
Csanytelek Község polgármestereként 2020.03.03. napon 
találkozót szerveztem a Csanyteleken tevékenykedő civil 
szervezetek és az intézményvezetők részére. A találkozó 
célja az volt, hogy közelebbről megismerjem a civil szer-
vezetek működését, egymással való kapcsolatát. Tájékoz-
tattak a 2020. évi terveikről, melyet az önkormányzatunk 
által tervezett rendezvényekhez kapcsolva színesebbé te-
szik programjaikat. Az önkormányzat a civil szervezetek 
részére kiírt pályázatok sikeres részvételében is aktívan 
szerepet vállal, melynek kapcsán 2020. évben összesen 
megközelítőleg 3.400.000,-Ft támogatáshoz jutottak szer-
vezeteink.

A találkozót a szervezetek képviselői nagy örömmel fo-
gadták, melyet a jövőben is szeretnénk igény szerint több 
alkalommal megismételni.

Köszönöm a jelenlévők támogatását és az együttműkö-
déshez való pozitív hozzáállását.

Erhard Gyula, polgármester

Hírek, információk Csanytelek életéről

159. szám — 2020. február

Civil egyesületek, intézményvezetők találkozója

Csany  Hírmondó

Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát, hogy 2020. március 
9.-én 900–1300 között a Csanyteleki víztornyon és tározón tisztítá-
si, fertőtlenítési munkálatokat végzünk. Ezen időszakban a telepü-
lés egész területén nyomáscsökkenés fordulhat elő.
Továbbá tájékoztatjuk, hogy a település ivóvíz – elosztóhálózatán 
2020. március 10–20 között mosatást végzünk. Ezen időszak alatt 
szakaszos nyomáscsökkenés, vízminőség romlás, illetve rövid ide-
ig tartó vízhiány fordulhat, fordul elő.
Az okozott kellemetlenségekért a felhasználók türelmét, megérté-
sét kérjük.

Alföldvíz Zrt.

Az önkormányzat nevében 
felkérem a Csanyteleki in-
gatlantulajdonosokat, hogy 
a vonatkozó önkormányzati 
rendelet alapján az ingatla-
nuk előtt lévő közterületet 
szíveskedjenek rendben 

és tisztán tartani, az útra benyúló fák sövények, 
bokrok ágait vágják le, nyessék meg, mert az úton 
közlekedő járművek megsérülhetnek, illetve balesetet 
idézhetnek elő. 

Kérem megértésüket és együttműködésüket.

Erhard Gyula, polgármester

Felhívás
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E napirendi pont keretében a település alpolgármestere 
Bérces Mariann részletesen ismertette az önkormányzat 
és az önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetési be-
vételei és kiadásai számszaki adatait, a végrehajtásra váró 
feladatokat. A Képviselő-testület egyhangú szavazással 
jóváhagyta a beterjesztett dokumentumokat és megal-
kotta a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletét az önkor-
mányzaté és az önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetéséről. 
Az önkormányzati rendelet hasonlóan az önkormányzat 
SZMSZ-éhez belső jogi norma, amely az adott szervezet-
re vonatkozik és nem hordoz kötelezettséget a település 
lakosságára nézve. Az önkormányzati rendelet nem igé-
nyel felkészülést, így hatályba lépése időpontja 2020. már-
cius 01. napja azzal, hogy rendelkezéseit január 1. napjától 
kell alkalmazni. 

A Polgármester úr ezt követően részeletekbe-menően 
beszámolt több olyan jelenleg is zajló tárgyalásról, amely 
a település közösségét érinti. Szólt a Tisza folyó érintett 
szakaszán kialakítandó csónak leeresztő pálya (sólyapálya) ki-
alakításáról, melyhez szükséges betonoszlopok helyi lakos által 
egyéni adományként állnak rendelkezésre, amelynek értékben közel 
600.000.- Ft-ot képvisel. Az adomány kizárólag önkormány-
zati tulajdonú vagyon körébe kerül, így az azzal való rendel-
kezés joga is az önkormányzatot illeti meg. Ez az adomány, 
mint nagyvonalú gesztus külön köszönetet érdemel, amely 
a település közössége érdekeit szolgálja, melynek hasznosí-
tása előkészülete a már meglévő tervek szerint folyamatban 
van. A Tisza érintett szakaszán Jéri Ferenc helyi vállalkozó 
megkezdte a hatósági engedélyek beszerzését csónak kikötő 
kiépítésére, amely 10 millió Ft bérleti díj fizetési kötelezettséget rótt  
a vállalkozóra. A csónak kikötő kivitelezését követően, a 
partszakasz tulajdonosával megkötött bérleti szerződése 
szerinti rendben lesz mód annak igénybevételére, melybe 
az önkormányzatnak nincs beleszólása. Tájékoztatást adott 
a termelői piac működési rendjéről, a nyitva tartás idejéről, me-
lyet önkormányzati rendeletbe fog szabályozni a helyi jog-
alkotó. 

Szólt a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal épülete va-
gyonbiztonsága érdekében tett intézkedésekről, miszerint 
a korában felszerelt riasztórendszer ismételt üzembehelyezése je-
lent megoldást. Az ügyfélfogadási rendhez is köthető, de 
központi jogszabályon alapuló információbiztonság szabá-
lyozásának való megfelelésként tett intézkedésként került 
sor beléptetőrendszer kialakítására amely szűk körben, kártya 
alkalmazásával ad módot az ügyfélfogadás mentes napokon a zár-
va-tartás biztosítására. Ez az informatikai megoldás lehető-
vé teszi, hogy a hivatal köztisztviselői határidőn belül fel 
tudják dolgozni a beérkezett kérelmeket és nem kell azzal 
szembesülniük, hogy ebédidő alatt, ügyfélfogadási időn túl 
kell azonnali ügyintézéssel megoldani az ügyfél problémá-
ját. Az érintettek megértésével orvosolható az eddigi rossz 
gyakorlat kiküszöbölése. 

Megköszönte a családi okok miatt praxisát hátrahagy-
va Csongrád városa I. háziorvosi körzetébe praktizáló Dr. 
Stengl Éva háziorvos településünkön végzett gyógyító munkáját és 
tolmácsolta a doktornő köszönetét a település lakossága 
számára. 

Szólt arról, hogy a Start munka program keretében előállí-
tott termékek értékesítése érdekében folytatott tárgyalása ered-
ményesen zárult, mivel egy helyi vállalkozó felvásárolja az 
értékesítésre váró zöldségféléket, amely biztos bevételi for-
rást jelent az ágazatban. 

Elmondta, hogy szintén sikerrel zárult a település egy-
házi tulajdonban lévő helyi temető kezelésére irányuló tárgyalása, 
miszerint a temető tulajdonosa (az egyház) képviselője és 
általa kiválasztott vállalkozó szerződést kötött a feladatel-
látásra, melyhez helybéli, adminisztrációban jártas munka-
vállalót keresnek. Amennyiben megvalósul a gondnok szemé-
lyének alkalmazása, úgy lehetőség nyílik minden olyan temetkezéssel 
összefüggő adminisztrációs eljárás egyidőben, egyhelyen történő végre-
hajtására, amely az érintettek körében idő és pénz megtaka-
rítással járhat. 

Beszámolt arról, hogy a Csanytelek településen átmenő 4519 
főútvonal felújítása 2020. március 15. napjával elkezdődik a mun-
katerület átadásával, amely a Széchenyi és a Radnóti M. út 
adott szakaszát érinti. 

Tájékoztatta a jelenlévőket arról is, hogy jó az együtt-
működés a helyben működő civil szervezetekkel, amely szer-
vezetekből többen pályázati forrásból jutottak az önkor-
mányzati támogatáson túl, további pénzügyi forráshoz. 
Kiemelte, hogy a Csanyteleki Sport Club 5 millió Ft ér-
tékben tudott pályázati pénzből beruházni a sportpálya lo-
csolórendszere korszerűsítésére, amely így automata működésével 
az eddigiekhez képest több előnyt, költségmegtakarítást is 
eredményez.

A köz-meghallgatáson a település lakosság köréből 
többen a Petőfi S. utcában zajló felszíni vízelvezetés tervezési 
és kivitelezési munkálatai során előállt visszásságokra hívták 
fel a figyelmet, amely több kárt okoz, mint hasznot hajt. 
Az észlelt hibák kijavítására a pályázathoz és a kivitele-
zési szerződéshez kötöttség miatt csak annak műszaki 
átadás – átvételi eljárása után van mód, vélhetően az ön-
kormányzat költségvetése terhére. Többen felvetették a 
településen több olyan lakatlan lakóingatlan és környéke 
elburjánzását, amely közegészségügyi, környezetvédelmi 
problémák egész sorát hordozza. A telkekről kinyúló fa-
ágak anyagi kárral járó balesetveszélyt rejtenek magukban, 
amely annak telken belüli levágásával orvosolható, illetve 
annak elmaradása esetén, a szükséges munkaeszközzel 
rendelkező önkormányzat gondoskodik a szükséges in-
tézkedés megtételérről.  

Folytatás a következő oldalon

Jegyzői tájékoztató
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. februári ülésén hozott döntéseiről

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület 
2020. február 28. napján soros ülését tartotta, ahol 9 főna-
pirendi pontot tárgyalt, melyből az 1–3. és a 9. főnapirendi 
pontot az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkozta-
táspolitikai és Településfejlesztési Bizottság a 7. főnaprendi pont-
tal kiegészítve tárgyalta, elfogadta és annak jóváhagyására 
tett javaslatot. 

A napirendi pontok tárgyalása előtt Erhard Gyula pol-
gármester úr beszámolt a két ülés között eltelt időszak alatt általa 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, melyet a Képviselő-
testület határozat hozatala nélkül tudomásul-vett.

Az ülésen 1. főnapirendi pontként az önkormányzat és az 
önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló önkormány-
zati rendelet-tervezetet tárgyalta a Képviselő-testület és ter-
jesztette köz-meghallgatás keretében történő jóváhagyásra 
a Képviselő-testület elé.

A döntéshozó az ülés 2. főnapirendi pontját tárgyal-
va az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletét módosította és ki-
adta az arról szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendeletét. A 
módosítás lényege, hogy az önkormányzat létesítő okiratát 
kiegészítette az önkormányzat pénzügyi, a társulási és KSH 
kódjával, megfelelve a központi jogszabályban foglalt ren-
delkezésnek. Az önkormányzati rendelet – mint belső jogi 
norma – 2020. március 01. napján lép hatályba, amely a 
lakosság körében jogokat és kötelezettségeket nem kelet-
keztet.

A Képviselő-testület az ülésen 3. főnapirendi pontként 
vitatta meg a Társulási Tanácsa önkormányzati rendelet 
alkotására tett kezdeményezést és döntött a személyes gon-
doskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételéről, valamint 
a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 3/2017. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2020. (II. 28.) ön-
kormányzati rendelet alkotására vonatkozó előterjesztésben, 
előzetes hatásvizsgálatban és indokolásban foglaltakról, 
és kiadta tárgyi rendeletét. Az előző évekhez képest vál-
tozást hozott a szociális ellátást igénybe-vevők körében 
eddig alkalmazott fizetési eljárási rend, mivel a havi elszá-
molást felváltotta a napi elszámolás, amely az adott hónap 
napjaihoz igazodik és nem átalánydíjként érvényesül. Ez 
az önkormányzati rendelet hatálya a Csongrádi székhelyű 
Esély Szociális Alapellátási Központra, a Tömörkényi székhe-
lyű Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthonra, és a helyi 
érdekeltségű Remény Szociális Alapellátó Központra és ott ellá-
tást igénybe-vevőkre terjed ki. Az önkormányzati rendelet 2020. 
április 01. napján lép hatályba, így kellő idő áll rendelkezés-
re a változás miatti átállásra.

A Képviselő-testület jóváhagyta 4. főnapirendi pontja 
tárgyalása során Erhard Gyula Csanytelek Község Önkormány-
zata Polgármestere 2020. évi szabadsága ütemezését a beterjesz-
tettek szerint. A tárgyra vonatkozó határozat értelmében 
alapszabadság jogcímén 25 munkanap, pótszabadságként 
14 munkanap, összesen 39 munkanap, továbbá 2019. év-
ről áthozott 8 munkanappal együtt szabadság jogcímén 47 
munkanap áll rendelkezésére az előre meghatározott idő-
pontokban, melytől eltérni kizárólag a Képviselő-testület 
erre irányuló döntésével lehet.

A Képviselő-testület az ülésen 5-7. főnapirendi ponto-
kat tárgyalta, elfogadta és jóváhagyó javaslattal terjesztette 
az Alsó-Tisza-menti Önkormányzat és általa fenntartott intézmé-
nyek 2020. évi költségvetéséről, a Társulás Társulási Megállapodása 
9. módosításáról, valamint a Társulás SZMSZ-e 4. módosításáról 
szóló előterjesztésben írtakat, melynek részleteiről külön 
adok tájékoztatást. 

Az ülés 8. főnapirendi pontja keretében hozott dön-
tést a Képviselő-testület a Csanytelek, 144/1 hrsz.-ú ön-
kormányzati tulajdonú területen távközlési állomos létreho-
zásához szükséges terület bérbeadására bérleti szerződés kötéséről 
a Budapesti székhelyű DIGI Kft ügyvezetőjével, mint 
bérlővel, 15 évre szóló időszakra, amely évi 500.000.- Ft 
költségvetési bevételt eredményez. Bővebb tájékoztatást 
a szükséges hatósági engedélyek birtokában és az állomás 
kivitelezését követően tudok adni, benne a sugárzás és an-
nak vétele díja alakulásáról, a szolgáltatás igénybe-vétele 
lehetőségéről.

A Képviselő-testület 9. főnapirendi pontként tárgyalta 
a testvér-települési kapcsolat létrehozására irányuló kezdeményezés-
ben foglaltakat, melyet a beterjesztésnek megfelelően, vál-
toztatás nélkül, egyhangú szavazással jóváhagyott. Ezzel 
a döntéssel megnyílt a lehetőség egy külföldi (szerv) Ador-
ján település önkormányzatával együttműködés kialakítására. A 
testvér-települési rendszer elindítása, a kapcsolat felvétele 
Adorján település vezetőivel lehetővé teszi az anyaország 
és a külhoni települések gazdasági, turisztikai, kulturális és 
sport kapcsolatainak kölcsönös fejlesztésére együttműködési megál-
lapodás megkötését. 

Az ülésen egyebek napirendi pont címén nem került sor 
előterjesztés benyújtására.

A Képviselő-testület ugyanezen a napon köz-meghall-
gatást tartott, ahol egy főnapirendi pontot vitatott meg, a 
fenti már jelzett önkormányzat és az önkormányzati hivatal 
2020. évi költségvetése tárgykörében önkormányzati rendelet al-
kotására benyújtott előterjesztésben, előzetes hatásvizsgá-
latban, indokolásban és norma tervezetében foglaltakat.. 
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Jegyzői tájékoztató
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. februári ülésén hozott döntéseiről Csanynak 1889-ig volt két külső közbirtoka: Pálmonostorától 

észak-keletre, a Tömörkényt Gátérral összekötő út és a Fehér-
tó közötti hátságon egy jelentősebb, és Csongrád határában 
egy kisebb. Mai szemmel furcsának tűnik, miként alakulhatott 
ki ilyen távoli területekre vonatkozó birtokjog… Pedig valaha 
megszokott tulajdonforma volt; például a „Tömörkényi ta-
nyák” egész területe – ami nagyjából megegyezik Tömörkény 
jelenlegi közigazgatási területével – a Tiszán túli Mindszent 
közbirtokossága alá tartozott, még a XIX. században is!1

A közbirtokossági tulajdon kialakulása a középkorig vezethe-
tő vissza. A közös nemesi birtok jövedelmeiből meghatározott 
arányban részesültek a közösség tagjai (vélhetően kisnemesek), 
később az erdő-, legelő-, és halászati haszonvétel kivételével 
felosztásra kerültek a mezőgazdasági területek. Csany esetében 
a közigazgatásilag távol eső birtoktestek valószínűleg kezdettől 
fogva a Schlick-, majd Károlyi uradalom részeit képezték, me-
lyeket tehetősebb csanyi gazdák béreltek hosszú távra.

A „Feher Toi Kertek” lakott területét már az I. katonai fel-
mérés térképén (1785) bejelölték. A tanyabokrok fontosságát 
mutatja, hogy 1883-ban a falunk Csány és Fehértó összevont né-
ven szerepel egy okiratban. Több leírás és térképi ábrázolás 
bizonyítja, hogy Fehértó állandósult csanyi kolóniája a hitélet 
érdekében feszületeket állított, ezenkívül országúti csárdával 
és saját szélmalommal bírt. Szemtanúk állítása szerint2 a ma-
lom az 1960-as évek derekán még állt, viszonylag ép tetőzettel. 
Ma már csak egy bokros folt jelzi helyét a fehértói határban…

1. Fehértói látkép, középen a szélmalom helye
A fehértói birtokot Endrey Antal uradalmi mérnök 1867-

ben készített térképe részletezi. Az „1100 □öles holdakban” 
mért 325 hold terület túlnyomó részét árendás tanyaföldek 
képezték, néhány kisebb tagban pedig „némely csanyiak árendás 
búzaföldjei” voltak. A tanyaszállásokkal tűzdelt mezőgazdasá-
gi földek kataszteri nyilvántartásában (Csany II. rész, 1880) 
a következő családnevek szerepelnek: Boda, Czombos, Deák, 

1 Ennek további kutatása a továbbiakban nem tárgya e tanulmánynak.
2 Adatközlő: Szunyi László (1955.), Tömörkény.

Gulyás, Gyergyades, Szántai-Kis, Szemerédi, Tóth, Újvári, 
Varga. 1889-ben Fehértó közigazgatását – lakott területként – 
Csanytól Tömörkényhez csatolták.

2. 1810-ben állított feszület Fehértón
Ugyanilyen régi keletű – bár kisebb jelentőségű – lehetett a 

Csongrádhoz közel fekvő kettőshalmi rész csanyiak által áren-
dába vett birtokjoga. Kettőshalom egy hosszan elnyúló hátság 
két kiemelkedő dombjáról kapta a nevét (később a Csongrád-
Kiskunfélegyháza vasútvonal miatt átvágták a magaslatot). 
Helye ma is könnyen beazonosítható, a Csongrádot elkerülő 
451-es útvonal és a vasút metszéspontjától déli irányban. 

3. Csongrád-Kettőshalom
Csanyi kötődésére egyedül a Habsburg Birodalom XIX. 

századvégi térképének bejegyzése utal (Csany II. rész – Csong-
rád, 1880)3, a bérlők nevére vonatkozóan és az árendába adott 
területek nagyságáról nem találtam hitelt érdemlő adatot. A 
vasút melletti magaslat bozótjában ma egy vaskereszt látható, 
a XVIII. században emelt homokkő feszület emlékére.

A kataszteri felmérést követően, az 1880-as évek végén 
végrehajtották a külső birtokosságok közigazgatási rendezé-
sét, s ettől kezdve Fehértó és Kettőshalom vonatkozásában 
Csany fennhatósága megszűnt.

„Síróhögyi” Borda János

3 MAPIRE adatbázis, Habsburg Birodalom térképei, XIX. szd.

Csanyi birtokok, hajdanában

Folytatás az előző oldalról

Az Alsó-Tisza-menti
Önkormányzati Társulás

Társulási Tanácsa 
2020. februári ülésén hozott döntéseiről

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiak-
ban: Társulási Tanács) 2020. február 28. napján tartotta 
soros ülését, ahol 6 főnapirendi pontot tárgyalt az alábbiak 
szerint. Az ülés 1. főnapirendi pontjaként a Társulási Tanács 
és az általa fenntartott intézmények 2020. évi költségvetéséről szóló 
előterjesztésben foglaltakat vitatta meg a testület azzal, hogy 
a tárgyi napirendi pontot a 4 Tagönkormányzat előzetesen 
tárgyalta, elfogadta és jóváhagyásra javasolta azt. a Társulá-
si Tanács és intézményei idei évre rendelkeznek elfogadott 
költségvetéssel, bevételi és kiadási oldalon 1 078 122 
187.- Ft halmozott bevételi és kiadási főösszeggel. Az 
ülésen 2. és 3. főnapirendi pont keretében vitatta meg a 
Társulási Tanács a fenntartásában lévő szociális intézményekben 
nyújtott szociális ellátások 2020. évi intézményi térítési díjai összegé-
re vonatkozóan benyújtott hatályos önkormányzati rendelet módosí-
tásáról szóló jogszabály tervezetét, melyet elfogadott. Az ülésen 
4. főnapirendi pontként vitatta meg a Társulási Tanács az 
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapo-
dása 9. módosítására vonatkozóan benyújtott előterjesztésben 
foglaltakat, melyet változtatás nélkül hagyott jóvá a Társu-
lási Tanács. A megállapodás módosítását központi jogsza-
bályban írtak lekövetése tette szükségessé, konkrétan olyan 
azonosítók létesítő okiratba foglalása, amelyet a törzsköny-
vi nyilvántartás már tartalmaz, mint a pénzügyi, a társulá-
si és a KSH kód, kiegészítve a munkaszervezeti feladatot 
ellátó hivatal nevesítésével. Az 5. főnapirendi pontban az 
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működé-
si Szabályzata 4. módosítását tárgyalta és fogadta el a Társulási 
Tanács. Ez a módosítás eljárásjogi változások átvezetéséről 
szól. Az ülésre beterjesztett 2–5. főnapirendi ponthoz köt-
hető dokumentumokat mind a 4 Tagönkormányzat határo-
zatába foglaltan elfogadta és jóváhagyását kezdeményezte 
a Társulási Tanács számára. A döntéshozó 6. főnapirendi 
pontja során döntött Eseti Bizottság létrehozásáról, melynek 
elnöke Bedő Tamás Csongrád Városi Önkormányzat Pol-
gármestere, tagjai: Dr. Juhász László Csongrád Városi Ön-
kormányzat Jegyzője és Dr. Faragó Péter a Tömörkényi és 
Felgyői Községek Önkormányzatai Jegyzője. A Bizottság 
feladatköre, hogy előkészítse a Csongrádi székhelyű Esély 

Szociális Alapellátási Központ 2020. április 30. napjával 
megüresedő intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatra 
beérkező pályázatok bírálatát és javaslatot tegyen a május 
01. napjával kinevezendő intézményvezető személyére. Az 
ülésen egyebek napirendi pont keretében előterjesztés be-
nyújtására nem került sor.

A Csanyteleki
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Képviselő-testülete
2020. februári ülésén hozott döntéseiről

A Képviselő-testület munkaterve szerinti soros ülését 
2020. február 28. napján tartotta, ahol 5 főnapirendi pon-
tot tárgyalt az alábbiak szerint. Az 1. főnapirendi pontban 
az önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításáról szóló elő-
terjesztésben foglaltakat vitatta meg a testület, melyet vál-
toztatás nélkül jóváhagyott. Az ülésen 2. főnapirendi pont-
ként tárgyalta a Képviselő-testület az önkormányzat 2019. 
évi költségvetése végrehajtásáról szóló előterjesztésben írtakat, 
melyet egyhangú szavazással hagyott jóvá bevételi oldalon 
3.086.669.-Ft módosított előirányzattal és 3.086.669.- Ft 
teljesített bevételi főösszeggel, kiadási oldalon 1.065.036.-
Ft főösszegű eredeti előirányzat mellett 3.086.669.- Ft 
módosított előirányzattal, 2.789.256.- Ft teljesített kiadási 
főösszeggel, valamint 297.413.- Ft pénzmaradvánnyal. Az 
önkormányzat 2020. évi költségvetését 1.359.391.-Ft főösszegű 
bevételi és kiadási eredeti előirányzattal hagyta jóvá a Képvi-
selő-testület. Az ülésen 4. főnapirendi pont keretében véle-
ményezte a testület a települési önkormányzat rendelet-ter-
vezetét a szociális intézményekben igénybe-vett szolgáltatások után 
fizetendő térítési díjakról szóló norma szövegét, melyet elfogadott 
és támogató javaslattal adott át. Az 5. főnapirendi pontban 
az Eleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete között létrejövő együttműködési meg-
állapodás megkötésének tárgyában benyújtott előterjesztésben és 
ahhoz csatolt együttműködési megállapodásban foglaltakat hagyta 
jóvá a testület. Az ülésen egyebek napirendi pont címén 
előterjesztés benyújtására nem került sor.

Az ülésre kiadott előterjesztés papíralapú változata a hi-
vatal ügyfélszolgálatán, a település könyvtárában, valamint 
az önkormányzat honlapján (www.csanytelek.hu) az önkor-
mányzat címszó alatt és a www.njt.hu oldalon érhetőek el. 

Tisztelettel: Kató Pálné jegyző
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2020. február 21-én tartotta iskolánk a farsangi mulatságot. 
Rendezője a 6. osztály volt. Hatalmas szervezési munka 
előzte meg ezt a fergeteges bulit. A színvonalas produk-
ciók, jelmezek jó hangulatot teremtettek erre a délutánra. 
Minden fellépőt jutalmaztunk, és igyekeztünk kedvet csi-

nálni ahhoz, hogy jövőre is lelkesen szerepeljenek a gyere-
kek. Köszönjük minden pedagógusnak a munkáját, aki fel-
készítette az osztályát a produkciókra! Itt szeretném külön 
megköszönni tánctanár bácsinknak, Bődi Dénesnek, hogy 
egyszerre több osztály betanításában is irányító szerepet 
vállalt!

A 6. osztályos szülők a süteményeikkel, tombolanyere-
ményeikkel, a szendvicsek, gyümölcssaláta, elkészítésével, 
Mészáros-Laczkó Éva finom fánkjával és tortáival, lelkes, 
önzetlen munkájukkal a legtöbbet vállalták, ennek köszön-
hető, hogy minden gördülékenyen lebonyolódhatott.  Kis 
településünkről is sokan támogatták ezt a rendezvényt, 
név szerint: Magic Force Bt. – Forgó László, MÉH Te-
lep – Czinka József, Dohány Bolt – Ürmös Martin, Falusi 
Hús- és Csemege – Szabóné Buduczki Andrea, Táp Kft. 
– Márton János, Élelmiszer Bolt – Szombathelyiné Tóth 
Margit, Őrangyal Patika – Deákné Abou Ghazaléh Lejla, 
E és K Bt. – Erhard Gyuláné, Kovács Andrea, Sebőkné 
Bencsik Elvira, Orosziné Ábel Tünde tanárnők, Kovács-
né Habling Teréz védőnő, Czegő Csilla, Nagy Szilvia és 
diszkósunk ifj. Erhard Gyula, akinek hálás köszönetünk a 
remek zenéért!

Ezen kívül a lelkes szülők, akiknek külön köszönete-
met szeretném kifejezni: Ifj. Vida Tibor, id. Vida Tibor-
né, Blaskovicsné Deák Orsolya, Enyingi Anett, Mészáros-
Laczkó Éva, Kovácsné Dimovics Beáta, Juhász Krisztina, 
Erdélyiné Tóth Andrea, ifj. Vida Tiborné, Kósa Mihályné, 
Murárné Faragó Erzsébet, Papp Jánosné, Pitrikné Molnár 
Anett, Vidáné Szin Annamária, Fehér Margit és Erdélyi 
Zsolt.

Györgyiné Felföldi Éva osztályfőnök

2020. évi hulladékgyűjtés rendje Csanyteleken

Csongrádi Rendőrkapitányság
Csanyteleki Rendőrőrs

Körzeti megbízottak fogadóórái:
(Csongrád II-es KMB. csoportkörzet)

Pitrik Tamás r.ftőrm. Csanytelek
minden hónap 2. hét Csütörtök 16-18 óra

Tóth Attila r.zls. Csanytelek Nagy-Gyep
minden hónap 4. hét kedd 16-18 óra

Cím: 6647 Csanytelek, Radnóti Miklós u. 2.
 6641 Csongrád, Pf.: 38.
Telefon: 63/571-510, Őrs mobil: 20/852-06-96
Email: ugyelet.csongradrk@csongrad.police.hu

Farsangoltunk

Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2020. évi (2020. májustól 2021. áprilisig) a biológiailag 
lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről valamint lom hulladék elszállításának 
módjáról és a kommunális hulladék elszállításáról. 

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár)

2020. év 2021. év*

máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr.

csütörtök 7. 4. 2; 30. 27. 24. 22. 19. 17. 14. 11. 11. 8.

*2021. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.
A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden 

szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik az FBH-NP Nonprofit Kft. által díjmentesen biztosított biológia-
ilag lebomló zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve a zsák mellé 
helyezze ki oly módon, hogy a közterületen a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható 
legyen. Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha a kommunális hulladékkal 
keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem áll módunkban elszállítani.

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a 
Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.

A begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot biztosítanak, amennyi kihelyezésre került. 
Szükség esetén további zsák (legfeljebb havonta 4 db) az Önhöz legközelebb eső ügyfélszolgálaton vagy ügyfélkapcsolati 
ponton igényelhető.

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA (sárga fedeles edény)
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles edényből) elszállítása minden hónap utolsó előtti 

csütörtöki napon történik.
A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhelyezhető hulladékok:
• Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, 

kiöblített italos kartondobozok kupak nélkül.
• Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET palack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl: tejfölös, 

samponos, ásványvizes, üdítős flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, italos és konzervdoboz 
kiöblítve, apróbb fémtárgyak)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan díjmentesen tudja igénybe venni az az ingatlantulajdonos, aki min-

den negyedévben megkapja hulladékszállításra vonatkozó számláját, valamint hátralékkal nem rendelkezik. Lomtalanítás 
keretében a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok, egyéb kisebb méretű 
tárgyak, anyagok zsákolva vagy kötegelve) kerül elszállításra.

Tájékoztatjuk, hogy a lomtalanítás során nem kerül elszállításra a veszélyes hulladék, elektronikai hulladék, építési, 
bontási hulladék.

Lomtalanítási igényét a +36-30/374-4570 telefonszámon tudja jelezni. 

KOMMUNÁLIS HULLADÉK GYŰJTÉS
A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is csütörtök. 
Amennyiben háztartásában nagy mennyiségben keletkezett kommunális hulladék, úgy többlethulladék elszállításá-

ra alkalmas zsákot biztosítunk díj ellenében ügyfélszolgálatunkon vagy ügyfélkapcsolati pontjaink egyikén.

ÜGYFÉLKAPCSOLATI PONTOK
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Csongrád, Bercsényi M. u. 39. 08:00–12:00 és 12:30–15:30 – – – 08:00–12:00 és 12:30–15:30

Csanytelek, Volentér J. tér 2. – 14:30–15:30 – – –

HULLADÉKUDvAR
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Csongrád, 
Kéttemető út 3670/1 hrsz. – 08:00–12:00 12:00–16:00 08:00–12:00 12:00–16:00 08:00–12:00

FBH-NP Nonprofit KFT
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Hétfő
Rizsleves

Zöldborsófőzelék,
csibe fasírt

Húsgombóc leves
Rakott zöldbab

Gombaleves
Tökfőzelék, vagdalt

Tésztaleves
Rakott zöldbab

Kedd Paradicsomleves
Tavaszi rizses csirke

Csontleves
Tarhonyás hús

Orjaleves
Székelykáposzta

Zöldségleves
Tejfölös burgonya,

csirke nuggets

Szerda
Erőleves

Lecsós szelet,
tört burgonya

Pirított tésztaleves
Burgonyafőzelék,

főtt tojás

Gyümölcsleves
Hurka, kolbász,
tört burgonya

Csütörtök Májgombócleves
Keménytarhonya

Gyümölcsleves
Rántott sajt, mexikói rizs

Tojásleves
Májrizottó

Péntek Frankfurti leves
Sajtos spagetti

Húsleves csigatésztával
Káposztás tészta

Sárgaborsógulyás
Burgonyás tészta

Szombat
Nyírségi gombócleves

Dubary karfiol,
zöldséges rizs 

Tojásleves
Töltött csirkecomb, 

petrezselymes rizs, befőtt 

Zöldborsóleves
Kakaspörkölt, 

kagylótészta, savanyúság 

vasárnap
Pulykanyak leves

Brassói aprópecsenye,
sült burgonya

Csontleves cérnametélttel
Gyros, hasábburgonya

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

CSANYTELEKI
NYUGDÍJAS EGYESÜLET

köszönetét fejezi ki a 2019. évben nyújtott 
támogatásokért. Tisztelettel kérjük, hogy 
az esedékes adóbevallásukkal továbbra is 
támogassák egyesületünket a SZJA 1% fel-

ajánlásával.

Egyesületünk adószáma:
18474859-1-06

Tisztelettel a tagságunk nevében: 
Bakony Zoltánné egyesület elnöke

CSANYTELEKI
NYUGDÍJAS EGYESÜLET

március 5.-én Nőnapot tartott a Faluházban. 
9–12 óra között egészségügyi szűrővizsgálaton 
vettünk részt, majd nőnapi köszöntések hang-
zottak el. A finom ebéd elfogyasztása után Ju-
hász Lászlóné Marikát köszöntöttük kerek évfor-
dulós születésnapján. Jó hangulatban töltöttük el 
a délutánt, ahol meghívott vendégeink: Bérces 
Mariann alpolgármester és Mucsiné Mészáros 
Tímea intézményvezető is jelen volt. Támoga-
tóinknak (Márton Mihálynak, Mrlják Józsefnek) 
köszönjük szépen a támogatást és Erhard Gyula 

polgármester Úrnak a finom édességet.
Bakony Zoltánné elnök

KÉBSZ Kft. konyha – Márciusi étlap

Csany  Hírmondó
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu
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