150. szám — 2019. május

Hírek, információk
Csanytelek életéről

Csanyi Hírmondó
Pályázati forrásból építettek hűtőcsarnokot Csanyteleken
A polgármester azt reméli, az új beruházás hosszú távon a helyben maradást is segíti.
(Majzik Attila DÉLMAGYARORSZÁG 2019.05.22. 09:47 –
fotó:a szerző
Csanytelek is igyekezett megragadni a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program kínálta lehetőségeket, ennek köszönhetően készült
el egy 300 négyzetméteres hűtőház és tárolótér a településen. Az épületben a 255 négyzetméteres manipuláló tér mellett egy 18 négyzetméteres és egy 20 négyzetméteres hűtőkamrát, illetve öltözőt és vizesblokkot alakítottak ki. A menet közben megnövekedett költségeket
a falunak kellett kiegészítenie, hogy megvalósulhasson a projekt, így
végül 52 és fél millió forintos állami támogatásból és csaknem másfél
millió forintnyi önerőből készült el a hűtőház.
A beruházásnak rövid és hosszú távú céljai is vannak, tudtuk meg
Forgó Henrik polgármestertől. – Jelenleg azt várjuk a hűtőháztól, hogy
a közmunka kertészeti programunk logisztikai háttere legyen, emellett
a fennmaradó tároló- és hűtőkapacitást szeretnénk átadni a helyi őstermelőknek önköltségi áron, ha pedig még ezen felül is marad kapacitás,
azt bérbe adnánk – mondta el a falu polgármestere.

Azt tervezik, hogy a jövőben átalakítják a kertészeti programjukat,
a közmunkát a település karbantartásával együtt egy önkormányzati
tulajdonú kft.-hez szerveznék át. Ezen cég kertészeti ágazata maga is
termelne, de a helyi őstermelőket, gazdálkodókat bevonva termeltetne
is. – Végleges célunk, hogy a helyben és a környéken termelt iparialapanyag-növényeket dolgozzunk fel, ennek képezi logisztikai hátterét
az új csarnok. A hűtőház rendszerbe állításával a feldolgozási szezon
megnyújthatóvá válik, így a kertészetet jellemző szezonalitás hatása
csökkenthető. Ez egyben otthoni munkahelyeket is teremt, termelésbe
lehet vonni a házaknál kihasználatlan területeket és a ma már korszerűtlennek számító korábbi kertészeti termelő infrastruktúrát. Így kiegészítő jövedelemhez juthatnának a helyiek, ezzel akár 80–100 családnak segítenénk a helyben maradást – vázolta a terveket Forgó Henrik.
A polgármester elmondta, jelenleg két egyetemmel és egy kutatóintézettel is kapcsolatban állnak a szóba jöhető iparialapanyag-növényekkel és azok feldolgozásával kapcsolatban.
A csarnok várhatóan júliustól lesz használható, amint rendelkezésre
állnak a működés feltételeit szabályozó iratok.

„Tisztelt” Névtelen Levélíró!
Nem szoktam névtelen levelekre reagálni, most is csak azért teszem, mert név ugyan nincs, de a „névjegy” többszörösen is rajta van egy
képviselő-társam levélszekrényébe bedobott levélen: ilyen, alsó tagozatot kezdő gyermekeket „alul múló” helyesírással, a számítógéppel éppen csak ismerkedőkhöz mérhető szövegszerkesztéssel a 17 éves működésem során csak egyetlen személynél találkoztam, akinek feltűnése
önkormányzati választások előtt szinte törvényszerű. Gyűlöletből fakadó „segítő szándékával” eddig még egyetlen esetben sem értett egyet
a falu lakossága, mert a csanyiak tudják: „madarat tolláról, embert barátjáról…”
Forgó Henrik, polgármester

Jegyzői tájékoztató Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2019. május hónapban tartott ülésén hozott döntéseiről
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület soros ülését
2019. május 30. napján tartotta, ahol 14 fő-napirendi pontot tárgyalt,
melyből a 2. fő-napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság, az 1.–12. főnapirendi pontot pedig a Pénzügyi Ellenőrzési, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság ülése keretében véleményezte, elfogadta és
javaslatot tett annak testület általi jóváhagyására.
Az ülésen a napirendi pontok tárgyalása előtt a Polgármester úr beszámolt a két ülés között eltelt időszakban általa tett intézkedésekről, melyet a
Testület szavazás nélkül tudomásul vett.
Szintén a napirendi pontok tárgyalása előtt került sor a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jegyzői beszámoló határozatba foglalt
Testület általi jóváhagyására.
Az ülés 1. fő-naprendi pontjaként a Belső ellenőrzés keretében vitatta
meg a Testület a 2018. évben végzett belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló
jelentésben foglaltakat, melynek értelmében mind az önkormányzatnál,
mind a hivatalnál az általa végzett belső ellenőrzés olyan hiányosságot,
hibát nem tárt fel, amely intézkedési terv készítési kötelezettséget vont
volna maga után. A Képviselő-testület határozatba foglalta a belső ellenőr éves jelentésében foglaltakat, amely szorosan kötődik az ülés 2.
fő-napirendi pontjához. Ehhez a fő-napirendi ponthoz kapcsolódik
központi jogszabály szerinti kötelező elemként a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága Költségvetési Ellenőrzési Osztálya által szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzése zárójelentésében írtakról való tájékoztatás,
amely az önkormányzat és a hivatal 2018. évi költségvetési gazdálkodása szabályszerűségét vizsgálta. A zárójelentés olyan megállapításokat
tett, amely a belső normakontroll 5 elemből álló működtetése terén javaslatként fogalmazta meg: integrált kockázatkezelési koordinátor kijelölését és
a vezetői nyilatkozatban foglaltak részletesebb megjelenítését, amelyet intézkedési
tervbe foglalva hajtottam végre. A testület a MÁK jelentésében és arra
tett intézkedési tervben írtakat határozatába foglalva tudomásul vette.
Ugyancsak ezen fő-napirendi ponthoz sorolva tárgyalta a Testület a belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló jegyzői nyilatkozatot, melyet
határozata szerint fogadott el.
Az ülésen 2. fő-napirendi pontként tárgyalta és fogadta el a Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást), annak jogszabályba
foglalását. Ennek a napirendi pontnak előfeltétele az 1. fő-napirendi
pontnál felsorolt 3 belső ellenőrzésre vonatkozó előterjesztés benyújtása és jóváhagyása, amely a fent írtak szerint ment végbe.
Az önkormányzat és az önkormányzat hivatala 2018. évi költségvetésére vonatkozó MÁK ellenőrzés záró-jelentési megállapítása: az
éves beszámoló megbízható, valós összképet nyújt, ezért javaslatot nem fogalmaztak meg. Az önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetésében működési hiánnyal nem számoltunk. Fontos kiemelni,
hogy a kötelező önkormányzati feladatok ellátását folyamatosan garantálni
tudtuk úgy, hogy adósságot keletkeztető hitelügylet megkötésére nem
került sor a beszámolási időszakban. A fejlesztési célú, pályázatokhoz kapcsolódó (támogatást megelőlegező, saját forráskiváltó) hitel
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felvételére sem került sor. Tárgyévi kötelezettségeink teljesítése folyamatosan történt, így az önkormányzatnak 60 napon túli esedékes tartozása,
szállítói tartozása 2018. év végén nem állt fenn. Központi költségvetési támogatások jogcímén összesen 956.160 E Ft összegű bevétele
volt önkormányzatunknak 2018. évben, melyhez más szervektől átvett támogatás és saját bevétel is társult. Az önkormányzat éves bevételi tervét 108,7%-ra teljesítettük, míg a Polgármesteri Hivatal 2018. évi
összes bevétele 109.381 E Ft-ra tervezett összege 99%-ra teljesült.
A községi szintű záró pénzmaradvány összege 269.577 E Ft, melyből a
kötelezettséggel terhelt maradvány 267.149 E Ft, így a szabad maradvány
2.428 E Ft. Önkormányzatunk 2018. évi záró mérleg főösszege (községi szinten) 2.327.314 E Ft. A kötelezettséggel nem terhelt önkormányzati
vagyonérték 1.972.901 E Ft. A Képviselő-testület a zárszámadási rendelet-tervezethez csatolt, a jegyző által kiadott előzetes hatásvizsgálatban és annak indokolásában foglaltakat változtatás nélkül elfogadta és
megalkotta az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 7/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletét, amely
2019. május 31. napján lépett hatályba, mivel annak ismerete nem
igényel felkészülést a település lakosságától, mert az abban foglaltak
„belső szabályozást” tartalmaznak és eredeti jogalkotói jogkörben kiadott norma, amely nem eredeztet jogokat és nem ró kötelezettséget
a település lakosságára. Ez a jogszabály az önkormányzat és az önkormányzati hivatal éves költségvetésében kitűzött célok, feladatok
megvalósítását hivatott rögzíteni, amely kötelező közszolgáltatások
teljesítésére épül.
A Képviselő-testület ülésén 3. fő-napirendi pontjaként tárgyalta a
Csanytelek Község Díszpolgári címre jogosítottak körére a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság által tett
javaslatot, amely a tárgyra vonatkozó önkormányzati rendeletbe foglalt
eljárásrenden alapult. A település Polgármestere 2 fő: Jéri Tamás úr és
Szabó Tamás úr személyére, a képviselők és a település jegyzője pedig:
Lajos Jánosné személyére tett javaslatot, melyet a Bizottság támogatását is
figyelembe-véve fogadott el a Testület annak tudatában, hogy a díszpolgári címre jelölést a jelöltek elfogadták. A Testület – a vonatkozó
önkormányzati rendeletben foglaltakat szem előtt tartva – elrendelte
a címmel járó előkészületek végrehajtását. Gratulálunk a díszpolgári
címhez, a Csanytelek hírnevét öregbítő sport-teljesítményhez (egyéni
és csapatban világbajnoki cím elnyerése) és az egész pályafutást településünkön közszolgaként teljesített óvodapedagógusi munkához. A
díszpolgári címmel járó ajándéktárgyak és oklevelek átadására a Falunapi testületi ülésen kerül sor, melyről azt követően fogok beszámolni
Önöknek.
A Képviselő-testület az ülés 4. fő-napirendjeként az idei Falunapok
költségek összegének megállapítása tárgyában benyújtott javaslatot változtatás nélkül elfogadta és határozatában 1 millió Ft összeget hagyott
jóvá az önkormányzat idei évi költségvetése terhére, melyhez plusz
forrásként külső pénzügyi támogatás is társul. A Falunapi programok
az önkormányzat honlapján, Csanyteleki Faluház fa hivatal és a telepü-
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lés hirdetőtábláin, továbbá a Hírmondó következő számában lesznek
elérhetőek az érdeklődők számára.
A Képviselő-testület az ülés 5. fő-naprendi pontja keretében véleményezte az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás alábbi előterjesztésében foglaltakat. Elsőként a Társulás 2018. évi költségvetési beszámolóját
(zárszámadását), amely a Csanyteleki székhelyű nevelési és szociális intézmény
költségvetési gazdálkodását is érinti, ezzel kapcsolódik az önkormányzat
2018. évi költségvetéséhez és annak zárásához is, mivel mindkét intézmény számára támogatást nyújtott, amely jól hasznosult. Második
napirendi pontként véleményezte a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
2018. évben végzett szociális intézményi szakmai munkájáról szóló beszámolóját,
majd harmadik napirendi pontként ugyanezen Társulási fenntartásban lévő
intézmény gyermekvédelmi és gyermekjóléti éves munkájáról szóló beszámolóban
foglaltakat. Mindhárom napirend véleményezési joga a Társulás Társulási Megállapodása V. fejezete 11. pontjában foglalt jogon alapul, amely
egyben kötelezettség is, úgy a költségvetés és annak zárása, a szociális
és nevelési intézmények székhelye önkormányzata testülete előzetes
véleményezése az intézményben folyó szakmai munkájáról, melynek
ismeretében léphet hatályba a Társulás Társulási Tanácsa tárgyban hozott döntése.
Az ülésen 6. fő-napirendi pontként vitatta meg a Testület Csanytelek
község közrendjének és közbiztonságának 2018. évi helyzetéről szóló beszámolóban foglaltakat, melyet határozatába foglaltan jóváhagyott. A Csongrádi Rendőrkapitányság magas szintű feladatellátásával biztosította
és tartotta fenn Csanytelek község közbiztonságát és közrendjét. Az
elkövetett jogsértésekre, a rendkívüli eseményekre időben, szakszerűen reagált, mellyel javította a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét.
Az elmúlt évben az önkormányzat és a Rendőrség együttműködésének helyzetére, a települések közbiztonságára vonatkozó kérdőíves
felmérés eredményeként a Rendőrkapitányságot (5-ös skálán) 4,50-re
értékelte Csanytelek Község Önkormányzata képviseletére jogosított.
Az idei évre célkitűzésként a 2019. évi Európai Parlament tagjainak
választásával és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választásával kapcsolatos rendőri feladatok ellátását, a közlekedésbiztonsági helyzet további javítását, ennek keretében különösen a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának
csökkentését, valamint. az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépést, a közterületen elkövetett bűncselekmények előfordulása csökkentését fogalmazta meg
Kun József rendezőr alezredes úr, aki a Csongrádi Rendőrkapitányság
megbízott Vezetőjeként teljesít szolgálatot.
Az ülésen 7. fő-napirendi pontként tárgyalta a Képviselő-testület a
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Csanytelek településen 2018. évben
nyújtott szolgáltatásairól szóló beszámolóban írtakat, melyet határozatába
foglalva fogadott el. Örömmel nyugtázta a Testület, hogy az elmúlt
évben az iskolai könyvtárként is működő könyvtár, az iskola másik szárnyába való áttelepítésével – melyhez önkormányzatunk anyagi támogatást
nyújtott –, sokkal megközelíthetőbbé vált a település lakosai számára.
Az újonnan kialakított könyvtárhelyiség eszközeinek fejlesztéséhez,
a könyvtár olvasóbaráttá tételéhez a Somogyi-könyvtár 2019. évben
megfelelő forrásokat tervezett be a települési könyvtár számára.
A Képviselő-testület az ülés 8. fő-napirendi pontjaként tárgyalta a
(100%-os tulajdonában lévő) KÉBSZ Kft. 2018. évi egyszerűsített mérlegbeszámolóját, melyet határozatába foglaltan az alábbiak szerint hagyott
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jóvá: az eszközök és források főösszegét 28 612 E Ft-ban (Huszonnyolcmillió-hatszáztizenkettőezer forintban), az adózott eredményt
1 584 E Ft-ban (Egymillió-ötszáznyolcvannégyezer forintban), melyet
eredménytartalékba helyezett.
A Képviselő-testület az ülés 9. fő-napirendi pontjaként határozatával
jóváhagyta az Európai Csanytelekért Közalapítvány 2018. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.
Az ülésen 10. fő-napirendi pontként tárgyalta a Testület Csanytelek
Község Önkormányzata gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2018. évi
ellátásáról szóló átfogó értékeléséről szóló beszámolóját, melyet változtatás nélkül jóváhagyott, jónak értékelve e területen foglalkoztatott Család- és
Gyermekjóléti Szolgáltatók által végzett szakmai munkát és a hivatal
szociális iroda köztisztviselője feladatellátását, melyet szakmai ellenőrzések is alátámasztanak.
Az ülés 11. fő-napirendi pontja keretében döntött arról a Képviselő-testület, hogy pályázatot nyújt be önkormányzati tulajdonú Árpád utca
észak-keleti szakaszának szilárd burkolatú felújítási és kapcsolódó padkarendezési munkálatai pénzügyi támogatására. A település lakossága száma alapján
maximum 15 millió forint támogatás igényelhető az Árpád utca (belterület 132
hrsz 263 fm) szilárd burkolatának felújítási és kapcsolódó egyéb munkálataira, melynek bruttó bekerülési összköltsége műszaki ellenőrzéssel együtt
15.930.395.- Ft az előzetesen bekért árajánlatok alapján. Az igényelt
13.540.836.- Ft (85%) támogatási igénylés mellett 2.389.559.- Ft saját forrás biztosítására kellett a Képviselő-testületnek kötelezettséget
vállalnia. az önkormányzat 2019. évi költségvetésében útfelújítási munkálatokra elkülönített előirányzati kerete terhére. Reméljük a pályázat
Belügyminisztérium általi kedvező elbírálását.
A Képviselő-testület az ülés 12. fő-napirendi pontjaként vitatta meg
a benyújtott előterjesztésben foglaltakat, melyben az Arany János utca
útstabilizációs munkálatai kivitelezésére meghívott Ajánlattevők közül kiválasztotta a legkedvezőbb árajánlatot tevő kivitelezőt, amely a Bali-ÉP BUILDING Kft. A vállalkozás nettó 24.882.412.-Ft + 6.718.251.-Ft ÁFA,
összesen: 31.600.663.-Ft árajánlata 125.312.-Ft-tal meghaladja a Belügyminisztériumi támogatás ezen pályázati célhoz kapcsolódó bruttó
forrásfedezetét, így a minimális többletköltséget önkormányzati saját
forrásból kell biztosítanunk. A többletköltség pénzügyi fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében elkülönített tartalékából biztosított. A kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó egyéb költségelem a Vakondok 97 Tervező Iroda Kft árajánlata szerinti műszaki
ellenőri díj, melynek összege 370.000.-Ft+ÁFA. Ezen költségelem teljes összege a Belügyminisztérium támogatásából lefedezett. Az Arany
János utca jelenlegi földútjának kohósalakkal való feljavítása az út közúthálózatba sorolását nem változtatja meg, viszont járhatóvá tehető
az út a rövidesen megkezdődő kivitelezési munkálatokkal, melynek a
befejezési határideje idén augusztus 15. napja. Az elvégzett kivitelezési munkálatokra 24 hónap jótállást vállalt a kivitelező. Bízunk abban,
hogy a kivitelező mindenki megelégedésére végzi el a szerződésben
vállalt feladatát. A Képviselő-testület felhatalmazást adott a kivitelezési
szerződés Polgármester úr általi aláírására.
A Képviselő-testület az ülésen 13. fő-napirendi pontként tárgyalta a fogorvosi körzet alapellátására kötött feladatellátási szerződés módosítása
dokumentumában foglaltakat, melyet változtatás nélkül elfogadott és
határozatába rögzített.
Folytatás a következő oldalon
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Jegyzői tájékoztató Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2019. május hónapban tartott ülésén hozott döntéseiről
Folytatás az előző oldalról
A módosítás oka, hogy a finanszírozó hatóság (NEAK) 0,5 órával
csökkentette a rendelési időre járó finanszírozás összegét (a település
lakosságszáma csökkenésére hivatkozással), így a feladatellátási szerződés 1. módosításaként 0,5 órával való rendelési idő megemelését törölte és visszaállította keddi napokon de. 8 órától du. 17 órára a Dr. Makai–Kis
Szabina fogorvos doktor rendelési idejét. A 2. módosítást tartalmazó szerződés aláírására a Testület felhatalmazást adott Polgármester úr számára,
így az 2019. június 01. napjától hatályba lépett.
A Képviselő-testület az ülés 14. fő-napirendi pontja keretében pályázatot írt ki a hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok számára ösztöndíj igénybevételére.
A Képviselő-testület 2018. évben csatlakozott az EFOP 3.9.2-16-201700005 sz. projekthez kötött Tisza-menti virágzás néven létrejött konzorciumi megállapodást aláíró önkormányzatokhoz, amely a 19/2019. (IV.
11,) Ökt határozatával jóváhagyott, új Ösztöndíj Szabályzatban foglaltakon alapul, melynek megfelelve készült el a tárgyi pályázati felhívás, melynek végrehajtása érdekében a konzorciumi tag képviselője (esetünkben
a Polgármester úr) felhatalmazást kapott a pályázati felhívás aláírására, a

felhívás közzétételére és a további szükséges intézkedések megtételére.
Az előző évi kiíráshoz viszonyítva lényeges változást hoz a pályázati kiírás tartalmát tekintve a pályázók körére, jogaikra, kötelezettségükre, a benyújtandó dokumentumokra, a bírálati pontrendszer alkalmazására vonatkozó szabályok módosulása, amely rugalmasabbá teszi az eljárást úgy a pályázók, mint
a döntéshozók számára. A pályázati felhívás, a Szabályzat és mellékletei,
függelékei az önkormányzat honlapjáról letölthető, vagy személyesen a
hivatal hirdetőtábláján megtekinthető. Felhívom a figyelmet a viszonylag
rövid pályázati benyújtási határidőre: amely 2019. 06. 14. napja, aminek
elmulasztása jogvesztő. A pályázaton 4 fő nyerhet el ösztöndíjat általános
iskolai (7–8. osztályban) tanuló tanulmányai megkezdéséhez, folytatásához, befejezéséhez, középiskolai tanulmányok megkezdéséhez, folytatásához, vagy szakirányú képzettség megszerzéséhez, ami havi 20.000.- Ft
anyagi támogatást jelent a 2019/2020. tanévre, amely szerződéskötési és
azon belül önkéntes munka vállalási kötelezettséggel jár. Várjuk az érdeklődők jelentkezését!
Az ülésen Egyebek napirendi pont keretében sem írásban, sem szóban nem került sor előterjesztés benyújtására.

Jegyzői tájékoztató az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa 2019. májusi ülésén hozott döntéseiről
A Társulás Társulási Tanácsa soros ülését 2019. május 31. napján tartotta, ahol 5 napirendi pontot tárgyalt, melyből az 1–4. napirendi pontokat
a Társulás Tagönkormányzatai előzetesen véleményeztek és elfogadásra
javasoltak. Az 1. napirendi pontjaként tárgyalta és fogadta el határozatával
a Társulási Tanács a 2018. évi költségvetési zárás előkészítése keretében, a
Társulás és az általa fenntartott költségvetési szervek (3 szociális és 1 nevelési intézmény) belső ellenőrzése keretében a belső ellenőr 2018. évre vonatkozó
összefoglaló jelentését, amely olyan hiányosságot nem tárt fel, amely befolyásolhatná a Társulás és intézményei költségvetési zárását, vagy intézkedési terv készítését tenné szükségessé. A Társulási Tanács ezen napirendi
ponton belül a MÁK által 2018. évi költségvetés zárásával összefüggő
szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés zárójelentésében és arra tett intézkedési tervben előterjesztett határozati javaslatba foglaltakat elfogadta.
Harmadik tételként a belső kontrollrendszer minőségének értékelését tartalmazó
feladatellátó jegyző nyilatkozatában rögzített megállapításokat tekintette át a
Társulási Tanács, melyet fenti határozat részeként jóváhagyott.
A Társulás Társulási Tanácsa ülése 2. napirendi pontjaként jóváhagyta
a Társulás és az általa fenntartott költségvetési szervek 2018. évi költségvetési beszámolóját (zárszámadását), melyre vonatkozóan a MÁK vizsgálati eredménye: az éves beszámoló megbízható, valós összképet nyújt, ahhoz
intézkedésre okot adó javaslatot nem fogalmaztak meg. A Társulási
Tanács a Tagönkormányzatok előzetesen tett javaslatai alapján változtatás nélkül jóváhagyta a tárgyban benyújtott előterjesztésben és ahhoz
csatolt 14 mellékletben részletezett költségvetési teljesítés adatait.
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A Társulás Társulási Tanácsa ülésén a 3. napirend keretében tárgyalta az általa fenntartott 3 szociális intézmény: a Csongrádi székhelyű
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ, a Tömörkényi székhelyű Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon és a helybéli Remény
Szociális Alapszolgáltató Központ által személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézményként 2018. évben végzett szakmai munkájuk értékelése tárgyában
benyújtott intézményi beszámolókban foglaltakat, melyet a Társulás
Tagönkormányzatai előzetes véleményének ismertében elfogadott, határozatába rögzített, kiemelve elismerését mindhárom intézményben
magas szakmai színvonalon végzett empatikus tevékenységéért, melyet
jövőre nézve elvárásként fogalmazott meg.
A Társulási Tanács az ülés 4. napirendi pontjaként a 2018. évben folyt
gyermekvédelmi és gyermekjóléti szakmai tevékenység végzését értékelte az Esély
Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ beszámolójában írtak alapján. A Társulási Tanács határozatába foglalva ismerte el a 2 intézmény elmúlt évi feladatellátása
kimagasló teljesítményét és a Tagönkormányzatok támogató javaslata
ismeretében elfogadta a beszámolókat.
A Társulási Tanács az ülés 5. napirendi pontja keretében tárgyalta és
határozatába foglaltan fogadta el a Tömörkényi székhelyű és a helybéli
szociális intézménye és az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Az ülésen Egyebek napirendi pontként sem írásban, sem szóban
nem történt előterjesztés.

Csanyi Hírmondó

Jegyzői tájékoztató a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2019. májusi ülésén hozott döntéseiről
A Képviselő-testület 2019. május 31. napján tartotta ülését, ahol 1 napirendi pontot tárgyalt, melyet a MÁK 2018. évi költségvetési gazdálkodására irányuló szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzése zárójelentésében és
arra tett intézkedési tervben foglaltak tettek szükségessé. A zárszámadáshoz be kell csatolni a belső kontrollrendszer minőségének értékelésére vonatkozó
vezetői nyilatkozatot, a MÁK ellenőrzési zárójelentését és arra tett intézkedési tervet, melynek jóváhagyása határozatba foglaltan megtörtént.

Az ülésen Egyebek napirendi pont keretében nem volt előterjesztés.
Az ülésre kiadott előterjesztés papíralapú változata a hivatal ügyfélszolgálatán, a település könyvtárában, valamint az önkormányzat honlapján (www.csanytelek.hu) az önkormányzat címszó alatt és a www.
njt.hu oldalon érhetőek el.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Határszemléről tájékoztató
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 2019. évben vizsgálja
− a hasznosítási kötelezettség,
− ideiglenes – és mellékhasznosítási kötelezettség betartását,
− az újrahasznosítás megszüntetésének bejelentését,
− felméri az újrahasznosítást igénylő, arra alkalmas területeket,
− a művelési ág megváltozásának bejelentését,
− ellenőrzi a természetbeni állapotot és az ingatlan-nyilvántartás tartalmának
egyezőségét,
− a földminősítési mintaterek helytállóságát,
− az engedély nélküli más célú hasznosításokat,
− a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén az elrendelt eredeti
állapot helyreállítását,
− a beruházási terület, beruházási célterületek mellékhasznosítását, illetve
− ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítését,
− a mezőgazdasági területek megközelítését biztosító dűlőutak, illetve
− a belvíz megelőzését szolgáló vízelvezető árkok csatornák állapotát,
− a parlagfű elleni védekezési kötelezettség betartását.
A helyszíni ellenőrzésekre a Csongrádi Járási Hivatal Földhivatali

Osztálya illetékességi területén (Csongrád, Csanytelek, Felgyő, Tömörkény
települések teljes külterületén) az alábbi időpontokon kerül sor:
Helyszíni szemle időpontja:
2019. június 1.
2019. szeptember 30.
2019. június 1.
2019. szeptember 30.
2019. június 1.
2019. szeptember 30.
2019. június 1.
2019. szeptember 30.

szombat
hétfő
szombat
hétfő
szombat
hétfő
szombat
hétfő

Település:
Csongrád
Csongrád
Felgyő
Felgyő
Tömörkény
Tömörkény
Csanytelek
Csanytelek

2019. július 01. napjától várhatóan 2019. október 10. napjáig a
parlagfű elleni védekezés jogszabályi rendelkezés alapján (Csongrád, Felgyő, Tömörkény, Csanytelek települések) területén folyamatos.
2019. július 01. napjától a hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és
mellékhasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése párhuzamosan halad a parlagfű fertőzöttség felderítési munkálataival.
Utóellenőrzés: 2019.07.01.–2019.10.31.
Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatal Földhivatali Osztály

A véradásról
Csanyteleken május 7.-én délután véradás volt a Faluházban, ahol vártuk a régi és új véradókat a Vérellátó Szentes munkatársaival. Ezen a
délutánon 51 fő jelentkezett és adott vért, ebből 2 új véradót is köszöntöttünk. A véradás után a véradóknak vacsorával kedveskedtünk ezen
nemes cselekedetért.
A véradás és a vacsora megszervezésében támogattak bennünket:
Németh Sándor Gazdabolt, Ürmös Ferenc, Ferenczikné Polyák
Andrea, Darabos Pékség, Csanytelek Község Önkormányzata, a Faluház munkatársai: Szabóné Kovács Nikolett és Nagy Emese, a KÉBSZ
Kft konyha dolgozói, továbbá Kovácsné Lajos Szilvia munkatársam
és jómagam.
Köszönjük szépen.
Simon Ottóné

150. szám
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„Legszebb hónap, a Május”

A május, a tevékenységek sokaságát hozta az óvoda életébe.
Május elején, a csoportok az anyák napi daloktól, versektől zengtek. Nagy izgalommal készült mindenki az Anyák napjára, az
édesanyák és nagymamák köszöntésére. A szorgos kis kezek ajándékot készítettek és egy kis műsorral is kedveskedtek vendégeinknek. Mini Bölcsiseink is köszöntötték az anyukákat, s a hálás szemekbe nézve, megerősítést kaphattunk, hogy-e hagyomány ápolása
az igazi köszönet a mindennapokért.
A „Közösségek Hete” alkalmából, óvodás gyermekeink is bemutatkoztak. Lelkesen készültek Kátai–Benedek Istvánné Erika
óvó néni vezetésével, hogy bemutathassák a falu lakóinak, mi mindent sajátítottak el a nevelési év során, ezeken a Drámajátékos és
Néptáncos délutánokon. Óvodásaink, bátran léptek fel a Faluház
színpadán, hogy pedagógust, szülőt, egyaránt büszkeséggel töltsön
el, az elért eredmény.
Megünnepeltük a Gyermek napot is, ahol az Óvoda dolgozói
készültek mesejátékkal, családi akadályversenyekkel, ügyességi játékokkal, arcfestéssel, tetkókészítéssel és lufi hajtogatással is. Lajos bácsi, az óvoda karbantartója pedig, igazán finom bográcsban
főzött paprikás krumplival lepett meg bennünket. A gyerekek felszabadult játéka, jókedve, örömmel töltötte el a felnőtteket, mert
élményt nyújthattunk. Reméljük, gyermekeink sok-sok élménnyel
gyarapodnak a nyár folyamán is.
A nagycsoportosok életében azonban a május, az óvodás évek
utolsó hónapját hozta el. Június 1-én búcsút vesznek óvodánktól.
Ez az esemény, egy igazán meghitt, bensőséges ünnep, amit komoly készülődés előz meg. Adunk időt a gyerekeknek, hogy felkészüljenek a búcsú pillanatára, ami sosem könnyű. Segítjük őket,
hogy megértsék, miről is van szó. Ebben az időszakban, sokat em-
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Tájékoztató a biológiailag lebomló hulladékgyűjtésről

lékezünk, felelevenítjük, hogyan is kerültek az óvodába,
s hogy teltek el az ovis évek.
A ballagás napja igazán ünnepi. Feldíszítjük óvodánkat
kívül-belül, s mindent előkészítünk a vendégek fogadására – de a legfontosabb,
hogy ünneplőbe öltöztetjük a
szívünket. Miután a gyerekek
elmondják búcsúzó verseiket,
majd útnak engedik a lufijaikat, végigballagunk óvodánk
helyiségein, hogy a ballagó
gyerekek utoljára, egy-egy pillantást vethessenek kedvenc
játékaikra.
A ballagási ünnepségen
a gyermekek búcsúznak az
óvodától, óvó néniktől, dajka néniktől és kispajtásaiktól.
Mint minden évben, most is
kívánunk ballagó óvodásainknak az iskolai életre is jó egészséget,
sok örömet, kitartást, de mindenekelőtt JÓ TANULÁST!
A Csanyteleki Óvoda és Mini Bölcsőde Dolgozói

Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a
biológiailag lebomló hulladék gyűjtésének 2019. évi rendjéről,
mely továbbra is díjmentes a cég által folyamatosan a gyűjtési alkalmakhoz biztosított biológiailag lebomló zsákban, valamint ös�szekötözve egy kévényi mennyiségben Csanytelek területén. A
gyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában
keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik. A biológiailag lebomló hulladékot az ingatlan előtti közterületre a gyűjtési napon reggel 7 óráig szíveskedjenek kihelyezni és
az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon,
hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi
erővel mozgatható legyen.
Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:
Kerti hulladék:
− maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben: faág,
fanyesedék, gally
− műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú
növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb
apró zöldhulladék
Udvari hulladék: fűrészpor, faforgács, száraz szalma

Zöldjárat naptár Csanytelek 2019.
Július

Augusztus

Szeptember

Október

18

22

19

17

November December
22

19

Tájékoztató a hulladékgyűjtés 2019. évi rendjéről
Az FBH-NP Nonprofit KFT továbbra is évente 2 alkalommal
– az ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban,
annak megrendelését követően – a háztartásban keletkezett lom
(feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállítását biztosítja. Ezáltal minden településen élő lakos maga választhatja meg a számára legmegfelelőbb
időpontot.
Az ügyfél lomtalanítási igényét továbbra is a +36-20/2463223 tudja jelezni az FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársa felé.
Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél partnerazonosító
számára, mely a számlán megtalálható. A lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!
A lomtalanítás folyamata:
1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért
elszállítási időpontot az FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársával.
2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan
elé a lomhulladékot.
3. az FBH-NP Nonprofit Kft. szállító járműve az egyeztetett napon elszállítja azt.
4.
Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszokottak szerint Pl. feleslegessé vált használati tárgyak,
eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a
kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás

Csanyi Hírmondó

Konyhai hulladék: zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszermaradék.
Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor
a gyűjtőjárattal nem szállítják el!
A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után
hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. januárjában két
alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük
Önöket.
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megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
− gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék,
építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
− elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
− veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
a hetente rendszeresen gyűjtött háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.
A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is csütörtök, az eddig megszokott módon.
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles
edényből) elszállítása havonta egy alkalommal az alábbi naptár
szerint történik:
Július

Augusztus

Szeptember

Október

25

29

26

24

November December
28

26
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KÉBSZ Kft. konyha – Júniusi étlap
01–02

03–09

10–16

17–23

24–30

Hétfő

Zöldborsóleves
Milánói makaróni

Gombaleves
Szárazbabfőzelék, sült
kolbász

Erőleves
Paradicsomos húsgombóc

Tarhonyaleves
Tokány, tészta

Kedd

Rizsleves
Zöldborsófőzelék,
rántott szelet

Daragaluska leves
Lecsós szelet, tört burgonya

Lebbencsleves
Rántott sajt, rizibizi

Májgombócleves
Zöldbabfőzelék, natúrszelet

Szerda

Orjaleves
Székelykáposzta

Tojásleves
Tökfőzelék, vagdalt

Karfiolleves
Resztelt máj, tört burgonya

Brokkoli krémleves
Rántott hal, kukoricás rizs

Csütörtök

Paradicsomleves
Rizses hús

Zöldborsóleves
Harcsapaprikás, rizs

Tésztaleves
Csirkepörkölt, tarhonya

Zöldbableves
Rakott burgonya

Péntek

Csángógulyás
Sajtos tészta

Húsleves
Burgonyás tészta

Lencsegulyás
Fánk

Bableves
Prézlis tészta, gyümölcs

Szombat

Rizsleves
Zöldséges rakott vagdalt,
pirított burgonya

Raguleves
Bakonyi sertésborda, rizs

Babgulyás
Túrós lepény

Vasárnap

Csontleves
Sült hús, lencsefőzelék

Erdei gyümölcsleves
Csülökpörkölt, sós
burgonya, savanyúság

Pulykanyak leves
Meggyfőzelék, rántott
csirkemell

Zöldségleves
Kelkáposzta főzelék,
bélszínroló
Csontleves
Hurka, kolbász, hagymás
burgonya, befőtt

Tel.: 20/310-11-41

Karalábéleves
Tarhonyás hús
Erőleves
Sült oldalas, hagymás
burgonya

A változtatás jogát fenntartjuk!

Faluház – Júniusi programok
3. Hétfő –

4. Kedd –
5. Szerda –
6. Csütörtök –
7. Péntek –
11. Kedd –

12. Szerda –
13. Csütörtök –
14. Péntek –
17. Hétfő –
18. Kedd –

16:00-tól Játszóház/Tanulóház
– Szent László Általános Iskola
Dráma csoport előadás
18:00-tól Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
13:30-tól Népdalkör próba
18:00 Kardio, Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
18:00 Jóga
16:00 Játszóház – Kamasz Panasz
18:00 Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
13:30-tól Népdalkör próba
18:00 Kardio edzés – a részvétel ingyenes
18:00 Jóga
8:00–12:00 Ingyenes Hallásvizsgálat,
tájékoztatás, tanácsadás
18:00 Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes

19. Szerda –
20. Csütörtök –
21. Péntek –
24. Hétfő –
25. Kedd –
26. Szerda –
27. Csütörtök –
28. Péntek –

13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
18:00 Kardio Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
18:00-tól Jóga
16:00-tól Játszóház – Tanulóház
Előadás „Egészséges lakás”
18:00 Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
Népdalkör próba
18:00 Kardio edzés Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
18:00-tól Jóga

A változtatás jogát fenntartjuk!
A Faluház facebook oldalán folyamatosan nyomon tudjátok követni programjainkat!
Szeretettel várunk benneteket!
Szabóné Niki & Nagy Emese
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