
111111  sszzáámm HHíírreekk,,  iinnffoorrmmáácciióókk  CCssaannyytteelleekk  éélleettéérrőőll 22001166..  ffeebbrruuáárr

Csanyi Hírmondó
AAzz  „„EEUURRÓÓPPAAII  CCSSAANNYYTTEELLEEKKÉÉRRTT””  KKÖÖZZAALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY kkuurraattóórriiuummaa  ttiisszztteelleetttteell  kkéérrii

aa  CCssaannyytteelleekkii  aaddóóffiizzeettőő  ppoollggáárrookkaatt,,  hhooggyy  aaddóóbbeevvaalllláássuukk  kkéésszzííttéésseekkoorr
jjöövveeddeelleemmaaddóójjuukk  11%%--áátt  sszzíívveesskkeeddjjeenneekk  aa

CCssaannyytteelleekk  ffeejjlleesszzttéésséétt  sszzoollggáállóó  kköözzaallaappííttvváánnyy  rréésszzéérree  ffeellaajjáánnllaannii..
AAddóósszzáámm::  1188447744995522--11--0066

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15. napján rend-
kívüli ülést tartott, ahol 4 főnapirendi pontot tárgyalt, melyből az 1-3. főnapirendi pontokat az Ügyrendi Bizottsági jogi
szempontból, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság pénzügyi szempontból véle-
ményezett és terjesztett testület elé az alábbiak szerint.

A napirendi 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.

A képviselő-testület az ülés 1. főnapirendi pontjaként tárgyalta az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezete közmeghallgatás elé terjesztése tárgyában benyújtott előterjesz-
tésben és a rendelet-tervezetben foglaltakat, melyet határozathozatallal zárt le és változtatás nélkül terjesztett közmeghall-
gatás elé elfogadásra. 

Az ülésen 2. főnapirendi pontként tárgyalta a testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, amely 4, Tár-
sulásban érdekelt településre terjed ki és 2016. április 01. napján lép hatályba. Településünk, Felgyő és Tömörkény közsé-
gek lakossága a Remény Szociális Alapszolgáltató Központban igénybevett ellátások után fizetendő intézményi térítési
díjban érdekelt, melyre az idei évre vonatkozóan nem javasolt díjemelést az intézmény vezetője, mivel annak ellátottak ál-
tali kifizetésére nincs anyagi fedezet, ezért a 2015. évben megállapított intézményi díjak összege maradt hatályban. Az el-
látások igénybevételi köre a Társulás Tagönkormányzatai közigazgatási területén élőkön túl, már nem csak Csongrád me-
gye, hanem Bács-Kiskun megye és Békés megye területén élőkre is kiterjesztett. 

A képviselő-testület az ülésen 3. főnapirendi pontként tárgyalta és alkotta meg a személyes gondoskodást nyújtó gyer-
mekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendele-
tet, elfogadta annak mellékleteként csatolt előzetes hatásvizsgálatban és a rendelet indokolásában foglaltakat. Az önkor-
mányzati rendelet hatálya a csongrádi székhelyű Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátó Központ ellátásaira, 2016. áp-
rilis 01. nappal való hatályba lépéssel, a Társulás Tagönkormányzatai közigazgatási területén élő lakosokra terjed ki.

A 2.-3. főnapirendi pontként beterjesztett önkormányzati rendelet-tervezeteket az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Tár-
sulás Tagönkormányzatai (Csongrád Város Önkormányzata, Felgyő Község Önkormányzata és Tömörkény Község Ön-
kormányzata Képviselő-testülete a Társulás Társulási megállapodása V. fejezete 14. pontja szerint eljárva, előzetesen véle-
ményezte és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette a Tárulás székhely települése Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete elé, az önkormányzati rendelet megalkotása érdekében.

A képviselő-testület az ülés 4. főnapirendi pontja keretében tárgyalta és a beterjesztésnek megfelelően változtatás nélkül
fogadta el és terjesztette a döntés meghozatalára jogosított Társulás Társulási Tanácsa elé az Alsó-Tisza-menti Önkor-
mányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2016. évi költségvetésében foglaltakat. Önkormányzatunk 2 intéz-
ménnyel érdekelt a Társulásban, a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ és az Alsó-Tisza-menti Óvoda Csanyteleki
Tagintézménye által, melyek Alapító okirataikban foglaltak szerinti feladat ellátásához szükséges központi költségvetés-
ből lehívható támogatások összegének kiegészítéseként az önkormányzat éves költségvetéséből támogatja, továbbá finan-
szírozza a Társulás működését közös költségviselés címén.

Az „Egyebek napirend” keretében vitatta meg a képviselő-testület a Csanyteleki Sport Club beadványát, amelyben az
általa pályázaton elnyert támogatáshoz 1.200.000.- Ft kiegészítő támogatást kért az önkormányzattól. Hosszú vita alakult
ki a beadványban foglaltak értelmezéséről, mivel a klub civil szervezetként már jogosulttá vált az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséből pénzügyi támogatásra, amely viszont célját tekintve nem fordítható az adott pályázat önrészeként fel-
használásra, hanem az a Csanyteleki Sport Club napi működését teszi lehetővé. Döntés nem született, viszont a követke-
ző ülésre annak előkészítését kérte a képviselő-testület. (folytatás a 2. oldalon)

Jegyzõi tájékoztató

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselõ-
testülete 2016. februári ülésein hozott döntésekrõl
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(folytatás a címoldalról)
Ugyanezen a napon került sor közmeghallgatás keretében az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költ-

ségvetéséről szóló önkormányzati rendelet eredeti jogalkotói jogkörben való megalkotására, annak mellékleteként csatolt
előzetes hatásvizsgálat és indokolás változtatás nélküli elfogadására. Az önkormányzati rendelet 2016. március 01. napján
lépett hatályba.

Az önkormányzat éves költségvetési főösszege 302.658.599.- Ft, melyből a hivatal működésére 87.731.445.- Ft-ot biztosít
az önkormányzat. A költségvetés bevétele és kiadása 708.840 E Ft. Kiemelt jelentőséggel bír, hogy az önkormányzat a fel-
adatok ellátásához hitelt nem vesz igénybe, pénzmaradványa viszont lehetővé teszi a biztonságos gazdálkodást, a költ-
ségvetési egyensúly tartását.

A közmeghallgatáson – a teljesség igénye nélkül – szó esett többek között a településen folyó beruházásokról, kiemelten
a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás körüli anomáliákról, a bel- és külterületi esélyegyenlőtlenség problémájáról, a
pályázaton elnyert Faluház felújításáról, a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ bővítéséről, továbbá a tervbe vett
lehetséges beruházásokról, pl. a tornateremben szükséges energetikai és más belső szükségszerű felújításáról, a régi nép-
házban 400 adatos konyha kialakításáról, az önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth utcai ingatlan átalakításával új
nyilvános könyvtár kiépítéséről, természetesen adott pályázati lehetőségeken való indulással. Szó esett a munkahely te-
remtés szűkre szabott volta okairól, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő busz igénybe vétele, használata korlá-
tairól, melynek feloldására szükséges intézkedések folyamatban vannak. A településen belüli közfoglalkoztatás országo-
san jelentkező összetett problémája feloldhatatlan helyzete miatt kialakult feladatok megosztásáról, a jövőbeni elképzelé-
sekről, amely nem minden esetben találkozik a feladatban résztvevők elképzeléseivel. 

* * *
A képviselő-testület soros ülését 2016. február 26. napján tartotta, ahol 4 főnapirendi pontot tárgyalt és fogadott el az

alábbiak szerint.
A polgármester úr napirendi pont előtt beszámolt a két ülés között eltelt időszak alatt általa tett intézkedésekről, melyet

a képviselő-testület változtatás nélkül elfogadott.
Az ülésen 1. főnapirendi pontként tárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Alapító

Okirata módosítására benyújtott, az Ügyrendi Bizottság által véleményezett előterjesztésben és az ahhoz csatolt módosí-
tó és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. A módosításra központi jogszabályok változásának lekövetése miatt
volt szükség. Az Alapító Okiratot megküldtem a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságának, kérelmezve
a változások törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetését, amely a központi finanszírozás alapfeltétele.

Az ülésen 2. főrendi pontként tárgyalta a képviselő-testület Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere 2016. évi
szabadság ütemezésére benyújtott előterjesztésében foglaltakat, melyről 5 igen és 2 képviselői tartózkodással döntött a tes-
tület akként, hogy az idei évben az elmúlt évről áthúzódó ki nem vett szabadságot 2016. március 31. napjáig, a többi ese-
dékes szabadságot hónapokra elosztva, összesen 117 napot vesz igénybe. Amennyiben polgármester úr nem a jóváhagyott
időtartamot és nem a megjelölt időszakban veszi igénybe, úgy arról jelzéssel kell, hogy éljen a testület felé. 

A képviselő-testület 3. főnapirendi pontként vitatta meg a Csongrádi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2015. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolójában foglaltakat, melyet egyhangú szavazással elfogadott.

Az ülésen 4. főnapirendi pontként tárgyalta a testület a központi orvosi ügyelet működési célú önkormányzati támoga-
tása módosítása tárgyában benyújtott előterjesztésben és annak mellékleteként csatolt feladat átadási/átvételi megállapo-
dásban foglaltakat. A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó ügyeleti feladat végrehajtását Csongrád Város Önkormány-
zata, mint intézmény fenntartó önként vállalt feladatként vállalta, viszont saját költségvetéséből már nem tudja finanszí-
rozni az ügyelet működtetése költségeit, mivel az idei évben ilyen célra már nem áll rendelkezésére pályázati forrás. El-
hangzott, a megnövekedett béreket és költségeit már nem képes kigazdálkodni a feladatot ellátó intézmény a saját költ-
ségvetési forrásából. Az önkormányzat adott évi költségvetéséből évek óta hozzájárul kiegészítő támogatás nyújtásával a
feladatot ellátó költségvetése pénzügyi keretéhez, a településünk lakossága számára Csongrádon erre a célra kijelölt in-
tézményekben a hétvégi és a hétköznapi orvosi ügyelet igénybevétele lehetőségének biztosítása érdekében. Ennek a havi
összege 53.000.- Ft volt, melyet a képviselő-testület határozatába foglalva 2016. március 01. napjától 79.500.- Ft-ra emelt
fel, melynek fedezeteként az önkormányzat 2016. évi költségvetése működési tartalékát jelölte meg.

Egyebek napirendi pont keretében dőlt el, hogy a helyi Csanyteleki Sport Club által önkormányzati támogatásként igé-
nyelt 1.200.000.- Ft-ból 600.000.- Ft-ot biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből, míg a további 600.000.- Ft-ot a
klub külső támogatásból fogja fedezni, így biztosított a TAO támogatás önrésze és megvalósulhatnak a tervbe vett felada-
tok.

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

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

SSzzeennnnyyvvíízzsszziippppaannttááss  mmeeggrreennddeellééssee Az Alföldvíz Zrt.
ingyenesen hívható

- már beüzemelt
házi szennyvízbekötés -

hibabejelentő telefonszáma:

80/922-333



2016. február Csanyi Hírmondó 3

––  AA  CCssaannyytteelleekkii  RRoommaa  NNeemmzzeettiissééggii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvvii--
sseellőő--tteessttüülleettee 2016. február 15. napján tartotta soros ülését,
ahol 3 főnapirendi pontot tárgyalt és fogadott el egyhangú
szavazással az alábbiak szerint.

Az ülésen 1. főnapirendi pontként tárgyalta és fogadta el a
Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi
költségvetését a benyújtott előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően 781.686.- Ft bevételi és kiadási előirányzattal,
melyhez természetbeni ellátás formájában nyújt támogatást
a rezsiköltségek átvállalásával az önkormányzat éves költ-
ségvetéséből. Az önkormányzat idei évi legfontosabb célki-
tűzése az elmúlt évben Tanoda működtetésére megkötött
együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtása,
ahhoz központi pályázati forrásból támogatás megszerzése.

A testület az ülés 2. főnapirendi pontjaként véleményezte
a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
napirendi pontjaként benyújtott személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, vala-
mint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rende-
let-tervezetet, melyben foglaltakkal egyetértett, s javasolta
annak megalkotását.

A képviselők az ülés 3. főnapirendi pontja keretében vitat-
ták meg a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi
alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és az intéz-
ményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-terve-
zetet, melyet a testület egyetértő véleménnyel nyújtott be
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testüle-
téhez, kezdeményezve a helyi rendelet megalkotását.

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képvi-
selő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyző-
könyv a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok
címszó alatt és a www.njt.hu oldalon érhető el, a hivatalban
és a könyvtárban pedig papíralapon is hozzáférhető.

– AAzz  AAllssóó--  TTiisszzaa--mmeennttii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  TTáárrssuullááss  TTáárrssuulláássii
TTaannááccssaa 2016. február 15. napján rendkívüli ülés keretében 6
főnapirendi pontot tárgyalt és fogadott el az alábbiak sze-
rint.

Az ülés 1. főnapirendi pontjaként tárgyalta a Társulás Tár-
sulási Tanácsa a Társulás fenntartásában lévő szociális és
gyermekjóléti intézményekben nyújtott ellátások 2016. évi
intézményi térítési díjainak megállapítására irányuló előter-
jesztésben foglaltakat, amely alapja az ülésen 2.-3. napirendi
pontként szereplő, Csanytelek Község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete által alkotandó szociális és gyermekvédelmi
ellátások intézményi térítési díjára vonatkozó önkormány-
zati rendelet-tervezetnek. A Társulás Társulási Tanácsa
mindhárom napirendi pontot egyhangú szavazással hagyta
jóvá.

Az ülésen 4.-5. főnapirendi pont keretében tárgyalta az
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és a
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Alapító Okirata
módosítása előterjesztéseiben és mellékleteikként csatolt
módosító és egységes szerkezetű okiratokat és elrendelte a
változások érvényesítését, (amelyek központi jogszabályi
módosulások átvezetésén alapul), továbbá a törzskönyvi
nyilvántartásba való bejegyeztetését. 

A Társulás Társulási Tanácsa az ülés 6. főnapirendi pontja-
ként egyhangú szavazással hagyta jóvá az Alsó-Tisza-menti
Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmé-
nyek 2016. évi költségvetését, amely a Tagönkormányzatok
feladat ellátási központi támogatását kiegészítő támogatás-
ból és a Tagönkormányzatok által saját önkormányzati költ-
ségvetésükből fedezett közös költségekre biztosított önkor-

mányzati kiegészítő forrásokból áll össze.  A közös költség
önkormányzatunk 2016. évi költségvetését közel egy millió
Ft-tal terheli meg, viszont közel 3 millió Ft plusz központi tá-
mogatás lehívását teszi lehetővé a szociális intézmény fel-
adata ellátásához.

Az Alsó-Tisza-menti Társulás Társulási Tanácsa 2016. feb-
ruár 26. napján tartott ülésén ismét módosította és 2016.
március 01. napjával hatályba léptette az előző ülésén már
módosított két szociális intézmény Alapító Okiratát.

Az Alsó-Tisza-menti Társulás Társulási Tanácsa ülése elő-
terjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a
www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó
alatt és a www.njt.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a
könyvtárban pedig papíralapon is hozzáférhető.

TTeelleeppüüllééssüünnkk  II..  kköörrzzeettéébbee  ssoorroolltt  eellllááttáássii  tteerrüülleettrree,, mint
egyéni vállalkozó megkapta a működési engedélyt Dr. Tóth
Mária háziorvos, aki tevékenységét 2016. április 01. napján
kezdi meg. Gyógyító munkájához sok sikert kívánunk és kö-
szönjük a II. körzetben feladatot ellátó Dr. Stengl Éva házi-
orvosunk eddigi helyettesítésben végzett munkáját!

FFoollyyaammaattoossaann,,  ddee  llaassssaann  zzaajjlliikk a tesztüzem-mód alatt mű-
ködő szennyvíztisztító-mű üzemeltetését lehetővé tevő házi
bekötések kivitelezése, amely a bekötésre kötelezettek szem-
pontjából a rendelkezésre álló kapacitás hiányára, a kivitele-
zésre jogosítottak részéről pedig megrendelés hiányára ve-
zethető vissza. Ez látszólag ellentmondás, de valóság. A há-
zi bekötés szakmai sorrendisége, a kivitelezés szabályossá-
gának folyamatos biztosítása nem teszi lehetővé a műszaki
folyamatok felcserélését, így a villanyszerelés elkészítését
nem előzheti meg a műszaki kivitelezés, az átadás-átvételi
eljárások rendje. Felhívom minden közműves szennyvízbe-
kötésre kötelezett belterületi lakóingatlannal rendelkező tu-
lajdonos figyelmét, hogy bekötési kötelezettségének szank-
ciómentesen (talajterhelési díj fizetési kötelezettség terhe
nélkül) 2016. június 30. napjáig tud eleget tenni. A talajterhe-
lési díjra vonatkozó szabályozásra önkormányzati rendelet
alkotására kerül sor, melynek kiadásakor részletes tájékozta-
tást fogok adni az abban foglalt kötelezettségek teljesítése
rendjéről. Megnyugtatok minden külterületen élő lakóingat-
lannal rendelkező tulajdonost, hogy nem kell talajterhelési
díjfizetési kötelezettségre számítaniuk azoknak, akik előtt a
szennyvízelvezető gerincvezeték nem épült ki, hiszen fizika-
ilag megvalósíthatatlan lenne a rákötés. Azoknak sem kell
ezzel a helyi adó speciális fajtája fizetésével számolni, akik a
jelenlegi beruházásban nem érintettek, tehát a 695 rákötésre
kötelezettek között nem szerepelnek. Felkérek minden érin-
tettet, hogy a beruházás célszerű működtetése érdekében te-
gyen meg minden tőle elvárhatót, hogy a házi bekötések üte-
mezetten, folyamatosan, a megrendelésekhez igazítottan
folyhassanak. Felhívom figyelműket arra az üzemeltető által
kiadott tájékoztatóban foglaltakra, amelyet e lap melléklete-
ként csatolunk és javasoljuk az abban írtak maradéktalan be-
tartását. Köszönjük együttműködésüket!

AAzz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ppáállyyáázzaattii  lleehheettőőssééggttőőll  ffüüggggőő  kköövveettkkeezzőő
kkéétt  bbeerruuhháázzáássáárraa – a Közétkeztetés fejlesztésére és a Könyv-
tár kialakítására – a Képviselő-testület jóváhagyásával terve-
zői szerződést kötött Polgármester úr Tóth István Kiskunfél-
egyházai tervezővel, így megindulhat a két fejlesztés terve-
zése, majd pályázása.

AA  tteelleeppüüllééss  óóvvooddáájjáábbaann  február 26-án, farsangi rendezvé-
nyen színvonalas műsorral köszöntötték a gyermekek szüle-
iket, nagyszüleiket, melyről a helyi óvoda vezetője külön
írásban számol be. (folytatás a 4. oldalon)

HÍRMORZSÁK
Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról,

a településen történt eseményekrõl – 2016. február
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A lakossági szennyvízhálózat házi bekötésével kapcsolatosan keressék:
AA  hháázzii  bbeekkööttéésseekk  kkiivviitteelleezzééssee:: FFoorrggóó  MMiihháállyy  (30/743-35-83),

SSzzaabbóó  MMiihháállyy  (30/978-52-65),
VViillllaammooss  bbeekkööttééss  kkiivviitteelleezzééssee:: VViiddááccss  LLáásszzllóó  (30/995-01-95).

SSaajjáátt  kkiivviitteelleezzééss  eesseettéénn,,  iilllleettvvee  hhaa  nneemm  aa  ffeennttii  kkiivviitteelleezzőőkkkkeell  vvééggeezztteettiikk  aa  mmuunnkkáákkaatt,,  aa  mmuunnkkáállaattookk
mmeeggkkeezzddééssee  eellőőtttt  eeggyyeezztteesssseenneekk  aazz  AAllffööllddvvíízz  ZZrrtt..  mmuunnkkaattáárrssaaiivvaall,,  mmeerrtt  aa  sszzeennnnyyvvíízzhháállóózzaattrraa  ccssaattllaakkoozzááss  aazz
üüzzeemmeelltteettőő  eennggeeddééllyyéévveell  ttöörrttéénnhheett!!

(folytatás a 3. oldalról)
AA  hháázzttaarrttáássii  vveeggyyeess  hhuullllaaddéékk szállításával összefüggő fel-

adataként a közszolgáltatást végző FBH-NP által kiadott tá-
jékoztatást is ajánlom figyelmükbe, amelyben lomtalanítási
akciót hirdet, megváltozott rendszerrel, kötött időszakon be-
lül szabadon választható időpont meghatározás lehetőségét
biztosítva. Kérem éljenek ezzel a lehetőséggel a tájékoztató-
ban írtak szerint, amely e lapszám külön melléklete.

FFeellhhíívvoomm  aazz  éérriinntteetttteekk  ffiiggyyeellmméétt  aa  hheellyyii  aaddóó értesítőben írt
határidő (március 15.) tartására, mert minden azon túli befi-
zetés, vagy befizetés elmaradása, késedelmi kamat felszámí-
tását teszi kötelezővé, ami felesleges plusz kiadás. Aki nem

tesz eleget adófizetési kötelezettségének, vele szemben a vo-
natkozó hatályos jogszabályok szerint eljárva, végrehajtási
intézkedést kell foganatosítani, ami további kellemetlenség-
gel és költséggel jár. Köszönöm jogkövető magatartásukat,
amellyel lehetőség nyílik az önkormányzat költségvetésében
saját anyagi forrás biztosítása által a rövid távú beruházá-
sokhoz önrész biztosítására!

AA  kköözzssééggii  jjááttsszzóóttéérrrree várunk minden játszóteret igénybe
venni vágyó gyermeket!

Tisztelettel:
KKaattóó  PPáállnnéé

jegyző

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosításával aa  kköözzppoonnttii  jjooggaallkkoottóó 2016. január 1.
napjától öönnáállllóó  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  tteerrmméésszzeettbbeennii  eellllááttáásskkéénntt  hhaattáárroozzttaa  mmeegg  aa  sszzüünniiddeeii  ggyyeerrmmeekkééttkkeezztteettéésstt..

Az új szabályok szerint aa  tteelleeppüüllééssii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  aa  sszzüünniiddeeii  ggyyeerrmmeekkééttkkeezztteettééss  kkeerreettéébbeenn  aa  sszzüüllőő,,  ttöörrvvéénnyyeess  kkééppvviisseellőő
kkéérreellmméérree  aa  ddééllii  mmeelleegg  ffőőééttkkeezzéésstt  aa  hhááttrráánnyyooss  hheellyyzzeettűű  ggyyeerrmmeekk  ééss  aa  rreennddsszzeerreess  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  kkeeddvveezzmméénnyybbeenn  rréésszzee--
ssüüllőő  hhaallmmoozzoottttaann  hhááttrráánnyyooss  hheellyyzzeettűű  ggyyeerrmmeekk  rréésszzéérree  iinnggyyeenneesseenn  bbiizzttoossííttjjaa..  Az adott szünidei étkeztetés megkezdése előtt
vizsgálni szükséges, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülő gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete az azt megállapító határozat alapján fennáll-e. Ha a gyer-
mek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző harmincadik
napon fennállt, azt a gyermekétkeztetés megkezdésekor is fennállónak kell tekinteni. 

A települési önkormányzat aa  sszzüünniiddeeii  ggyyeerrmmeekkééttkkeezztteettéésstt a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott
őősszzii,, ttééllii ééss  ttaavvaasszzii ttaannííttáássii  sszzüünneett,, valamint az ezen időtartamra eső, aa  bbööllccssőőddeeii  eellllááttáásstt  nnyyúújjttóó  iinnttéézzmméénnyy  ééss  aazz  óóvvooddaa  zzáárr--
vvaa  ttaarrttáássáánnaakk  iiddőőttaarrttaammaa  aallaattttii  mmuunnkkaannaappookkoonn (a továbbiakban együtt: évközi szünet) ééss aa  tanév rendjéről szóló miniszte-
ri rendeletben meghatározott nnyyáárrii ttaannííttáássii  sszzüünneett  iiddőőttaarrttaammaa  aallaatttt  lleeggaalláábbbb  4433  mmuunnkkaannaappoonn,, vvaallaammiinntt  aazz  eezzeenn  iiddőőttaarrttaamm--
rraa  eessőő,,  aa  bbööllccssőőddeeii  eellllááttáásstt  nnyyúújjttóó  iinnttéézzmméénnyy  ééss  aazz  óóvvooddaa  zzáárrvvaa  ttaarrttáássáánnaakk  iiddőőttaarrttaammaa  aallaattttii  mmuunnkkaannaappoonn (a továbbiakban
együtt: nyári szünet) sszzeerrvveezzii  mmeegg..

A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időszaka a gyermek más településen történő táborozása vagy más okból va-
ló akadályoztatása esetén az adott gyermek tekintetében a fentiekben meghatározott időtartamnál rövidebb is lehet. 

A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, be-
tegsége, vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő,
más törvényes képviselő által megbízott személy számára lehetővé kell tenni. Ha erre nem kerül sor, akkor az étel másik, a
vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelő gyermek számára átadható helyben történő fogyasztásra vagy elvitel for-
májában. 

FFeennttiieekkrrőőll  eellőőzzeetteesseenn  íírráássbbaann  ttáájjéékkoozzttaattttaamm  aazz  éérriinntteetttt  sszzüüllőőkkeett,,  ééss  rréésszzüükkrree  mmeeggkküüllddtteemm  aa  sszzüünniiddeeii  ggyyeerrmmeekkééttkkeezztteettééss
iiggéénnyybbeevvéétteellééhheezz  sszzüükkssééggeess  nnyyiillaattkkoozzaattoott..  

MMiinnddeezzeekk  ttüükkrréébbeenn  ffeellhhíívvoomm  aa  sszzüünniiddeeii  ggyyeerrmmeekkééttkkeezztteettéésstt  ––  ffeennttii  nnyyiillaattkkoozzaattoonn  --  iiggéénnyyllőőkk  ffiiggyyeellmméétt  aarrrraa,,  hhooggyy  aa  TTAA--
VVAASSZZII  SSZZÜÜNNEETT  IIDDŐŐTTAARRTTAAMMAA  aallaatttt  

22001166..  mmáárrcciiuuss  2244.. ((ccssüüttöörrttöökköönn)),,  22001166..  mmáárrcciiuuss  2255.. ((ppéénntteekkeenn))  ééss  22001166..  mmáárrcciiuuss  2299.. ((kkeeddddeenn))  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattuunnkk
bbiizzttoossííttjjaa  aa  sszzüünniiddeeii  ggyyeerrmmeekkééttkkeezztteettééss  jjooggoossuullttjjaaii  rréésszzéérree  aazz  eeggyysszzeerrii  mmeelleegg  ffőőééttkkeezzéésstt..
FFeellhhíívvoomm  aazz  éérriinntteetttt  sszzüüllőőkk  ffiiggyyeellmméétt,,  hhooggyy  aa  nnaappii  eeggyysszzeerrii  mmeelleegg  ffőőééttkkeezztteettééss  ((eebbéédd))  aa  rráásszzoorruullóó  ggyyeerrmmeekk  áállttaallii  hheellyybbeenn

ttöörrttéénnőő  eellffooggyyaasszzttáássssaall  vvaaggyy  eellvviitteelllleell  ttöörrttéénnhheett..  TTáájjéékkoozzttaattoomm  ttoovváábbbbáá  aazz  éérriinntteetttt  sszzüüllőőkkeett  aarrrróóll,,  hhooggyy  aammeennnnyyiibbeenn nneemm
hheellyybbeenn  ttöörrttéénniikk  aazz  eebbéédd  eellffooggyyaasszzttáássaa,,  ÖÖnnöökknneekk  kkeellll  ggoonnddoosskkooddnniiaa  aazz  eebbéédd  ááttvvéétteelléérrőőll,,  eellvviitteelléérrőőll  ééss  aazz  éétteellaaddaaggnnaakk  mmeegg--
ffeelleellőő  sszzaabbvváánnyy  éétteellhhoorrddóó  bbiizzttoossííttáássáárróóll..  AAzz  eebbéédd  hheellyybbeenn  ttöörrttéénnőő  eellffooggyyaasszzttáássaa//kkiioosszzttáássaa  aa  KKÉÉBBSSZZ  KKFFTT..  áállttaall  üüzzeemmeelltteetteetttt
iisskkoollaaii  kkoonnyyhháánn//iisskkoollaaii  ééttkkeezzddéébbeenn  (6647 Csanytelek, Szent László u. 4/a.) mmuunnkkaannaappookkoonn  1111..0000--1122..0000  kköözzöötttt  ttöörrttéénniikk..

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

Jegyzõi tájékoztatás

a szünidei gyermekétkeztetésrõl,
annak idõtartamáról és helyszínérõl
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Hulladékszállítási ügyben az FBH-NP Nonprofit Kft. 2016. évben a következô idôpontokban

tart ügyfélszolgálatot a Csanyteleki Polgármesteri Hivatalban 10.00-11.00 óra között:

2016. május 26.,    2016. augusztus 25.,    2016. november 24.

Megtartotta Nőnapi rendezvényét a CCssaannyytteelleekkii
NNyyuuggddííjjaass  EEggyyeessüülleett. Balogh Mihályné és Borda Jánosné
süteményével kínáltuk meg a jelenlévőket. Ifj. Márton
Mihálynak köszönjük szépen a virágot! Értesítjük tag-
jainkat, hogy március 22.-én a makói gyógyfürdőbe
megyünk, ahol nyugdíjas fürdőnap lesz. Következő klub-
napunkat 2016. április 4.-én tartjuk.

Vezetőség

Rendezvények
AA  MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakk  ccssooppoorrttjjaa is megtartotta zenés

Nőnapi rendezvényét. Köszönjük a virágot Ifj. Márton
Mihálynak és a pogácsát Patai Elemérnének! Következő
összejövetelünk április 5.-én lesz, keringésjavító lábtorná-
val kezdjük a klubdélutánt!

BBaakkoonnyy  ZZoollttáánnnnéé  csoport titkár

Óvodánkban 2016. február 26.-án – hagyományőrző
program keretében – egy színes, tartalmas, néphagyomá-
nyokat ápoló farsanggal és télűzővel egybekötött télbú-
csúztatót rendeztünk. 

A rendezvény az óvoda dolgozóinak és gyermekeink
szüleinek segítségével valósulhatott meg. A délelőtt folya-
mán ötletesebbnél-ötletesebb jelmezekbe bújt gyermekse-
reg népesítette be az óvoda csoportszobáit. A hangulat fo-
kozása érdekében az óvoda dolgozói is „átváltoztak”, majd
mesejátékkal kedveskedtek a karnevál résztvevőinek.  

Szerettünk volna igazi télűző forgatagot varázsolni óvo-
dánkba, ezért délután, a kedves jelenlévőket óvodánk nagy-
csoportosai egy kis tavaszváró műsorral, télűző kikiáltók-
kal és rigmusokkal invitálták a színes kavalkádba. Az előző
évekhez hasonlóan a „BUSÓ” jelmezbe öltözött kedves
apuka, vendégeinket – zajt keltő hangszerek kíséretében – a
tél elűzésére szólította fel. Felvonulásunk a helyi polgár-

őrök és rendőrök közreműködésével valósulhatott meg. A
felvonulás után nem maradhatott el a kiszebáb égetése sem,
mely mindig nagy tetszést arat gyermekeink körében. A tűz
körüli hangulatot jelenlétével és népdalaival szebbé vará-
zsolta számunkra a Csanyteleki Kéknefelejcs Népdalkör. A
program zárásaként farsangi csemegék fogyasztása mellett
a karnevál résztvevőit mini diszkóba invitáltuk.  Óvodánk-
ban fontosnak tartjuk a néphagyományok ápolását, melyet
igyekszünk mindennapi életünkbe is beépíteni. A télűző
napi program nem jöhetett volna létre támogatóink nélkül,
ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves szülő-
nek, nagyszülőnek, akik időt, fáradtságot nem kímélve hoz-
zájárultak ahhoz, hogy gyermekeinknek egy felejthetetlen
napot tudjunk szerezni.

SSzzaabbóónnéé  PPáálliinnkkááss  GGyyöörrggyyii
megbízott Tagóvoda Vezető

Télûzés az óvodában

TTiisszztteelltt  üüggyyffeellüünnkk!!
Azz  FFBBHH--NNPP  KKöözzsszzoollggáállttaattóó  NNoonnpprrooffiitt  KKFFTT..  a korábban

megszokott előre ütemezett, település egész területére vo-
natkozó egy meghatározott napon történő lomtalanítás he-
lyett a továbbra is éévveennttee  11  aallkkaalloommmmaall – azonban az ingat-
lantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban,
annak megrendelését követően – aa  hháázzttaarrttáássbbaann  kkeelleettkkeezzeetttt
lloomm  ((ffeelleesslleeggeesssséé  vváálltt  hhaasszznnáállaattii  ttáárrggyyaakkaatt,,  eesszzkköözzöökkeett,,  bbúú--
ttoorrookkaatt))  hháázzttóóll  ttöörrttéénnőő  eellsszzáállllííttáássáátt  kkíívváánnjjaa  bbiizzttoossííttaannii..  Ezál-
tal megtörténik a szolgáltatás színvonalának magasabb
szintre emelése, hiszen minden településen élő lakos maga
választhatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot.

A 2016-os évben a lomtalanítást mmáárrcciiuuss  1155..  ééss  jjúúnniiuuss  1155..
közötti időszakban kérheti az ügyfél előzetes egyeztetést
követően. 

Az ügyfél lloommttaallaannííttáássii  iiggéénnyyéétt a ++3366--2200--224466--33222233  tteellee--
ffoonnsszzáámmoonn tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató
Nonprofit Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán
szükség lesz az ügyfél partnerazonosító számára, mely a
számlán megtalálható. A lom eellsszzáállllííttáássáánnaakk  ffeellttéétteellee,, hogy
az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!

A lomtalanítás folyamata:
1.) az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adata-

it, és a kért elszállítási időpontot az FBH-NP Közszol-

gáltató Nonprofit Kft. munkatársával. 
2.) az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi

az ingatlan elé a lomhulladékot.
3.) az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. szállító jár-

műve az egyeztetett napon elszállítja azt.
LLoommttaallaannííttááss  kkeerreettéébbeenn  eellsszzáállllíítthhaattóó  hhuullllaaddéékkookk  aa  kkoo--

rráábbbbaann  mmeeggsszzookkoottttaakk  sszzeerriinntt  Pl. feleslegessé vált használa-
ti tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bú-
tor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb el-
szállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizá-
rólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

NNeemm  ttaarrttoozznnaakk  aa  lloommttaallaannííttááss  kköörréébbee,, így nem kerülnek
elszállításra:

– gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati
hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazda-
sági, ipari hulladék;

– elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék,
hűtőgép…);

– veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
– heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, vala-

mint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből szárma-
zó hulladék.

Tisztelettel:
BBHH--NNPP  KKöözzsszzoollggáállttaattóó  NNoonnpprrooffiitt  KKFFTT..

Házhoz menõ lomtalanítás
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OLVASÓI OLDAL

POÉN SAROK
Feliratok kutyás házak kapuján:
– Bodrika sem vegetáriánus!
– Jó kutya, de gyenge idegekkel...
– Nem veszünk semmit, nem adunk el semmit, nem

térünk át semmilyen hitre. És ezt a kutyák is tudják.
– Én 6 másodperc alatt gyorsulok százra. És Te?
– Vigyázat! A kutya nem harap, de a feleségem még nem

evett!
– Vigyázz, csak az eleje harap!
– Amputációt és alakformálást vállalok. Kérlek, gyere be

csengetés nélkül!
* * *

Apa és fia beszélgetnek.
– Apu, mi a különbség a szerencsétlenség és a katasztró-

fa között?
– Szerencsétlenség például az, ha a mamád anyukája, ki

az én anyósom, beleesik a hídról a folyóba. Ha pedig
kimentik, az katasztrófa.

* * *
A frissen felvett alkalmazott először megy dolgozni a

munkahelyére. A főnöke meleg kézfogással üdvözli, majd
azt mondja neki:

– Nos, az első feladata az lesz, hogy megfogja a seprűt
és kitakarítja az irodát!

A dolgozó felháborodva:
– De uram, én egyetemen tanultam hosszú évekig!
– Jól van, értem. Akkor megmutatom, hogyan kell ezt

csinálni...
* * *

Felvételizik három diák. Bemegy az első, akinek hatal-
mas protekciója van. Megkérdezi a bizottság:

– Mikor fejeződött be a második világháború?
– Hát talán a század közepe felé – mondja a felvételiző.
– Zseniális, fel van véve!
Bemegy a második jelentkező, akinek van egy kis pro-

tekciója. A kérdés ugyanaz:
– 1945. – így a válasz.
– Egy kicsit pontosabban esetleg?
– Valamikor tavasz vége felé, tán májusban.
– Rendben. Felvettük.
Bemegy a harmadik jelentkező, akinek egyáltalán nincs

protekciója. A kérdés ugyanaz:
– Mikor fejeződött be a II. világháború?
– Európában, 1945 május 6.-án lépett érvénybe a

fegyverszünet, a japánok 1945 szeptemberében kapitulál-
tak.

– Hmmm. Hány embert vesztett a Szovjetúnió?
– Huszonkétmillió-hétszázezer-százkettő.
– Hmmm. Név szerint?
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HHoozzzzáávvaallóókk::
• 80 dkg csirkemellfilé,
• 20 dkg szeletelt sajt,
• 4 ek majonéz,
• 5 ek laktózmentes tejföl,
• 1 gerezd fokhagyma,
• 4 szál újhagyma,
• só,
• bors,
• olívaolaj.
EEllkkéésszzííttééss::
A megmosott és szárazra törölt csirkemellet felszeletel-

jük, megsózzuk, megborsozzuk, majd egy olívaolajjal ki-
kent, tűzálló tálba sorakoztatjuk, végül ráhelyezzük a sajt-
szeleteket.

A majonézt kikeverjük a tejföllel és a reszelt fokhagymá-
val. Megsózzuk, megborsozzuk, majd ráöntjük a sajttal ra-
kott csirkemellre, végül megszórjuk a felaprított újhagy-
mával.

190 fokra előmelegített sütőben, légkeveréses fokozaton,
alufóliával lefedve 30 percig sütjük, majd eltávolítjuk a fóli-
át és további 30 perc alatt készre pirítjuk. Friss salátával kí-
náljuk.

JJóó  ééttvváággyyaatt!!
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