
Tájékoztatom Önöket arról, hogy 2020.05.16. napon 8 
órakor megnyitotta kapuját a HELYI TERMELŐI PIAC. 
Nyitva tartás: kedd, csütörtök, szombat 6 órától 12 óráig 
(nyári nyitva tartás). A piacon csak őstermelő és kistermelő 
saját maga által megtermelt termékeket lehet árulni egy elő-
zetes – egyszeri – regisztrációt követően. A piac működé-
sével kapcsolatos dokumentumok helyben, illetve a www.
csanytelek.hu honlapon elérhetők.

Szeretném megköszönni az Őszikék Nyugdíjas Egyesü-
letnek a piac előtti terület feldíszítésében, virágosításában 
nyújtott segítségüket. Jó egészséget kívánok nekik!

Elindult a Faluház és a Népház épülete közötti terület 
szilárd burkolattal történő lefedése, melyet az EFOP 3.9.2-
16-2017-00005 azonosító számon elnyert „6647 Csany-
telek, Kossuth u. 15/G. (Faluház) belső udvarának beton 
térburkolat elkészítése” című projekttel valósult meg.

2020.05.12. napon megtörtént a műszaki átadás-átvételi 
eljárása a TOP-2.1.3-16-CS1-2017-00001 azonosító számú 
és Csanytelek Község bel-, és csapadékvíz elvezető háló-

zatának fejlesztése II. ütem elnevezésű projektnek. A fej-
lesztési célkitűzés keretében a Petőfi, Radnóti, Pusztaszeri, 
Becsényi és Gárdonyi utcák felszíni vízelvezetésének nyílt 
és zárt csatornás szakaszai kerültek kiépítésre, illetve rész-
leges felújításra.

Tájékoztatom a szülőket, hogy 2020.05.25. napjától a 
Csanyteleki Óvoda újra fogadja az óvodás korú gyermeke-
ket. Az gyermekek étkezési igényét kérem időben jelezni!

Tisztelettel: Erhard Gyula polgármester

Hírek, információk Csanytelek életéről

162. szám — 2020. május

Csany  Hírmondó
Tisztelt Csanyteleki Lakosok!
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Jegyzői tájékoztató
Csanytelek Község Önkormányzata
Polgármestere május hónapban hozott döntéseiről

Tájékoztatom Önöket arról, hogy 2020. májusában még 
hatályban volt a Kormány veszélyhelyzetre vonatkozó ren-
delkezése, amely időszak alatt nem tarthatott ülést a Képvi-
selő-testület, helyette, nevében eljárva, annak feladat- és ha-
táskörét gyakorolva a Polgármester úr járhatott el. Az alábbi 
Polgármesteri döntések kiadására került sor májusban. A helyi 
termelői piac üzemeltetéséről szóló 4/2020. (V. 7.) pol-
gármesteri rendelet kiadása teremtette meg annak nyitva tar-
tása szabályozását, amely nyári és téli szakaszra bontva jelenik 
meg. A rendelet 2020. május 15. napján lépett hatályba. A piac 
üzemélése (próba üzeme) május 16. napján beindult, a veszély-
helyzet eljárásrendje miatt ünnepélyes megnyitó nélkül, cse-
kély érdeklődés mellett. Reményeink szerint a helyi őstermelők 
és mezőgazdasági vállalkozók számára értékesítési eladótér térítésmentes 
biztosításával, a helyben megtermelt árufélék helybeni eladása költségmeg-
takarítást eredményez az őstermelők számára, amely egyfajta önkor-
mányzati támogatásként jelenhet meg az érintettek körében. 
A termelői piacon vásárlóként megjelenők is profitálhatnak 
a piac beüzemeléséből, ami az áruk fogyasztói árának verse-
nyében és az áruk minőségében egyaránt fellelhetővé válhat. 
Az önkormányzat a központi pályázati forrásból megvalósí-
tott beruházással eleget tett törvényben rögzített kötelező ön-
kormányzati feladata teljesítésének, melynek végrehajtásához 
nem kap állami támogatást a feladat finanszírozás keretében, 
ezért a piac működtetéséhez az önkormányzat saját bevétele 
(pl. helyi adó) terhére kell anyagi fedezetet biztosítania az adott 
évi költségvetéséből. A tárgyi rendelethez csatolt függelékek 
teszik lehetővé az őstermelők regisztrációját, bérleti szerződés 
kötését, melynek adminisztrációja a piac helyszínén lebonyo-
lítható, melyhez a személyes okiratokon túl az őstermelői iga-
zolvány is szükséges. Egy fontos kitétel van a szabályozásban, 
miszerint áruk viszont eladására és nem mezőgazdasági termék érté-
kesítésére a piac területén nincs mód. A termelői piac keddi, csütörtöki 
és szombati napokon (6 óra és 12 óra közötti időpontban) nyitva tartási 
ideje alatt számítunk a helybeli árusok és vásárlók érdeklődésé-
re a Csanytelek, Radnóti M. u. 18. sz. alatti csarnokban. Ez a 
rendelet elősorban jogokat eredeztet a helyi lakosok körében, 
minimális kötelezettségek teljesítése mellett. Fontosnak tartot-
tam a rendelet indokolása megjelentetését, amely a Nemzeti 
Jogszabály Tárban (a továbbiakban: NJT) elérhető. 

Polgármester úr az önkormányzat és az önkormány-
zati hivatal 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 
26.) önkormányzati rendelet módosításáról 5/2020. (V. 
8.) szám alatt rendeletet adott ki, amely 2020. május 15. 
napján lépett hatályba. A rendelet lényege, hogy az elmúlt évi 
költségvetési rendelet zárszámadása benyújtása előtt, az ere-
deti előirányzatok összege módosított előirányzatokkal egészül ki. 

A tárgyi rendelet a település lakossága számára nem hordoz 
kötelezettséget, belső jogszabály, melynek végrehajtása folya-
matos és a beszámoló Képviselő-testülete általi elfogadásával 
válik véglegessé. Az NJT nem tartalmaz az általam kiadott 
indokolásban közzétételt, a fent írtak miatt.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabály-
zatáról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rende-
let módosításáról szóló 6/2020. (V. 15.) polgármesteri 
rendelet kiadásának célja, a központi rendelkezéseknek való 
megfelelés. Egyrészt a rendeletnek tartalmaznia kell a köz-
igazgatási területe hovatartozását, a megye megnevezése által, 
amely a trianoni békeszerződés megkötése 100. évfordulójá-
hoz kötődően, 2020. június 4. napjával Csongrád – Csanád 
megyére változik, amely minden Csongrád megyei szervezet 
nevének módosulását eredményezi. Másrészt az önkormány-
zati rendelet 2. melléklete tömöríti azon szakfeladatok fel-
sorolását, amelyekre adott feladaton jelentkező pénzmozgás 
könyvelése zajlik, melynek változása, a melléklet módosítá-
sával jár, mert ennek elmaradása költségvetési szankciót (bír-
ság kiszabását, vagy az adott összeg központi költségvetésbe 
való visszavonását) vonhat maga után. A melléklet kiegészült 
a 049010 „Máshová nem sorolt gazdasági ügyek” (24. sor-
szám), „Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi 
ellátás” 074040 kormányzati funkció (35. sorszám) felvéte-
lével. A változás átvezetése a MÁK által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartáson folyamatban van.

Átfogó értékelés Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- 
és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló beszá-
molóban foglaltakat 23/2020. (V. 15.) polgármesteri határo-
zatával hagyta jóvá Polgármester úr, annak tudatában, hogy a 
tárgyi feladatellátást biztosító Család- és Gyermekjóléti Szol-
gáltatók által végzett tevékenységet a Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal illetékes Főosztálya iratok bekérésével leellen-
őrizte és intézkedést nem igénylő módon zárta le vizsgálatát. 
A Társulás fenntartásában, a Remény Szociális Alapszolgál-
tató Központba beintegrált Szolgálat által 2019. évben vég-
zett tevékenysége fenntartói ellenőrzése sem tárt fel szakmai 
hibát, hiányosságot, ezért megérdemelten, elismeréssel zárult 
a fenti határozat. 

A KÉBSZ Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolója elfoga-
dása tárgyában a Kft ügyvezetője által benyújtott dokumen-
tumot a 24/2020. (V. 15.) Polgármesteri határozatával fogad-
ta el Polgármester úr. Az eszközök és források főösszegét 
19.453 E Ft-ban, az adózott eredményt -4.843 E Ft-ban 
(mínusz Négymillió-nyolcszáznegyvenháromezer forintban) 
hagyta jóvá azzal, hogy annak eredménytartalékba helyezését 
rendelte el.

A Képviselő-testület 2018. évben kiadott határozatával az 
EPOF 3.2.9.-16-2017-00005 sz. projekt keretében a települé-
sen élő hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok számára „Ösztöndíjat” 
alapított. Határozatával hagyta jóvá az Ösztöndíj Szabályzatát, 
melynek hatálya Csongrád járás területén működő települési 
önkormányzatokra és Tiszasas önkormányzata közigazgatási 
területén élő 16. életévüket betöltött, de 19. életévüket még 
el nem ért tanulók, tanulni akaró fiatalok számára lehetőséget 
teremtett szakma megszerzésére, vagy további tanulmányok 
folytatására és a vállalt képesítés megszerzésére. Településünkön 
a tárgyi pályázaton 4 fiatal nyerte el az ösztöndíjra való jogo-
sultságot, amely a vonatkozó szerződésben foglaltak szerint 
teljesül a tanév végével, havi 20.000.- Ft ösztöndíj folyósítása 
mellett. Ahhoz, hogy a megkezdett tanulmányaikat folytatni 
tudják az ösztöndíjra tavaly jogosultságot szerzett fiatalok, 
vagy újabb jelöltek léphessenek be, ezen projekt keretében 
szükség volt a 2020/2021. tanévre vonatkoztatott pályázati ki-
írás kibocsátására, amely az új Ösztöndíj Szabályzatban foglaltakon 
alapul. 25/2020. (V. 25.) Polgármesteri határozat értelmében, 
2020. június 09. napjáig van mód az önkormányzat honlapján 
megjelent pályázati felhívásra pályázati adatlap és mellékletei 
határidőn belüli megküldését. Várjuk az érintettek jelentke-
zését!

Polgármester úr két helybéli intézményvezető javaslatát 
alapul-véve 26/2020. (V. 25.) Polgármesteri határozat kibo-
csátásával döntött a 2020. évben kiadandó díszpolgári címre érdeme-
sültről, néhai Bali József  úr (Jozsó) személyét megjelölve. A kitüntető 
címre való jogosultság alapja, a helyi Szent László Általános 
Iskola Igazgatójaként eltöltött közel 15 év, amely időszak alatt 
letette az integrált oktatás alapjait, reformként a közalkal-
mazotti lét helyébe vállalkozó pedagógusi pályát alakított ki, 
melyhez nem talált partnert az állami oktatási oldalon. Sze-
mélyéhez kötődik az iskolai túrák, kirándulások rendszerének 
kialakítása, személyes szervezéssel, részvétellel, amelyet nagy 
örömmel fogadtak az arra jelentkezők. A település közületé-
ben már az önkormányzatok megalakulása óta részt vett mint 
önkormányzati képviselő, Ügyrendi Bizottság Elnöke, mely 
tisztségeket több mint 25 éven át -2015. július 31. napjával 
való lemondásáig- gyakorolta, legjobb tudása szerint, képvi-
selve a településen élők érdekeit. Megromlott egészségi álla-
pota és a közelmúltban bekövetkezett halála nagy űrt hagyott 
maga után, viszont volt tanítványai, barátai körében tovább 
él emberszeretete, az életre nevelés gyakorlati oktatásának 
haszna. A posztumusz díszpolgári címmel járó ajándéktárgy 
ünnepélyes keretet közötti átadás – átvételére 2020. július 4. 
napján kerül sor.

Az Európai Csanytelekért Közalapítvány 2019. évi tevékeny-
ségéről szóló Elnöki beszámolót 27/2020. (V. 28.) Polgármesteri 
határozattal hagyta jóvá Polgármester úr. A 2018. évhez ké-
pest, az elmúlt évre kimutatott SZJA 1 %-ából a Közalapít-
vány javára szóló, a NAV által befogadott felajánlások összege 
51.000.- Ft-ról, 67.000.- Ft-ra nőtt, ugyanakkor a Közalapít-
vány adózott eredménye mínusz 287.000.- Ft. A Közalapít-

vány közhasznúsági tevékenységéről szóló beszámoló letétbe 
helyezése megtörtént. 

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Csanytelek települé-
sen 2019. évben nyújtott szolgáltatásairól szóló beszámolót 28/2020. 
(V. 28.) Polgármesteri határozatba foglalva hagyta jóvá Pol-
gármester úr. A községi könyvtár az egységes Polgármes-
teri Hivatalon belül közművelődési szervezeti egységeként 
működik, szakfeladatként a központi költségvetési feladat fi-
nanszírozás általi állami támogatás biztosításával, önálló szak-
maisága megtartásával. Az önkormányzat kötelező feladata 
ellátását a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárral 
kötött Szolgáltatási Szerződés alapján szolgáltatás megrendelésével  
biztosítja 2013. március 1. napjától, folyamatosan a Könyv-
tárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében, melyhez 
évi 1 millió Ft állami támogatásból könyvtárunk működési ki-
adásaihoz járul hozzá. A megyei könyvtár szakmai segítséget 
nyújt könyvtárosunknak, amelyet áttételesen a könyvtárláto-
gatók is élvezhetnek, benne a helyi általános iskola tanulói is. 
Továbbra teljesülnek – mindkét fél részéről – .a szerződésben 
foglalt kötelezettségek , melyből minden év május 31. napjáig 
való beszámolási kötelezettségének tett eleget az intézmény 
vezetője.

A településünkön fogszakorvosi tevékenységet végző Dr. Makai-
Kis Szabina vállalkozó orvossal kötött feladatellátási szerződés tar-
talmazza az általa végzett, a NEAK által finanszírozott ellátás 
heti óraszámát, amely a település lakossága számához kötött, 
melynek akár csökkenő, akár növekvő változása, a szerződés 
módosítását vonja maga után. Az elmúlt évben heti 21 óra 
teljesítését  fogadta el a megyei finanszírozó, melyet idén jú-
nius   napjától az eredeti 21,5 órára emeltet fel és fizet ki. Ez 
a változás azt eredményezi, hogy a fogszakorvos rendelési 
ideje keddi napokon 0,5 órával meghosszabbodik. Az erről szó-
ló – egységes szerkezetbe foglalt - feladatellátási szerződést 
29/2020. (V. 28.) Polgármesteri határozatába rögzítette Pol-
gármester úr.

A Polgármester úr által hozott döntések meghozatala a 
Képviselő-testület tagjai előzetes véleményének ismeretében 
történt. 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa Elnöke

által hozott döntésekről
A Társulásra vonatkozóan ugyanazon szabályokat kell alkal-
mazni, mint az önkormányzatokra, így a Társulás Társulási 
Tanácsa sem ülésezik, helyette annak Elnöke jár el. Május 
hónapban két ügyben hozott döntést Elnök úr, az alábbiak 
szerint. 

A Társulás Társulási Megállapodását módosította, amely an-
nak 10. változását eredményezi, mivel mint létesítő okiratnak 
tartalmaznia kell olyan kötelező elemeket, mint a feladatellá-
tásnak helyet adó település megyei besorolása, amely eddig 
Csongrád megye nevét foglalta magába. Tekintettel arra, hogy 
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a Csongrád megye neve 2020. június 4. napjával Csongrád – 
Csanád megyébe módosul, elkerülhetetlen annak átvezetése a 
tárgyi dokumentumon. Az okirat tartalmazza az általa fenn-
tartott költségvetési szervek által ellátott feladatok kormány-
zati funkcióit (COFOG), amely kibővült az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatánál már jelzett két kóddal 
és hozzá rendelt feladattal. Elnök úr döntését a 13/2020. (V. 
27.) Atmöt Elnöki határozatba foglalva adta ki, mely változás 
a MÁK által vezetett törzskönyvi nyilvántartáson való átveze-
tése folyamatban van.

Az önkormányzatra vonatkoztatva leírt, 2019. évi költség-
vetési előirányzat módosítás eljárás rendje annyiban különbö-
zik a Társulásnál, hogy nem rendeleti formában, határozattal 
történikannak jóváhagyása. A Társulás Társulási Tanácsára és az 
általa fenntartott 3 szociális intézmény és 3 településen működtetett ne-
velési intézmény (mini bölcsődék és óvodák) mint költségvetési szervek 
elmúlt évi költségvetése eredeti előirányzatát módosította, melyet a 2019. 
évi költségvetési zárszámadása foglal majd magába. Elnökként eljárva, 
tárgyban 14/2020. (V. 27.) Atmöt Elnöki határozathoz csatolt 
1-15. mellékletben foglaltak szerint hagyta jóvá a Társulás és 

az általa fenntartott intézmények 2019. évi költségvetése mó-
dosítását.

Egyik Elnöki döntés sem hordoz lakossági kötelezettsé-
get, mindkét döntés belső eljárásrend szerinti végrehajtást 
igényel.

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Elnöke 
által hozott döntéséről

A nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabály-
zata alkotása szabályai, annak tartalmára irányuló rendelkezé-
sek megegyeznek a települési önkormányzatra vonatkoztatott 
előírásokkal, így szükséges lekövetni a központi rendelkezé-
sek változását. Jelesül a Csongrád megye nevének Csongrád 
– Csanád megyére módosulását, amely változás átvezetése az 
Elnök úr által (a Képviselő-testület helyett, nevében eljárva, 
feladat- hatáskörét gyakorolva) hozott határozat szerint ment 
végbe és történt meg a tárgyi dokumentum aláírása.

Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Jegyzői tájékoztató
Csanytelek Község Önkormányzata
Polgármestere május hónapban hozott döntéseiről

Keresztjeink – 3. rész –

Adatközlés nélküli az a feszület, amelyet a II. katonai fel-
mérés geodétája rajzolt az 1869-ben elkészült térképre 
Vidretorok területén. Ez az egykor sűrűn lakott rész an-
nakidején Csanyhoz tartozott. Napjainkra a telep min-
den maradványa elenyészett; helyét telepített erdő fedi a 
Vidre-éri halastavaktól délre (immár Felgyő közigazgatási 
területén). Kizárja a tévedés lehetőségét, hogy ugyanezen 

szobra eredetileg már-már reneszánsz szépségűre megfor-
mált, bronzfényűre festett alkotás volt! A kereszt (különö-
sen a korpusz) jelenleg siralmas állapotban van: remélhető-
leg rövidesen születik megoldás a helyreállítására!

Falunk temetőjében számos elhagyatott, régi sírem-
lék található. Kívánatos lenne, hogy a temető fenntartója 
ügyeljen a helytörténeti- és vallási értéket jelentő „gazdát-
lan” keresztek, márvány sírkövek megőrzésére, – akár egy 
közös parcellába telepítve őket a már gondozatlanná vált 
sírhelyekről. Nagyon sok település temetőjében láthatunk 
erre értékes, követendő példát!

Sajnos, ma még vannak, akik talán úgy gondolják: ha 
nincs „gazdája”, gondozó hozzátartozója (sőt, régóta meg-
újítatlan a sírhely), akkor már felesleges vigyázni rá… A 
2019 őszén, Mindenszentek előtt végzett temetőrendezési 
munkák során keletkezett baj sokkal nagyobb annál a csor-
bulásnál, amit első ránézésre észre lehetett venni. Hozzá-
értő szakember, megfelelő erősségű ragasztóanyaggal talán 
vissza tudja ragasztani a letört fejrészt, mielőtt végképp 
elkallódik!

*
Keresztjeink: eldugott határsarkokban és Isten háta mö-
götti pusztákon, kalászérlelő, vibráló forróságban, böjti 
szélben és orgonáló hóviharban… Hány és hány sors tér-
delt eléjük jövőbe vetett reménnyel és hálálkodva, lé-

A feszület feltételezett helye a csikójárási pusztában

Temetői feszület, 1903.

a térképen, kis távolságra innen feltüntette a csikójárá-
si temető anyakeresztjét is (tehát a kettő véletlenül sem 
fedi egymást), – viszont a bő egy évtizeddel később, 1880. 
táján befejezett kataszteri térkép már csak egy csordakutat 
jelöl, ugyanabban a térségben… Mivel Vidretorok kiste-
lepülést a csanyi Historia Domus leányegyház jelentőséggel 
említi, indokolt és hihető a közösségi feszület létezése az 
oda vezető országút mellett; ám ennek a feszületnek sem 
emeltetéséről, sem további sorsáról nem tudtam meg sem-
mit. Terepbejárás során a térképek segítségével behatárolt 
pontokon megtaláltam a betemetett csordakút megsüly-
lyedt helyét éppúgy, mint a kis halmot, melyen a feszület 
állhatott egykor.

*
Végezetül hazatérünk, és falunk belterületén fejezzük be 
„keresztutunkat”. Az 1846-ban megnyitott és felszentelt 
jelenlegi temetőbe 1851-ben került az első anyakereszt. 
Nem tudjuk, mi okozhatta a központi feszület gyors le-
romlását, de 1903-ban sor került egy újabb kőkereszt ál-
lítására.

A központi feszület hatalmas, hangsúlyos alkotás, a ke-
reszt szárai háromkaréjú lezárást kaptak. Ezen a régi fény-
képen egyértelműen látszik, hogy a megfeszített Krisztus 

lekmarcangoló önváddal kegyelemért, vagy múlhatat-
lan lelki fájdalommal!

Útmenti feszületek és temetői sírjelek… A mi őseink 
emléke, a mi véreink hite, sóhaja, imája magasodik bennük 
örök útmutatásként – hát óvjuk, őrizzük őket, amíg csak 
lehet!

*     *     *

„Síróhögyi” Borda János

Síremlék a XIX. századból
(Nemes Szuszéki Polgár József  családtagjai)

Közeli kép a síremlékről
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Hétfő
Olasz zöldségleves

Rántott sajt, krokett, 
párolt rizs

Lebbencsleves
Rakott karfiol

Pirított tésztaleves
Lencsefőzelék,

sült virsli

Alföldi tésztaleves
Borsófőzelék, vagdalt

Kedd
Zöldbableves
Tökfőzelék, 
bélszínroló

Gyümölcsleves
Sertéspörkölt 
burgonyával, 
savanyúság

Csontleves
Paradicsomos 

káposzta, sült hús

Rizsleves
Temesvári sertésborda, 

kagylótészta

Daragaluska leves
Tepsis hal,

hagymás burgonya

Szerda Tavaszi leves
Hentes tokány, tészta

Burgonyaleves
Sült pulyka, 

zöldbabfőzelék

Zöldbableves
Lecsós szelet, tészta

Zöldborsóleves
Lecsós máj,

tejfölös burgonya

Csütörtök
Grízgaluskaleves

Sajtos csirke, hagymás, 
petrezselymes rizs

Orjaleves
Székelykáposzta

Hagymakrém leves
Májrizottó

Erőleves
Kínai édes-savanyú 

csirke, rizs

Péntek Lencsegulyás
Lekváros bukta

Babgulyás
Túrós tészta

Frankfurti leves
Gombóc

Betyárleves
Mákos nudli

Szombat
Zöldborsóleves
Párizsi szelet, 
meggyszósz

Karfiolleves
Vadas mártás,

párolt hús, párolt rizs

Karalábéleves
Hagymás rostélyos, 

tört burgonya

Zúzaleves
Carbonara spagetti

Vasárnap

Csontleves
Brassói,

pirított burgonya, 
befőtt

Húsleves
Csirkepörkölt, nokedli, 

savanyúság

Csirkehúsleves
Harcsapaprikás, 

galuska,
csemege uborka

Csontleves
Csípős csirke szárny, 

petrezselymes 
burgonya
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