
Téli Állati Tanácsok!
A hideg, nyirkos, téli időkben nem csak mi emberek fázunk, hanem 
a négylábú kedvenceink is. Fontos, hogy vigyázzunk rájuk és a leg-
alapvetőbb szükségleteiket kielégítsük. A kutyusunk házát szél-
védett helyen helyezzük el és béleljük ki szalmával. A szalma nem 
szívja magába a vizet, gyorsan megszárad, ez által melegen tartja a 
kedvencünket. A vizüket naponta többször ellenőrizzük, olvasszuk 
ki és öntsük fel, hiszen akár perceken belül is be tud fagyni a mínu-
szokban. Ha tehetjük, legalább naponta egyszer meleg ételt adjunk 
a számukra (melegítsük meg a konzerves eledelt, stb) A cicákról se 
feledkezzünk meg, no meg a haszonállatokról. Mindnyájuk számára 
fontos egy olyan hely, ahol nem áznak el és szélvédett helyen van-
nak. Amennyiben Önnek nincs kutyusa már és nem is tervezi, hogy 
örökbe fogad egyet, és a kutyaháza még megvan, kérjük ajánlja fel 
alapítványunk számára, hiszen mi azoknak a kutyusoknak továbbít-
juk, akiknek nincs házikójuk és fáznak. Elérnek bennünket telefonon 
a 0630/520-18-87-es számon, emailben az info@orszagosallatvedo.
hu címen vagy a Facebook közösségi oldalon is! Köszönjük! 

Országos Állatvédelmi Alapítvány
LÁss TöbbeT, Tégy TöbbeT!

MEGHÍVÓ
Tisztelt Csanytelekiek!

Sok szeretettel meghívjuk községünk lakosságát
iskolánk névadójának, Szent Lászlónak
a szoboravató ünnepségére,
mely 2019. december 06-án 9:00 órakor
kerül megrendezésre
a Csanyteleki Szent László Általános Iskolában.

Programterv:
−	Himnusz
−	Megnyitó, köszöntő: Szabó Ferenc tagintézmény-vezető
−	Az iskola diákjainak műsora
−	Szobor leleplezése és felavatása: Farkas Sándor parlamenti 

államtitkár, miniszterhelyettes
−	Szobor felszentelése: Dr. Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi 

Egyházmegye püspöke és Bánfi Sándor plébános
−	Szózat
−	Állófogadás iskolánk nevelői szobájában

Tisztelettel:
       Szabó Ferenc                                                Erhard Gyula
tagintézmény-vezető polgármester

Hírek, információk 
Csanytelek életéről

Csanyi Hírmondó
156. szám — 2019. november

Kedves CsanyteleKieK!

Az év vége felé kö-
zeledve december 
első vasárnapján 
meggyújtott adventi 
gyertyával elkezdő-
dött az ünnepekre 
való készülődés. 
Katolikus vallásban 
a reményteli vára-

kozás időszaka, mely csendes, elmélkedéssel töltött hónap. 
Ilyenkor az ember számvetést végez magában, melyben vé-

gig gondolja az elmúlt évet. Újra éli a megtörtént eseményeket 
melynek részese volt. Októberben számomra is új korszak indult: 
Csanytelek Polgármesterként szavazott bizalmat, melyet köszö-
nök! Falunk vezetését nagy megtiszteltetésnek és felelősségnek 

érzem. Munkámmal azon leszek, hogy rászolgáljak erre a posztra. 
Azonban ebben az ünnepi hangulatban a munkával kapcsolatos 
sorok most háttérbe szorulnak. 

A karácsony közeledtével, sokkal fontosabb dolgoknak kell elő-
térbe kerülniük. Az egész évi rohanást tegyük félre, legyen egy gon-
dolatnyi időnk arra, hogy megállunk és körül nézünk. Úgy gondo-
lom, mindenkinek a legnagyobb öröm, ha a családja körében lehet, 
szeretteivel együtt tud ünnepelni. Legyen most ez a legfontosabb, 
hiszen a velük töltött idő az embernek erőt és feltöltődést ad a hét-
köznapokban. Sajnos minden családban, így csanyteleken is vannak 
olyanok, akik már nem lehetnek köztünk, de emlékük örökre meg-
marad. Az adventi koszorún meggyújtott gyertyák közül mindegyik 
egy fogalmat szimbolizál: hit, remény, szeretet, öröm. Kívánom 
minden csanytelekinek hogy nemcsak az ünnepi időszakban, de a 
jövőbe nézve is élje meg ezeket, legyen része bennük.

Jó magam, Családom, a Képviselő-testület
és a Hivatal köztisztviselői és közalkalmazottai nevében is

Kívánok Önöknek Áldásos Karácsonyi Ünnepeket
valamint Sikerekben és Egészségben Gazdag Boldog Új Évet!

Erhard Gyula
Csanytelek Község Polgármestere
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a külsős vendég étkeztetés, továbbá a rendezvényi étkeztetés díjtételeit érinti. 
A rezsiköltségek növekedése a vendégétkezések esetében 14.4%, 
míg a gyermekétkeztetés terén 8,8% díjemelést váltott ki, melyet 
egyrészt határozatával jóváhagyott a testület, másrészt a Társulási 
fenntartásba adott két intézménye esetében (óvoda,-mini bölcsőde 
és szociális intézmény) a Társulás Társulási Tanácsa döntése terem-
tett lehetőséget tárgyban önkormányzati rendelet alkotására.

Ezen napirendi pont folytatásaként tárgyalta a testület 6. főnapi-
rendi pontként a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások for-
máiról, azok igénybevételéről és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól 
szóló 14/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendeletet módosító önkormányzati 
rendelet alkotására benyújtott előterjesztésben, rendelet-tervezetben, 
annak általános és részletes indokolásában, előzetes hatásvizsgála-
tában foglaltakat, melyet a beterjesztésben foglaltak szerint hagyott 
jóvá és megalkotta a 13/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendele-
tét, amely 2020. január 01. napján lép hatályba. A Csanyteleki Mini 
Bölcsődében napi adagra számítva (reggeli, tízórai, ebéd és uzson-
na) 418.- Ft, a Tömörkényi Mini Bölcsődében napi adagra számítva 
386.- Ft, a Csanyteleki óvodában (tízórai, ebéd és uzsonna) 398.- Ft, 
a Felgyői óvodában 355.- Ft, a Csanyteleki Szent László Általános 
Iskolában (tízórai, ebéd és uzsonna együtt) 420.- Ft, amelyet plusz-
ban az ÁFA összege terhel, melyet az érintett gyermek szülőjének 
kell a kifizetnie. A mini bölcsődében étkezési díj összegét az önkormány-
zat átvállalta, a gondozási díjat pedig 0 Ft-ban állapította meg, tehát a böl-
csődés gyermekek egész napi ellátása (mindkét településen) a szülők 
számára ingyenes. 

Az ülésen 7. főnapirendi pontként vitatta meg a testület a Csanyte-
leki Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata felülvizsgálata 
tárgyában benyújtott előterjesztésben írtakat és az alakuló ülésen 
hozott döntés végrehajtásaként változtatás nélkül, határozatába 
foglalva hagyta jóvá a hivatal szervezeti és működési szabályzatát, 
annak mellékleteit, függelékeit, melynek folyamatos karbantartását 
rendelte el. 

A Képviselő-testület az ülésen 8. főnapirendi pontjaként dön-
tött az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 
képviselő és delegált személy megbízásáról annak ismeretében, hogy a 
képviselő-testület képviseleti joga a törvény erejénél fogva az adott 
település polgármesterét illeti, míg delegálni, akár önkormányzati 
képviselőt is lehet. A képviseletre jogosított aláírási, a delegált dön-
tési jogosítvánnyal bír, amely társulás esetén célszerűségi szempont-
ból összecsúsztatható, ezért a testület Csanytelek község önkormányza-
ta képviseletével Erhard Gyula polgármester urat bízta meg és egyben személyét 
delegálta is a társulásba.

Az ülés 9. főnapirendi pontjaként tárgyalta az Agráripari park 
(vásártér) területéből ingatlanok cseréjére vonatkozó szerződéskötés jóváha-
gyására benyújtott előterjesztésben írtakat, mely napirendi pontot 
az előző testület azzal vette le ülése napirendjéről, hogy azt idén 
november 30. napjáig tárgyalja le az új testület és hozzon benne 
döntést. A Képviselő-testület a határozatához mellékelt szándék-
nyilatkozat és az ahhoz csatolt kitűzési vázrajz alapján, a jelenleg 
Kicel Mezőgazdasági és Értékesítő Kft tulajdonát képező Csany-
telek, külterület 0147/18 hrsz alatti 1420 m2 alapterületű kivett 
üzem (értéke: 1.152.000.-Ft+ÁFA), és a Csanytelek belterület 
144/2 hrsz alatti 826 m2 területű kivett beépítetlen terület (ér-

téke: 500.000,-Ft+ÁFA), továbbá a Csanytelek belterület 144/3 
hrsz. alatti 276 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület (értéke: 
60.000.-Ft+ÁFA), mindösszesen: 2522 m2 nagyságú földterületet, 
összesen bruttó: 2.174.240.- Ft értékben, a csereingatlan átadá-
sával egyidőben, önkormányzati tulajdonba átveszi. A csere-
szerződés keretében a Kicel Mezőgazdasági és Értékesítő Kft 
tulajdonába kerül a jelenleg önkormányzati tulajdonú Csany-
telek, belterület 144/1 hrsz-ú, a valóságban Csanytelek, Árpád 
utcában lévő Agráripari Park területéből 4843 m2 alapterületű 
ingatlanrész, melynek egyeztetett értéke 2.174.240.-Ft. A testület 
felhatalmazást adott a település polgármestere számára a tárgyban 
csereszerződés aláírására, a jogügylet lebonyolítására, ingatlan-nyil-
vántartáson és az önkormányzat vagyonnyilvántartásán való átve-
zetése utáni hasznosítási kötelezettséggel. A képviselő-testület 6 
igen és 1 nem szavazattal hozta meg döntését. 

Az ülésen 10. főnapirendi pont keretében határozatába foglaltan 
fogadta el a testület Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2020. évi munkatervét, amely a kötelező napirendi pontokat tartal-
mazza és meghatározza az ülésen tartásának helyét, idejét, miszerint 
minden hónap – nyári tanácskozási szünet idejét kivéve – utolsó 
pénteki napján 13 órai kezdettel a helyi hivatal dísztermében tartja 
nyilvános üléseit. 

Az ülésen 11. főnapirendi pontként tárgyalta és fogadta el a testü-
let a Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hi-
vatal pénzkezelésének, gépjárművek, haszonjárművek és kisgépek használati 
rendjének ellenőrzéséről szóló belső ellenőr jelentésének jóváhagyása tárgyában 
benyújtott dokumentumot. A belső ellenőr a két szervezet 2019. évi 
bevételi-és kiadási bank-és pénztárbizonylatainak szúrópróbaszerű 
ellenőrzése során megállapította, hogy a bizonylatok időrendben 
vannak lefűzve, a csatolt számlákkal és egyéb bizonylatokkal együtt, 
a kiadási- és bevételi bank- és pénztárbizonylatokon az aláírások 
szerepeltek. A szúrópróba-szerű vizsgálat során a könyvelés a rova-
tokon, a ráfordítás számlákon a jogszabályi tartalom szerint történt, 
megfelelő kormányzati funkciók alkalmazásával, a könyvvezetést 
a számviteli alapbizonylatok alátámasztották. A Magyar Állam-
kincstár a 2018. évet érintő ellenőrzés során tett javaslataira 
az intézkedések megtörténtek. Az Önkormányzat tulajdoná-
ban, használatában lévő gépjárművek, haszonjárművek és kisgépek 
használata során a vonatkozó jogszabályban és a helyi szabályza-
tokban foglaltak maradéktalanul érvényesülnek. Ezek alapján nincs 
szükség intézkedést terv készítésére. A testület egyhangú szavazás-
sal fogadta el a belső ellenőr jelentését. 

A Képviselő-testület a 12/a) főnapirendi pontja keretében tár-
gyalta és határozatával jóváhagyta a belső-ellenőrzési feladatok ellátására 
megállapodás kötése tárgyában benyújtott előterjesztésben írtakat, mi-
szerint 2020. évben ismét Gajdán Lejla kap megbízást Csanytelek 
Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 
belső ellenőri feladatai ellátására, melynek minden ellenőrzéskor 
leszámlázott díjtétele 140.000.- Ft, amely az előző évekhez képest 
bruttó 10.000.- Ft növekedést jelent, melynek anyagi fedezete az 
önkormányzat 2020. évi költségvetése bevétele. 

A 12/b) főnapirendi pont az előző pontból ered, mivel annak tár-
gya az önkormányzat és a hivatal 2020. évi belső ellenőrzési terve (programja) 
és időrendi táblázata jóváhagyása, a kockázati tényezők meghatározása, me-

Jegyzői táJékoztató

Csanytelek község önkormányzata képviselő-testülete

2019. novemberi ülésén hozott döntéseiről

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület soros ülését 
2019. november 29. napján tartotta, ahol 12 főnapirendi pontot tár-
gyalt, melyből az 1.–4., 6.–8. és 10. főnapirendi pontot az Ügyrendi 
Bizottság, az 1–9. és 11–12. főnapirendi pontokat a Pénzügyi Ellenőr-
ző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság ülése napirendje 
keretében tárgyalta, elfogadta és egyetértett annak testület elé ter-
jesztésével. 

Az ülés 1. főnapirendi pontjaként az önkormányzat által nyújtott 
szociális ellátásokról szóló 9/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendeletet mó-
dosító önkormányzati rendelet alkotása kezdeményezése tárgyában be-
nyújtott előterjesztésben, a módosító rendelet-tervezetben, annak 
indokolásában és az előzetes hatásvizsgálatban foglaltakat tárgyalta 
és hagyta jóvá a testület, megalkotva a tárgyban 11/2019. (XI. 29.) 
önkormányzati rendeletét, amely idén december 01. napján lépett 
hatályba. A jogszabály lényege, hogy a testület rendeletében a rend-
kívüli települési támogatás jogcímen belül bevezetett egy új ellátási 
formát, jelesül a karácsonyi támogatást, amely olyan egyszeri, adha-
tó juttatás, amelyet az önkormányzat Csanytelek község területén 
életvitelszerűen lakóhelyén, tartózkodási helyén élő nyugellátásból, 
vagy rendszeres pénzellátásból élő időskorúak számára, hivatalból 
indult eljárás keretében, a feltételeknek megfelelő személyek részé-
re nyújt, az önkormányzat adott évi költségvetése terhére. Ezen a 
jogcímen akkor adható támogatás, amennyiben az önkormányzat 
adott évi költségvetésében rendelkezésre áll szabad pénzügyi forrás. 
Az idei évben a központi költségvetés plusz kiegészítő állami támo-
gatást nyújtott, melynek felhasználását szociális célhoz kötötte. Ez 
a pénzügyi háttér tette lehetővé ennek az új támogatási formának a 
beiktatását és az idei évben való alkalmazását azoknál a 2019.01.01. 
napján 65. életévét betöltött, saját jogú öregségi nyugdíjban, vagy 
hozzátartozói nyugellátásban, vagy rokkantnyugdíjban részesülő 
időskorúaknál, akiknek havi járandósága a 130.000.- Ft-ot nem ha-
ladja meg, továbbá, aki havi jövedelmét nem nyugellátásból, hanem 
járási hivatal által megállapított időskorúak járadékában, ápolási 
díjban részesülőként összevont havi jövedelme nem haladja meg 
a 120.000.- Ft-ot, egyösszegű, karácsonyi támogatás odaítélésére 
válik jogosulttá. A támogatás mértéke függ a jogosult havi jövedel-
me összegétől, melyhez viszonyítva 15.000.- Ft-tól 25.000.- Ft-ig 
terjedő támogatás utalható ki és postai kézbesítéssel juttatható el 
az érintettek számára még az ünnepeket előtt. Ahhoz, hogy zök-
kenőmentesen mehessen végbe az eljárás, szükség van a érintett 
által egy „adatközlő lap” kitöltésére, sajátkezű aláírására és olyan 
dokumentum csatolására, amely igazolja a havi járandóság összegét. 
Ilyen lehet pl. az idei októberi, novemberi nyugdíjszelvény, bank-
számlakivonat, stb. Köszönöm minden érintett segítő közreműkö-
dését, mellyel határidőn belül végrehajthatjuk a támogatás átadását. 

A Képviselő-testület az ülés 2. főnapirendi pontjaként tárgyalta 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2015. XI. 

27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyában benyújtott előter-
jesztésben foglaltakat, miszerint a testület alakuló ülésén adott meg-
bízásának eleget téve, változtatás nélküli tartalommal és formában 
benyújtott jogszabályt hatályban tartja, melyet a 73/2019. (XI. 29.) 
Ökt határozatába rögzített. Ennek oka, hogy a jogszabály felülvizs-
gálatára jogosított Kormányhivatal illetékes főosztálya idén ősszel 
már lefolytatta a vizsgálatot, melyet lezárt és a testület határozatba 
foglalt döntését elfogadta, így okafogyottá vált a tárgyi jogszabály 
ismételt felülvizsgálata.

A testület 3. főnapirendi pontjaként vitatta meg a köztisztviselők 
illetményalapjáról szóló ../2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet alkotása 
tárgyában benyújtott előterjesztésben, a rendelet-tervezetben, an-
nak indokolásában és az előzetes hatásvizsgálatában írtakat. Hosszú 
vita után, a testület 6 igen és 1 nem szavazattal alkotta meg tárgy-
ban 12/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét, amely 2020. 
január 01. napján lép hatályba. Az önkormányzati rendelet lényege, 
hogy a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. 
törvény 58. § (6) bekezdése lehetővé teszi az önkormányzatok szá-
mára, hogy a központi illetményalaptól, ami 13 éve változatlanul 
38.650.- Ft, magasabb összegben állapítsa meg az illetményalap 
összegét, mellyel a szerzett szolgálati időhöz igazodó illetménytáb-
la alapján besorolt köztisztviselő magasabb illetményre válik jogo-
sulttá. Az idei évben már döntött az előző testület a tárgyban, és 
80.000.- Ft összegben határozata meg a köztisztviselői illetményalap összegét, 
amely idén december 31. napjáig hatályos. A tárgyi rendelet megalkotása 
azért vált sürgetővé, mert 2020. január 01. napjával ismét a köz-
ponti illetményalapra állt volna vissza a köztisztviselők besorolá-
sa, amely rendkívül méltánytalan helyzetet teremtett volna. Ezzel 
a rendelettel a testület megtartotta a 2020. évi költségvetésében az 
idei évi összeget, így jövőre a központi költségvetésből működési 
támogatás címén juttatott anyagi forrás fedezete lehetőséget teremt 
a jogszabály problémamentes alkalmazására, ami nem jelent illet-
ményemelkedést, de elkerülhető az illetmények csökkenése.

Az ülésen 4. főnapirendi pont keretében döntött a testület arról, 
hogy az alakuló ülésén hozott döntésének megfelelve előkészített és 
benyújtott, az önkormányzati képviselők, bizottságok elnökei és tagjai tisz-
teletdíjáról szóló 10/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét változtatás 
nélkül hatályban tartja, melyet határozatba foglalt. Az önkormány-
zati rendelet értelmében, az önkormányzati képviselő havi bruttó 
10.000.- Ft, a bizottsági elnök havi bruttó 6.000.- Ft, a bizottsági 
tagságra havi bruttó 4.500.- Ft tiszteletdíj fizethető ki az önkor-
mányzat adott évi költségvetési terhére. 

A Képviselő-testület az ülés 5. főnapirendi pontjaként tárgyalta 
és fogadta el a KÉBSZ Kft által önköltségszámításon alapuló köz-
étkeztetési térítési díjak összegének emelésére tett javaslatát. A testület dön-
tése a mini bölcsődei gyermekétkeztetés, az óvodai és általános iskolai gyer-
mekétkeztetés, a szociális otthoni bentlakásos étkeztetés, a szociális étkeztetés, 
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Jegyzői táJékoztató

Csanytelek község önkormányzata képviselő-testülete

2019. novemberi ülésén hozott döntéseiről

lyet a belső ellenőr nyújtott be és a testület határozatával változtatás 
nélkül elfogadott.

Egyebek napirendi pont keretében írásos előterjesztés benyújtá-
sára nem került sor.

A testület zárt ülésen döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázatra beérkezett pályázatról, az előterjesztésben foglaltakat 
helybenhagyva, miszerint 10 hónap időtartamra, azaz két egymást követő 
tanulmányi félévre a 2019/2020. tanév II. félévére és a 2020/2021. tanév 
I. félévére vonatkozóan havi 5.500.-Ft támogatást ítélt meg, összesen: 
55.000.- Ft összegben az önkormányzat adott évi költségvetése 
terhére 1 fő hallgató számára.

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2019. novemberi ülésén hozott döntéseiről

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület 2019. nov-
ember 29. napján tartott soros ülésén 1. főnapirendi pontként a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások formáiról, azok igény-
bevételéről és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 14/2018. 
(XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztésben, az 
ahhoz csatolt rendelet-tervezetben, az előzetes hatásvizsgálatban és 
indokolásban foglaltakat elfogadta és egyetértési jogát érvényesítve ja-
vasolta annak jóváhagyását és az önkormányzati rendelet megalko-
tását. Az ülésen 2. főnapirendi pontként vitatta meg az önkormányzat 
által nyújtott szociális ellátásokról szóló 9/2018. (VI. 29.) önkormányzati 
rendeletet módosító önkormányzati rendelet alkotása tárgyában benyújtott 
előterjesztésben, az ahhoz csatolt rendelet-tervezetben, az előzetes 
hatásvizsgálatban és indokolásban foglaltakat, melyet elfogadott és 
egyetértési jogával élve javasolta annak jóváhagyását és az önkormányza-
ti rendelet megalkotását. Az ülésen 3. főnapirendi pontként vitatta 
meg a testület a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi 
belső ellenőrzésére vonatkozó megállapodás, ellenőrzési terve, időrendi táblázata 
jóváhagyása tárgyában benyújtott előterjesztésekben foglaltakat, me-
lyet határozatába rögzítetten elfogadott. Ennek értelmében tovább-
ra is Gajdán Lejla látja el a belső ellenőri feladatokat, 10.000.- Ft-tal 
megemelt, egy-egy ellenőrzésre 140.000.- Ft összeggel kiszámlázott 
díjtétel ellenében, az időrendi táblába szedett időpontra vetítve. Az 
ülésen egyebek napirendi pont keretében írásban nem került sor 
előterjesztés benyújtására.

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa

2019. novemberi ülésén hozott döntésekről

A Társulás Társulási Tanácsa soros ülését 2019. november 29. 
napján tartotta, ahol 5 főnapirendi pontot tárgyalt az alábbiak sze-

rint. Az ülés 1. főnapirendi pontja keretében az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába képviselő és delegált személy 
megbízása tárgyú előterjesztés alapján hozott határozatot, misze-
rint a Társulás Tagönkormányzatai (Csanytelek, Tömörkény, Fel-
győ községek és Csongrád város) polgármestereit delegálta és bízta 
meg – a törvény erejénél fogva őket megillető - képviseleti jog-
gal, így megalakult a Társulás Társulási Tanácsa, amely tagjai sorából 
Elnök és Alelnököt választott. A Társulás Társulási Tanácsa az ülés 
2. főnapirendje keretében minősített többséggel választotta meg 
Erhard Gyula polgármester úr személyét a Társulás Társulási Tanácsa El-
nökének, Bánfi Sándor Tömörkény község önkormányzata polgármesterét 
Alelnökének, mely tisztség viselésére a Társulási Megállapodásban 
foglaltak az irányadók. A Társulás Társulási Tanácsa 3. főnapi-
rendi pontjaként tekintette át az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 
Társulás pénzkezelésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentésében ír-
takat és foglalta annak jóváhagyását határozatába, tekintettel arra, 
hogy a jelentés szabálytalanságot nem tárt fel, intézkedésre nincs 
szükség. Az ülésen 4. főnapirendi pontként tárgyalta a Társulás 
Társulási Tanácsa az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás, a 
Társuláshoz tartozó Önkormányzatok és költségvetési szervei 2020. évi 
belső ellenőrzésére vonatkozó megállapodás, ellenőrzési terve, időrendi táb-
lázata jóváhagyására irányuló előterjesztésben és az ahhoz csatolt 
dokumentumokban foglaltakat. A jövő évben is Gajdán Lejla látja 
el a Társulás és fenntartásában lévő költségvetési szervek belső 
ellenőri feladatát, melyre irányuló megállapodásban írtakat hatá-
rozatában foglaltak szerint hagyta jóvá a Társulási Tanács. A jövő 
évre előirányzott ellenőrzések számát és témáját magában foglaló 
időrendi tábla, ellenőrzési terv és kockázati tényezőkre vonatkozó 
megállapítást külön határozatába rögzítve fogadta el a Társulás 
Társulási Tanácsa. Az ülésen 5. főnapirendi pontként döntött a 
Tanácsa a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások formáiról, 
azok igénybevételéről és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 
14/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításának elrendeléséről, 
mellyel a helyi önkormányzat számára önkormányzati rendelet 
kiadását írta elő, a rendelkezésére álló 3 érintett települési önkor-
mányzat testülete véleménye és a Roma önkormányzat támogató véleménye 
ismeretében, jóváhagyva a közszolgáltató által beterjesztett ön-
költségszámításon alapuló díjtétel emelésére vonatkozó javaslatát. 
Az ülésen egyebek napirendi pont keretében szervezeti kérdések 
felvetésére és pénzügyi jellegű egyeztetésre került sor, melyről 
jövő évben várható érdemi visszajelzés.

Az ülésre kiadott előterjesztés papíralapú változata a hivatal ügy-
félszolgálatán, 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

CSANYTELEKI NYUGDÍJAS
TALÁLKOZÓ

Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület 2019. november 16.-
án rendezte meg a vidám nyugdíjasok találkozóját az 
iskola tornatermében. Erhard Gyula polgármester úr 
megnyitó beszéde után a helyi Kéknefelejcs Népdalkör, 
Csongrád Városi Nyugdíjas klub, Kisteleki Nyugdíjas 
Klub, Sándorfalvi Őszikék Nyugdíjas Egyesület zenés, 
táncos, vidám műsora következett. Lajos Jánosné jelene-
tével zárult a műsoros délelőtt. A 215 fős rendezvényen 
nem szereplő nyugdíjas csoportok is részt vettek: Bok-
rosi Nyugdíjas Klub, Őszirózsa Egyesület Felgyőről, a 
Nyugdíjas Létért Egyesület Szegedről, a Szenior Fitness 
Egyesület és a helyi nyugdíjasok szórakozni vágyó tagjai. 
A szuper jó műsor és a finom ebéd elfogyasztása utáni jó 
hangulatról a Nosztalgia zenekar gondoskodott. A ren-
dezvény támogatói: Csanytelek Község Önkormányzata, 
Erhard Gyula polgármester úr, Csongrádiné Papp Zita, 
ifj. Márton Mihály, Mrlják József, Mucsi István, Általá-
nos Iskola, KÉBSZ Kft konyha dolgozói és tagjaink, 
akik az adományaikkal, munkájukkal, kedvességükkel 
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. 

Köszönjük a támogatást és a segítséget!

Bakony Zoltánné

Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát, hogy a Csongrádi Rendőrkapitányság 

Csanyteleken szolgálatot teljesítő rendőrei 0-24 órában elérhetőek a 

20/434-31-96-os telefonszámon!!!

Sajtóközlemény
Megújult a csanyteleki általános iskola 
Csanyteleken 149,99 millió forintból újult meg a Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általá-
nos Iskolája. A Széchenyi 2020 programból megvalósult  beruházásnak köszönhetően az iskola épülete a kor 
igényeinek  megfelelő környezetet nyújt az ott tanuló 140 diák számára.

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ befejezte „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastruk-
turális fejlesztése” című, EFOP-4.1.3-17-2017-00041 azonosítószámú „Segítő környezettel a csanyteleki diákok eredményességéért” elnevezésű projektet, 
megvalósítva az iskolaépület korszerűsítését és modernizálását. 

Főként az épület fűtési rendszerének felújítása volt indokolt, így a beruházás fő célkitűzéseként megtörtént a kazánok cseréje. 

A megfelelő sportolási körülmények megteremtése érdekében elvégeztük a sportcsarnok utólagos hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, és a belső teret 
klimatizáltuk. A gyermekek már birtokba is vehették a felújított és korszerűsített, gumiőrleményes burkolatú sportpályát. Felújítottuk az iskola épületében 
a tantermeket és a közlekedő folyosót, teljesen megújultak az épület vizesblokkjai is. Emellett kialakítottunk egy természettudományos labort is. A kémia, 
biológia tantárgyak élményszerű oktatásához új bútorokat, illetve a szemléltetéshez, a kísérletezéshez kapcsolódó eszközöket vásároltunk. 

A kivitelezés során az épület akadálymentesítése is megtörtént az esélyegyenlőség jegyében.

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a kivitelezési munkálatok alatt az oktatás zavartalan legyen.

A felújítás részleteiről bővebb információt a https://kk.gov.hu/efop-4-1-3-17-2017-00041 oldalon olvashatnak.

Gyöngyi Alexandra, projektmenedzser
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programsorozat az óvodában

A kellemes októberi időjárás lehetőséget adott, hogy óvodánk udva-
rát szépítgessük. Aktív Szülői Közösségünk játékfestést hirdetett. 
A jelentkező kedves családok és szülők szorgos kezeinek köszönhe-
tően, az udvari játékok jó része új színt kapott. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni a Csanyteleki Faluház vezetőségének a közreműkö-
dést, s azt, hogy a festékeket biztosították számunkra. Szeretnénk 
megköszönni itt is a résztvevő szülők áldozatos munkáját. 

A megszépült udvarunkon október közepén megrendezésre 
került, a már hagyománnyá vált Egészségdélután, melyet ezút-
tal pályázati erőforrásból valósíthattunk meg. Óvodásaink már a 
délelőtt folyamán megismerkedhettek a kecskesajt készítéseinek 
rejtelmeivel, Veres Zoltán sajtkészítő mester segítségével. Délután 
pedig színes, változatos és egészségmegőrzésre irányuló programo-
kat kínáltunk gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. A program, 
az egészséges életmód jegyében zajlott. A gyerekek megismer-
kedhettek a jószívűséggel, mint pozitív tulajdonsággal, melyet az 
óvó nénik játszottak el, dramatizálás során. A frissítő torna után, 
az egészséges életmóddal kapcsolatos ügyességi játékok, kézműves 
foglalkozások várták óvodásainkat. Kipróbálhatták a dió söprö-
getést, talicskázást, tökkeresést, pihenésképp pedig a gyerekek tu-
dásukat is igazolhatták, ha helyesen felállították az ételpiramist. A 
szülők, a zöldségekből, gyümölcsökből szobrokat készíthettek. Az 
érdeklődő vendégek részt vehettek állapotfelmérésen (vérnyomás-
mérés, testsúly és magasság mérés, vércukorszint mérés), valamint 
fogyaszthattak a finom Felgyői ízesitett kecskesajtból és joghurtok-

ból. Gyümölcsturmix, valamint aszalt gyümölcsök kóstolgatására is 
lehetőség adódott. 

Fontosnak tartjuk, hogy már óvodáskorban megismerkedjenek a 
gyerekek az egészséges ételekkel, az egészséges életmóddal. Remél-
jük a közösen eltöltött délután, ismét közelebb hozta a családokat 
az óvodához, s betekintést nyerhetett minden érdeklődő az óvodai 
életünk sokszínűségébe. 

Pillangó csoportosaink október végén, vendégségbe hívták a 
nagyszülőket, hogy egy meghitt délután keretében, köszönetet 
mondhassanak a szeretetért és a sok-sok gondoskodásért. A gyere-
kek, egész héten izgatottan várták azt a pillanatot, amikor az oviba 
nagymama és nagypapa érkezik kis unokájáért, hogy együtt egy órát 
eltölthessenek. A szorgos kis kezek ajándékot készítettek és egy kis 
műsorral is kedveskedtek a nagyszülőknek. Ez a rövid kis pillanat, a 
nagyszülők és az unoka kapcsolatának elmélyítéséről szólt. A meg-
hatott „nagyik” szemében könny csillogott, és a büszkeség dobbant 
meg szívükben. Mindenki számára felejthetetlen pillanatokat sze-
reztek óvodásaink, hiszen megilletődve, de annál nagyobb szeretet-
tel köszöntötték nagyszülőiket. A hálás szemekbe nézve, megerősí-
tést kaphattunk, hogy-e hagyományok ápolása az igazi köszönet a 
mindennapokért.

A november is tartogatott meglepetéseket. Egy szép novemberi 
délutánon, Napraforgó csoportosaink Betti- és Bogi óvó néni köz-
reműködésével vendégségbe hívták az óvoda dolgozóit, óvodás kis-
pajtásaikat és az érdeklődő családokat, hogy egy kis–néphagyomá-
nyokat ápoló- „Lámpagyújtási” ünnepségen vehessünk részt. Mi 
vendégek, egy lampionos felvonulásba (melyet Szent Márton püspök 
tiszteletére rendeztek), illetve egy jókedvű és gyermekien aranyos 
„Liba játékok” forgatagába csöppenhettünk. A lampionos felvonu-
lás mindig magával ragadó, hiszen úgy világítanak a lampionok, mint 
„szentjános bogarak” az éjszakában, s ennek varázsa megindító. A 
biztonságos közlekedésünket biztosította a Rendőrség és a Csanyte-
leki Polgárőrség. Ezúton is szeretnénk megköszönni önzetlen segít-
ségüket. A felvonulás után, a tűz körül megemlékeztünk Szent Már-
ton püspök jóságáról, s elfogyasztottuk közösen a barátság kalácsot. 
Ezekben a napokban, a néphagyomány fontos jelentőséget tulajdonít 
a „Máton napi lúdnak”, így libazsíros kenyér elfogyasztásával zárhat-

November utolsó szombatjára meghívást kapott településünk a vaj-
dasági Adorján faluba a IX. Adorjáni Hurka és Kolbász Fesztiválra. 
A szíves felkérésnek eleget téve, összeállt a „Csanyteleki Hentesek” 
csapata, Erhard Gyula polgármester vezényletével: Bérces Mariann 
alpolgármester, Somodi Balázs önkormányzati képviselő, valamint 
a böllérek és segítőik: Erdélyi Zsolt, Gyöngyi István, Bali Zoltán, 
Bali Ákos, Erdélyiné Tóth Andrea, Ürmös Aranka és Erhard Gyu-
láné. A helyszínen biztosított hús alapanyagokból, ízletes, és mar-
káns fűszerezésű csanyteleki hurkát és kolbászt készített a csapat. 
A megsütött 5-5 kg hurkát és kolbászt a csanyteleki asztalt meglá-
togatók elismerően kóstolták. A résztvevő, közel 130 csapat közül 
Csanytelek a „Legszebb Stand” serleget nyerte meg. Számunkra a 
legfontosabb azonban mégis az volt, hogy új barátságokat kötöt-
tünk, melyet tovább ápolva reméljük viszonozni is fogjuk tudni a 
meghívásukat. Falunk hírnevét határon túlra is sikerült kivinni, kö-
szönet mindenkinek aki részt vett ezen a hideg, bár jókedvű napon!

Erhard Gyula polgármester

tuk- e hangulatos délutánt. Tanúságot is hordozott a közösen átélt 
élmény, hiszen megtanított bennünket, hogy éljünk az élet adta lehe-
tőségekkel, ismertessük meg gyermekeinkkel a népszokásokat, mert 
a hagyományok fontos, hogy tovább öröklődjenek. 

A népszokás magával hordozza az illemtant, az erkölcsi kóde-
xet, az íratlan törvényeket, a művészetet, költészetet, színjátszást és 
mítoszt. E szellemben nevelt gyermekeink átérezhetik az összetar-
tozás fontosságát, megismerkedhetnek az igazi értékekkel. Köszö-
nettel tartozunk –e meghitt délutánért.

Programjainkat a gyermekeknek és a családoknak szervezzük. 
Szeretnénk, ha olyan élményeket nyújthatnánk, amelyeknek átélé-
se maradandó lenne a gyerekek életében, s melyek céljai, értékeket 
hordoznak. Ezekkel a rendezvénysorozatokkal és a hozzá kap-
csolódó feladatokkal ismertettük meg szakmai nap keretében, a 
környező és távolabbi települések óvodapedagógusait. A Hálózati 
műhelymunka keretében ötleteket cseréltünk, s nem utolsó sorban 
megerősítést kaptunk, hogy gyermekeink óvodai élete élmények-
ben gazdag és sokszínű. Büszkeséggel tölt el, hogy a Csanyteleki 
Óvodában és Mini Bölcsődében elkötelezett és innovatív az Alkal-
mazotti közösség. 

Szabóné Pálinkás Györgyi
Intézményvezető

adorJánon a „ Csanyteleki hentesek”
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Faluház – deCemberi programok

Fénymásolás, nyomtatás, szövegszerkesztés, Erzsébet pályázat ügyintézés...

kébsz kFt. konyha – deCemberi étlap

02–08 09–15 16–22 23–29 30–31

Hétfő
Magyaros karalábéleves
Rántott sajt, kukoricás 

rizs
Alföldi tésztaleves

Rakott karfiol
Magyaros zöldségleves

Tökfőzelék, vagdalt
Magyaros karalábéleves

Rántott hal, rizibizi
Vegyes gyümölcsleves
Rántott hal, párolt rizs

Kedd
Rizsleves

Zöldbabfőzelék, sült 
csirkecomb

Erőleves
Lecsós szelet, tört 

burgonya

Orjaleves
Temesvári sertésborda, 

tészta
Halkrumpli leves
Mákos, diós bejgli

Sertéshúsleves
Székelykáposzta

Szerda
Almaleves

Tejfölös csirketokány, 
tészta

Burgonyaleves
Spenótfőzelék, tükörtojás

Karfiolleves
Borsos tokány, tejfölös 

burgonya

Csütörtök
Karfiol krémleves

Petrezselymes burgonya, 
fokhagymás szelet

Erdei gyümölcsleves
Tavaszi rizses csirkemell

Paradicsomleves
Májrizottó

Péntek Betyárleves
Csokis brownie

Húsleves
Burgonyás tészta

Babgulyás
Túrós tészta

Raguleves
Sajtos tészta

Szombat
Zöldségleves

Paprikás burgonya 
virslivel

Karfiolleves
Tarhonyás burgonya 

füstölt kolbásszal, 
sütemény

Tésztaleves
Töltött káposzta

Tojásleves
Rántott szelet, 

kelkáposzta főzelék

Vasárnap Csontleves
Csülökpörkölt, tarhonya

Pulykanyak leves
Gyros, görög saláta

Raguleves
Grill csirke, petrezselymes 

burgonya

Csontleves
Csirkepörkölt 

tarhonyával, savanyúság
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

16. Hétfő – 16:00-tól Játszóház 
18. Szerda – 13:30 Népdalkör próba 
20. Péntek – Advent IV. gyertyagyújtás
 – 15:30 Csanyteleki Óvoda Pillangó csoport műsora

2. Hétfő – 16:00-tól Játszóház/Tanulóház – Filmvetítés 
3. Kedd – Mozgáskorlátozott egyesület évzáró ünnepség 
 – 18:00 Gerinctorna Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes
4. Szerda – 13:30 Népdalkör próba
5. Csütörtök – 18:00 Kardio edzés – a részvétel ingyenes
6. Péntek – 16:00-tól Adventi gyertyagyújtás II.
 Mikulásbuliiiiiii ☺
9. Hétfő – Nyugdíjas egyesület évzáró ünnepség
 – 16:00- tól Játszóház / Tanulóház
 Kamasz-panasz
10. Kedd – 18:00 – Gerinctorna Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes
11. Szerda – 13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
12. Csütörtök – 18:00 – Kardio edzés – a részvétel ingyenes
13. Péntek – 15:30 Adventi gyertyagyújtás III.
 Mézeskalács sütés ☺
14. Szombat – 16:00 Ifjúsági fórum




