, hanem
a főzőversenyre is beneveztek.

Veres Irén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium program-
ja keretien belül 2015. május 30. napjára szervezett Kerék-
párral 7 határon című programot, mely keretében Szentes-
ről Ópusztaszerre kerékpároztak el a lelkes sportolni vá-
gyók, melyhez Csongrádon, Felgyőn, Csanyteleken és
Bakson is lehetett csatlakozni. A csanyteleki csatlakozás a
Faluház előtt valósult meg, ahol víz és mosdólehetőséget
biztosítottak a résztvevőknek.

Továbbra is várnak minden érdeklődőt a Faluházba
minden hét keddjén 17:00-18:00 NNiippppoonn  ZZeennggoo,, szerdáján
18:00-20:00 jjóóggaa és csütörtökén 17:00-18:00 aallaakkffoorrmmáállóó  aaee--
rroobbiicc edzésekkel. 

KKaattóó  PPáállnnéé jegyző
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Ez évben május 5-én második alkalommal rendeztek véradást a csanyteleki orvosi rendelőben. Ezen a délutánon 62
fő adott vért és egy új véradót is köszönthettünk. A véradás után vacsorával köszöntük meg az önzetlen segítségnyúj-
tást. A vacsorát a KÉBSZ Kft. konyháján főzték. 

A véradás és a vacsora megrendezésében támogattak bennünket: Németh Sándor Gazdabolt, Csanyi Húsbolt, Erhard
Gyula, Mrlják József, Darabos Pékség. Nagyon szépen köszönjük a támogatásukat. Itt szeretném megköszönni a segítsé-
get: Kovácsné Lajos Szilvia, Kovácsné Habling Teréz és Gál Jánosnénak és a konyhai dolgozóknak a segítségét.

SSiimmoonn  OOttttóónnéé

Köszönet!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a településen folyó
szennyvízcsatorna- és szennyvíztisztító-mű kiépítése fél-
időhöz érkezett. Az alábbi utcákban készült el, épült ki a ge-
rincvezeték, összesen 482 bekötéssel: Járandó u., Nagy Im-
re u., József Attila u., Arany János u., Ady Endre u., Árpád
u., Baross Gábor u., Bercsényi u., Botond u., Kossuth u.,
Szent László u., Petőfi Sándor u., Gárdonyi utcán.

A közeljövőben (2015. június-július) kerül sor a gerinc-
vezeték még hiányzó részeinek fektetésére, majd 212 db be-
kötése kivitelezésére. Ahhoz, hogy határidőre megvalósul-
hasson a beruházás, elengedhetetlen az Önök közreműkö-
dése az un. házi bekötések kivitelezése körében, melyhez a
fővállalkozó képviseletében eljárni jogosult nyújt segítséget
abban, hogy az érintett ingatlantulajdonos költségén be-
szerzendő szabványos ccssőő és iiddoommookk szükséges mennyisé-
gét – térítésmentesen – ffeellmméérrii,, mellyel pénz és idő takarít-
ható meg. Felhívom a figyelmet arra, hogy a megadott
szabványtól eltérő minőségű csővel, idommal készült házi
bekötést a jövőbeni üzemeltető (Alföldvíz Zrt.) nem fogja
átvenni!!

Tájékoztatom az érintett ingatlantulajdonosokat arról,
hogy 22001155..  jjúúnniiuuss  hhóónnaappttóóll  minden munkanapon 9 órától
16 óráig, szombaton 8 órától 12 óráig a Magic Force Bt-nél
(vasasbolt) a szennyvíz házi bekötéséhez szükséges sszzaabbvváá--
nnyyooss  ccssőő,,  és iiddoommookk  mmeeggvváássáárroollhhaattóókk  FFoorrggóó  LLaacciinnááll,,  aa  KKooss--
ssuutthh  uuttccaaii  bboollttbbaann..

Az említett anyagok árfekvése – a leendő üzemeltető és
önkormányzatunk közreműködése következtében – tudo-
másunk szerint lényegesen előnyösebb a környékben be-
szerezhető anyagok áránál, kevesebb a szállítás költsége és
az esetleges pótlás, csere is könnyebben lebonyolítható,
ezért önkormányzatunk ajánlja ezt a praktikus beszerzési
lehetőséget.

AA  hháázzii  bbeekkööttéésseekkeett  önállóan, saját kivitelezésben meg-
valósítani nem képes ingatlantulajdonosok figyelmébe
ajánlom FFoorrggóó  MMiihháállyy mmééllyyééppííttőő--kköözzmműűééppííttőő  tteecchhnniikkuuss  hhee--
llyyii  vváállllaallkkoozzóótt  (30/743-35-83-as telefonszámon elérhető),
aki –megrendelés esetén – szakszerűen, nagy gyakorlattal,
szabványos csőanyaggal, szerelvényekkel, rövid határidő-
vel, garanciával végzi a szennyvízcsatornázás hháázzii  bbeekkööttéé--
sseekk  kkiivviitteelleezzéésséétt..

FFoonnttooss,, hogy aa  hháázzii  bbeekkööttéésseekk  eellkkéésszzííttéésséétt  kköövveettőőeenn  aa
sszzeennnnyyvvíízz  hháázzii  bbeeeemmeellőő  ttaarrttáállyyhhoozz  vveezzeettéésséétt  sszzoollggáállóó  rráákköö--
ttőő  sszzeennnnyyvvíízzvveezzeettéékk  eellttaakkaarráássaa  ((aazz  iinnggaattllaannttuullaajjddoonnooss  kköölltt--
ssééggéénn  kkiiáássootttt  áárrookkbbaa  hheellyyeezzeetttt  sszzeennnnyyvvíízzccssőő  bbeetteemmeettééssee))

ccssaakk  aazz  üüzzeemmeelltteettőő  AAllffööllddvvíízz  ZZrrtt..  kkééppvviisseellőőjjéénneekk  hheellyysszzíínnii
sszzeemmllééjjee  uuttáánn  lleehheettssééggeess,, mert a szemle nélkül eltakart ve-
zeték beüzemelését az Alföldvíz Zrt. nem engedélyezi, ez
pedig akadályozza a próbaüzem beindítását, tehát az egész
beruházás szabályszerű megvalósítását, melyben való köz-
reműködésüket előre is köszönöm!

Legalább ennyire fontos az áátteemmeellőő  sszziivvaattttyyúúkk  bekötése
és annak szakszerű kivitelezése, amely két fázisban zajlik:

első fázis: a ffőővváállllaallkkoozzóó az ingatlantulajdonos által
megjelölt területen házi beemelő tartályba helyezett
szennyvízszivattyú, a 2 méteres körzetébe telepített kapcso-
lószekrény és eezzeekk  vviillllaammooss  kkáábbeelllleell  ttöörrttéénnőő  öösssszzeekkööttéésséétt
ttéérrííttééssmmeenntteesseenn  vvééggzzii!!

második fázis: aazz  iinnggaattllaannttuullaajjddoonnooss  ssaajjáátt  kkööllttssééggéénn  kell,
hogy gondoskodjon az áramvételi ponttól való szakszerű
lekötésről a telepített kapcsolószekrényig. Ebben nyújt se-
gítséget minden érintett ingatlantulajdonos számára VViiddááccss
LLáásszzllóó,, aki a 30/995-01-95-ös telefonszámon elérhető.

A felelősségvállalás miatt és az üzemeltető elvárásának
való megfelelés érdekében szükséges olyan dokumentum
beszerzése (éritésvédelem tanúsítása), amely tanúsítja a vil-
lanyszerelési munka szakszerű elvégzését, melyet Mucsi
Ferenc - DÉMÁSZ Partner - vállalkozó jogosult kiadni, aki
a 20/97-52-957-es telefonszámon érhető el.

ÖÖsssszzeeffooggllaallvvaa::  a feladatok sorrendje:
1.) aannyyaaggsszzüükksséégglleett  ffeellmméérrééssee  a házi bekötéshez;
2.) a felmérésnek megfelelő mennyiségű és szabványos

áárruukk  ((ccssöövveekk,,  iiddoommookk))  mmeeggvváássáárrlláássaa;;
3.) aa  hháázzii  bbeekkööttééssii  hháállóózzaatt  kkiiaallaakkííttáássaa  (fürdőszobából ki-

vezető cső és a házi beemelő tartály összekötése, tisz-
títóakna kialakítása (ha szükséges), átvétele előtt (ta-
karás nélkül) kivitelezői nyilatkozattal;

4.) áátteemmeellőő  sszziivvaattttyyúú  kkaappccssoollóósszzeekkrréénnyyee  bbeekkööttééssee - ta-
núsítvány birtokában - az ingatlan áramvételi helyére.

AA  hháázzttaarrttáássii  ((kkoommmmuunnáálliiss))  sszzeennnnyyvvíízz  hháázzii  bbeeeemmeellőő  ttaarr--
ttáállyyhhoozz  vveezzeettééssee  --  aa  mmeeggaaddootttt  mmiinnőőssééggűű  ccssőő,,  aa  sszzüükkssééggeess
iiddoommookk,,  aa  lleeffeekktteettéésshheezz  sszzüükkssééggeess  áárrookkáássááss--bbeetteemmeettééss  kköölltt--
ssééggee,,  ttoovváábbbbáá  aa  bbeeeemmeellőő  sszziivvaattttyyúú  mműűkkööddééssééhheezz  sszzüükkssééggeess
eelleekkttrroommooss  áárraamm--vvéétteelleezzééssii  lleehheettőősséégg  --  ffeenntteebbbb  rréésszzlleetteezzeetttt
--  bbiizzttoossííttáássaa  tteehháátt  aazz  éérriinntteetttt  iinnggaattllaann--ttuullaajjddoonnoosstt  tteerrhheellii..

A település érintett részén a sorrendbeli feladatok folya-
matosságával kb. augusztus végére érhető el azok megvaló-
sítása.

Köszönjük megértő együttműködésüket!
Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

Tájékoztató a szennyvízcsatorna
beruházás lakossági feladatairól
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„Tisztelt Kopasz Imréné!
Ezúton is megköszönjük eddigi munkáját és segítségét a

Hálózat a közösségért programban. A 2014 májusa óta be-
nyújtott pályázatokra 33117700 esetben 116677..220033..221188..--  FFtt összeg-
ben tudtunk támogatási szerződést kötni.

Újra megnyílt a pályázati lehetőség aa  hhááttrraalléékkmmeenntteess  ffoo--
ggyyaasszzttóókknnaakk  aazz  áárraammddííjj  ffiizzeettééss  ttáámmooggaattáássáárraa..  AA  ppáállyyáázzaattoo--
kkaatt  22001155..0055..1111--ttőőll  lleehheett  bbeennyyúújjttaannii  aa  HHáállóózzaatt  aa  kköözzöössssééggéérrtt
pprrooggrraamm  wweebbllaappjjáánn  22001155..  jjúúnniiuuss  2222--iigg. A díjhátralékos fo-
gyasztók számára a támogatási pályázat folyamatos 2015.
szeptember 15-ig.

A hátralékmentes kategóriában az alábbi alcsoportok
különülnek el:

– rreennddsszzeerreesseenn  ffiizzeettőő,,  nneehhéézz  sszzoocciiáálliiss  hheellyyzzeettbbeenn  lleevvőő
ffooggyyaasszzttóó – támogatás összege: 15000.- Ft

– eellőőrreeffiizzeettőőss  mméérrőővveell  rreennddeellkkeezzőő,,  hhááttrraalléékkmmeenntteess  ffoo--
ggyyaasszzttóó – támogatás összege: 9000.- Ft 

– aazz  EEDDFF  DDÉÉMMÁÁSSZZ--nnááll  pprrooggrraammttóóll  ffüüggggeettlleenn  rréésszzlleettffii--

zzeettééssii  mmeeggáállllaappooddáásstt  kkööttöötttt,,  aazztt  ttaarrttaannii  ttuuddjjaa  ééss  mmááss  eell--
mmaarraaddáássaa  nniinnccss – támogatás összege: 15000.- Ft (ezt
ajánljuk azoknak a 2014-ben pályázóknak, akik 2014-
ben kaptak támogatást és most elmaradásuk van vagy
a tárgyhavi számlák vagy a nagyobb összegű elszámo-
ló számla megfizetésében.)

Kérjük, hogy a hátralékmentes kategóriában pályázók-
nak hívják fel a figyelmét aa  ppoonnttooss,,  hhaattáárriiddőőrree  ttöörrttéénnőő
sszzáámmllaa  ffiizzeettééss  ffoonnttoossssáággáárraa.. Tapasztalataink szerint mini-
mális késedelem miatt esnek el a támogatástól a pályázók.
Amennyiben a támogatott pályázó nem fizeti időre a szám-
láit, csak csúszással, akkor ebben a kategóriában nem tud
támogatást kapni, még ha szociálisan nagyon rászorult is.”

Tisztelt Csanytelekiek, akik úgy érzik, részt kívánnak
venni a pályázatban, az idő rövidsége miatt minél hama-
rabb keressenek fel a Családsegítő Szolgálatnál.

Tisztelettel
KKooppaasszz  IImmrréénnéé

A Magyar Máltai
Szeretetszolgálattól érkezett!

KKüüllöönnlleeggeess  jjooggsseeggééllyysszzoollggáállaattoott  mműűkkööddtteett  eeggyy
aallaappííttvváánnyy  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn::  aazzookknnaakk  nnyyúújjtt  iinnggyyeenneess  jjooggii
sseeggííttssééggeett,,  aakkiikkeett  ppsszziicchhiiááttrriiaaii  oosszzttáállyyoonn  vvaaggyy  iinnttéézzeettbbeenn
éérrtt  sséérreelleemm  vvaaggyy  vviisssszzaaééllééss..  

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány, amely 1994 óta működik Magyarországon, a
pszichiátriákon történő visszaélések széles skálájával
találkozik: sajnos gyakoriak a kényszerkezelések, a túlgyó-
gyszerezések, az indokolatlan fizikai kényszerítések, és
bizony még ma is elektrosokkolnak embereket. Az elmúlt
húsz évben panaszosok ezrei fordultak a jogvédő
alapítványhoz, és nagyon sok esetben sikerült nekik
hatékony segítséget vagy jogi kompenzációt nyújtani. Egy
alkalommal egy nő kereste fel az Alapítványt, akit férje egy
pszichiáter segítségével, akarata ellenére, jogtalanul szállít-
tatott pszichiátriára. A jogvédő szervezet segítségével jogi
eljárás indult, melynek következtében a bíróság a panas-
zosnak 700 000 forint kártérítést ítélt meg. Egy másik eset-
ben egy nő az Alapítványt azzal kereste meg, hogy éde-
sanyja kis híján belehalt a pszichiátriai „gyógyszerezésbe”
egy vidéki kórházban; életét csak a családtagok közbea-
vatkozása és a gyors orvosi segítség mentette meg. Az
Alapítvány munkájának köszönhetően előbb az Orvosi
Kamara marasztalta el, majd a büntető bíróság is bűnösnek
találta és elítélte a visszaélést elkövető pszichiátert.

A feltárt problémákról a törvényhozókat és a nyil-
vánosságot rendszeresen tájékoztatja kiadványokkal, újság-
cikkekkel, tévéműsorokban és kiállítások szervezésével az
emberi jogvédő alapítvány. Ahogyan a pszichiátriai vissza-
élések nem korlátozódnak csupán Magyarországra, úgy a

jogvédő szervezet is nemzetközileg működik, Los Angeles-
i székhellyel. Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
(CCHR) nemzetközi non-profit szervezetét 1969-ben alapí-
tották, abban az időben, amikor a pszichiátriai kezeltek a
társadalmak meglehetősen elfeledett rétegét jelentették. Az
élet igazolta, hogy a CCHR munkája létfontosságú az egész
világon: e nemzetközi non-profit szervezet segített lele-
plezni a dél-afrikai pszichiátriai rabszolgatáborokat, ahol az
apartheid idején fekete páciensek tízezreit dolgoztatták rab-
szolgaként – s mindezt a pszichiáterek „ipari terápiának”
nevezték. Olaszországban kormányzati hivatalnokokkal és
parlamenti képviselőkkel együtt a CCHR olaszországi
szervezete vizsgálatokat végzett az ország koncentrációs
táborokra emlékeztető pszichiátriai intézeteiben, ami szá-
mos intézmény bezárását eredményezte. Kaliforniában a
CCHR érte el 1976-ban, hogy a pácienseket az elektrosokk-
kezelést megelőzően kötelezően tájékoztassák a kezelésről,
és csak az illető beleegyezésével hajthassák végre azt.
Miután nemzetközi precedenst teremtett, ezt a szabályozást
a világ sok más országában szintén elfogadták.

HHaa  ccssaallááddttaaggjjaa,,  bbaarrááttjjaa,,  iissmmeerrőőssee  ppsszziicchhiiááttrriiaaii  vviisssszzaa--
éélléésseekk  vvaaggyy  ffééllrreekkeezzeellééss  áállddoozzaattaa  lleetttt,,  vvaaggyy  bbáárrmmiillyyeenn  sséérreell--
mmeett  kkeelllleetttt  eellsszzeennvveeddnniiee  ppsszziicchhiiááttrriiáánn,,  aazz  AAllaappííttvváánnyytt  aalláább--
bbii  eelléérrhheettőőssééggeekkeenn  kkeerreesshheettii  mmeegg::

ÁÁllllaammppoollggáárrii  BBiizzoottttssáágg  aazz  EEmmbbeerrii  JJooggookkéérrtt
TTeelleeffoonn::  0066  11  334422--66335555
MMoobbiill::  0066  7700  333300--55338844

EE--mmaaiill::  panasz@cchr.hu
WWeebboollddaall::  www.emberijogok.hu

AAzz  AAllaappííttvváánnyy  mmiinnddeenn  iinnffoorrmmáácciióótt  bbiizzaallmmaassaann  kkeezzeell..

Ingyenes jogsegély pszichiátriai
visszaélések esetén
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Tisztelettel tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát,
hogy Dr. Bálint Beatrix  Ph. D. főigazgató és Prof. Dr.
Somfay Attila Ph. D. dél-alföldi regionális pulmonológus
szakfőorvos úr jóváhagyásával, CCssaannyytteelleekk  községben a la-
kossági tüdőszűrést 2015. jjúúnniiuuss  1155--1188..  kköözzöötttt    /4 szűrési
nap / ütemeztünk be.

A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó szabályok a
kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető be-
tegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egész-
ségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásá-
ról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet, továbbá a térítési
díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgálta-
tások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) korm. rende-
let alapján:

••  4400  éévveess  kkoorr  ffeelleetttt aa  ttüüddőősszzűűrrőő  vviizzssggáállaatt  éévveennttee  eeggyy  aall--
kkaalloommmmaall,,  bbeeuuttaallóó  nnééllkküüll,,  ttéérrííttééssmmeenntteesseenn vveehheettőő
iiggéénnyybbee

••  4400  éévveess  kkoorr  aallaatttt::
––  aa  mmeeggeellőőzzőő  ccééllúú ttüüddőősszzűűrréésséérrtt  ttéérrííttééssii  ddííjjaatt  kkeellll  ffii--
zzeettnnii,,  mmeellyynneekk  öösssszzeeggee::  11770000  FFtt
––  JJáárrvváánnyyüüggyyii  sszzeemmppoonnttbbóóll iinnddookkoolltt  eesseettbbeenn  ((ttbbcc
ggyyaannúú)),,  hháázziioorrvvoossii  bbeeuuttaallóóvvaall  ttéérrííttééssmmeenntteesseenn  iiggéénnyy--
bbee  vveehheettőő

••  AA  ffooggllaallkkoozzááss  eeggéésszzssééggüüggyyii ((„„AAllkkaallmmaassssáággii””))  vviizzssggáá--
llaatt  kkoorrttóóll  ffüüggggeettlleennüüll  ttéérrííttéésskköötteelleess  vviizzssggáállaatt.. TTéérrííttééssii
ddííjj::  11770000  FFtt..

••  NNeemm  kkeellll  ttéérrííttééssii  ddííjjaatt  ffiizzeettnnii  aa  ttüüddőősszzűűrrőő  vviizzssggáállaa--
ttéérrtt,,  hhaa  aannnnaakk  iiggéénnyybbeevvéétteelléérree  aa  sszzaakkkkééppzzééssrrőőll  sszzóóllóó
11999933..  éévvii  LLXXXXVVII..  TTöörrvvéénnyy  22..§§..  ((11))  bbeekkeezzddééss  aa))--cc))  ppoonntt--
jjaa  sszzeerriinnttii  sszzaakkkkééppzzééssii  iinnttéézzmméénnyyeekkbbeenn  ookkttaattáássbbaann
rréésszzeessüüllőőkk sszzaakkmmaaii  aallkkaallmmaassssáággii  vviizzssggáállaattaaii  kkeerreettéé--
bbeenn  kkeerrüüll  ssoorr..
AA  ttöörrvvéénnyy  hhaattáállyyaa  aalláá  ttaarrttoozzóó  sszzaakkkkééppzzééssii  iinnttéézzmméé--
nnyyeekk::
––  sszzaakkkköözzééppiisskkoollaa
––  sszzaakkiisskkoollaa,,  iiddeeéérrttvvee  aa  ssppeecciiáálliiss  sszzaakkiisskkoolláátt  ééss  aa
kkéésszzssééggffeejjlleesszzttőő  ssppeecciiáálliiss  sszzaakkiisskkoolláátt
––  ffeellssőőookkttaattáássii  iinnttéézzmméénnyy
((AA  sszzűűrrőővviizzssggáállaatt  ttéérrííttééssmmeenntteess  iiggéénnyybbeevvéétteellééhheezz
mmiinnddeenn  eesseettbbeenn  aa  vviizzssggáállaattkkéérrőő  ookkttaattáássii  iinnttéézzmméénnyy
iisskkoollaaoorrvvoossáánnaakk  bbeeuuttaallóójjaa  sszzüükkssééggeess..))

AA  4400  éévv  ffeelleettttii  bbiizzttoossííttoottttaakk  rréésszzéérree  aazz  éévveennttee  eeggyy  aallkkaa--
lloommmmaall  iiggéénnyybbee  vveehheettőő  ttéérrííttééssmmeenntteess  llaakkoossssáággii  ttüüddőősszzűűrréésstt
ccssaakk  aabbbbaann  aazz  eesseettbbeenn  ttuuddjjuukk  eellvvééggeezznnii,,  aammeennnnyyiibbeenn  rreenn--
ddeellkkeezznneekk  aa  mmoobbiill  sszzűűrrééss  hheellyysszzíínnéénn  áállllaannddóó  vvaaggyy  iiddeeiiggllee--
nneess  llaakkccíímmmmeell..  EEnnnneekk  hhiiáánnyyáábbaann  sszzíívveesskkeeddjjeenneekk  ffeellkkeerreess--
nnii  aa  llaakkóóhheellyyüükk  sszzeerriinntt  iilllleettéékkeess  ttüüddőőggoonnddoozzóó  iinnttéézzeetteett..

A térítésköteles foglalkozás egészségügyi tüdőszűrést
valamennyi szűrésre jelentkező biztosított részére elvégez-
zük. Térítési díj: 1700 Ft.

TTüüddőősszzűűrrééss  ttéérrííttééssii  ddííjjáánnaakk  bbeeffiizzeettééssee::
AA  ttüüddőősszzűűrrééss  ttéérrííttééssii  ddííjjáátt  aa  sszzűűrrőőbbuusszzoonn  kkéésszzppéénnzzzzeell

kkeellll  kkiiffiizzeettnnii,,  aa  sszzűűrrőővviizzssggáállaatt  eellvvééggzzééssee  eellőőtttt..  AA  sszzűűrrőőbbuusszz
ddoollggoozzóóii  sszzáámmlláátt  áállllííttaannaakk  kkii  aa  bbeeffiizzeettééssrrőőll,,  mmeellyynneekk  eellssőő
ppééllddáánnyyáátt  mmeeggkkaappjjaa  aa  sszzűűrrééssrree  jjeelleennttkkeezzőő  ppáácciieennss..

TTüüddőősszzűűrrééssii  eerreeddmméénnyyeekk  kkiiaaddáássaa::  
A térítésköteles tüdőszűrések negatív eredményeit a tü-

dőszűrés elvégzése után 4 héten belül postázzuk DDrr..  SStteennggll
ÉÉvvaa  hháázziioorrvvooss részére. A térítésmentes szűrési eredmények
az eddigi gyakorlatnak megfelelően átvehetők a szűrés el-
végzése után 4 héttel a területileg illetékes Tüdőgondozó
Intézetben / Csongrád /. A tüdőszűrésen kiemelt lakosok
továbbvizsgálása akár térítésköteles akár térítésmentes tü-
dőszűrésről van szó, az illetékes Tüdőgondozó Intézet /
Csongrád / végzi el. 

SSzzűűrrééssii  iiddőőppoonnttookk::
2015. 06. 15.         hétfő 09.00 - 13:00
2015. 06. 16.         kedd 09.00 - 13:00
2015. 06. 17.         szerda 09.00 - 13:00
2015. 06. 18.         csütörtök 09.00 - 13:00
SSzzűűrrééss  hheellyysszzíínnee:: ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaaii  bbeettoonnppáállyyáánnááll  
AA  sszzűűrrééssrree  jjeelleennttkkeezzőőkk  aa  TTAAJJ  kkáárrttyyáájjuukkaatt  ((bbeetteeggbbiizzttoossíí--

ttáássii  kkáárrttyyaa))  ééss  aa  llaakkccíímmkkáárrttyyáájjuukkaatt  sszzíívveesskkeeddjjeenneekk  mmaagguukk--
kkaall  hhoozznnii  aa  ttüüddőősszzűűrrééssrree!!  VVáárraannddóóss  ééss  sszzooppttaattóóss  nnőőkk  aa  ttüü--
ddőősszzűűrréésstt  nneemm  vveehheettiikk  iiggéénnyybbee!!

A szűrővizsgálatokat a lakosság egészségének megőr-
zése és a betegségek korai felkutatásának érdekében vé-
gezzük! Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórhá-
za Tüdőgondozó Intézet

6722 Szeged, Török u. 3. Tel.: 62/549-830, Fax: 62/549-
831, www.deszkikorhaz.hu

Tüdõszûrés!

KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYY
Banki károsultak és eladósodott családok részére INGYENES segítségnyújtási lehetőség.

Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással kapcsolatos feladataiban.
A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkező ügyfelek részére

ingyenes válságkezelési tanácsadást biztosítunk.
Az eladósodott családok részére tanácsadást biztosítunk most, illetve a későbbi magáncsőd eljárások során.

Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem támogatott hitelek) esetében pénzügyi visszatérítési
és könnyítési segítséget biztosítunk. (Ez határidős, csak az elkövetkező 2 hónapban van rá lehetőség)

Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület
70/253-2910, 70/432-8868

valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu
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A Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járá-
si Hivatal Járási Földhivatala 2015. évben vizsgálja a
hasznosítási kötelezettség, ideiglenes – és mellékhaszno-
sítási kötelezettség betartását, az újrahasznosítás meg-
szüntetésének bejelentését, felméri az újrahasznosítást
igénylő, arra alkalmas területeket, a művelési ág megvál-
tozásának bejelentését, ellenőrzi a természetbeni állapo-
tot és az ingatlan-nyilvántartás tartalmának egyezőségét,
a földminősítési mintaterek helytállóságát, az engedély
nélküli más célú hasznosításokat, a termőföld engedély
nélküli más célú hasznosítása esetén az elrendelt eredeti
állapot helyreállítását, a beruházási célterületek mellék-
hasznosítását, illetve ideiglenes hasznosítási kötelezett-
ség teljesítését, a mezőgazdasági területek megközelíté-

sét biztosító dűlőutak, illetve a belvíz megelőzését szol-
gáló vízelvezető árkok csatornák állapotát, a parlagfű el-
leni védekezési kötelezettség betartását.A hheellyysszzíínnii  eell--
lleennőőrrzzéésseekkrree  a Járási Földhivatal illetékességi területén
(Csongrád, Csanytelek, Felgyő, Tömörkény teljes külte-
rületén) az alábbi időpontokon kerül sor:

2015. június 2.  kedd Csanytelek  2015. június 5.  pén-
tek Csanytelek  2015. június 9.  kedd Tömörkény  2015.
június 12.  péntek Tömörkény  2015. június 16.  kedd
Csongrád  2015. június 19.  péntek Csongrád  2015. júni-
us 23.  kedd Csongrád  2015. június 26.  péntek Felgyő
2015. június 30.  kedd Felgyő Forrás: Csongrád Megyei
Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatal Járási Földhi-
vatali Osztály

Tájékoztató határszemlérõl

AA  DDééllkkeelleett--AAllfföölldd  eeggyyiikk  kkiieemmeellkkeeddőő  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii
pprroojjeekkttjjee  ssoorráánn  aa  bbeezzáárrtt  tteelleeppüüllééssii  sszziilláárrddhhuullllaaddéékk  lleerraakkóókkaatt
rreekkuullttiivváállttáákk..  EEnnnneekk  eellssőőddlleeggeess  ccéélljjaa  aa  lleerraakkóókkkkaall  éérriinntteetttt
tteerrüülleetteekk  tteerrmméésszzeettii  kköörrnnyyeezzeett  áállllaappoottáánnaakk  hheellyyrreeáállllííttáássaa,,  aa
kköörrnnyyeezzeettii  eelleemmeekk  sszzeennnnyyeezzőőddééssttőőll  vvaallóó  eellhhaattáárroolláássaa,,  mmeegg--
óóvváássaa,,  aazz  eeddddiiggii  sszzeennnnyyeezzéésseekk  mmiinniimmaalliizzáálláássaa  ééss  aa  ffeennnnttaarrtt--
hhaattóóssáágg  bbiizzttoossííttáássaa..  SSzzáámmooss  lleerraakkóó  kköözzvveettlleennüüll  aa  tteelleeppüülléé--
sseekk  hhaattáárráábbaann  hheellyyeezzkkeeddiikk  eell,,  aa  lleerraakkóókk  550000  mméétteerreess  kköörr--
nnyyeezzeettéébbeenn  ttööbbbb  mmiinntt  33000000  llaakkooss  ééll..

A térségi szintű rekultivációs programban 69 település
összesen 76 db hulladéklerakójának rekultivációját valósí-
totta meg a Társulás, ebből 37 db-ot a jelen II. ütemben. Ez-
zel párhuzamosan zajlott az I. ütem is, amelybe 39 lerakót
vontak be. A két projekt megvalósítja a régió rekultivációs
céljainak 40%-át, illetve az országos célok közel 5%-át.

Jelen projektben mintegy 1,1 millió m2 területet rekul-
tiváltak, közel 650 ezer tömör m3 hulladékot mozgattak
meg. A projekt során a szűk másfél évnyi kivitelezési idő-
szakban 38 alvállalkozó közel 400 munkavállalót foglalkoz-
tatott.

KKööllttssééggeekk
A projekt bruttó összköltsége (II. ütem): 5,218 milliárd

forint, melyet a hatályos támogatási szerződés értelmében,
teljes mértékben az uniós pályázati forrás fedez.

AA  RREEKKUULLTTIIVVÁÁCCIIÓÓ aazz  eemmbbeerrii  bbeeaavvaattkkoozzááss  mmiiaatttt  eell--
ppuusszzttuulltt  tteerrmméésszzeettii  kköörrnnyyeezzeett,,  kküüllöönnöösseenn  nnöövvéénnyyzzeett  ttuuddaa--
ttooss  hheellyyrreeáállllííttáássaa  ttaallaajjjjaavvííttáássssaall,,  ffüüvveessííttéésssseell,,  üülltteettéésssseell.. A
bezárt települési szilárdhulladék-lerakók utógondozásnak
az a célja, hogy a lerakó telep bezárását követően ne növe-
kedjenek a környezeti kockázatok.

A szakszerűen le nem fedett lerakók, illetve a szaksze-
rűtlenül üzemeltetett lerakók kockázatot jelentenek a leve-
gő minőségére is. Egy szakszerűen rekultivált és tájba il-
lesztett lerakó jó példával szolgálhat fiatalabb nemzedék-

nek, és építheti a társadalom környezetvédelem iránti elhi-
vatottságát.

EEggyyüütteemműű rreekkuullttiivváácciióó (végleges lezárás) valósult meg
az alábbi településeken: Apátfalva, Árpádhalom, Bucsa,
Csanádpalota, Csanytelek, Csorvás, Derekegyház, Földeák,
Füzesgyarmat, Gádoros, Hunya, Kamut, Kardos,
Köröstarcsa, Kunágota, Magyarcsanád, Méhkerék,
Mezőgyán, Mezőhegyes, Nagymágocs, Nagytőke,
Óföldeák, Okány, Örménykút, Sarkadkeresztúr, Szegvár,
Székkutas, Székkutas-új, Szentes-régi, Telekgerendás.

AA  pprroojjeekktt  nneevvee:: Délkelet-Alföld Regionális Hulladék-
gazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Ön-
kormányzati Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak
rekultivációja” - KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0004

HHááttttéérr:: A DAREH Önkormányzati Társuláshoz tartozó
projektterület földrajzilag a Dél-alföldi régió keleti részén
elhelyezkedő Békés megye, valamint Csongrád megye kele-
ti területére terjed ki. A nemzetközi támogatásokból ez idá-
ig kimaradt ún. fehérfoltos területen alakult meg. A
DAREH által vezényelt projekt céljai, feltételei és időzítése
összhangban áll mind az európai, mind a hazai szabályozá-
sokkal. 

Az ügy fontosságát jelzi, hogy a DAREH érintettségi te-
rületén számos olyan terület van, amely a kiemelten fontos
érzékeny természeti terület kategóriába sorolható mind Bé-
kés, mind pedig Csongrád megyében. Szintén mindkét me-
gyére igaz, hogy az érintett települések többsége kiemelten
érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete
területén fekszik.

TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióó::
DAREH Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati

Társulás
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., www.dareh.hu

Rekultiváció:
rendbe tettük a szeméttelepet
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OLVASÓI OLDAL

POÉN SAROK

Elégedetlen vendég az étteremben:
– Pincér, ez az étel ehetetlen! Hívja ide

a szakácsot!
– Fölösleges, uram, ő sem tudja megenni...

* * *

Két rab beszélget a börtönben:
– Te, komám, miért ülsz?
– Mert anyósomba belecsapott a villám!
– A villám? Hát már ez is bűn?
– Igen, mert az én kezemben volt a villa nyele.

– Mi az, amit a disznók megállás nélkül esznek a
vályúból?

– ???
– Szünetmentes táp.

* * *

– Hányan dolgoznak egy Trabant-gyárban?
– ???
– Ketten: egyik hajtogatja, másik ragasztja.

* * *

Apuka és kisfia együtt autóznak. Az apa átmegy
egy piros lámpán, és zavartan mondja a fiúnak:

– Kisfiam, ez egy szabálytalan dolog volt, ilyet
nem szabad ám csinálni!

– Semmi baj, apa! – mondja a fiú. – A mögöttünk
jövő rendőrautó is átjött rajta!

Forrás: www.viccesviccek.hu

KKöösszzöönnjjüükk  íírráássaaiikkaatt!!  TToovváábbbbrraa  iiss  vváárrjjuukk  éésszzrreevvéétteelleeiitt,,  hhiirrddeettéésseeiitt,,  ööttlleetteeiitt!!
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RECEPT KLUB
KKeettcchhuuppooss,,  mméézzeess,,

cchhiilliiss  ccssiirrkkeesszzáárrnnyyaakk
HHoozzzzáávvaallóókk::
– 1 kg csirkeszárny,
– 2 evőkanál méz,
– 2 dl ketchup,
– 5 dkg vaj,
– 1 mk. őrölt bors,
– só,
– 1 db chili paprika.
EEllkkéésszzííttééss::
A csirkeszárnyakat megtisztítjuk, megmossuk, vé-

geit levágjuk, és egy kicsit megsózzuk. A chili papri-
kát apróra vágjuk, elkeverjük a mézzel, ketchuppal,
borssal. Ebbe a pácba forgatjuk a szárnyakat és leg-
alább 1 órára a hűtőbe tesszük.A csirkeszárnyakat ki-
vajazott tepsibe rakjuk, lefóliázzuk és előmelegített
sütőben kb. 45-50 percet sütjük, amíg a hús megpu-
hul, majd levesszük a fóliát és szép pirosra sütjük.
Többször ellenőrizzük, mert könnyen megég!

Köretnek főtt-sült burgonyát lehet mellé készíteni.
Jó étvágyat!

Forrás: www.mindmegette.hu


