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Csanyi Hírmondó
Jegyzői tájékoztató
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. márciusi ülésein hozott döntéseiről
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület 2017. március 23. napján rendkívüli ülést tartott,
ahol az EFOP-3.9.2.-16 kódszámú, „humán kapacitások
fejlesztése térségi szemléletben, kedvezményezett térségben”
témakörű pályázatban konzorciumi tagként való részvételről hozott döntést. A pályázatban a településünkön
működő Társulásban résztvevő Tagönkormányzatok
és civil szervezetek vesznek részt. A pályázat célja:
a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. További cél a
helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra
alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési
programok megvalósításának támogatása. A pályázat
gesztora Csongrád Városi Önkormányzat. Az ülésen
egyebek napirend keretében sem szóban, sem írásban nem történt bejelentés.
Március 31. napján tartotta a Képviselő-testület
munkaterve szerinti soros ülését, ahol 7 főnapirendi
pontot tárgyalt, melyből az 1.-3. főnapirendi pontot az
Ügyrendi Bizottság véleményezte, a 4. – 7. főnapirendi pontot pedig a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményezett.
A főnapirendi pontok tárgyalása előtt Polgármester
úr beszámolt a két ülés között eltelt időszakban általa tett
intézkedésekről, melyet a Képviselő-testület határozat
hozatala nélkül tudomásul vett.
Az ülés 1. főnapirendi pontja keretében tárgyalta
a Képviselő-testület az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzata 1. mellékletének módosítására
irányuló önkormányzati rendelet-tervezetét, melyet
minősített többséggel hozott szavazással, a beterjesz-

tésnek megfelelően, az előzetes hatásvizsgálat és az
önkormányzati rendelet-tervezet indokolásában foglaltak szerint változtatás nélkül elfogadott. Az önkormányzati rendelet kihirdetése március 31. napján megtörtént, a hatályba lépés időpontja: 2017. április 01.
Az önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosítását a Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás
jogutód nélküli megszüntetése tette szükségessé, amely az
1195/2016. (IV. 13.) Kormányhatározatban foglaltaknak való megfelelésen alapul. A Képviselő-testület az
általa hozott 54/2016. (X. 14.) Ökt határozatba rögzítetten kimondta a Társulás működése okafogyottságát
és ezzel 2017. március 31. napjával történő megszüntetését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése
szerint eljárva. A Társulás tagjai, a képviselő-testület
felhatalmazása birtokában aláírták a Társulás Társulási
Megállapodása megszüntetésére vonatkozó dokumentumot, melyben kimondták a DARK jogutód nélküli,
2017. március 31. napjával való megszűnését. Ennek helyi jogszabályba foglalását tartalmazza a 6/2017. (III.
31.) önkormányzati rendelet.
A Képviselő-testület ülése 2. főnapirendi pontjaként
tárgyalta az önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési
Tervét, amelyet a beterjesztésnek megfelelően hagyott jóvá és foglalta azt határozatába. Az idei évben
3 fő célkitűzés megvalósítása szerepel a Tervben. A
Damjanich utca, a Jókai Mór utca és a Szent László utca I-II szakasz belterületi utak burkolatának felújítása, amelyre 35.866.000.-Ft, Csanytelek
község felszíni-, és csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése 151.000.000.- Ft, a József Attila utca, Határút, Nefelejcs út külterületi utak
szilárdburkolatú kiépítése 85.748.000.-Ft értékű
építési beruházásként. A belterületi utak burkolatának

felújítására irányuló beruházás eredményes pályázattal
zárult, a másik két beruházás még a pályázati elbírálás
szakaszában van.
Az ülésen 3. főnapirendi pontként vitatta meg a
Képviselő-testület a DAREH Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásáról és a Társuláshoz való csatlakozásról szóló előterjesztésben foglaltakat, amelyet
határozattal hagyott jóvá, felhatalmazva a Polgármester urat a Társulási Megállapodás aláírására. A módosítást a Tagönkormányzatok 2004. évi lakosságszámának hatályosítása tett szükségessé, figyelemmel arra,
hogy a Taggyűlésen gyakorolt szavazati arány és a működési hozzájárulás megfizetése (mivel mindkét szempont
a lakosságszámhoz igazodik), továbbá a Társulásba
belépő- és kilépő Tagönkormányzatainak aktualizálása,
az önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladata
ellátása feltüntetése indokolta.
Az ülés 4. főnapirendi pontja keretében a Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót, az 5. főnapirendi pontban pedig
a Csongrád Városi Kapitányságvezető által beterjesztett,
Csanytelek község közrendjének és közbiztonságának 2016.
évi helyzetéről szóló beszámolóban foglaltakat tárgyalta a
Képviselő-testület. Mindkét szervezet számára vonatkozó hatályos jogszabályok teszik kötelezővé a
beszámolást, melynek eredményeként sok olyan új
információ birtokába jutott a testület, amelyet a közeljövőben hasznosítani tud. A Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség keretében működő Csongrádi
Hívatásos Tűzoltóparancsnokság az elmúlt évben
maradéktalanul ellátta alaprendeltetésének megfelelő
rendvédelmi- és közbiztonsági feladatait. Hatékonyan
támogatta az illetékességi területén működő önkormányzatok védelmi igazgatási feladatainak ellátását és
megfelelően biztosította működési területén élő lakosság élet- és vagyonbiztonságát. A Csongrádi Rendőrkapitányság feladatait törvényes keretek között működve, az állampolgárok megelégedésére, az emberi
jogok messzemenő tiszteletben tartásával, a humanitás, az esélyegyenlőség, az arányosság és méltányosság
elveinek maradéktalan érvényesítésével hajtották végre, figyelemmel az Országos Rendőr-főkapitányság
által meghirdetett programokra, továbbá a Csongrád
Megyei Rendőr-főkapitányság által meghatározott célokra és feladatokra.
A Képviselő-testület az ülés 6. főnapirendi pontjaként döntött arról, hogy az idei évben 600.000.- Ft
összegben biztosít pénzügyi forrást a település idei évi költségvetéséből a Falunapi rendezvények kiadásaira. A témához
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kapcsolódóan várjuk az idei évi Falunap keretében
adományozható, az arra érdemeket szervezett személyekre a díszpolgári cím várományosára vonatkozó javaslataikat 2017. április 15. napjáig, melyet írásban, rövid értékeléssel juttathatnak el a hivatalba, amelyet az illetékes
Bizottság figyelembe vesz javaslattételénél.
Az ülés 7. főnapirendi pontjaként hagyta jóvá a
Képviselő-testület az MLSZ – TAO pályaépítési program keretében megvalósítandó műfüves pálya építéséhez szükséges önerő biztosítására benyújtott előterjesztésben foglaltakat. A pályázati kiírás feltételként szabta, hogy a
kisméretű műfüves, vagy grundpálya kialakításához
elegendő területnagyság álljon rendelkezésre, az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményt használó helyi sportegyesületnek legalább 1 utánpótlás
csapattal kell hogy rendelkezzen, melyhez az önkormányzatnak pályázati önerőként a becsült összköltség
10 %-os (csökkentett) részét kell biztosítania. A fenti
3 feltételt együttesen teljesítő pályázók közül előnyben részesülhet azon települési önkormányzat, amely
a 290/2017. (XI.26.) Korm. rendelet 3.-4. és 6. számú
melléklete alapján a kedvezményezett járásban található. Az eljárásrend lefolytatását lezáró támogató döntés
eredményeként a beruházás teljes bruttó költségéhez
szükséges 30 %-os önerő helyett csak 10 %-os önerőt kell biztosítani eredményes pályázat esetén. A
70 %-os TAO támogatás mellett a 30 %-os önerőből
20 %-ot az MLSZ biztosítja. A kisméretű műfüves pálya
beruházásának egyeztetett (CSLSZ) előzetes becsült
összköltsége 32.500.000.-Ft, míg a vállalandó önerő
ennek megfelelően 3.250.000.-Ft. Eredményes pályázat esetén az előzetes egyeztetések alapján a megvalósítás kivitelezési munkálatai 2018. évben kezdődhetnek. A fejlesztési célkitűzés teljes lebonyolítását a
Megyei Labdarúgó Szövetség végzi, az önkormányzatnak külön teendője nincs, csupán a pontos helyszínt
és a 10 %-os önrész fedezetét kell az önkormányzat
2018. évi költségvetése fejlesztési célú keretéből biztosítani. Egyebek napirend keretében előterjesztés benyújtására nem került sor.
A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv, önkormányzati rendeletek
a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok
címszó alatt és a www.njt.hu oldalon érhetőek el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is hozzáférhetőek.

Tisztelettel: Kató Pálné, jegyző

Csanyi Hírmondó

HÍRMORZSÁK
Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról, a településen történt eseményekről

2017. március
- Március 01. napjától átalakult és országos rendszerben, a nemzeti közszolgáltatás keretében működik DÉMÁSZ Zrt. néven
az eddigi villamos-energiát biztosító vállalat, melynek eljárásrendje nem változik, a település lakosságának nincs semmi teendője, a közszolgáltatás továbbra is zavartalanul biztosított.
- Március 5.-én került sor településünkön a már hagyománnyá vált óvodabálra, amely nem csak szórakoztatónak,
hanem eredményesnek is mondható, köszönhetően a szervezőknek, résztvevőknek és az adományozóknak.
- Köszönetemet fejezem ki azon helyi adó fizetésére kötelezettek számára, akik határidőben (március 16. napig) eleget
tettek befizetési kötelezettségüknek, mellyel hozzájárulnak
az önkormányzat saját bevételi forrásából származóan kivitelezhető közösségi közszolgáltatási önkormányzati feladatok végrehajtásához. Sajnos a befizetési határidőn túl fizetők késedelmi pótlék felszámítására, a közteherviselésből
önmagukat kivonók pedig a havi jövedelmük (munkabér,
nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, stb.) összegéből a fennálló
adótartozás összegének letiltásával kell szembesülniük.
- Március 25. napjától megnyílt a községi játszótér kapuja, melynek tavaszi nyitva tartása minden nap de. 10 órától du. 19 közötti
időszakra terjed ki. Szeretettel várjuk a település óvodásés kisiskolás korosztályát a szabadidő hasznos eltöltéséhez
biztosított játszótéri eszközökkel, melynek célnak megfelelő
használata lehetővé teszi, hogy még éveken át rendelkezésre
álljon ez a közösségi színtér. Felhívom a figyelmet arra, hogy
változatlanul tilos a játszótér területére kutyát bevinni, a játszótér területén dohányozni, alkoholt fogyasztani!

- Színvonalas farsangi műsor részesei lehettek mind az óvodás-, mind az általános iskolás korosztály képviselői településünkön, amely minden résztvevő számára kellemes élményt
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nyújtott. Köszönet illet minden programban résztevőt.
- A DAREH Önkormányzati Társulás soros ülését Orosházán március 7. napján tartotta, ahol arról kaptunk tájékoztatást, hogy az eddigi alvállalkozó, korábbi közszolgáltató FBH-NP szervezete a DAREH működési területéről (a
NHVK döntésére alapozva) ki kellett vonulnia idén március 31. napjával, így erre tekintettel a DAREH BÁZIS Zrt.
április 01. napjával alvállalkozóként a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató NZrt.-t bízta meg. A közszolgáltató és
az eddigi alvállalkozók között folyik az elszámolás, zajlik a
vonatkozó törvényben foglaltak szerinti átadás – átvételi eljárás, amely nem érinti a lakossági közszolgáltatást. Érdemi
változást hoz az átszervezés, mivel a település lakosságának
az ügyfélszolgálat igénybevételére április közepétől (a következő számban megjelentetett pontos időpont szerint) a helyi
hivatalban 2 hetente, alkalmanként 2 órahosszban nyílik lehetőség az
ügyes- bajos dolgok intézésére. Az alvállalkozó a zöldhulladék
begyűjtéséhez nem biztosít zsákot, de minden mennyiségi korlátozás
nélkül elszállítja az átlátszó zsákban összegyűjtött zöldhulladékot. A
szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edények lakosság körében történő
kiosztására előre láthatóan május végén kerül sor. A szelektív hulladék begyűjtése minden hónap utolsó csütörtöki napján fog
megtörténni. A következő számban az általam addig összegyűjtött információkat meg fogom osztani Önökkel, addigi
szíves megértésüket előre is köszönöm!
- A nemzetközi nőnap alkalmából március 8. napján az
önkormányzat és a társulás által fenntartott intézményekben
foglalkoztatott női közalkalmazottakat, köztisztviselőket
egy – egy szál virággal köszöntötte a település polgármestere.
- Március hónapban több ízben is részt vettek a hivatal köztisztviselői az önkormányzati ASP rendszer működtetésére
irányuló oktatáson, amely elősegíti egy új informatikai hálózaton egységes központi adatbázis üzemeltetését a teljes
önkormányzati szféra gazdálkodási, helyi adó- és hatósági
ügyintézésre vonatkoztatottan.
- Településünk jelentős területe érintett volt a madárinfluenza
miatt elrendelt zárlatban, melyet az illetékes hatóság feloldott,
így e hónap közepétől szabadon tartható az eddig zárt körülmények
között ellátott baromfi állomány.
- Az Alföldvíz Zrt. az idei I. félévi esedékes ütemezés szerint
végrehajtotta a településünkön általa üzemeltetett tűzcsapok
állapotának ellenőrzését és jegyzőkönyve rögzítette azok működésképes voltát. Felhívom a figyelmet, hogy a tűzcsapokról
nyert ivóvíz kizárólag a vonatkozó hatályos önkormányzati
rendeletben szabályozott célra használható fel!
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Március közepétől megkezdődtek a település közterületein
lévő növények időszerű növényvédelmi munkálatai, a hiányzó növények pótlása. A közparkban újabb virágágyások kialakításához évelők beszerzése és ültetése folyamatban van, melyhez
szívesen fogadunk az otthoni kertekből virághagymákat,
mellyel szebbé tehetjük a település központja környezetét.
- A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara településünkön sikeres
agrárfórumot tartott március 30. napján, ahol közérdeklődésre számot tartó napirendi pontot ismertetett több előadó.
- Március végén juttatta el minden háztartásba az Égáz –
Dégáz Földgázelosztó az Intelligens Hálózat Mintaprojektbe
történő bevonására irányuló megkeresést, melynek lényege,
hogy a közszolgáltató új, modern többletszolgáltatást nyújtó földgáz okos-mérők felszerelését kezdik meg vélhetően a követő
negyedévben. Az okos-mérők meghatározott időközönként
(naponta) rögzítik a földgázfogyasztást, amely több előn�nyel is jár. A mintaprojekt időszakában a mérőleolvasás, a
számlázás, a számla kiegyenlítése eddig megszokott rendjét
nem érinti. Fontos, hogy minden érintett tegye lehetővé a gázmérőhöz való hozzáférést annak a magát igazoló szakembernek, aki kb.
30 perc alatt elvégzi a mérőcseréjét, amely semmilyen költséget, vagy
kárt nem okozhat, díjat nem kérhet! Javaslom, hogy figyelmesen olvassák el a cég tájékoztatójában foglaltakat és az abban írtaknak megfelelően, a megadott időpontban legyenek
együttműködőek.
- Március 29. és 31. napján ügyfélszolgálatot tartott a hivatalban a leköszönő FBH-NP, amely iránt csekély lakossági
igény mutatkozott.
- Március 31. napjáig kellett bevallási és befizetési kötelezettségüket teljesíteniük azoknak a közműves szennyvízhálózatra
rákötésre kötelezett belterületi lakóingatlan tulajdonosoknak,
akik 2016. március 21. – 2016. december 31. napjáig nem tettek eleget házi átemelőik kiépítésének és a központi gerincvezetékre való bekötési kötelezettségüknek. Javasom, hogy az
érintettek személyesen, vagy telefonon vegyék fel a kapcsolatot
az általam számukra megküldött tájékoztatóban és bevallásban
foglaltak szerint, annak érdekében, hogy további szankciók
(pl. a bevallás március 31. napjáig való benyújtása elmaradá-
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sa mulasztási bírság kiszabását eredményezi), végrehajtási eljárás megindítása megelőzhetőek legyenek. Ajánlott minden
bekötésben érintett számára, hogy minél előbb végeztesse el
a kivitelezési munkálatokat, mert az idei évre vonatkozóan is
számolni kell a talajterhelési díj összegével mindaddig, amíg a
házi átemelők átvételét hitelt-érdemlően nem tudja igazolni.
- Gálné Gyöngyi Éva a hivatal pénztárosa 17 éve gyakorolt köztisztviselői jogviszonya - az általa kezdeményezett felmondás helyett
- közös megegyezéssel megszűnik. A magam és a hivatal köztisztviselői nevében megköszönöm a Kolleganőnk eddigi
lelkiismeretesen végzett kiemelkedő szakmai munkáját és
új munkahelyén a más jellegű kihívásoknak való megfeleléshez kitartást, jó egészséget és sok sikerélményt kívánok!
- Első alkalommal március 31. napjáig kell a közintézmények tulajdonában és használatában lévő, közfeladat ellátását biztosító épület üzemeltetéséért és fenntartásáért
felelős szervezet vezetőjének több új energiahatékonysági
kötelezettséget teljesíteni öt évente. Energiatakarékossági
intézkedési tervet és annak elkészültéről jelentést kell készíteni, amely feladat végrehajtása folyamatban van.
- Március 31. napján az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülés tartott, ahol az Esély Szociális
és Gyermekjóléti Központ által EFOP 1. 8. 7.-16. azonosító számú, „a célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében” témakörben pályázat benyújtásáról döntött, amely elsősorban a lakosság
egészségkultúrájának fejlesztésére irányul, amelyet hatékony
kommunikációval, szemléletformálással és prevenciós
programok megvalósításával kíván elérni.
- Sikeresnek mondható a településünkön is a március hónapban szervezett üveggyűjtés, melynek célja életmentő készülék vásárlása. Köszönjük a gyűjtési akcióban résztvevők
együttműködését és a begyűjtést végző Csongrádi Közszolgáltató ez-irányú támogatását!
- Márciusban folytatódott a februárban megkezdett jóga foglalkozás Forgó Róbert jógaoktató irányításával, a helyi Faluházban. A foglalkozás heti egy alkalommal, másfél órán át tart,
pénteken 18 órától 19.30 óráig, 18 – 20 fő részvételével, akik
megtapasztalhatják a joga gyakorlatok testet, lelket, szellemet
megnyugtató áldásos hatását. A fejtetőtől a lábujjig átmozgató gyakorlatok kellemes hangulatú végzéséhez akár kezdő, vagy jogát már gyakorló érdeklődőt várnak szeretettel.
Bővebb információ Kecskeméti Dorottyától szerezhető.
				
Tisztelettel:
Kató Pálné jegyző

Csanyi Hírmondó

Közösségi együttélés szabályai betartására felhívás!
Az önkormányzat több hatályos rendelete határoz meg olyan magatartási szabályokat, amelyet minden településen élő érintett köteles
betartani, mert az attól eltérő, vagy engedély nélkül végzett tevékenység szankciót von maga után. A helyi jogszabályokban
foglaltak betartása, szankciók elkerülése és a jó szomszédi viszony, a közösségi színterek rendjének fenntartása érdekében
bocsátom ki az alábbi felhívást, bízva az abban foglaltak maradéktalan betartásában, melyben résztvevők közreműködését a
település közössége érdekében köszönöm!
A köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló 24/2012.
(XI. 16.) önkormányzati rendelete értelmében:
Az ingatlan tulajdonosa és a használója köteles a beépített és beépítetlen ingatlanhoz tartozó zöldterület, növényzet időszerű
ápolásáról, a növényvédelmi munkálatok végzéséről (gyommentesítésről), az ingatlan előtti járda és az úttest között felburjánzó gyomnövény eltávolításáról, az ingatlanról a járdára
kinyúló ágak évszakhoz igazodó nyeséséről, az ingatlan előtti
közterület rendszeres takarításáról, a közterületen lévő avar
összegyűjtéséről, az ingatlan előtti járda szükség szerinti, de
legalább hetente egy alkalommal való takarításáról (hó,- síkosság, pormentesítésről) gondoskodni.
Az önkormányzat tulajdonában lévő, a település közterületén
álló építményein (az önkormányzat tulajdonában lévő hirdető-táblák kivételével) és tárgyakon (virágládák, hulladékgyűjtő
edények, padok, emlékművek, utcabútorok, stb.) valamint a
közterülettel közvetlenül határos falfelületen és kerítésen plakát: reklámanyag, szimbólum, falragasz, hirdetés, felirat, szórólap, embléma (továbbiakban együtt: plakát) és zászló elhelyezése tilos.
A település területén lévő buszvárók, a
közpark, a közintézmények (óvoda, iskola,
hivatal, szociális intézmény) területén és annak 5 méteres körzetében dohányozni tilos!
Ezen rendelkezést központi jogszabály teszi kötelezővé, melyet szemmel
láthatóan sokan nem vesznek figyelembe és beterítik a jelzett
környéket cigarettacsikkel, ami más településeken elvétve fordul elő. A dohányzás, a nemcsak fiatalkorosztály számára káros szenvedély környezetre gyakorolt hatásán túlmutató problémát hordoz, amely országos átmenő forgalmú főútvonalon
áthaladók számára „maradandó élményt nyújt”, ami nem csak
az egyénre, hanem az település lakossága egészére jelent hátrányt, a településről alkotott képre negatív kihatást gyakorol.
A település közterülete szerves környezetének bármely elemére, különösen fás szárú növények törzsére plakát elhelyezése tilos.
Az épített és természeti környezet védelméről szóló 25/2012.
(XI. 16.) önkormányzati rendelete az alábbiakat írja elő:
az avar, a kerti hulladék (a továbbiakban: növényi hulladék)
ártalmatlanításáról az ingatlantulajdonos saját ingatlanán
házi komposztálással, ha erre nincs mód, akkor a települési
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hulladékkezelési kötelező közszolgáltatás végzésére önkormányzati rendelettel kijelölt Közszolgáltató telephelyére történő
szállítással (a felek közötti megállapodás szerinti módon) köteles gondoskodni.
Amennyiben a növényi hulladék ártalmatlanítására az (1) bekezdésben írt módon objektív okok miatt nincs lehetőség,
úgy a növényi hulladék nyílt téren, vagy a célnak megfelelő, szabványos tüzelő-berendezésben, a település polgármestere engedélye szerint
égethető el. A növényi hulladék nyílt téren való elégetésére, a
tűzgyújtási tilalom időszakának kivételével, minden év július 1. napjától július 31. napjáig és október 1. napjától
november 30. napjáig van mód az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatban írtak maradéktalan betartásával. A növényi
hulladék égetése a rögzíttek szerinti időszak alatt hetente,
péntek 9 órától 17 óráig (az országos ünnepnapok, valamint a
települési rendezvények időtartamának kivételével) engedélyezett. Az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi
a) épületek bejáratától
aa) az önkormányzat képviselő-testülete hivatala,
ab) Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda,
ac) Szent László Általános Iskola,
ad) Orvosi rendelők, védőnői szolgálat,
ae) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
(Kossuth Lajos u. 39. sz., Baross Gábor u. 2. sz.),
af) Faluház (Kossuth Lajos u. 15/G sz.),
ag) a Sportöltöző (Bercsényi Miklós u. 3. sz.), továbbá

b) Római Katolikus Templom (Kossuth Lajos u. 10. sz.) és a
település közútjai széleitől mért 100 méteren belül növényi hulladék égetése nem végezhető, arra engedély nem adható. A növényi hulladékon
kívül más hulladékot nem tartalmazó hulladék nyílt téren való
égetését a település polgármestere a tevékenység végzésével érintett
ingatlantulajdonos kérelmére (a tárgyi önkormányzati rendeletben foglaltak betartására való kötelezés mellett) engedélyezi.
11/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete értelmében a
köztemetőben a rendelkezési jogot gyakorlók kötelesek:
- az elhunytak emlékét tiszteletben tartani,
- a köztemető nyitva tartási idejét betartani,
- a jó ízlésbe nem ütköző magatartást tanúsítani,
- az elhunytak sírját rendszeresen gondozni, a sírhelyek, sírboltok esetleges időszerű felújítási, karbantartási munkálatait elvégeztetni,
- a virágokat (akár egynyári, akár évelős növényről legyen
szó) úgy ültetni, hogy az mások hozzátartozói sírjában kárt
ne okozzon (pl. locsolás által),
- a sírhelyen:
- az elhervadt vágott virágokat,
- az élővirágból kötött koszorúkat (elhervadásakor),
- az elhasználódott műanyag-koszorúkat a hulladék összegyűjtésére szolgáló területen elhelyezni,
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- az időszerű gyommentesítést a sírhelyen és annak közvetlen környezetében rendszeresen elvégezni,
- a sírjelek, a sírhelyek gondozása, fejújítása, időszerű
karbantartási munkálatok végzése során a kegyeleti közszolgáltató által meghatározott
szabályokat maradéktalanul betartani.
Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
6/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet értelmében:
állattartási épület a szomszédos telken álló, huzamos tartózkodásra szolgáló épülettől legalább 10 méterre helyezhető el.
Egyéb országos jogszabályban meghatározott nagy létszámú
állattartó telep a lakóterülettől legalább 300 méter távolságban,
kizárólag az „Mü” jelű különleges mezőgazdasági üzemi övezetben, valamint az „Má” jelű általános mezőgazdasági terület legalább 5 hektár nagyságú telkén létesíthető.
Növényház (üvegház, fóliasátor) nem helyezhető el a
telekhatárhoz 1,5 méternél közelebb, valamint építési telek
elő- és oldalkertjében.
Fát, 3 méternél magasabbra növő fás-szárú bokrot a
szomszédos, nem közterületi telek határához, a fa várható
koronaátmérője felének megfelelő távolságra úgy kell ültetni,
hogy az épülettől legalább 3 méternek kell elmaradnia.
Belterületen nyár, külterületen nemes-nyár nem
telepíthető, közterületen csak a vonatkozó magyar
szabványnak megfelelő minőségű kertészeti növényanyag
ültethető ki.
Trágyadomb a telekhatártól legalább 5 méterre, lakóépülettől
legalább 10 méterre, intézmény telkétől legalább 20 méterre
helyezhető el, magassága nem haladhatja meg a 2,0 métert.
Fasorültetés légvezetékkel nem érintett helyszínen, annak szabad
szélessége függvényében: mezei juhar, nyugati ostorfa,
magas kőris, csörgőfa, juharlevelű platán, díszkörte, svéd
berkenye, ezüst tornyos tölgy.
Fasorültetés légvezeték alatt: gömbjuhar, galagonya,
gömbkőris, gömb csepleszmeggy.
Sövénytelepítés: örökzöld puszpáng, som fajták, mályvacserje,
közönséges fagyal, közönséges gyöngyvessző, korai tamariska.

A településképi véleményezési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 7/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete értelmében„növényház (fóliasátor vagy üvegház)
létesítésének feltétele a méretezett záportároló telken belül kialakítása, amely egyben csapadékvíz-visszatartásra is szolgál.
Minden megkezdett 10 m2 növényház-alapterületéhez 0,3 m3
záportárolónak kell tartoznia..
Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladata
ellátásáról és igénybevételéről szóló 8/2016. (VII. 29.)
önkormányzati rendelete írja elő, hogy a települési szilárd
hulladék begyűjtése a Közszolgáltató által biztosított házhoz
menő rendszerű módszerrel
a)
b)
ba)
c)
d)
e)

vegyesen gyűjtött települési szilárdhulladék: heti 1,
az elkülönítetten gyűjtött szilárdhulladék
120 literes hulladékgyűjtő edényben/zsákban: havi 2,
240 literes hulladékgyűjtő edényben: havi 1,
biológiailag lebomló zöldhulladék: évi 14,
lomtalanítás: évi 2

alkalommal történik, a vegyes szilárdhulladék begyűjtése
helyben szokásos időpontjához igazodóan, csütörtöki napokon.
Az Alvállalkozó által rendelkezésemre bocsátott éves begyűjtési
menetrendet e szám külön blokkjában jelentetem meg.
Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról,
a gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés
intézményi térítési díjáról szóló 1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelete mellékletében szabja meg az óvodás
és az általános iskolás gyermekek étkeztetése után fizetendő
díjtételeit. A napokban fizetési felszólítást kellett kibocsátanom azok szülők, törvényes képviselők számára, akik határidőben (többen évek óta) nem tettek eleget díjfizetési kötelezettségüknek,
mellyel jelentős anyagi hátrányt okoznak azzal, hogy az önkormányzat költségvetéséből a szülő által ki nem egyenlített hátralékos összeget is ki kell fizetni a közszolgáltató által kiállított
számla ellenértékeként, mellyel több mint 1 millió Ft kintlévőséget visel a költségvetés. A hatályos vonatkozó jogszabályok
értelmében eljárva hívom fel az érintett szülők figyelmét arra,
hogy a névre szólóan megküldött megkeresésben foglalt időpontig tegyenek eleget fizetési kötelezettségüknek, mert annak
elmaradása kamattal terhelten, végrehajtási intézkedés foganatosítását fogja eredményezni. Ennek elkerülése érdekében,
igény esetén, várom az érintetteket személyes egyeztetésre!

Lakosságot érintő központi jogszabályok változásairól tájékoztatás
(március hónapban hatályba lépett)
2017. március 16. napjától több okmány igénylése és hatósági eljárás lefolytatása térítésmentes, mivel az alábbi közigazgatási illeték és igazgatási szolgáltatási díjak fizetési kötelezettsége is
megszűnt:
• anyakönyvi kivonat (születési, házassági, halotti);
• a 65. életévét betöltött személy magánútlevele;
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• magánszemélyek számára évente két alkalommal az elekt-

ronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdoni
lap-másolat;
• a lakáscélú állami támogatás (CSOK) igényléséhez szükséges,
a fennálló biztosítási jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány kiállítása évente két alkalommal;

Csanyi Hírmondó

• hatósági bizonyítvány az egyéni vállalkozók nyilvántartásá-

• a szociális szövetkezet, a Kft, az egyéni cég, a közkereseti

• talajvízkút

• az engedély alapján épített, legfeljebb 300 m2 összes

ban szereplő adatokról;
(nortonkút) létesítésének, átalakításának,
megszüntetésének engedélyezése (sajnos az üzemelési nem);
• a lakcímbejelentéssel összefüggő nyilatkozattételek befogadása;
• a termőföld birtok-összevonási célú telekcsoport-újraosztására és telekegyesítésére irányuló telekalakítási eljárás;
• nem kell 3.000.- Ft összegű eljárási illetéket megfizetnie a kiskorú, vagy fiatalkorú magánszemélynek;

társaság és a Bt bejegyeztetése és a közzétételi eljárása;

hasznos alapterületű új lakóépület használatbavételi
engedélyezési, a használatbavétel tudomásulvételi eljárása,
valamint az engedélyezési eljárásban közreműködő
szakhatóság eljárása;
• családi név megváltoztatására irányuló eljárás, továbbá a
• gondnokság alá helyezés tényének feljegyzése iránti eljárás.

Az állattartás szabályairól
Több központi jogszabály rendelkezik az állatok védelméről, az
állatok tartásának általános szabályairól, annak megszegőivel szembeni eljárások rendjéről, melyből néhány lényeges rendelkezést
emelek ki annak érdekében, hogy minden állattartó a jó gazda gondosságával járhasson el és meg tudja előzni szabálysértési bírság kiszabását és meg tudja őrizni a jó szomszédi
viszony fenntartását.Az állattartó köteles:
- az állat fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő
életfeltételekről gondoskodni, melynek során tekintettel
kell lennie az állat korára, nemére, és élettani állapotára,
biztosítva az egymásra veszélyt jelentő egyedek elkülönítését;
- az állatok megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról
tőle elvárható módon gondoskodni;
- a megkötve tartott, vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani a zavartalan pihenés
és a sérülésmentes mozgás lehetőségét;
- a szabadban tartott állatok számára olyan létesítményt
fenntartani, amely az időjárás káros hatásaival és az állat
egészségére ártalmas voltával szemben védelmet nyújt,
- az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára is biztosítani megfelelő mozgásteret,
- a gazdasági haszon céljából tartott állat tartása, szállítása és életének kioltása során előnyben részesíteni az
állatkímélő technológiákat,
- a kedvtelésből tartott állat ürülékét a közterületről eltávolítani.

- szájkosár és póráz nélkül közforgalmi közlekedési eszközön szállítja,
- élelmiszerboltba, közfürdő területére, vagy játszótérre beengedi, beviszi,
- a veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, nem helyez el a lakóház bejáratán veszélyes ebre utaló figyelmeztető táblát,
az szabálysértés követ el. A közterület-felügyelő a szabálysértés elkövetőjével szemben jogosult helyszíni bírság kiszabására! A szabálysértési eljárás rendőrségen tett feljelentésre
indul, az eljárás lefolytatására a Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatala illetékes.
Egyre több panasz érkezik a kóbor kutyák okozta károk miatt, illetve szomszédok között elharapódzott viszony alakul
ki, mivel az adott kutya gazdája nem tartja be a fenn írt szabályokat. A hatályos vonatkozó központi jogszabályok több
olyan korlátot szabnak, amelyek nem teszik lehetővé a sokak
által kívánatosnak tartott megoldásokat. Az állatok védelme

Tilos az állatok kínzása, állatviadalra idomítása, átadása, a veszélyes állat tulajdonjogával tartásával felhagyni.
Aki ezen szabályokat megszegi, szabálysértési bírság kiszabását
nem kerülheti el.
Veszélyeztetés kutyával szabálysértést követ el, aki a felügyelete alatt lévő kutyát:
- a település belterületén felügyelet nélkül engedi közterületre, vagy
kóborolni hagyja,
- természeti és védett természeti területen póráz nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja,
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szabályozása gyakorlati probléma halmazt hordoz magában, pl.
a kutya befogása, szállítása, akár menhelyre, akár őrzött helyre,
mert nincs szakképzett gyepmester aki vállalná a feladat ellátását, illetve aránytalanul nagy összeg fejében végezné el ezt
a feladatot. Az önkormányzat költségvetéséből áldozna pénzügyi forrást a probléma kezelésére, de azt csak a helyi adóbevételekből tudná finanszírozni, amely pályázatok önerejeként
tartalékalapon van, kötelezettségvállalással terhelten. Az eddigi

tapasztalatok szerint a kutyák veszettség elleni oltása közeledtével nőni fog a közterületre kicsapott kutyák száma, amelyek ha
azonosítóval el vannak látva, akkor a tulajdonos ismertté válhat,
de annak hiányában hatványozódik a probléma. Felelős állattartással a gond kezelhető lenne, ezért felkérek minden érintett
állattartót arra, hogy a közösségi érdekeket helyezze előtérbe és
tartsa be az állattartás szabályait, ne kelljen az illetékes fő-állatorvosnak az adott kutya kiirtásáról rendelkezni!

A talajvíz-kutak (nortonkutak) üzemeltetésének vízjogi engedélyezési
és bejelentési eljárásáról tájékoztatás
Emlékeztetem Önöket arra, hogy a Csanyi Hírmondó 121.
és 123. számában is adtam már részletes tájékoztatást a talajvíz-kutak (régi elnevezéssel nortonkutak) létesítési, üzemeltetési,
fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárás rendjéről, a jegyzői
hatáskörbe tartozó eljárásokról, a vonatkozó hatályos jogszabályokról
és az érintettek általi teendőkről.
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és
megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges, melynek során
a jegyző vízgazdálkodási hatóságként jár el és vízjogi engedélyezési eljárást folytat le. Javaslom, hogy az önkormányzat
honlapján minden érintett tanulmányozza át ismét az általam
tárgyban leírtakat, mert annak ellenére, hogy rengeteg időnek
tűnik a 2018. december 31. napjáig tartó szankciómentes időszak,
az eljárások hossza nem csak a bejelentést tevőn múlik, hanem
az eljárás fajtájától függően akár több hónapot is igénybe vehet a nem
háztartási célú, tehát jövedelemszerzés célját szolgáló kutak legális működtetési bejelentési és engedélyezési eljárás lefolytatása, mivel szakhatóságok és mérnök bevonása elkerülhetetlen a területileg illetékes megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által lefolytatott
eljárások esetében. A könnyebb értelmezhetőség érdekében
ismét megjelentetem, részekre bontva, bejelentés fajtánként,
a jegyzői hatáskörbe tartozó engedélyezési eljárásban
résztvevők számára fontos tudnivalókat.
Elsőként, a településen legtöbb ingatlantulajdonost érintő,
engedéllyel fúrt nortonkutak üzemeltetése eljárásrendjét
teszem közzé. A következő számban az engedély nélkül fúrt kutak, majd az azt követő számban a megszüntetésre ítélt kutak, utána soros számban pedig az újonnan létesítendő ivóvíz kutak
engedélyezése ügyében tudnivalókat fogom ismertetni.
Előjárójában fontos tudnivaló, hogy a jelenleg tárgyban hatályos központi jogszabály módosítása folyamatban van, amely
egyrészt kedvező változásokat hoz az érintettek számára,
másrészről a bejelentésre szolgáló adatlap formanyomtatvány átalakítását eredményezi. A jogszabály módosítása még
nem jelent meg, de ígéretek szerint rövidesen nyilvánosságra került és hatályba lép. A jelenleg hatályos adatlap formanyomtatvány közzététele annak várható módosítása miatt
nem csak pazarlás, hanem értelmetlen is lenne, így ezért nem
jelentetem meg, viszont amint rendelkezésre fog állni az új
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bejelentési és bevallás nyomtatvány, úgy arról hírt adok és
lehetőséget arra, hogy a hivatal ügyfélszolgálatánál térítésmentesen beszerezhető legyen az érintettek számára.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosának rendelkezésére
áll a nortonkút létesítési engedély (1970.-1980. években Szentes Járási Hivatal által kiadott határozat formájában), akkor
üzemeltetési vízjogi engedélyezési eljárást kell lefolytatni,
melybe nem kell bevonni társhatóságot, viszont 3.000.- Ft eljárási illeték lerovását írja elő az illetékekről szóló törvény a 29.
§ (1) bekezdésében. A már említett adatlap hiánytalan kitöltésével lehet kezdeményezni a nortonkút vízjogi üzemeltetése
iránti eljárást, melyhez csatolni kell
- a kút környékéről készült fényképfelvételt,
- helyszínrajzot, valamint
- az érintett ingatlan tulajdoni lapjának másolatát (nem
hitelesített tulajdoni lap térítésmentesen beszerezhető az
illetékes Földhivatalban), továbbá
- a meglévő nortonkút műszaki dokumentációját (a kút paramétereit, pl. a kút talpmélységének megadása) típustervet.
Ahhoz hogy az eljárást jogszabálynak megfelelő rendben lehessen lefolytatni, mindkét félnek bizonyítania kell, hogy mennyi
az a talajvíz mennyiség, amelyet háztartási célra vételeznek ki
a talajból, mivel ebben az eljárásban annak mennyisége nem
haladhatja meg az évi 500 m3-t, ezért célszerű vízmérő órát
beszerezni és felszerelni. Ezt a véleményt Dr. Ördögh József
okleveles vízépítő mérnök, okleveles közgazdász, szaktárca tanácsadója fogalmazta meg mint a vízjogi engedélyezési eljárás
alapját, melyben a vízmérő óra száma és hitelességi ideje megjelenítése elengedhetetlen feltétel kell hogy legyen.
Az üzemeltetési engedéllyel bírónak be kell jelentkeznie a vízkészlet használók közé és bevallást
kell készítenie a vonatkozó adatlapon
(amely a hivatal ügyfélszolgálatán díjmentesen rendelkezésre
áll). Fontos tudnivaló, hogy évi
500 m3 vízkivételig nem kell
vízkészlet használati díjat
fizetni, afölött viszont már
fennáll ez a kötelezettség.

Csanyi Hírmondó

A szünidei gyermekétkeztetésről,
időtartamáról és helyszínéről tájékoztatás
A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés
keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. A
települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést
a) a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó
intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára a
ba)nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a
nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,
bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső
valamennyi munkanapon
köteles megszervezni, és ennek keretében a szülő, törvényes
képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.
A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időszaka a gyermek
más településen történő táborozása vagy más okból való 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, betegsége, 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 formájában.
Felhívom a tavaszi szünet munkanapjaira eső szünidei gyermekétkeztetést igénylők figyelmét, hogy a tavaszi szünet
2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI
rendelet alapján 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A
szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a
szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda). Időközben a Kormány megszavazta, hogy 2017. évtől Nagypéntek (2017. április 14.) munkaszüneti nappá válik, ezért a
TAVASZI SZÜNET IDŐTARTAMA alatt
2017. április 13. (csütörtökön) és 2017. április 18. (kedden),
biztosítja Önkormányzatunk a szünidei gyermekétkeztetés
jogosultjai részére az egyszeri meleg főétkezést.
Felhívom az érintett Szülők figyelmét, hogy a napi egyszeri
meleg főétkeztetés (ebéd) a rászoruló gyermek általi helyben
történő elfogyasztással vagy elvitellel történhet. Tájékoztatom továbbá az érintett Szülőket arról, hogy amennyiben
nem helyben történik az ebéd elfogyasztása, Önöknek kell
gondoskodnia az ebéd átvételéről, elviteléről és az ételadagnak megfelelő szabvány ételhordó biztosításáról. Az ebéd
helyben történő elfogyasztása/kiosztása a KÉBSZ KFT
által üzemeltetett iskolai konyhán/iskolai étkezdében (6647
Csanytelek, Szent László u. 4/a.) munkanapokon 11.00-12.00
között történik.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Tájékoztatjuk
a fogyasztókat, hogy 2017. 04.1 8. napon 9:00-13:00 óra között a Csanyteleki víztornyon
tisztítási, fertőtlenítési munkálatokat végzünk. Ezen időszakban a település egész területén nyomáscsökkenés fordulhat elő. A település ivóvíz-elosztóhálózatán 2017.04.19. - 25. napok között
mosatást végzünk. Ezen időszak alatt szakaszos nyomáscsökkenés, vízminőség romlás, illetve rövid
ideig tartó vízhiány fordulhat, fordul elő. Az okozott kellemetlenségekért a felhasználók türelmét,
megértését kérjük.

Alföldvíz Zrt

Nőnapi Jótékonysági Óvodabál
Március 4-én, megrendeztük Nőnapi Jótékonysági Óvodabálunkat. Az idén a XXIII. jótékony célú bálunkat sikerült
megszervezni. A rendezvény, az óvoda dolgozóinak és gyermekeink szüleinek közös összefogásával, valamint támogatóink szponzorálásával valósulhatott meg, és mindez természetesen óvodás gyerekeink érdekében történt.
Óvodabálunk, mint minden évben, most is tartogatott meg-

124. szám

lepetéseket, a kedves vendégeinknek. Az est megnyitó műsorát, az óvoda nagycsoportosai mutatták be, s a matrózok
viszontagságos tengeri életét varázsolták a lelkes közönség elé.
A táncot, Lajos Jánosné és Kátai B Istvánné óvó nénik, valamint Szász Erika dajka néni tanította be. A remek vacsoráról, a
konyha dolgozói gondoskodtak Szélné Katika vezetésével, az
ízletes pörköltet pedig, Pintér István és Ambrus László főzte
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a bál vendégeinek. Ezúton is köszönetünket szeretnénk kifejezni a konyha dolgozóinak, hogy a pompás vacsorát elkészítették számunkra.
A finom vacsora után, a szülők és az óvodai dolgozók, a Karib tenger kalózainak táncával aratott sikert a lelkes közönség
előtt, melyet Kávainé Pálinkás Beáta óvó néni tanított be. A
hangulat további fokozásáról, a Reflex együttes gondoskodott.
Reméljük, vendégeink jól érezték magukat!
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazon szülőknek,
dolgozóknak, cégeknek és egyéb szervezeteknek, akik
részvételükkel, tárgyi és anyagi felajánlásaikkal hozzájárultak
a jótékonysági bálunk támogatásához és eredményességéhez.
Támogatóink: Forgó Henrik Polgármester Úr és családja,
Csongrádi Csaba és családja, Szeri Béla és családja, Losonczi
István és családja, Perbíró György és családja, Faragó Edit,
Kósa Mihály és családja, Arany Gábor és családja, Potorné
Kovács Ágnes és családja, Samu Patai Edina és családja, Oláh
Izabella, Tóth Zoltán és családja, Németh Attila és családja,
Berényi Boglárka és Gyöngyi Zoltán, Kátai B. István és családja, Szabóné Pálinkás Györgyi és családja, Kávainé Pálinkás
Beáta és családja, Gémes Mónika és családja, Erhard Gyula és
családja, Bérces Mariann és családja, Szabó Dániel és családja,
Szász Erika és családja, Lászlóné Nagy Beatrix és családja,
Forgóné Oláh Anna és családja, Enyingi Anett és családja,
Papp Gyöngyi és családja, Forgó Attila és családja, Szabó

Péter és családja, Faragóné Fűri Andrea és családja, Faragó
Róbert és családja, Feketéné Papp Nikoletta és családja, Gyöngyi Róbert és családja, Tajti Ildikó és családja, Vida Tibor és
családja, Vargáné Varga Elvira és családja, Patkány Sándor és
családja, Szunyi Anikó és családja, Lucaci Veronika és családja,
Juhászné Varga Éva és családja, Nagyné Kovács Krisztina és
családja, Szélpál Evelin és családja, Gémes Adrienn, ifj. Erhard Gyula, ifj. Vida Tibor és családja, Ferenczik Gábor és
családja, Fejes Ferenc és családja, Csanyteleki Polgárőr Egyesület, Vári László és családja, Kató Edina és családja, Márton Erzsébet, Gulyás János és családja, Ürmös Kft., Mrlják
József és családja, Patai Ildikó és családja, Filipovics Katalin
és családja, Gémes Zsolt, Szabó Zoltán és családja, Horváth
Erika és családja, Dobák Rózsa és családja, Gyöngyi Mihály
és családja, Gyöngyössy Gézáné, Berényi György és családja,
Berényi Attila és családja, Szabó Ferenc és családja, Bozó
János és családja, Szendrei Júlia és családja, Oláh László és
családja, Németh Sándor és családja, Deák Anita és családja,
Luczéné Szokolovszki Bereniké és családja, Vidáné Szín Annamária és családja, Brutyó Mónika és családja, CsanytelekRadnóti u. Pékség.
Köszönjük az önzetlen segítséget!
Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda
Alkalmazotti Közössége

szen képet teremt a hallottakról, ami csak az övé, s így gazdagítja belső világát. Ezt a szellemiséget követjük akkor, amikor
az Anyanyelvi Munkaközösség éves tematikáját figyelembe
véve tervezzük és szervezzük óvodásaink mindennapjait.
Óvodánkban fáradhatatlanul azon munkálkodunk, hogy
gyermekeink óvodás éveit minél színesebbé varázsoljuk,
minél emlékezetesebbé tegyük. A rohanó hétköznapokban,
ezek a kis programok az egymásra figyelést, a szeretetet
hivatottak hangsúlyozni.
Szabóné Pálinkás Györgyi
mb. Tagóvoda vezető

2017 évi hulladékszállítási
„zöldnaptár”
biológiailag lebomló (zöld) hulladék gyűjtés:
négyhetente, csütörtöki napokon
04.20
08.10
11.30

05.18
09.07
12.28

06.15
10.05

07.13
11.02

lomtalanítás:
előzetes telefonos egyeztetést követően

(2016-ban meghirdetett, 2017-ben is alkalmazott gyűjtési mód)

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Járási Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya hatósági állatorvosaként első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörömben eljárva a CS-07I/01/411-2/2017. ügyiratszámú határozatommal Csanytelek község közigazgatási területére
2017. április 1-21. közötti időszakra
ebzárlatot és legeltetési tilalmat
rendelek el a rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt.
Ezen időszak alatt a legeltetés tilos,
továbbá minden kutyát és macskát elzárva kell tartani, kutyát tartási
helyéről
csak pórázon vezetve szabad kivinni.
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!
Dr. Lovászi Zsolt hatósági állatorvos

Márciusi programok az óvodában
A tavasz első hónapja, dús programsorozatot tartogatott az
óvoda kis lakóinak. Március elején megrendeztük óvodánkban az Egészséghetet. A hét szervezése és megvalósítása
Terike nénivel, a védő nénivel és az óvoda dolgozóinak munkájával, közösen valósult meg. A meséből jól ismert Hupikék
törpikék családja, „Törpicur szülinapjára” készülődve, az
egészséges ételekkel ismertették meg gyermekeinket. Nem
maradhatott el a tisztálkodás és fogápolás fontosságának
hangsúlyozása sem, hiszen „a tisztaság fél egészség”. Óvodásaink tevékenyen vettek részt a tisztálkodási eszközök kiválogatásában és ismertették meg csoporttársaikat a helyes
használatukra. Hangsúlyozott szerepet kapott ismételten,
mennyire fontos egészségünk és testi épségünk megőrzése,
hiszen versenyjátékokon keresztül, a gyerekek is megtapasztalhatták, milyen fontos, hogy ép, egészséges érzékszervekkel rendelkezzünk. Mindez szükséges mindennapi életünkhöz, tudástárunk gyarapításához.
Intézményünkben sem maradhatott el, hogy Március 15-ét
megünnepeljük. Képeskönyvek nézegetése közben a gyerekek megismerkedhettek a magyar huszárokkal, kardjukkal,
öltözetükkel, a nemzeti színekkel, csatajelenetekkel. Beszélgettünk velük, felidéztük ismereteiket, új fogalmakat tanulhattak. Nagycsoportosaink, Kátai B. Istvánné és Lajos Já-
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nosné óvó nénik koordinálásával, ünnepi műsor keretében
felelevenítették az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc
korát. A legnemesebb érzéseket, s eszményeket próbálták erősíteni bennünk: mint a hazaszeretet, az összefogás,
együttműködés öröme, az együttérzés, a bátorság, a tettrekészség, segítőkészség. Kisebb óvodásainkat, magával ragadta az ünnep szellemisége.
Március 22-én, a „Víz világnapja” alkalmából, nagycsoportosaink vendégül látták, a Felgyői óvodásokat, s vetélkedő keretében mérték össze tudásaikat. A gyerekek izgatottan várták,
hogy bizonyíthassák mi mindent, tudnak a „vízről”, mint természeti kincsről, mint élőhelyről, s arról, hogyan tudjuk védeni, és hogyan tudunk vigyázni rá. A csapatok lelkesedéssel
vettek részt a „versenyben”, s természetesen a jutalom sem
maradt el. A vetélkedőn túl, együtt játszottunk a Felgyői ovisokkal, ezzel is ápolva az óvodák közötti jó viszonyt.
A hónap az anyanyelvi kultúránk fejlesztéséhez is hozzájárult, hiszen a Napraforgó csoportos óvó nénik, Berényi
Boglárka és Kávainé Pálinkás Beáta óvó nénik, a középső
csoportos gyermekek részére megrendezték a „Kikelet”
című Versmondó versenyt. A „kis versmondókat”, a zsűri, bátorságukért, részvételükért, jutalomban részesítette. A
mese és a vers, gyermekeink mindennapi lelki tápláléka, hi-

Csanyi Hírmondó

A három hónaposnál idősebb ebek veszettség elleni védőoltása és féregtelenítése az alábbi helyeken és időpontokban történik:
2017. május 22. (hétfő)
7 óra Urbán István

József A. u. 6.

8 óra Gyöngyi Jánosné

Arany J. u. 1.

10 óra Bugyi István

Móricz Zs. u. 1.

14 óra Mészáros Józsefné

Szegedi u. 20.

2017. május 23. (kedd)
7 óra

----------------

9 óra Lajos Istvánné

Sajó-sarok
Nagy I. u. 8

10 óra Tóth József

Bercsényi u. 11/c

14 óra Nagy Ferenc

Ady E. u. 41.
(Nagy gyep)

2017. május 24.(szerda)
7 óra Papp Balázs

Baross G. u. 58

9 óra POSTA előtt

Szt. László u. 3

10 óra Kecskeméti Istvánné

Damjanich u. 38

14 óra Kiss Imre

Béla u. 2.

124. szám

2017. május 25.(csütörtök)
7 óra

-----------------

9 óra Kulik György

Mázsaház
Nefelejcs u 1

10 óra Tábith Béla

Pusztaszeri u. 60

14 óra Bencsik Istvánné

Dögállás 6

PÓTOLTÁS
2017. május 29.(hétfő)
9 óra

-------------------

Mázsaház

Az oltás és a féregtelenítés KÖTELEZŐ,
valamint DÍJKÖTELES.
Az összevezetés helyszínére
CSAK MIKROCHIPPEL MEGJELÖLT EB
hozható el!!!
Az oltás díja: 3500,-Ft/eb, + a féregtelenítő tabletta ára: testtömeg kilogrammtól függően változó.
Az eboltási igazolványt szíveskedjenek magukkal hozni!
								
Dr. Dorogi Zsolt állatorvos
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POÉN sarok

RECEPT KLUB

Tepsis részeges csirke
Hozzávalók:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 db egész csirke
só
bors
rozmaring
majoránna
60 dkg burgonya
30 dkg brokkoli
20 dkg szárzeller
20 dkg fejtőbab

•
•
•
•
•
•
•
•

10 dkg libazsír
2 dl fehérbor
2 fej fokhagyma
20 dkg hagyma
30 dkg kolbász
(magyaros)
2 db paradicsom
2 db kápiapaprika
20 dkg cukkini

Elkészítés:

Befűszerezzük az egész csirkét sóval, borssal, rozmaringgal
és majoránnával. Összeötözzük a lábait, és 1 órán át pihentetjük. Közben a héjában megfőzzünk a burgonyát, majd meghámozzuk, és vastagabb szeletekre vágjuk. Megpároljunk
a brokkolit és a szárzellert, majd puhára főzzünk a babot is.
A csirkét tepsibe tesszük, meglocsoljuk 10 dkg olvasztott libazsírral, és 200 fokos sütőbe rakjuk, 10 percre. Ezután 160
fokra csökkentjük a hőmérsékletet. Egy keveset a csirkére
locsolunk a fehérborból, majd mellétesszük a burgonyát, a
kettévágott fokhagymával és a nagyobb darabokra vágott
hagymával együtt.
Letakarjuk a csirkét alufóliával, és kb. 1 órán át sütjük. Közben
folyamatosan pótoljuk az elpárolgott bort. 45 perc után leves�szük róla a fóliát, és mellétesszük a felkarikázott magyaros kolbászt, a paradicsomot és kicsumázott kápiapaprikát. Az utolsó
10 percre tegyük a tepsibe a felszeletelt cukkinit a brokkolival, a
zellerrel és a babbal együtt. Salátával és friss kenyérrel tálaljuk.

Jó étvágyat!

Két alkesz cimbora összefut meló után a kocsmában. Kérdi
az egyik a másikat:
- Mit iszol?
- Nekem nyolc!
- Nekem is!
- Csapos! Tizenhat kisfröccsöt kérnék!

Pistike meséli az óvodában az óvónéninek:
- Képzeld, az én apukám havonta 300.000 forintot keres!
- Nahát, az majdnem háromszor annyi, mint az én fizetésem
- mondja az óvónéni.
- Persze, de ő azért a pénzért dolgozik is, te meg csak itt
játszol velünk egész nap!

- Ön akkor házasságon kívül született?
- Csak félig.
- Az hogy lehetséges?
- Csak az anyám volt házasságon kívüli, az apám nős volt.

A házaspár már két órája autózik, amikor a feleség a fejéhez
kap, és felsikolt:
- Úristen, forduljunk vissza! Bedugva hagytam a vasalót, le
fog égni a ház!
- Á, dehogy fog leégni! - feleli a férj. - Én meg nyitva felejtettem a kádcsapot a fürdőszobában...

Forrás: www.mindmegette.hu
Áll a székely juhász a réten a
botjára támaszkodva. Arra megy
a többi juhász, meglátják, kérdik
tőle:
- Hát te meg mit csinálsz?
- Gondolkodom.
- És hol a fenében van a nyájad?
- Azon gondolkodom...

Forrás: www.viccesviccek.hu
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu
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