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Mindenszentek és Hallottak napja

A Csanyteleki temetőben is sokan megemlékeztek elhunyt 
hozzátartozójukról a címben szereplő nevezetes napokon. 
A megemlékezés a halottakról, elhunyt szeretteinkről, az ér-

tük való közbenjárás a purgatórium katolikus 
hittételén alapul. Azoknak, akik Isten kegyel-
mében hunytak el, de törlesztendő bűn- és 
büntetésteher van még lelkükön, Isten szí-
ne előtt meg kell tisztulniuk. Lelkileg nagy 
vigasztalás a hátramaradott híveknek, hogy 
imával, szentmisével tehetnek valamit meg-
halt szeretteikért.

E napon gyertyákat, mécseseket gyújtanak 
az elhunyt szeretteik emlékére. A szokáshoz 
kapcsolódó népi hiedelem szerint ennek az a 
célja, hogy a véletlenül kiszabadult lelkek vissza-
találjanak sírjukba, ne kísértsenek, ne nyugta-
lanítsák az élőket. A sírokat is azért kell meg-
szépíteni ilyenkor, hogy a halottak szívesen 
maradjanak lakhelyükben.

Nyugodjanak békében!
Erhard Gyula

polgármester

MEGHÍVÓ
Kedves csanyteleki vadászok,

horgászok és irodalomkedvelők!

VADÁSZOKNAK, HORGÁSZOKNAK
ÉS NORMÁLIS EMBEREKNEK VALÓ TÖRTÉNETEK

címmel megjelent „síróhögyi” Borda János újabb novelláskötete.

A könyv bemutatására 2019. november 20-án
17:00 órakor kerül sor Csongrádon,

a Művelődési ház földszinti kistermében.

Mindenkit szeretettel vár a szerző!
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Jegyzői táJékoztató

Csanytelek község önkormányzata képviselő-testülete

2019. októberi alakuló ülésén történtekről

Jegyzői táJékoztató

Csanytelek község önkormányzata képviselő-testülete

2019. októberi alakuló ülésén történtekről

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Csanytelek Község Önkor-
mányzata Képviselő-testülete 2019. október 29. napján tartot-
ta alakuló ülését, ahol 22 főnapirendi pont tárgyalt az alábbiak 
szerint:

A Képviselő-testület az ülés 1. főnapirendi pontja keretében 
Mártonné Kádár Zsuzsanna, a Helyi Választási Bizottság Elnöke 
(a továbbiakban: HVB) tájékoztatást adott a 2019. október 13. nap-
ján megtartott önkormányzati képviselői, a polgármesteri választás ered-
ményéről, melyről a képviselők táblázatba összefoglalt írásos köz-
leményt kaptak kézhez. Gratulált a megválasztott polgármester 
az önkormányzati képviselők választáson elért eredményéhez 
és jó munkát kívánt. Ezt követően az önkormányzati képviselők 
eskütételére került sor akként, hogy a HVB Elnöke előolvasta az 
Mötv. mellékletében közzétett eskü szövegét. A képviselői eskü-
tétel megtörténtéről a képviselők jegyzéket írtak alá. Azzal, hogy 
2019. október 21. napján a település polgármestere és az önkor-
mányzat képviselői a HVB Elnökétől átvették a polgármesteri és 
az képviselői megbízóleveleket és az alakuló ülésen letették az esküt, 
megnyílt a polgármester és a képviselői tisztséggel összefüggő 
jogosítványok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének 
jogalapja. A HVB Elnöke a Képviselő-testület előtt – az ön-
kormányzati képviselőknél lefolytatott eljárásrendben – kivette 
a polgármester úrtól az esküt, aki erről esküokmány átvételét iga-
zoló jegyzéket írt alá. Az ülésen lezajlott protokolláris (döntést 
nem igénylő) napirendek után, a 4. főnapirendi pont keretében a 
település polgármestere az önkormányzat 2019.–2024. időszakára 
terjedő polgármesteri programját terjesztette elő. Az írásban kiadott 
program nagy vonalakban megegyezik az előző ciklus képvise-
lő-testülete által kiadott programmal, amely a folyamatban lévő 
beruházásokra, elképzelésekre épül, melynek megvalósítása a 
központi pályázatok kiírásától függ. Amennyiben időközben 
változtatásra van szükség, úgy ismételt beterjesztéssel módosí-
tásra van lehetőség. Az önkormányzat jövő évi költségvetése a 
rövidtávú tervek megvalósítására épül, a pályázatokkal a közép-
távú és hosszútávú elképzelések figyelembevételével. A progra-
mot a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta.

Az ülés 5. főnapirendi pontjaként az önkormányzati bizottságok 
megválasztása keretében a bizottságok létrehozása és a bizottságok sze-
mélyi összetételének jóváhagyása tárgyában benyújtott előterjesz-
tésben foglaltaknak megfelelően hajtotta végre a testület. Az 
előző ciklusban is működő Ügyrendi Bizottság  és a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság lét-
rehozásáról, majd a testület tagjai közül kiválasztott  bizottsági 
tisztségek elosztásáról hozott döntést a testület. Az Ügyrendi Bi-
zottság Elnöke: Forgó János képviselő úr, az Elnökhelyettes: Somodi 
Balázs képviselő úr, Tagja: Tülkös Ferenc képviselő úr. A bizottság 
nem képviselői (külsős) tagja: Szabóné Pálinkás Györgyi (intézmény-

vezető) és Szabó Ferenc (intézményvezető) személyét választotta 
a testület. A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság Elnöke: Gál Róbert képviselő úr, 
az Elnökhelyettes: Mucsi István képviselő úr, Tagja: Somodi Balázs 
képviselő úr. A bizottság nem képviselői (külsős) tagjaként: Gémes Péter 
úr és Kovács László Henrik úr kapott megbízást a feladat ellátására 
2019. október 29. napjától a tisztség betöltése időszakára.

Az alakuló ülés 6.–7. és 10. főnapirendi pontja keretében, 
az önkormányzat hatályos SZMSZ-e előírásának megfelelve, 
az alakuló ülésen megválasztott Ügyrendi Bizottság képviselői 
tagjai közreműködésével került sor, – a település polgármestere 
által Alpolgármester személyére vonatkozó javaslata alapján – 
a szavazás lebonyolítására, melynek  külön jegyzőkönyvbe rög-
zített eredménye: 7 igen szavazattal a Képviselő-testület Bérces 
Mariann képviselő asszonyt választotta meg a polgármester 
helyettesítésére 2019. október 29. napjától a képviselő-testület 
megbízatása időszakára  társadalmi megbízatású (tiszteletdíjas) Al-
polgármesternek. A testület határozatába rögzítette, hogy külsős 
alpolgármestert a választási ciklus időszakára nem választ. Az Alpol-
gármesternek megválasztott képviselő asszony megköszönte 
az iránta tanúsított bizalmat, melynek egyik első kötelező ele-
me, a testület előtti eskütétele, melyet a polgármester úr vett ki. 
Ezt követően az Alpolgármester asszony a számára vonatkozó 
központi jogszabályban meghatározott számítás alapján járó 
246.788.- Ft tiszteletdíj összegéből 181.799.- Ft (tisztsége betöltése 
időszakára) a tiszteletdíj összegéről lemondott, így havonta 65.000.- 
Ft tiszteletdíj és havi 37.020.-Ft összegű költségtérítés felvé-
telére jogosult. 

Az alakuló ülés 8.–9. főnapirendi pontjaként tárgyalta a tes-
tület a Polgármester illetménye és költségtérítése összegének rögzítése tár-
gyában benyújtott előterjesztésben írtakat, miszerint központi 
jogszabály írja elő a regnáló polgármester illetménye összegét, 
így nem a képviselő-testület állapítja meg azt. Ugyanakkor, ah-
hoz, hogy az illetmény összegét számfejteni tudja a Magyar Ál-
lamkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága, szükség van tárgy-
ban határozatba rögzíteni a központi jogszabálynak megfelelő 
összeget, amely 2019. október 13. napjától a polgármesteri 
tisztsége fennállása időtartamára, havonta bruttó 548.443.- 
Ft. Ezen felül  a település polgármestere költségtérítés jog-
címén – a havi illetménye összegének 15%-ára – havi bruttó 
82.266.- Ft-ra jogosított.

A Képviselő-testület következő napirendijében (határozat ho-
zatal nélkül) vett részt az önkormányzati bizottságok nem képviselő 
tagjainak eskütételén (melyet a testület előtt a Polgármester úr vett 
ki). Az eskütétel megtörténtét tanúsító jegyzék aláírásával az 
alakuló ülés időpontjától kezdődően gyakorolhatják bizottsági 
tagságukból eredő jogaikat és teljesíthetik kötelezettségüket.

A 12. napirendi pont keretében a képviselő-testület határozat-
ba foglalta azon döntését, hogy az önkormányzati képviselők, Bi-
zottsági Elnökök és Tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletet  
változtatás nélkül hatályban tartja. Ennek értelmében havi bruttó 
10.000.- Ft tiszteletdíjra minden önkormányzati képviselő, havi 
bruttó 6.000.- Ft-ra a két Bizottság Elnöke, a Bizottságok képviselő 
és külsős tagjai pedig havonta bruttó 4.500.- Ft tiszteletdíjra tart-
hat számot. Az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára idén 
november 30. napjáig kapott határidőt a két bizottság.

Az alakuló ülés 13. főnapirendi pontja tárgyalása során az elő-
ző napirendi pontnál hozott határozattal azonos döntés szüle-
tett, tehát az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyában benyújtott előter-
jesztésben foglaltakat jóváhagyva, a két Bizottság véleménye is-
meretében, az önkormányzati rendeletet változtatás nélküli ha-
tályban tartásával kell november 30. napjáig a képviselő-testület 
elé benyújtani.

A következő napirendi pontban a Csanyteleki Polgármesteri Hi-
vatal Szervezeti és Működési Szabályzata felülvizsgálatára adott meg-
bízást a két önkormányzati Bizottság véleményezési eljárása 
lefolytatására, ugyanazon elv mentén, mint az ezt megelőző ko-
rábban jóváhagyott két napirendi pontban.

A képviselő-testület a 15.–17. napirendi pontok keretében, 
határozathozatal nélkül tárgyalta és vette tudomásul az önkor-
mányzati képviselők jogai gyakorlásához szükséges kötelezettségek tel-
jesítése rendjét, így az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségére, a 
méltatlanná válásra és a vagyon-nyilatkozattételre irányuló jogszabály-
ban foglaltakat, melyet az írásban benyújtott tárgyi előterjesz-
tés részletesen tartalmaz. Ennek azért van jelentősége, mert a 
kötelezettségét elmulasztó képviselő (pl. nem szünteti meg a 
tisztségével összeférhetetlen jogviszonyát, vagy a NAV köz-
tartozásmentes adatbázisába nem veteti fel magát) a képvise-
lői mandátuma megszűnésével kell hogy számoljon, továbbá 
aki nem adja le vagyonnyilatkozatát megadott határidőre, úgy 
mindaddig nem gyakorolhatja képviselői jogosítványait (pl. nem 
vethet fel tiszteletdíjat), amíg eleget nem tesz tárgyi kötelezett-
ségének.

Az alakuló ülés 18–20. napirendi pontjaira vonatkozó írásos 
előterjesztésben foglaltakat vitatta meg külön-külön és hozott 
arról határozatot a képviselő-testület. A képviselő-testület Forgó 
Henrik leköszönt Polgármester úr számára – a központi vonatkozó 
jogszabályban meghatározott kötelező  – 3 havi összegű végki-
elégítés kifizetését rendelte el bruttó egyösszegű 1.645.329.- 
Ft összeggel, az önkormányzat idei évi költségvetése terhére.  

A képviselő-testület Forgó Henrik leköszönt Polgármester úr szá-
mára az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkor-
mányzati rendelete anyagi forrása fedezete hiánya miatt – a kü-

lön határozattal megállapított végkielégítés összegén felül – egyéb 
juttatás jogcímén nem állapított meg javadalmazást.

A képviselő-testület határozatba foglalta, hogy Forgó Henrik 
leköszönt Polgármester úr számára szabadságmegváltás jogcímén 7 mun-
kanapra eső készpénzben történő kifizetés teljesítésére ad megbízást a 
számfejtésre jogosult MÁK felé, kivéve, ha időközben  munka-
viszony létesítésére került sor.

Az alakuló ülés 21.–22. napirendi pontja alatt tárgyalta és 
adott ki határozatot a képviselő-testület arról, hogy az Alsó-
Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesültbe Erhard Gyula polgármester 
urat, helyettesítésre Bérces Mariann alpolgármester asszonyt 
delegálja. Az Orosházai székhelyű DAREH alapító tagjaként a 
települési önkormányzat képviseletére jogosított polgármester 
(tisztsége által), akadályoztatása esetén, a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke 
személyét jelölte ki és bízza meg képviseleti joggal.

Az alakuló ülésen Egyebek napirend tárgyában sem szóban, 
sem írásban nem történt beterjesztés. 

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megalakulásáról

Az önkormányzati képviselők és polgármester választással 
egyidőben zajlott le idén a települési nemzetiségi önkormányzati kép-
viselői választás, melynek eredményéről adott tájékoztatást a HVB 
Elnöke, az általa 2019. október 21. napjára összehívott alakuló 
ülésen. A jogerősen megválasztott 3 képviselő: Rostás László, Ge-
rebenes András és Gerebenes Róbert. A HVB Elnöke a 3 megvá-
lasztott képviselő számára átadta a megbízóleveleket, majd kivette a 
képviselői esküt. Ezt követően került sor az Elnöki tisztséget be-
töltő személyének választására, melynek eredményeként Rostás 
László személyére leadott szavazatokkal nyerte el a tisztséget. Az 
Elnökhelyettesnek jelölt Gerebenes András szerezte meg e tisztség 
ellátása jogát. A jegyzőkönyv-hitelesítő Gerebenes Róbert képvise-
lő úr lett. Az alakuló ülésen arról is döntött a képviselő-testület, 
hogy nem hoz létre Bizottságot. A képviselő-testület a hatályos Szer-
vezeti és Működési Szabályzata, – amelyet 2019. szeptemberi ülé-
sén módosított – felülvizsgálatát akként teljesíti, hogy az érvényes 
Szabályzatot változtatás nélkül hatályban tartja. A képviselő-testület 
mindhárom tagjai – írásban tett nyilatkozatával – lemondott tiszteletdíjá-
ról. Az ülésen egyebek napirendi pont tárgyában nem került sor 
előterjesztés benyújtására.

Az ülésre 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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Mozgáskorlátozottak Csanyteleki Csoportja 2019. november 
5-én tartotta évzáró, beszámoló csoportgyűlését a Faluház-
ban. A rendezvényen részt vett Erhard Gyula polgármester, 
Csongrádról Meló Zoltánné csoporttitkár, Baksról Kecske-
méti Józsefné csoporttitkár. A titkári beszámolót – ami a tag-
létszámról, az éves programokról, pénzügyi helyzetünkről, 
kapcsolatainkról szólt – a tagság ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.

Támogatóink: Csanytelek Község Önkormányzata, Mrlják 
József, Márton Mihály, Vadásztársaság, Faluház, KÉBSZ 
Kft, konyha dolgozói és tagjaink, akik adományokkal és 
munkájukkal járultak hozzá a finom ebédhez és a kellemes 
délutánhoz. Köszönjük a támogatást és vezetőségi tagja-
ink, Bali Gáborné és Seres Istvánné egész éves önzetlen 
munkáját.

December 3-án 12 órakor a Faluházban Mikulás ünnep-
séggel zárjuk az évet. Januárban téli szünetet tartunk, február 
első keddjén kezdjük a 2020-as évet!

Bakony Zoltánné csoporttitkár

évzáró CsoportgyŰlés

Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát,
hogy a Csongrádi Rendőrkapitányság

Csanyteleken szolgálatot teljesítő rendőrei
0–24 órában elérhetőek a

20/434-31-96-os telefonszámon!!!

HASZNOS TANÁCSOK
TÉLEN KÖZLEKEDŐKNEK

• Tájékozódjon az útviszonyokról (rádió, tv, internet)
• Csak a téli közlekedésre felkészített, jó műszaki állapotú jár-

művel induljon el, különös tekintettel a gumik állapotára
• havas időszakban a járműben legyen hólapát, vontatókötél, 

takaró, kis mennyiségű érdesítő (csúszásgátló) anyag
• Óvatosan válassza meg a sebességet, ügyeljen arra, hogy nem 

mindig érzékelhetők a lokálisan lefagyott területek 
• Tartson biztonságos követési távolságot, vegye figyelembe a 

megnövekedett fékutakat
• Ne kockáztasson az előzésnél

Baj esetén hívja a 112 telefonszámot!

További információ: www.csongrad.katasztrófavédelem.hu

Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

MEGHÍVÓ
Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület megyei nyugdíjas és dalos találkozót 
szervez.
Ideje: 2019. november 16. /szombat/ 10 óra.
Helye: Csanyteleki Szent László Általános Iskola tornaterme. A műsor 
után ebéd és zenés, táncos, vidám délután következik. Várjuk a meg-
hívott csoportok jelentkezését! 

Vezetőség
NYUGDÍJAS EGYESÜLET

novemberi és decemberi tervezett programja:
November 11. /hétfő/ 14 óra: ismeretterjesztő előadás a klubban
November 16. /szombat/ 10 óra: nyugdíjas találkozó az iskola torna-
termében
November 18. /hétfő/ 14 óra: klubdélután
November 27. /szerda/ 14 óra: előadás a klubban
December 9. /hétfő/ 12 óra: Mikulás a faluházban
December 10. /kedd/ 14 óra: előadás a klubban. 

Várjuk tagjainkat a programokra!
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4. Hétfő – 15:00-tól Discó 
5. Kedd – 10:00 Mozgáskorlátozott csoport gyűlés
 – 18:00 Gerinctorna – a részvétel ingyenes
6. Szerda – 14:00 Népdalkör próba
7. Csütörtök – 14:00 Sulis délután
 – 18:00 Kardio edzés – a részvétel ingyenes
8. Péntek – 18:00 Jóga
10. Vasárnap – 14:00 Polgárőr gyűlés
11. Hétfő – 9:00–13:00-ig Hallásvizsgálat
 – 15:00 Kamaszklub/Játszóház
12. Kedd – 14:00 Ovisok délutánja
 – 18:00 Gerinctorna – a részvétel ingyenes
13. Szerda – 14:00 Népdalkör próba
14. Csütörtök – 14:00 Sulis délután
 – 18:00-tól Kardio edzés – a részvétel ingyenes 
15. Péntek – 16:00 Ifjúsági fórum
18. Hétfő – 15:00-tól Főzőklub/Játszóház
19. Kedd – 14:00 Ovisok délutánja
 – 18:00 Gerinctorna – a részvétel ingyenes

20. Szerda – 14:00 Népdalkör próba
21. Csütörtök – 14:00 Sulis délután
 – 18:00-tól Kardio edzés
 – a részvétel ingyenes 
22. Péntek – 18:00 Jóga
25. Hétfő – 15:00 Kézműves délután/Játszóház
26. Kedd – 14:00 Ovisok délutánja
 – 18:00 Gerinctorna – a részvétel ingyenes
27. Szerda – 14:00 Népdalkör próba
28. Csütörtök – 14:00 Sulis délután
 – 18:00-tól Kardio edzés
 – a részvétel ingyenes 
29. Péntek – 18:00 Jóga
30. Szombat Rákóczi Horgászok záró ünnepség
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Hétfő Tarhonyaleves
Tökfőzelék, fasírt

Alföldi tésztaleves
Rakott zöldbab

Húsgombóc leves
Milánói makaróni

Kedd Hagymakrém leves
Rántott hal, párolt rizs

Karalábéleves
Bakonyi sertésborda, tészta

Lebbencsleves
Bácskai rizses hús

Szerda Tojásleves
Vadas tokány, tészta

Erőleves
Paradicsomos húsgombóc

Húsleves
Zöldborsófőzelék, rántott szelet

Csütörtök Orjaleves
Párizsi szelet, gyümölcsfőzelék

Brokkoli krémleves
Sült csirke, petrezselymes burgonya

Tojásleves
Cigánypecsenye, tört burgonya

Péntek Lencsegulyás
Meggyes, mákos kocka

Babgulyás
Mákos tészta

Sárgaborsógulyás
Káposztás tészta

Szombat Csontleves
Hurka, kolbász, hagymás burgonya

Zöldborsóleves
Rántott szelet, mexikói rizs

Almaleves
Rakott burgonya

Vasárnap Daragaluska leves
Csirkepörkölt, nokedli

Pulykanyak leves
Brassói, befőtt

Daragaluska leves
Harcsapörkölt, gyufatészta

Tel.: 20/310-11-41 A változtatás jogát fenntartjuk!

A változtatás jogát fenntartjuk!
A Faluház facebook oldalán folyamatosan nyomon tudjátok követni programjainkat!

Szeretettel várunk benneteket!
Szabóné Niki & Nagy Emese




