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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselõtestülete augusztusi ülésén hozott döntésekrõl
Tájékoztatom Önöket arról, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 28. napján megtartott
munkaterv szerinti soros ülésén 7 főnapirendi pontot tárgyalt, melyből a 4.-6. és 7. napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság, a
4.-7. napirendi pontokat pedig a pénzügyi ellenőrző, foglalkoztatáspolitikai és településfejlesztési bizottság ülésén napirendje
keretében tárgyalta és elfogadó javaslattal terjesztette képviselő-testület elé a tárgyi előterjesztéseket.
A főnapirendi pontok tárgyalása előtt Forgó Henrik polgármester úr beszámolt a két ülés között eltelt időszak alatt általa tett
intézkedésekről, melyet a képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vett.
Az ülés 1. napirendi pontjaként a Bali József képviselő úr önkormányzati képviselői mandátumáról való lemondása következményeként a megüresedett képviselői mandátum betöltésére a Helyi Választási Bizottság által hozott döntés értelmében
Gémes Péter úr szerzett jogosultságot, aki e napirend keretében a képviselő-testület előtt esküt tett, majd erről okmányt írt alá,
ezt követően a HVB elnöke átadta a képviselői megbízólevelet, melynek átvételét a képviselő úr aláírásával hitelesítette. Ettől
az időponttól Gémes képviselő úr az őt megillető önkormányzati képviselői jogokat teljes mértékben gyakorolhatja. További
kötelezettsége vagyonnyilatkozat, összeférhetetlenségi nyilatkozat benyújtása, a köztartozásmentes adatbázisba való bejelentkezés, majd képviselői oktatáson való részvétel. Gémes képviselő úr a képviselői tevékenysége végzése címén jogosulttá vált
képviselői tiszteletdíjra, a vonatkozó önkormányzati rendeletbe foglalt feltételek teljesítése esetén.
A képviselő-testület az ülés 2. napirendi pontjaként a pénzügyi ellenőrző, foglalkoztatáspolitikai és településfejlesztési bizottság személyi összetételének megváltoztatásáról döntött, mivel eddigi nem képviselői (külsős) tagsági jogáról lemondott
Tápainé Karkas Krisztina (összeférhetetlenségi ok miatt) és helyébe jelölt Fülöpné Szeri Noémit választotta meg, aki a képviselő-testület előtt, a polgármester úr által előmondottan, esküt tett, arról okmányt írt alá. A külsős bizottsági tag is köteles öszszeférhetetlenségi nyilatkozat benyújtására, továbbá a köztartozásmentes adatbázisba való bejelentkezésre. A képviselő-testület köszönetét fejezte ki e lemondott külsős tag eddigi bizottsági tagként végzett tevékenysége elismeréseként és sok sikert
kívánt a megüresedett bizottsági helyet betöltő külsős bizottsági tagnak a jövőbeni feladatellátásához.
Az ülés 3. napirendi pontja keretében az ügyrendi bizottság személyi összetételének megváltoztatására tett javaslatot tárgyalta és fogadta el a képviselő-testület. A bizottság összetételének megváltoztatására azért volt szükség, mert Bali József volt
önkormányzati képviselő úr a képviselői mandátumról való lemondásával egy időben megüresedett az általa több évtizeden
át betöltött elnöki pozíció, melyet az eddigi elnökhelyettes Forgó János képviselő úr, helyébe pedig az eddigi képviselői joggal
bíró tag Kopasz Imréné, tagként pedig Pető Sándor képviselő úr szerzett bizalmat. A bizottság külsős tagsága összetétele (Dr.
Papp Erika és Tápai Gáborné személyében) változatlan maradt. A képviselő-testület ennél a napirendi pontnál is köszönetét
fejezte ki Bali József úrnak az általa több cikluson át, önzetlenül, nagy odaadással végzett bizottsági elnöki tevékenységéért,
majd sok sikert kívánt az új összetételű bizottság tagjainak a sokasodó feladat ellátásához.
A képviselő-testület az ülés 4. napirendi pontjaként tárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás szervezése keretében a közszolgáltató kijelölése, továbbá a közszolgáltatási szerződés kötése tárgyában kiadott előterjesztésben foglaltakat, melynek keretében a tárgyi közszolgáltatás végzésére Pataki Sándor sándorfalvai egyéni vállalkozót jelölte ki, s vele köt közszolgáltatási szerződést.
E napirendi ponthoz kötődően, de 5. napirendi pontként vitatta meg a képviselő-testület a tárgyi közszolgáltatás költségelemzésén alapuló díjkalkulációját tartalmazó előterjesztést, majd a tárgyi önkormányzati rendelet-tervezetet, melyet 2 tartózkodás mellett, 5 igen szavazattal fogadott el. Az önkormányzati rendelet hatálya a közműves szennyvízhálózatba be nem kötött lakóingatlanok tulajdonosaira terjed ki, hatályba lépésének időpontja: 2015. október 01. napja. Ettől az időponttól kezdve
a háztartási szennyvíz begyűjtésére jogosított egyéni vállalkozóval kötött szerződés szerint köteles minden olyan ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételére, aki külterületen él és nincs lehetősége a közműves szennyvízhálózatra rákötni. A
közszolgáltatás annak igénybevételére kötelezett általi megrendelés alapján, szippantásos módszerrel zajlik, Szegedi szennyvíztisztító telepre való szállítással. Ezen közszolgáltatás igénybevételére kötelezett évente legalább egy szippantás megtörténtét igazoló számla meglétére kell, hogy törekedjen, mert ennek hiányában szankcióval kell számolnia. A közszolgáltatás díjtételeként egytényezős, általány-díjat állapított meg a képviselő-testület (igazodva a közszolgáltató közszolgáltatás végzéséből
eredő költségeihez) melynek általános forgalmi adó nélküli összegét 3.900.-Ft/m3-ben határozta meg, amely a közszolgáltató
által kiállított számlán már ÁFA összegét is tartalmazva: m3-ként 4.953.- Ft. Ez a díjtétel várhatóan változni fog attól az időponttól, amikor a helyi szennyvíztisztítómű próbaüzemi időszakát követően átveszi a közműves ivóvízellátást biztosító Alföldvíz Zrt. a közműves szennyvízhálózat és tisztítómű üzemeltetését és meghatározza a szippantott háztartási szennyvíz leürítése díját, amely része a közszolgáltatás díjának.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címoldalról)
Ezen közszolgáltatás kétféle módon történő megszervezését nem a képviselő-testület döntötte el saját jogán, hanem egyrészt
Európai Uniós előíráson alapuló Kormányhatározat, és arra épülő törvények, rendeletek végrehajtására más törvénnyel kötelezettként, mint kötelező önkormányzati feladatot hajtott végre, annak pontos tudatában, hogy jelentős diszkriminációs, esélyegyenlőséget sértő helyzetet teremt. A tárgyi önkormányzati rendelet meg nem alkotása nagyon komoly szankciók alkalmazását teremtheti meg, pl. a képviselő-testület helyett az arra törvénnyel jogosított által megalkotott rendelet jóváhagyása, pénzbüntetés kiszabása a polgármester és a jegyző számára, bírósági eljárás lefolytatása és nem utolsó sorban, mint kötelező önkormányzati feladat végre nem hajtása okán, a központi költségvetésből, feladat finanszírozás címén kapott állami támogatás
folyósítása felfüggesztésével járna. Bizonyíthatóan a közműves szennyvízhálózat kiépítése tárgyában benyújtott pályázati eljárás során készített tervek és annak engedélyezése a település teljes közigazgatási területére kiterjedt, de támogatást kizárólag a település belterületére vonatkozóan fogadott be a pályázat kiírója, mivel az EU nem ismeri a „külterület” fogalmát. Ennek a rendkívül méltánytalan döntésnek tudható be a jelenlegi helyzet, melyen egy módon tudunk és akarunk is változtatni,
konkrétan a tárgyra vonatkozó hazai pályázaton való indulással, melyet már nem külterület és belterületként, hanem lakott
területként lehet jelölni. Amennyiben megnyerjük a jelenlegi közműves szennyvízhálózat bővítésének lehetőségét, úgy mód
nyílik a háztartási szennyvíz szippantás módszerével, tengelyen való szállítása helyett a majd jövő évtől működő közműves
szennyvízhálózatra való rácsatlakozásnak és azonos feltételek mellett a tárgyi közszolgáltatás igénybevételének. Ez a pályázati eljárás sajnos egy hosszan tartó folyamat, több hatóság közreműködését igényli, ezért szíves türelmét és megértését kérjük mindazon érintett lakóingatlan tulajdonosától, aki jelenleg – önhibáján kívül – nem tud csatlakozni a közműves közszolgáltatáshoz. Kérem, hogy a fentiek figyelembevételével – a büntetések elkerülése érdekében is – szíveskedjenek a tárgyi önkormányzati rendeletben foglaltak betartásával elősegíteni az önkormányzat kötelező feladata végrehajtását annak reményében, hogy az évek óta tartó lobbitevékenységet siker koronázza és ugyanolyan, vagy hasonló feltételek mellett valósulhat meg
a beruházás kivitelezése. Együttműködésüket és megértésüket előre is köszönöm!
Az ülés 6. napirendi pontjaként tárgyalta és egyhangú szavazással fogadta el a képviselő-testület az általa alapított Európai
Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata módosítását, amelyre egyrészt a korábbi elnök Németh Sándor úr tisztségről való lemondása, másrészt a közalapítvány szervezeti felépítésének átalakítása miatt volt szükség. A közalapítvány elnöki tisztségét Szabados Pál csanyteleki lakosú vállalkozó tölti be 2015. szeptember 01. napjától.
A képviselő-testület az ülés 7. napirendi pontjaként tárgyalta a Családsegítés- és a Gyermekjóléti Szolgáltatás integrálása, a
család- és gyermekjóléti központ létrehozása forgatókönyvének elfogadása, társulásba bevitt feladatról szóló döntés módosítása tárgyában benyújtott jegyzői előterjesztésben foglaltakat, melyet változtatás nélkül, egyhangú szavazással fogadott el. Az
előterjesztés lényege, hogy 2016. január 01. napjától központi, tehát nem a helyi képviselő-testület döntéseként, az eddigi két
szolgáltató egy Szolgálattá: Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattá alakul át akként, hogy a hatósági feladatok nagyobb részét át kell adni az újonnan csongrádi székhellyel működtetett, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulásba Csongrád Város Önkormányzata által bevitt Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központba beintegrált Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ feladatellátásaként.
Az ülésen írásban egyebek napirend benyújtására nem került sor.
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

Szennyvízhálózatba
való bekötéssel
kapcsolatos elérhetőségek
A lakossági szennyvízhálózatról való
lekötés és a házi bekötéssel felmerült
kérdésekkel és problémákkal kapcsolatosan
kérem keressék
Csomor Dávid-ot a 30/625-54-53-as telefonszámon.
A h á z i b e k ö t é s e k k i v i t e l e z é s e : Forgó
Mihály

(30/743-35-83),

Szabó Mihály

(30/978-52-65),
V i l l a m o s b e k ö t é s k i v i t e l e z é s e : Vidács
László (30/995-01-95).

MEGHÍVÓ VÉRADÁSRA
Csanyteleken 2015. szeptember 15-én
(kedden) 14:30-tól-18 óráig az orvosi rendelőben véradást szervezünk.
Minden kedves régi és új véradót - 18 és
65 éves kor között - szeretettel várunk. Kérjük, hozzák magukkal személyi igazolványukat és TAJ kártyájukat. Véradás előtt fogyasszanak sok folyadékot!
A véradóknak véradás után – az önkormányzat és a KÉBSZ Kft. támogatásának
köszönhetően – (pacal) vacsorával köszönjük meg segítségüket.
Kérjük, ne feledjék: egy véradó legalább
három ember életét mentheti meg!
Simon Ottóné
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Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról,
a településen történt eseményekrõl – 2015. augusztus

• Augusztus 11.-én az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülést tartott, ahol 3
főnapirendi pontot tárgyalt, melyből az 1. napirend keretében a társulás fenntartásában lévő Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ által ellátott szociális
feladatok közül a tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére
irányuló pályázat benyújtásáról döntött, elsősorban elhasználódott, célhoz kötött eszközök cseréjére, 2 millió Ft összértékben, melynek 10 % önerejének anyagi fedezetét Csongrád Város Önkormányzata az éves költségvetése pénzmaradványa terhére vállalta. Az ülés 2. napirendi pontjaként a
Társulás Társulási Tanácsa pályázatot írt ki a Tömörkényi
székhelyű Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon
Intézményvezetői álláshelyének betöltésére, amely 2016. január 01. napjától tölthető be az irányadó végzettséggel rendelkező szakember által. Az ülésen 3. napirendi pontként
tárgyalta a Társulás Társulási Tanácsa a családsegítés- és
gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról, a család- és gyermekjóléti szolgálatok és központ létrehozásáról, továbbá
szociális feladatok ellátásáról szóló szakmai tájékoztatóban
foglaltakat, melynek részleteiről a jegyzői tájékoztatóban
adtam bővebb információt.
• Augusztus 15-től megkezdődött a településen adófizetésre kötelezett állampolgárok számára a II. félévi adóértesítők helyi kézbesítése, amelyek a 2015. augusztus 3. napjáig történt befizetések könyvelt tételeit tartalmazzák, így aki
ezen dátum és az értesítő kézhezvétele közötti időszak alatt
vette át az értesítést, és fizetett be, úgy ezen befizetett öszszeggel korrigált adófizetési kötelezettséggel kell hogy számoljon. Felhívom a figyelmet arra, hogy késedelmes fizetés
esetén (2015. szeptember 15. napját követően) nem lehet eltekinteni késedelmi pótlék kiszabásától, továbbá az értesítésben írt összeghatár szerinti adótartozás esetén, a tartozást felhalmozó adatai nyilvánosságra hozásától, továbbá a
tartozás összegének behajtási eljárása lefolytatásától.
• Pályázaton elnyert támogatásból megújult a település
Sportöltözőjének épülete, melynek ünnepélyes átadására
augusztus 23. napján került sor.
• A település könyvtárosa Szabó Lajosné augusztusban
szabadságát tölti, mely idő alatt Csomorné Tabakovits Nikoletta helyettesíti őt. A Csanyteleki könyvtár megváltozott
nyitva tartási rend szerint várja a régi és leendő Olvasóit a
Szent László 4/A. sz. alatti általános iskola épületén belül
kialakított könyvtárban hétfőn–szerdán–pénteken de.
10–12 és du. 13–15 óráig, kedden és csütörtökön de. 8–10 és
du. 15–16 óráig, továbbá szombaton de. 9 órától 11 óráig. A
kikölcsönzött könyvtári könyveket a csanyteleki.konyvtar@gmail.com e-mail címen is lehet hosszabbítani. Törekvésünk arra irányul, hogy a magyar- és a világirodalom
gyöngyszemeiből válogatva alapozzuk meg a hangoskönyvtárat azért, hogy akik nem tudnak vagy nem akarnak
olvasni, se maradjanak le a szépirodalmi remekművekről.
A regények többségében közismert színészek hangja csendül fel.
• Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatként jogot szereztünk arra, hogy vissza nem térítendő támogatás formájában maximum 44 millió Ft értékben pályázatot nyújtsunk be a település Faluháza felújítására, hiányzó eszközök beszerzésére, meglévők cseréjére. További részletekről a támogatási szerződés aláírása után tudok beszámolni.
• A vonatkozó központi előírásoknak megfelelve, határidőre hajtottuk végre a rendszeres gyermekvédelmi támo-

gatásban részesülő szociálisan rászorulók Erzsébet utalvánnyal való ellátását, melyet 165 jogosult vett igénybe ruhanemű, tanfelszerelés vásárlása céljára 958.-000.- Ft értékben.
• Településünkön 98 szociálisan rászoruló gyermek vette
igénybe a nyári gyermekétkeztetés lehetőségét, 53 napig,
amely központi költségvetésből kapott feladat finanszírozás által, önkormányzati költségvetésből sajáterő biztosítása nélkül valósult meg 2.285.360.- Ft-ból.
• „Egy lépés az egészségünkért” szlogen alatt folyik
Csongrád megye lakossági egészségtudatosságának fejlesztése, megelőző célzatú szűrése és élet-mód tanácsadás 7 járásban, mint megyei népegészségügyi program, amely Európai Uniós forrásból valósulhatott meg községünkben is.
Az ingyenes szűrővizsgálat lebonyolításához a helyi általános iskola biztosított teret, augusztus 28.-án de. 8-tól du. 15
óráig. Sajnos a szervezők által leadott szórólapok nyomdai
előállítása késleltette a település lakossága időben való tájékoztatását, mivel arra a szűrővizsgálat előtt mindössze 2
nap állt rendelkezésre, így nem tudtuk logisztikailag megoldani a teljes körű lefedettséget, tehát csak a szokásos települési hirdető felületeken (buszvárók és direkt hirdető táblák) tettük közzé az eseményt. A vizsgálatokra a
Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft Egészségügyi
Központ által biztosított mobil szűrőbuszban és tantermekben szeparált módon került sor, ahol vérvétel, EKG, ultrahang vizsgálatok, hallás, látás vizsgálat és több értékes diétás és mentálhigiénés tanácsadás történt. Az ingyenes szűrővizsgálatot végzők szerint nagy sikerként könyvelik el,
hogy településünkön 58 fő vette igénybe a fenti szolgáltatást.
• Augusztus 31-én a Szent László Általános Iskola tanulói számára tanévnyitóval kezdetét vette az új tanév, 172
gyermekkel, amelyből 21 gyermek kezdte meg tanulmányait az első osztályban. Sok sikert kívánunk tanulmányaikhoz és jó munkát a pedagógusoknak!
• A településünkön folyó szennyvízhálózat kiépítése, a
szennyvíztisztító-mű műszaki kivitelezése a végéhez közeledik, ezért egyre nagyobb hangsúlyt kap a házi bekötések
ütemezett végrehajtása, amely első körben: az Ady Endre,
Árpád, a Baross Gábor, a Botond, a Bercsényi, és a Gárdonyi utcákban kell, hogy megvalósuljon ahhoz, hogy a tisztító-mű próbaüzeme elindulhasson. Felhívom a figyelmet az
Alföldvíz Zrt. által a házi bekötések kivitelezése tárgyában
kiadott tájékoztatójában foglaltak maradéktalan betartására
és az ott feltüntetett telefonszámok alkalmazására.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Szennyvízszippantás
megrendelése
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Felavattuk Csanytelek
megújult öltözõépületét!
2015.08.23. - a nap melyet vártunk elérkezett! Immár hivatalosan is birtokba vehettük felújított öltözőépületünket.
Ez a nap a fociról, az ünneplésről szólt.
A fociról, melyet Csanytelek és a Tömörkény csapatai
vívtak egymással. Nem is egy, nem is kettő, hanem mindkét
egyesület részéről hat gárda lépett pályára. Délelőtt folyamán az U-7, U-9, U-11, U-13-14 korosztályos csapatok mérkőztek meg egymással, majd délután már az induló új megye II-es bajnokságban az U-19 és a felnőtt csapatok csaptak
össze. Egy nap, hat Csanytelek-Tömörkény meccs! A hazai
csapataink közül mind az öt utánpótlás gárda győzedelmeskedett a vendégeink felett, csak a felnőtt mérkőzés hozott döntetlent, a vendégek utolsó percben szerezték meg a

döntetlent hozó gólt. A kisebbek közül mindenki megkapta
a megérdemelt kupát, majd közös ebéd zárta tornájukat.
Az utánpótlás torna után ünnepélyes keretek között
Nógrádi Tibor, az MLSZ Csongrád megyei igazgatója átadta a csanytelekieknek, sportolóknak a sportfunkciójának
közösségi térként is megfelelő, minden igényt kielégítő öltözőépületünket. Forgó Henrik polgármester is elismeréssel
méltatta a beruházást.
Mi pedig, a Csanyteleki Sport Club örülünk annak, hogy
a pályázati lehetőségeinket kihasználva gyarapíthattuk a
község vagyonát a sporttelep fejlesztésével, továbbra is várva minden sportolni vágyót, érdeklődőt!
A Csanyteleki Sport Club továbbra is várja 2003-2010 év
között született fiúk és lányok jelentkezését a Bozsik programban szereplő korosztályos csapataiba.
Kurucz Zoltán elnök

Németországba és Angliába
mennek a csanyteleki fiatalok
Csanytelek - 150 fővel csökkent az utóbbi években a lakosságszám Csanyteleken, ahol jelenleg 2900-an élnek. A fiatalok
közül lassan többen dolgoznak már Németországban, Angliában vagy Ausztriában, mint Csanyteleken.
Csanyteleken 130-an kapnak foglalkoztatáshelyettesítő támogatást, közülük 80 embert alkalmaz az önkormányzat, de
a fiatalok megtartásához újabb munkahelyekre lenne szükség.
– Erre azonban esélyünk sincs, az infrastruktúra hiányosságai miatt komoly, de még kisebb vállalkozás sem települ
Csanytelekre. Márpedig csakis munkahelyek teremtésével tehetnénk élhetőbbé a falut, állíthatnánk meg az elvándorlást,
az utóbbi években 150 fővel csökkent a lakosságszám.
A helyi fiatalok közül lassan többen dolgoznak Németországban, Angliában vagy Ausztriában, mint Csanyteleken.
Ha a tendencia folytatódik, elöregszünk, alvófaluvá válunk –
vázolta félelmeit Forgó Henrik polgármester.
Most felcsillant a fény az alagút végén: a faluvezetés felvette a kapcsolatot dr. Juhász Tünde kormánymegbízottal, vala-

mint B. Nagy László Csongrád megyei fejlesztési kormánybiztossal, aki megyejárása keretében Csanytelekre is ellátogatott. Neki is elmondták, szeretnék, ha a forráshiány miatt elutasított pályázataikhoz pénzt kapnának, és megvalósíthatnák a község életében létfontosságú fejlesztéseket, beruházásokat.
Forgó Henrik 2002 óta vezeti a 2900 lelkes Csanyteleket. Elmondta, az utóbbi 5 évben több pályázatuk műszaki tartalma
rendben volt, formai hibát sem találtak, de forráshiány miatt
mindet elutasították, leszámítva a vasárnap átadott labdarúgópálya öltözőjének rekonstrukcióját és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztését segítő mikrobusz beszerzését célzó pályázatot. Így elmaradt a csapadékvíz-elvezető, valamint a szárnycsatornák kiépítése, az utak aszfaltozása, egy közösségi tér kialakítása, amely a jelenlegi Faluház korábban Művelődési ház - felújításával valósulhatna meg.
A DélmagyarForrás: www.delmagyar.hu 2015.09.01. (A
országtól kért pontosításokkal kiegészítve, egységes szerkezetben)
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Meghívó
A Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület és a Kéknefelejcs Népdalkör ebben az évben is megrendezi baráti találkozóját,
melynek keretében sor kerül az
VII. Alsó-Tisza-menti Népdalköri Találkozóra
Ideje: 2015. október 03. (szombat) 10 óra.
Helye: Csanytelek, Szent László Általános Iskola tornaterme
A műsor után kellemes ebéd, majd zenés, táncos délután következik.
Menü: csontleves, cigánypecsenye, sütemény, aperitif, ásványvíz, bor, kávé. Ára: 1700,-Ft
Rendezvényre várjuk nem csak a nyugdíjasok jelentkezését a faluházban 2015. szeptember 07.-én és 21.-én 13-16 óra
között! Tombolatárgyakat elfogadunk!!
Minden nóta- és népdalkedvelőt, kellemes kikapcsolódásra vágyót tisztelettel és szeretettel várunk!
Nyugdíjas Egyesület
Kéknefelejcs Népdalkör

Augusztustól változik
az egészségügyi alapellátás
Augusztus 1-jén lép hatályba az egészségügyi alapellátási
törvény, amely azt is rögzíti, hogy az alapellátás továbbra is
önkormányzati feladat marad, az orvosok segítséget kapnak a
praxisvásárláshoz, valamint kedvezményekkel ösztönzik a
részvételt az állami szűrővizsgálatokon.
A törvény kimondja, hogy az alapellátás továbbra is önkormányzati feladat marad. Az alapellátást, mint szolgáltatást
érintő jogviszony megváltoztatásáról a települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos, védőnő véleményét –
rögzítették. A jogszabály rendelkezik az alapellátás körében
nyújtható és nyújtandó megelőző ellátásokról. A megelőző ellátások keretében az állam szűrővizsgálatokat szervez, amelyek igénybevételét kedvezményekkel ösztönzik. A települési
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi
alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi ügyelet ellátásról, a védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról. A praxisjog adásvételének megkönnyítéséért a háziorvosi tb-finanszírozásból befolyó fix bevétel fedezetként felhasználható a praxis megvásárlásához. Ugyancsak ennek érdekében – a törvény egy jövő

januártól életbe lépő rendelkezése szerint – a kormány felhatalmazást kap arra, hogy a felvett hitelhez kamattámogatási
rendszert dolgozzon ki. A törvény lehetőséget ad praxisközösségek, illetve csoportpraxisok létrehozására. (A praxisközösség a háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fogorvosi, védőnői szolgáltatók feladatainak ellátására létrejött
működési forma, a csoportpraxis pedig olyan együttműködési forma, amelynek keretében a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátási feladatok mellett a járóbeteg-szakellátás körébe
tartozó egyes ellátások is nyújthatók.) A törvény szabályozza a
foglalkozás-egészségügy feladatait is. A törvény jövő januártól
lehetőséget ad arra, hogy ha a háziorvos, házi gyermekorvos,
alapellátást nyújtó fogorvos a meglévő szakképesítésén kívül
egyéb szakorvosi vizsgával is rendelkezik, akkor az egészségbiztosítóval arra is finanszírozási szerződést köthet, ha ezt kezdeményezi. Az egységes színvonalú ellátás összehangolásáért
a törvény jövő januártól előírja az úgynevezett kollegiális
szakmai vezető háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos intézményének újbóli bevezetését. A kollegiális szakmai vezető az
alapellátásért felelős országos módszertani intézet keretein beSzerző: MTI
lül végzi tevékenységét.

Köszönet

netet szeretnénk mondani: E és K Bt., Kínai ruházati bolt
Csanytelek, Őrangyal Patika, Kozma ABC, Csongrádiné
Papp Zita virágüzlete, Tápai Lajos és családja, Ambrus Angéla, Forgóné Szabados Henriett, Magic Force Kft.,
Pigniczki és Társa Bt., Földtulajdonosi Vadásztársaság
Csanytelek és térsége, Blaskó Jánosné, Csongrád Megyei
Vöröskereszt, Puskás Zoltánné, Seres Istvánné vállalkozóknak és magánszemélyeknek, hogy segítő kezet nyújtottak és
a 2015. évi falunapi egyesületi tombolára nagylelkű adományaikat felajánlották. Tájékoztatásul kívánom leírni, hogy a
tombola bevétele az egyesületnek 84.000 Ft bevételt jelentett, melyet 48 család karácsonyi élelmiszer csomagjára fogjuk fordítani. Engedjék, meg hogy további munkájukhoz
erőt, egészséget kívánjunk.
Kopasz Imréné
Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesületének Elnöke

A Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete nevében köszönöm, a tagjaink nagylelkű felajánlásait. Továbbá köszö-
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
Diabetikus házi
sörperec
Hozzávalók:
– 300 g liszt,
– 80 g margarin,
– 1 csomag sütőpor,
– 1 tojássárgája,
– só,
– 2-3 evőkanál tej,
– 2 dkg reszelt sajt.
Elkészítés:
Gyúrjunk a tojás kivételével a felsorolt alapanyagokból kemény tésztát. Sodorjunk ceruza
vékonyságú pálcikákat, majd formázzunk kicsi,
egyforma pereceket. A darabokat fektessük sütőpapírral bélelt tepsibe, kenjük meg a tojássárgájával, hintsük meg a reszelt sajttal és sóval. Előmelegített sütőben, 200 fokon süssük aranybarnára.
Jó étvágyat!
Forrás: www.mindmegette.hu

POÉN SAROK
A szabálytalanul közlekedő szőke nőt
megállítja a rendőr, majd azt mondja neki:
– Hölgyem, ezért a szabálytalanságért 10.000 forint
helyszíni bírságot kell fizetnie!
Mire a nő:
– Huhh, úgy látszik, szerencsés napom van, tegnap
ugyanezért még a jogosítványomat is elvették!
***
Az idős házaspár kimegy a telekre. A férj kint kapál
éppen, amikor meglát az égen egy sárkányrepülőt. Erre
gyorsan beszalad a házba, kihozza a puskáját és rálő. Az
asszony ijedten:
– Béla mi történt, mit lőttél le?
Erre a férj:
– Hogy milyen állat volt ez azt nem tudom, de az embert
már elengedte!

– Képzeld, tegnap 20 percig ültem egy villamosszékben.
– Huhh, és hogy maradtál életben?
– Leszálltam a végállomáson.
***
Az egyetemista diák először megy haza iskolakezdés óta.
Az anyja mondja neki:
– Kisfiam, levágtam két tyúkot. Mit főzzek belőlük?
Erre a diák:
– Pálinkát!
Forrás: www.viccesviccek.hu
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