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TiszTeleTTel köszönjük a 
XXViii. CsanyTeleki Falunapok megrendezéséhez nyújToTT

TámogaTásukaT és segíTségükeT.

TámogaTók:
Csanytelek Község Önkormányzata

KÉBSZ Kft konyha dolgozói
Csanyteleki Polgármesteri Hivatal

Tömörkény Községi Önkormányzat
Felgyő Községi Önkormányzat
Csanyi Táp Kft. (Márton János)

Grow Group Palánta Kft. (Dobos Dániel)
K & K Mérnöki Iroda (Dr. Ördögh József)
KaPet Bau Építőipari Kft. (Kanyó Péter)

Magic Force Bt. (Forgó László)
Szabó Mihály ev. (Víz- és csatorna szerelés)

Csongrádi Rendőrkapitányság
Csanyteleki Polgárőr Egyesület

Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület
Mozgáskorlátozottak Csanyteleki Csoportja

Csanyteleki Sport Club
Csanyteleki Sporthorgász Egyesület

Új Élet Vadásztársaság
Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda

Szent László Általános Iskola
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ

Szabados Pál
Forgó Henrik
Ürmös János

Losonczi Zoltán
Szabó Ferencné (Baross Gábor u.)
Kecskeméti-Kovácsné Bori Ildikó

Valamennyi – fentieken kívüli – segítő személy és
szervezet munkáját is tisztelettel köszönjük!

Csanytelek Község Önkormányzata nevében:
Forgó Henrik polgármester

megCsillanT a remény…?

Szinte nincs olyan száma a Csanyi Hírmondónak, hogy ne bugy-
gyanjon elő belőlem a falu jövőjéért való aggódás, amelynek alap-
ja a több évtizedes, folyamatos lakosságszám csökkenés. Szüleim 

gyermekkora idején – az 1930-as években – jóval 5000 fő fölötti 
volt a faluban élő lakosok száma, az 1960-as években – mikor én 
koptattam itt az iskolapadot, két párhuzamos osztályban hatvanad 
magammal –, 4500-an éltünk itt. Az első polgármesteri ciklusom 
elején, 2003-ban, 3017-en laktuk Csanyteleket, ez a szám mára alig 
éri el – ha eléri – a 2500-at. Ma már nem elsősorban a szegénység 
a fő probléma, hanem az élettér keresése okán történő elvándorlás 
és az elöregedés, annak minden sajnálatos velejárójával. Nem vi-
gasztaló, hogy ez országos tendencia, tözsgyökeres csanytelekiként 
nagyon rossz érzés látni a félig lakatlan utcák sorát, a gaz- fölverte 
udvarokat, portákat, a „leguggolni” készülő vert falú-, vagy vályog-
házakat, az évek óta meg nem igazított cserepekkel, esőcsatornák-
kal, kéményekkel tarkított tetőket. 

Folytatás a következő oldalon
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Csanyteleken 2018. szeptember 11.-én
  véradást szervezünk  

a Csanyteleki Faluházban 14:30-től-18-óráig.

Minden régi és új véradót szeretettel várunk. Mindenki 
hozza magával TAJ kártyáját, személyigazolványát, lakcím 
kártyáját. Véradás után a véradóknak vacsorával köszön-
jük meg az önzetlen segítséget.

Várunk benneteket.
Simon Ottóné Inci.

néhány új információ a temetőről

mégsem VeszTek el a CsanyTeleki háziorVosok – a rendelő
FelújíTása uTán hamarosan Visszaáll a régi rend

Folytatás az előző oldalról
Legalább 10 éve minden reggel a születési rovatot olvasom el az 

újságban először, keresve a csanyteleki jövő letéteményeseit, a „leg-
kisebb csanyiak” érkezését. A múlt évi születések száma, valamint 
az idén év végéig érkező újszülöttek létszáma várhatóan lényegesen 
nagyobb lesz, mint a három évvel korábbi, illetve az azt megelő-
ző években volt. A 2010-ben felújított óvodánkban már évekkel 
ezelőtt – a gyermeklétszám csökkenése miatt – egy csoportszoba 

megCsillanT a remény…?

Tudom, hogy hozzám hasonlóan nagyon sokan aggódva figyelik 
a – temető területén belül – július óta egyre magasodó hulladék- 
hegyeket, a parlagfűvel embermagasságban benőtt sírokat, sírok 
közti „utakat”.

(A temetői állapotokat rendszeresen fotózom, a fotókat továb-
bítom az illetékesnek.)

Az idő malmai azonban ha lassan is, ráadásul nem is látványosan, 
de őrölnek. A múlt héten telefonon beszéltem a Püspöki Hivatal 
műszaki osztályának temetőfenntartásban illetékes munkatársával, 
aki az alábbi fejleményekről számolt be:

– a Püspökség az egyházi temetők rendjének fenntartására – kü-
lönös tekintettel és a hulladék- kezeléssel kapcsolatos kötele-
zettségek betartására – saját céget alapított 

– a cég már megkezdte működését, jelenleg Szentes Járás települé-
sein lévő, egyházi tulajdonú temetők fizikai rendbe tételét végzi

„belakatlanná” vált. Ezzel együtt a múlt évben több édesanya ke-
resett meg bennünket, hogy szeretnék kérni gyermekeik bölcsődei 
elhelyezését, ellátását. Adódott tehát a feladat, a bölcsőde kiala-
kítása a szabaddá vált csoportszobában, egy beígért pályázat se-
gítségével – amely pályázatból csak az ígéret maradt, sajnos végül 
ránk nem vonatkozott. Ennek ellenére hozzáláttunk az átalakítás 
megtervezéséhez, majd műszaki megvalósításához, és annak a több 
mint ötven „közigazgatási lépésnek” a megtételének, melyek vé-
gén, valamivel több, mint egy évvel a „gondolat megszületésétől”, 
mindössze 2,2 millió forint ráfordítással – amivel szerintem be-
ruházási „minimum-rekordot” állítottunk föl –, szeptember 3-án 
megnyílt a Csanyteleki Óvoda és Mini-bölcsőde, amely az Alsó-
Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsőde tagintézménye.

A hét kis „bölcsőde-lakó” a beszoktatás közel sem mindig lé-
lekemelő időszakát éli, a környezet megváltozása, az édesanya he-
lyett a gondozók jelenléte, az egymás megszokása bizony időnként 
– önmagát gerjesztő – kéretlen vokál-hangversenyben nyilvánul 
meg. A beszokás után azonban az édesanyák jó helyen tudhatják 
gyermekeiket, így bátran vállalhatnak munkát, kiegészítve a családi 
költségvetést.

– a cég következő „munkaterülete” – az illetékes elmondása 
szerint – a Csanyteleki temető lesz!

– várhatóan lesz majd egy állandó gondnoka a temetőnknek, 
akinek feladata lesz – többek között – a rend folyamatos fenn-
tartása, a szükséges munkák elvégzése 

A műszaki osztály munkatársa a vezetés nevében megköszön-
te önkormányzatunk munkáját, elismerve, hogy erőnkön felüli 
feladatot végeztünk – gyakorlatilag ingyen – az elmúlt 18 évben, 
megértését fejezte ki, hogy a törvényi előírások miatt befejeztük a 
temetőben keletkező hulladék szabálytalan gyűjtését és megsem-
misítését. 

Őszintén remélem, a megbeszéltek valósággá válnak és méltó 
körülmények között látogathatunk majd ki a temetőben nyugvó 
szeretteinkhez Mindenszentekkor.

Forgó Henrik, polgármester

„…Májusban kezdődött Csanyteleken a település háziorvosi, fog-
szakorvosi, védőnői szolgálatának helyet adó épület külső-belső 
felújítása.

A 36 millió forintos beruházás a végéhez közeledik, ezen a hé-
ten már új rendelőikbe költözhetnek a háziorvosok, dr. Stengl 
Éva és dr. Tóth Mária addig is a védőnői szolgálat épületrészé-
ben dolgozik. Az ideiglenes rendelőt nem volt nehéz megtalál-
nunk: éppen tíz lépésre esik a jelenleg felújítás alatt álló épület-
résztől. Hogy még könnyebb legyen a betegek dolga, az ajtón 
öles betűkkel jelzi a felirat: „Bejárat a másik kapun!". (Bár az 
igaz, hogy a kartonlap sarka igencsak rojtos a pár hete volt eső-
zésektől, vagy valaki szemmel láthatóan megpróbálta letépni.) 
És ha valakinek már sikerül eljutnia a pár lépésnyire lévő bejáratig, 
ott kiragasztva megtalálhat minden lényeges elérhetőséget a védő-
női szolgálat új helyétől kezdve az orvosok mobiltelefonszámáig. 

Nemsokára visszaköltözhetnek a megszokott helyükre a 
csanyteleki háziorvosok. Addig is zavartalanul folyik a rendelés.

A fontos információkkal azonban nemcsak ott, de a helyi újság-
ban is lehetett találkozni.

– Még a felújítás kezdete előtt teljes részletességgel közzétet-
tük a változásokkal kapcsolatos minden szükséges tudnivalót 
– magyarázta Forgó Henrik polgármester. – A Csanyi Hírmon-

dó ingyenesen jut el minden csanyteleki család postaládájába, 
így kizártnak tartom, hogy valaki ne tudjon ezekről a dolgokról. 
Ezenfelül a rendelés menete esőálló lapon is kikerült az épü-
let kapujára, ami persze lehet, hogy a felújítás munkálatai so-
rán leeshetett vagy elkallódott. A leginkább valószínű azonban, 
hogy van, aki nem nézi jó szemmel az önkormányzat eredmé-
nyeit, esetleg vélt személyes sérelméért próbál az önkormány-
zat rossz hírének keltésével bosszút állni. Ezért keres a kákán 
is csomót, próbál ügyet csinálni egy nem létező problémából. 
A felújítás egyébként már a vége felé közeledik, kezdődik az orvo-
si rendelők visszaköltözése. A két háziorvos hamarosan modern 
munkakörnyezetben fogadhatja a betegeket. A rendelők burkolá-
sakor az orvosok kéréseit is figyelembe vették, így szinte személyre 
szabott helyiségek készültek. Szeptembertől a fogorvosi praxist is 
betöltik a tartós helyettesítés után, helyi kötődésű orvossal. 

Az ideiglenes rendelő üvegajtaján is ott a tájékoztatás, hogy ki 
mikor rendel, emellett a háziorvosok telefonszámai is megtalál-
hatók.

– Augusztus 18-a a projekt hivatalos befejezése, addigra mű-
szakilag, belülről minden rendben lesz, sőt az orvosok előbb is el 
tudják foglalni a helyüket. A nemes vakolatot azonban nem lehet 
felvinni negyven fokban, elképzelhető, hogy a rendkívüli időjárás 
miatt a külső munkavégzésekkel csúszni fogunk. Mi egyszer tudjuk 
megcsináltatni a munkákat, inkább a határidőből engedünk, de a 
minőségből nem – szögezte le Forgó Henrik.”

Forrás: Délmagyarország, 2018.08.10. Majzik Attila

fotó: Majzik Attila

fotó: Majzik Attila

MEGHÍVÓ
Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület az Idősek Világnapja alkalmából

nyugdíjas és dalos találkozót szervez.

Ideje: 2018. szeptember 29. /szombat/ 10 óra.

Helye: Csanyteleki Szent László Általános iskola tornaterme.
A műsor után zenés, táncos, vidám délután következik.
Menü: Csontleves, marhapörkölt, savanyúság, sütemény, aperitif, ásványvíz, bor, kávé.

A rendezvényre várjuk az érdeklődők jelentkezését a nyugdíjas klubban szeptember 
10.-én és 24.-én 13–15 óra között. Vezetőség

FigyeleM!
Csanyteleken szabadság miatt a háziorvosi rendelés
2018. szeptember 03-tól–2018. szeptember 21-ig

9:30-tól-13 óráig tart.
Rendel: Dr. Stengl Éva

Telefon: Dr. Stengl Éva 30/483 3436
 Kovácsné Lajos Szilvia 30/326 2244
 Simon Ottóné Inci 30/478 8097
 Megértésüket köszönjük.
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Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület 2018. 
augusztus 2. napján rendkívüli ülést tartott, ahol 3 fő-napirendi 
pontként – szóbeli előterjesztésnek minősülő eljárásrendben be-
nyújtott – előterjesztést tárgyalt, határozatba foglalt az alábbiak 
szerint.

Napirendi pontok tárgyalása előtt Polgármester úr tájékoztatást 
adott a képviselő-testület nevében két ülés között eltelt időszak-
ban általa hozott döntésekről, tett intézkedéseiről, melyet határo-
zathozatal nélkül hagyott jóvá a testület. 

Az  ülés 1. fő-napirendi pontjaként vitatta meg a testület a 
külterületi helyi közutak fejlesztése program keretében ajánlatkérői döntés, 
vállalkozási szerződés kötése a VB6-7.2.1-7.4.1.2-16 a „József Attila 
utca, Nefelejcs utca és Határ utca szilárd burkolatának ki-
alakítása kivitelezési munkáira” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
a felkért 5 ajánlattevőből 3 ajánlattevő tett érvényes ajánlatot. A 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában rögzített értékelési 
szempontok alapján a Bíráló Bizottság nyertes ajánlattevőként 
az Út-Ép-Ker 97 Kft.-t (1077 Budapest izabella utca 27/ a. 
fsz. 3.) javasolta elfogadásra, (súlyszámmal szorzott értékelési pont-
számok összege: 980), melyben az ellenszolgáltatás nettó értéke 
96.666.121,-Ft (azaz: Kilencvenhatmillió-hatszázhatvanhatezer-
százhuszonegy forint). A legalacsonyabb ellenszolgáltatási díj 
összege a pályázat keretében elszámolható tételek (támogatás és 
vállalt önerő)  bruttó 5.811.034.-Ft-tal (5,3%) meghaladja a 
tárgyi pályázati projekt támogatási szerződésében a kivitelezésre 
biztosított együttes forráskeretet. A nyertes vállalkozóval a tárgyi 
beruházás kivitelezésére vonatkozó szerződés megkötésére felha-
talmazott Polgármester úr kézjegyével látta el a tárgyi kivitelezési 
vállalkozási szerződést, melynek értelmében a három földút szilárd-
burkolattal való ellátása e hónap végén, de legkésőbb 2018. szeptember első 
hetében elkezdődhet, igazodva a felszíni vízelvezetési projekt kivitelezési 
munkálataihoz.  Fontosnak tartom kiemelni, hogy pályázaton kí-
vül, a József  Attila utca belterületi szakaszának (129,27 m) teljes önerős 
bruttó vállalási díja a legkedvezőbb ajánlat szerint 8.054.749.-Ft.. A 
pályázat benyújtása és a végleges támogatói döntés meghozatala 
között jelentős idő telt el, így önkormányzatunk a várható több-
letköltségek saját erőből történő lefedése érdekében folyamatos 
forrás elkülönítéseket hajtott végre, az adott időszak költségve-
tésén belül (felszabaduló egyéb önerő források, belső előirány-
zat átcsoportosítások, működési jellegű költség megtakarítások). 
Ezen elkülönített többletforrás keretek az önkormányzat fede-
zetbiztosítási számláján rendelkezésre állnak, így külső finanszíro-
zási forrás bevonására nincs szükség. A testület az ülés 2. fő-napirendi 
pontjaként tárgyalta a Csanytelek, belterület 46/2 hrsz-ú ingatlanon épí-
tendő nyitott szín építési munkálataira kivitelező kiválasztása tárgyá-
ban benyújtott előterjesztésben foglaltakat. A tárgyban 3 ajánlat 
bekérésére került sor az arra alkalmas kivitelezőktől, akik aktuali-

Jegyzői táJékoztató csanytelek község önkormányzata
képviselő-testülete

2018. auguszTusában tartott ülésein hozott döntéseiről

zált áron és a tervezett határidőn belül vállalni tudják a tároló szín 
építési munkálatait. A pályázati felhívásban rögzített határidőig 
(2018. július 24.) mindhárom ajánlattételre felkért gazdasági sze-
replő benyújtotta ajánlatát, minden ajánlat érvényes volt, kizáró 
ok nem merült fel. A döntés előkészítő javaslatban rögzítettek 
szerint a legkedvezőbb ajánlatot a SIDERAL-TRAVEL HUNGA-
RY Kft. (6600 Szentes, Új utca 4./4.)  adta 5.696.008.- Ft nettó 
+ 1.537.922.- Ft ÁFA áron (bruttó 7.233.930.-Ft, azaz: Hétmillió-
kettőszázhuszonháromezer-kilencszázharminc forint) összeggel 
és 36 hónapos jótállási időtartammal. Az ajánlattételi felhívás sze-
rint a kivitelezési munkálatokat 2018. október 31. határidőig kell 
elvégezni. A beruházás megvalósítása egy úgynevezett kombinált 
forrásösszetétellel valósul meg: – egyrészt a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó beruházási célú támogatásból, – másrészt a szociális célú – 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó – alanyi jogú állami támogatás-
ból, valamint – a közfoglalkoztatás mezőgazdasági alágazatának termék-
értékesítésből származó bevételéből. A legkedvezőbb ajánlat összege is 
meghaladja az eredetileg tervezett 7 millió forint összköltséget, 
így a többlet forrásfedezet a mezőgazdasági alágazat bevételéből 
kerülhet kiegészítésre belső forrás átcsoportosítás által. A kivite-
lezési munkálatok a vállalkozási szerződéskötést és a terület régé-
szeti feltárását követően indulhat el. 

Az ülésen 3. fő-napirendi pontként tárgyalta a testület a TOP-
1.1.3-16-CS1 -2017-00009 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó  
„Hűtőház és tároló tér kialakítása” kivitelezési munkálataira közbeszer-
zési eljárás megindítása tárgyában benyújtott előterjesztésben  fog-
laltakat. A fejlesztési program végrehajtásával összefüggő pénzügyi 
fedezet az önkormányzat fedezetbiztosítási alszámláján elkülönítetten ren-
delkezésre áll (100%-os pályázati támogatás 55.571.370,-Ft). Az ön-
kormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének egyik kiemelt programja 
a tárgyban Csanytelek, belterület 144/1 helyrajziszámon lévő 305 m2 
alapterületű hűtőház és tárolótér kialakítása. Az önkormányzat 
hatályos közbeszerzési szabályzata szerint egy adott közbeszerzési el-
járás csak szakszerű előkészítés után folytatható le, a közbeszerzés 
tárgya szerinti megfelelő szakemberek bevonásával, ami  komoly 
összehangolást igényel. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának feltét-
elei fennállnak, így az ajánlattételi felhívás tervezete, az ajánlattételi 
dokumentáció, a kivitelezési szerződés tervezete, az ajánlattételre 
felkérendő  körbe tartozó gazdasági társaságok listája, stb. 

A Képviselő-testület 2018. augusztus 16. napján rendkívüli ülés 
keretében tartott ülésén az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és 
Mini Bölcsőde intézményvezetőjének ideiglenes megbízása, az intézményveze-
tői álláshelyre pályázat kiírása  tárgyában benyújtott előtejesztésben 
foglaltakat véleményezte, a Társulás Társulási Megállapodása V. 
fejezete 12. pontja értelmében eljárva. A Csongrádi Óvodák Igaz-
gatósága Igazgatója Gyöngyössy Gézáné mester-pedagógus 2018. 
szeptember 01. napjától történő áthelyezéséhez kérte az Atmöt 

Elnökének (mint az intézményvezető felett munkáltatói jogot 
gyakorló) hozzájárulását, tekintettel arra, hogy az általa meghir-
detett pályázaton eredményesen szerepelt Gyöngyössy Gézáné, 
így közalkalmazotti jogviszonyát abban az intézményben folytat-
ja, mint óvodapedagógus. Az intézményvezető áthelyezése után, 
2018. szeptember 01. napjától az Alsó- Tisza-menti Több-
célú Óvodák és Mini Bölcsőde magasabb vezetői beosztá-
sa betöltetlen marad, amely tarthatatlan, hiszen intézmény nem 
működhet a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett vezető nélkül. Az in-
tézményvezető helyettese a Csanyteleki Tagintézmény Vezetője, aki 
több évtizede a tárgyi intézmény közalkalmazottja, aki jelenleg 
is ellátja az intézményvezető helyettesítésével járó feladatokat a 
Felgyő községben működő óvodában és megteszi a szükséges 
intézkedéseket (pl. a megüresedett óvodapedagógusi álláshelyre 
pályázat kiírása, elbírálása, intézményvezetői egyéb feladatok el-
látása), amelyet már korábban is több ízben gyakorolt, minden 
érintett megelégedésére. A testület határozatában kezdeményezte 
pályázati kiírás nélkül 2018. szeptember 01. napjától 2018. december 31. 
napjáig terjedő időszakra Szabóné Pálinkás Györgyi megbízását az 
intézményvezetői állásra kiírt pályázati eljárás (pályázat kiírása, 
megjelentetése, a pályázat véleményeztetése, bírálata, kinevezési 
eljárás, stb.) lefolytatásáig, 2018. december 31. napjáig. Szakmai 
feladatellátása alkalmassá teszi személyét a megüresedett magasabb ve-
zetői beosztás ideiglenes betöltésére, amely javaslatot a helyettesítést ellátó 
tagintézményvezető képzettsége, irányadó végzettsége is alátámaszt, 
tehát alkalmas a megbízás teljesítésére, melyet írásbeli nyilatko-
zatával vállal A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (5) bekezdése 
rendelkezése  lehetőséget ad arra, hogy  a magasabb vezető és a ve-
zető beosztás ellátása – a munkáltató vezetője kivételével – pályázat 
kiírása nélkül is betölthető, ha a közalkalmazott az erre vonatkozó 
megbízást megelőzően legalább egy éve közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll a munkáltatóval, továbbá a Kjt. 20/A. § (2) bekez-
dése b) pontja értelmében, ha a munkakör haladéktalan betöltése a 
feladatok folyamatos ellátása biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül 
szükséges és a folyamatos működéshez a személyi feltételek más munka-
szervezési eszközökkel nem biztosítható. A Kjt. 20/B. § (1) bekezdése 
szerint a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására, megbízására a 
20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell ki-
írni, amelyet a megbízási jogkör gyakorlója által. A Kjt. 23. § (3) be-
kezdése alapján a magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás 
jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre 
szól. Az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcső-
de felügyeleti, irányítási és fenntartói jogait az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás jogosított gyakorolni, így a Kjt. 20/A. § 
fent idézett szakasza értelmében, a Társulás Társulási Tanácsa jo-
gosított a magasabb vezetői állás betöltésére pályázat kiírására.  A tárgyi 
előterjesztéshez 1. mellékletként csatolt, a tárgyi intézmény vezetője 
megüresedett álláshelyére pályázati kiírásban foglaltakat támogatásra ér-
demesnek ítélte a testület, ezért javasolta annak változtatás nélküli 
elfogadását. 

Az ülésen egyebek napirend keretében sem szóban, sem írás-
ban nem került sor előterjesztés kezdeményezésére.

A Képviselő-testület 2018. augusztus 31. napján soros ülésén 
3 fő-napirendi pontot tárgyalt és fogadott el az alábbiak szerint.

Az ülés 1. fő-napirendi pontja keretében véleményezte az Alsó- 
Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsőde intézménye Tömörkényi 
Mini Bölcsőde tagintézménnyel való bővítése tárgyában benyújtott elő-
terjesztésben foglaltakat, a Társulás Társulási Megállapodása V. 
fejezete 12. pontja szerint eljárva, mint a Csanyteleki Óvoda és 
Mini Bölcsőde helyszíne szerinti Tagönkormányzat. A testület a 
tárgyi előterjesztést minősített többséggel hozott határozatával 
elfogadta és kezdeményezte annak Társulási Tanács általi elfo-
gadását. 

A Képviselő-testület az ülés 2. fő-napirendi pontjaként tárgyal-
ta a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtása 
tárgyában beadott előterjesztésben tett javaslatokat és az alábbi 
döntést hozta. A Belügyminiszter úr által kiírt pályázat alapján 
szociális célú tűzifa vásárlása címén 555 m3 mennyiségű lágy lom-
bos tűzifa vásárlásához nyújt be támogatási igényt. A Kép-
viselő-testület kinyilvánította, hogy a tárgyi pályázat benyújtásához 
szükséges szociális rászorultság szabályozása a természetben nyújtott 
szociális célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultság feltétele-
iről szóló 11/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete keretében 
megtörtént, továbbá rögzíti, hogy a tárgyi pályázati kiírásban és a 
tárgyi önkormányzati rendeletben szabályozott feltételeknek való 
megfelelés teljesítését a szociális célú tűzifában részesülő rá-
szorulók számára ellenszolgáltatás nélkül biztosítja, továb-
bá a tárgyi központi támogatás igénybevételéhez szükséges saját 
anyagi forrás összegét: 555.000.- Ft + áfa (azaz: Ötszázötvenöt-
ezer forint + áfa a támogatás önrészeként és a felmerülő valamennyi 
szállítási és fűrészelési költséget a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet III./2. 
pont szerinti, a  települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb 
támogatása jogcímen biztosított forráskeretből fedezi. A tárgyban érintet-
tek hivatal munkatársaival való együttműködését kérem és előre 
is köszönöm az önkormányzat költségvetési kiadásai terhének 
kímélése miatt. A pályázat kedvező elbírálása esetén a tárgyban 
megválaszolandó kérdések tisztázása érdekében, a hivatal szo-
ciális irodája vezetőjével személyesen, vagy  telefonon szívesen 
állunk minden érdeklődő rendelkezésére.

Az ülés 3. fő-napirendi pontjaként véleményezte, elfogadta és 
jóváhagyásra terjesztette be a Társulás Társulási Tanácsa elé az 
Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 2017/2018. nevelési évi tevékenysé-
géről szóló beszámolóját, az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini 
Bölcsőde, benne a Csanyteleki Óvoda és Mini Bölcsőde 2018/2019. nevelési 
évi munkatervében foglaltakat, egyben megköszönte a Csanyteleki 
tagintézményvezető és a nevelőtestület az elmúlt és idei nevelési 
évben végzett kimagasló szakmai munkáját.

A Képviselő-testület ülésén egyebek napirendi keretében sem 
szóbeli, sem írásbeli előterjesztés benyújtására nem került sor.

Az ülésekre kiadott előterjesztés papíralapú változata a hivatal 
ügyfélszolgálatán, a település könyvtárában, valamint az önkor-
mányzat honlapján (www.csanytelek.hu) az önkormányzat cím-
szó alatt és a www.njt.hu oldalon érhetőek el. 

Tisztelettel: Kató Pálné jegyző
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kunFehérTón járTunk…

Jól éreztük magunkat a nyári táborban.
Szabóné Kovács Nikolett

Téli rezsiCsökkenTésre lakossági TájékozTaTóhírmorzsák
az önkormányzat és szerveit érintő, a településen történt eseményekről

– Augusztus hónapban az alábbi 3 önkormányzati beruházás
egyrészt: a hivatal házasságkötő termének felújítási munkálatai,
másrészt: a helyi óvoda épületében lévő csoportszoba átalakításával 
kivitelezett mini bölcsődei részleg és mosdó,
harmadrészt: az orvosi rendelőknek és védőnői szolgálatnak helyet adó 
épület felújítása kivitelezése 
műszaki átadás-átvételére került sor. Az átalakítással járó munkafolyamat 
zárulásával veheti majd igénybe a lakosság az ott nyújtott szolgáltatá-
sokat, reményeink szerint, mindenki megelégedésére. A házasságkö-
tő terem berendezése (asztalok, székek, árnyékoló, hangosítás) önkormányzati 
költségvetés terhére közel 2 millió Ft értéket képvisel. A mini bölcsőde kialakítása 
szintén több mint 2 millió Ft önkormányzati költségvetési kiadást eredményezett, 
melynek forrása saját bevételből (helyi adóból) fedezhető le.

– A digitális jólét program keretében 3 új számítógépet nyert önkormány-
zatunk, melyet az integrált közösségi színtérnek helyet adó Faluház épületében 
helyeztünk el, melyet az érdeklődők térítésmentesen vehetnek igénybe.

– A Csanyteleki Sport Egyesület által szervezett Csillag Kupa rendez-
vényén került sor egy defibrillátor készülék üzembehelyezésére, amely 
nem csak a helyi egyesületi tagok rendelkezésére áll, hanem minden olyan 
élethelyzetbe került embertársunk számára a szakszerű ellátás igény-
bevételéig segítség lehet. Köszönjük a település közössége nevében 
e nemes gesztust. A készülék használatára vonatkozó információk-
kal az Egyesület Elnöke tud szolgálni.

– Augusztus 13. napján került sor a VP 6-7.2.1.-7-4.1.2-16 számú pro-
jekt keretében elnyert állami támogatás terhére a József  Attila utca, a 
Nefelejcs utca és a Határút földútjának szilárdburkolatú kialakítására kivi-
telezési szerződése aláírására a nyertes vállalkozóval: az Út-Ép-Ker. 97. Az 
állami támogatás összege: 96.666.120.-Ft. A kivitelezési munkálatok 
rövidesen kezdetét veszik, mellyel járó esetleges közlekedési kelle-
metlenségekért előre is megértésüket kérjük és köszönjük!

– Az önkormányzat és az egészségügyi finanszírozótól feladat ellá-
tására kapott állami támogatás összegéből több éve megtakarított 
összegből 3 millió Ft értékben szereztünk be a fogorvosi eszközpark bővítése 
érdekében egy röntgen készüléket és folyamatban van több olyan hiányt pótló 
felszerelés beszerzése is, amely megkönnyíti mind a beteg, mind a fogorvos mun-
káját. Többek között ennek is és a végrehajtott építési kivitelezési 
munkáknak köszönhetően az eljáró szakhatóság kiadta a fogorvosi 
működési engedélyt, így nincs akadálya annak, hogy szeptember 3. 
napján megkezdődhessen a fogorvosi rendelés.

– Augusztus 28. napján befejeződött a több mint másfél év óta tartó 
ASP pályázati rendszer alkalmazására a Magyar Államkincstárral kötött 
szerződés szerinti pályázati eljárással összefüggő feladatokkal való záró elszá-

molás és az időszak alatti tevékenységre vonatkozó beszámoló átadási eljárása. 
– Augusztus közepétől folyamatosan zajlott a helyi adó beszedése érdeké-

ben az adóértesítések személyre szabott kézbesítése. Itt hívom fel a 
figyelmet arra, hogy a II. félévi befizetési határidő szeptember 15. 
napja helyett 17. napja, ameddig pótlék mentesen lehet eleget tenni 
az adófizetési kötelezettségnek. A határidőt mulasztók késedelembe 
esnek, így nem kerülhetik el a vonatkozó központi jogszabályban írt 
eljárásrend szerinti következményeket (jövedelem letiltást), melynek 
elkerülése érdekében személyes megbeszélést ajánlok fel az érintet-
tek számára. A fent írt fejlesztésekhez sajáterőként számításba vehe-
tő helyi adó beszedése nélkülözhetetlen bevétel, ezért kérek minden 
érintettet a befizetések határidőben történő teljesítésére, melyet elő-
re is köszönök!

– Augusztusban 2 ülést tartott az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társu-
lás Társulási Tanácsa. Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2017. 
évi pénzmaradványának felosztása, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 
Társulás folyamatba épített vezetői ellenőrzésének, belső kontrollrendszerének 
ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentése és az Alsó- Tisza-menti Többcélú 
Óvodák és Mini Bölcsőde intézményvezetőjének ideiglenes megbízása, intéz-
ményvezetői álláshelyre pályázat kiírása tárgyában 17.-én. A hónap utolsó 
napján tartotta 2. ülését a Társulás Társulási Tanácsa, ahol az Alsó-
Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsőde intézménye bővítésének jóvá-
hagyása, az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki Tagintézménye 
2017/2018. nevelési évben végzett tevékenységről szóló beszámoló, valamint 
az Alsó-Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsőde, benne a Csanytele-
ki Óvoda és Mini Bölcsőde 2018/2019. nevelési évi munkaterve elfogadása 
tárgyú előterjesztések szerepeltek napirenden. A Társulás Társulá-
si Tanácsa elfogadta minden benyújtott előterjesztést határozatba 
foglalva azt és köszönetét fejezte ki a Csanyteleki Óvoda Tagintéz-
mény vezetője és nevelőtestülete elmúlt és idei évben magas szakmai 
színvonalon végzett tevékenységéért, elvárásként megfogalmazva a 
munkatervben foglaltak végrehajtását.

– Augusztusban mind az Ügyrendi, mind a Pénzügyi Ellenőrző, Foglal-
koztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság ülésezett, mely ülések 
napirendi pontjaként véleményezték a Képviselő-testület augusztusi 
ülése elé kerülő előterjesztéseket és javaslataikkal támogatták a dön-
téshozatalt. 

– Augusztus 31. napján a helyi Szent László Általános Iskolában tan-
évnyitóval kezdetét vette a 2018/2019. nevelési évre való ráhangolás. 
Az 1. osztályt kezdő kisiskolásoknak gyors beilleszkedést és minden 
iskolás gyermeknek jó tanulást, élményekben gazdag évet kívánunk!

Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a téli rezsicsökken-
tés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 
1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökken-
tésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy táv-
fűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri 
támogatásban részesítése érdekében a Belügyminisztérium 
részére a Hivatal felmérést végez. 

A fenti Korm. határozat alapján háztartásonként 1 igénybe-
jelentés nyújtható be a www.csanytelek.hu honlaptól letölthető, 
vagy annak a  Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján beszerezhető 
formanyomtatványon személyesen vagy postai küldemény-
ként a Polgármesteri Hivatalhoz (6647 Csanytelek, Volentér Já-
nos tér 2.) legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határ-
idő jogvesztő!

Az igénybejelentő lapon lévő nyilatkozatban rögzíteni kell 
az igényelt fűtőanyag fajtáját (pl.: tűzifa, szén, propán-bután palackos 
gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellett/brikett), amely a későb-
biekben nem módosítható! Az igénybejelentő személynek 
az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy bejelentett 
tartózkodási helye kell, hogy legyen, ahol az egy lakásban 
együtt lakó személyek élnek.

A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem 
fedezi az egyéb, például szállítási, darabolási költségeket. Nem felel meg 
a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés 

korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szol-
gáltatást igénybe vevő lakossági fölgáz fogyasztók részére biztosított téli re-
zsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti fogyasz-
tásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó 
vagy fogyasztó közösség. A kizárólag elektromos fűtési móddal 
rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentés-
re. Az önkormányzat a benyújtott igénylésekre vonatkozóan 
köteles előszűrést végezni. A Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatósága adminisztratív és hely-
színi, szúrópróbaszerű vizsgálatra jogosult. Ha a vizsgálat 
eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő 
rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, 
vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljá-
rást kezdeményez. 

Az érintettek köréből benyújtott  igénybejelentésekről az 
önkormányzat 2018. október 17. napjáig tájékoztatást ad a 
Belügyminisztérium részére, melynek figyelembevételével a 
Kormány 2018. október 31-ét követően dönt az önkormányza-
tonkénti támogatási összegről. A támogatásban részesített önkormány-
zat kiválasztja azon vállalkozásokat, ahol a fűtőanyagot majd át lehet venni. 
Az ügyfél részére az önkormányzat hivatalos igazolást állít ki, mellyel az 
ügyfélnek a kiválasztott vállalkozást fel kell keresnie és átvennie a fűtőanyagot. 

Kérem a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát, hogy 2018. szeptember 10.-én 900–1300 óra között a Csanyteleki víztornyon és tározón 
tisztítási, fertőtlenítési munkálatokat végzünk. Ezen időszakban a település egész területén nyomáscsökkenés fordulhat elő.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a település ivóvíz – elosztóhálózatán 2018. szeptember 17–21. 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.

TáborozTunk… 

loVagolTunk…

auguszTusi élmények a Faluházban ☺



20. Csütörtök –  18:00-19:00-ig Nippon zengo Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes
21 Péntek – 18:00-tól Jóga
24. Hétfő–   16:00-18:00-ig Játszóház / Tanulóház  
25. Kedd –  18:00-19:00-ig Gerinctorna Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes
26. Szerda –  13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
27. Csütörtök –  18:00-19:00-ig Nippon zengo Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes
28. Péntek –                  Szent Mihály napi vigadalom

2018. szeptember 28.-án 16 órától,
Tűzgyújtás 17 órától.

Vacsora ingyenes, kérlek jelentkezz, 
hogy számítsunk rád. :).

Gyerekeknek keksz sütés, kézműves 
foglalkozás!

Várunk szeretettel! 

3. Hétfő –  16:00-18:00-ig Játszóház / Tanulóház
4. Kedd –  18:00-19:00-ig Gerinctorna Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes
5. Szerda –  13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
6. Csütörtök –  18:00-19:00-ig Nippon zengo Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes
7. Péntek – 18:00-tól Jóga
10. hétfő –18. szerda –  16:00-18:00-ig Játszóház / Tanulóház 
11. Kedd – 18:00-19:00-ig Gerinctorna Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes
12. Szerda –  13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
13. Csütörtök –  18:00-19:00-ig Nippon zengo Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes
14. Péntek –  18:00-tól Jóga
17. Hétfő–   16:00-18:00-ig Játszóház / Tanulóház  
18. Kedd –  18:00-19:00-ig Gerinctorna Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes
19. Szerda –  13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba

Faluház – szepTemberi programok

kébsz kFT. konyha – szepTemberi éTlap

01-02 03-09 10-16 17-23 24-30

Hétfő Alföldi tésztaleves
Borsófőzelék, vagdalt

Lebbencsleves
Szárazbabfőzelék

Sült kolbász

Erdei gyümölcsleves
Rántott csirkemáj

Mexikói rizs

Zöldborsóleves
Temesvári sertésborda

Tészta

Kedd Zöldségleves
Bakonyi sertésborda Tészta

Orjaleves
Rántott sajt, rizibizi

Tarhonyaleves
Sült hús

Zöldbabfőzelék

Gombakrém leves
Bácskai rizses hús

Szerda
Hagymakrém leves

Sertéspaprikás, Burgonya, 
savanyúság

Brokkoli krémleves
Tarhonyás hús

Savanyúság

Sárgabarack krémleves
Csirkepörkölt, tarhonya

Savanyúság

Pirított tarhonyaleves
Párizsi szelet

Petrezselymes burgonya

Csütörtök Paradicsomleves
Rántott hal, párolt rizs

Zöldborsóleves
Sült csirkecomb

Hagymás burgonya

Karfiolleves
Borsos tokány

Tészta

Erőleves
Székelykáposzta

Péntek
Sertésgulyás
Sajtos tészta

Banán

Makói krumplileves
Túrós tészta

Alma

Babgulyás
Fánk

Lencsegulyás
Prézlis tészta

Alma

Szombat
Burgonyaleves

Tökfőzelék
Sült tarja

Karalábéleves
Rántott szelet, Meggyszósz

Tojásleves
Sárgaborsó főzelék

Fasírt

Zöldségleves
Rakott burgonya

Tésztaleves
Töltött paprika

Vasárnap Pulykanyak leves
Csirkepörkölt, burgonya

Húsleves
Sült oldalas

Zöldséges burgonya

Csontleves
Brassói, sült burgonya

Befőtt

Csontleves
Sült pulykaszárny

Zöldséges rizs

Húsleves
Rakott csirkemell

Kukoricás rizs

Tel.: 20/310-11-41 A változtatás jogát fenntartjuk!
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A változtatás jogát fenntartjuk!
A Faluház facebook oldalán folyamatosan nyomon tudjátok követni programjainkat!

Szeretettel várunk benneteket!
Szabóné Kovács Nikolett


