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Csanyi Hírmondó
Óvodánk felújítási bővítési munkálatai meg-

kezdése óta nagyon sokukkal beszélgettem és az
első elismerő mondat – „…nagyon lelkiismerete-
sen, tempósan építik, gyönyörű épület lesz…”  –
után jónéhányan megjegyezték: „…csak nagyon
nagy, hogyan lesz ez kihasználva, ugyan mennyi-
be kerül ez majd nekünk …”

Természetesen minden véleményt formálónak
igaza van – sőt: szerintem is nagy az épület –,
azonban engedjék meg, hogy a felvetések kap-
csán leírjak néhány gondolatot, annál is inkább,
mert nem mindegyikükkel tudom személyesen
megbeszélni ezt a nagyon fontos ügyet.

Mint ahogy jól tudjuk valamennyien, az erede-
tileg Rendőrségként funkcionáló „sarki” épületet
– a hatvanas évektől óvodaként használva – már
a nyolcvanas években „kinőtte” a település, a ki-
lencvenes évek elején pedig – sok szülő áldozatos
társadalmi munkájával – a volt rendőrségi szol-
gálati lakással összeépítve alakult ki az eddig
óvodaként használt épületegyüttes, melynek szé-
pítéséhez szinte minden oda járó gyerek szülei
hozzájárult munkájával.  Mivel nem óvodának
épült, több olyan jellemzővel rendelkezett az
épület, mely a felügyeleti, illetve engedélyező
szervek „rosszallását” váltotta ki, ezért legutóbb
már csak határozott idejű működési engedélyt
kapott 2010. december 31-ig. (Csak példaként
említve néhány hiányosságot: a 85 fő óvodásra
engedélyezett épületben folyamatosan 110 fő kö-
rüli gyermeklétszám volt, a WC-n keresztül
hordták az ételt három csoportszobába, a fűtés-
rendszere abszolút nem volt szabványos, stb.)

A határozott időtartamú működési engedély
gyakorlatilag „ultimátumot” jelentett önkor-
mányzatunknak: ha addig nem tudjuk megolda-
ni a hiányosságok felszámolását, akkor „nem
óvoda az óvoda” tovább, tehát nem kaphatunk rá
állami finanszírozást, amelynek hiányában a leg-
több szülő számára megfizethetetlenné vált volna
gyermeke óvodába járatása. Az önkormányzat
szintén nem tudta volna felvállalni az intézmény-
fenntartás anyagi terheit, amely a 2009-es költ-

ségvetési évben közel 32,5 millió forint állami tá-
mogatásból, plusz az önkormányzat 11,5 millió
forintos támogatásából adódóan mintegy 44 mil-
lió forint lesz összességében. (Csak emlékeztető-
ül írom ide: az önkormányzat által beszedett ösz-
szes éves adó nem éri el a 40 millió forintot…)

Természetesen adódott volna még egy – elvi –
lehetőség, amit még leírni is „agyrém”: áthordani
a csanyteleki ovisokat a környező
településekre…

A fentieket átgondolva egyetlen valós lehetőség
kínálkozott a helyzet megoldására, mégpedig az
„előre menekülés”, azaz az óvodánk bővítése,
korszerűsítése Európai Uniós pályázat segítségé-
vel. A pályázatnak azonban megvannak a feltét-
elei – „aki fizet, az pötyögtet” –, azon túl ugyan-
is, hogy a képviselő-testület „egy csoportszobá-
nyi”, azaz 20 fős férőhely-bővítést határozott
meg, a kiszolgáló helyiségeket már az EU-s elő-
írások szabják meg – ha ezek a helyiségek nem
kerülnek kialakításra, akkor egyszerűen nem kap
építési engedélyt az óvoda felújítás-bővítés, an-
nak hiányában pedig esély sincs a pályázat be-
adására, nemhogy a megnyerésére.

Ezen ok miatt kellett például mindegyik cso-
portszobához vizesblokkot kialakítani, továbbá
ezért kellett tornaszobát szertárral, vasalószobát,
orvosi- és egyéni fejlesztő szobát, elkülönítő szo-
bát, külön óvodavezetői és nevelőtestületi szobát
(ez utóbbihoz öltözőt, zuhanyzót, WC-t) kialakí-
tani. 

A megújuló melegítőkonyhához – az ott dolgo-
zók számára – szintén tartozik öltöző, WC, zu-
hanyzó, edénymosó, fehér- és fekete mosogató,
valamint hulladéktároló. Ha mindezekhez hoz-
zátesszük, hogy még a folyosók szélességének is
minimum akkorának kell lenni, hogy kerekes-
székkel bejárható legyen, máris könnyen belátha-
tó, hogy igazából a Petőfi úttal párhuzamos rész-
ben az óvodai nevelést szolgáló csoportszobák
helyezkednek el, míg a Kossuth úttal párhuza-
mos épületrészben az egyéb kiegészítő-kiszolgá-
ló szobák. (Folytatás a 2. oldalon.)

Az óvodánkról…
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Ez az elrendezés biztosítja egyébként a haté-
kony fűtés-rendszer kialakíthatóságát: a két épü-
letszárnynak ugyanis külön-külön fűtési rend-
szere lesz, sőt, a csoportszobákba betetetjük a
padlófűtés csőrendszerét is, hogy egy következő
pályázatból napkollektoros fűtés-rásegítéssel to-
vább csökkenthessük a fűtés költségét. A beépí-
tésre kerülő – a korábbinál 20–25 százalékkal ke-
vesebb gázfogyasztású – kondenzációs kazánok,
továbbá az épület homlokzatának teljes hőszige-
telése, a komplett födém- és padlószigetelés, va-
lamint a hőszigetelt üveggel szerelt nyílászárók
következtében az előzetes kalkulációk szerint
egyébként sem lesz jelentős fűtés-költség emelke-
dés.

Bizonyára sokan értesültek már arról – és még
többen „elszenvedői” is lesznek a jövőben –,
hogy az eddig szokásos GYED-GYES rendszer
megváltoztatásra került, azaz a továbbiakban
csak két évig kerül folyósításra. Ennek a kedve-
zőtlen változásnak is „elébe tudtunk menni” ez-
zel az óvoda átalakítással-bővítéssel, ugyanis a
jövő évtől – a törvény adta keretek között – igény,
és szükség szerint, a finanszírozás feltételeinek
megléte esetén a bölcsődei szolgáltatást is be kí-
vánjuk vezetni Csanyteleken, hogy a 2. és 3. élet-
év közötti „apróságainkat” is el tudjuk helyezni,
mivel a „beóvodázás” alsó korhatára továbbra is
a három év marad. 

S ha már a törvény (reméljük, csak átmenetileg)
így rendelkezett, azt szeretnénk, hogy az édes-
anyák ne kényszerüljenek pici gyermekeik „vá-
rosba utaztatására” (mert bölcsőde csak Csongrá-
don van, amely egyébként még a csongrádi igé-

nyeket sem képes férőhely-számmal lefedni), ha-
nem Csanyteleken kerülhessenek elhelyezésre
már kettő éves kortól. Erre lehetőséget biztosít a
megújult óvoda, hiszen már eleve úgy terveztet-
tük, hogy két csoportszoba egybe nyitható, tehát
jó néhány variációs lehetőséget ad a csoportszo-
bák optimális kihasználhatóságára.

Ha a föntebb leírtakat átolvassák és értelmezik,
Önök is belátják és megértik, mit szerettem volna
(és ebben a képviselő-testület is egyhangúlag tá-
mogatott): vissza nem térítendő támogatásból
olyan beruházást megvalósítani, amely hosszú
távon szolgálja a falu és a faluban lakók érdekeit.
Az volt a cél, hogy „befogadó” településsé vál-
junk, és ne olyanná, ahonnan elkívánkoznak fia-
taljaink, mert legféltettebb kincseiket, a gyerme-
keiket már „hajnalok hajnalán” ébreszteniük kell,
mert más településre kényszerülnek vinni őket,
netán munkahelyeiket elhagyni, mert „nem viszi
rá a lelkiismeretük” megtenni az említett napon-
ta kétszeri utaztatást.

És végül a „mennyibe kerül” kérdése: mint az
építkezésen kötelezően kihelyezett táblán is áll,
valamivel több, mint 122 millió – vissza nem térí-
tendő(!) – forintot nyertünk erre a beruházásra,
amelyhez valamivel több, mint 7,5(!) millió forin-
tot kell végül hozzátennünk a falu pénzéből,
amennyiben az önerő kiváltó pályázatunk is ked-
vező elbírálást nyer.

Csak emlékeztetném Önöket a jóval kisebb Ká-
polna építésére, illetve annak –akkori áron (!) – 16
milliós bekerülési költségére, továbbá elkészülte
óta való rendeltetés-szerű(?) használatára…

Ha még azt is megemlítem, hogy a korábban el-
adott, majd az elmúlt 7 évben
sorra visszavásárolt önkor-
mányzati ingatlan-vagyon bér-
leménykénti hasznosítása éven-
te több mint 5 millió forint bevé-
telt jelent önkormányzatunk-
nak, továbbá azt a tényt, hogy
„turisztikai célokra” a 7 év alatt
összesen sem adtunk ki 3,2 mil-
lió forintot, nemhogy egy évben
– mint történt az 2002-ben…

Gondoljuk át egy kicsit – ugye
nem is olyan nagy ez az új óvo-
da?

Csanytelek, 2009. szeptember 1.

FFoorrggóó  HHeennrriikk
polgármester



AAddóóttöörrvvéénnyyeekk  vváállttoozzáássaa  22001100..  éévvbbeenn
AA  kköözztteehheerrvviisseellééss  rreennddsszzeerréénneekk  ááttaallaakkííttáássáátt    ccééllzzóó  ttöörr--

vvéénnyymmóóddoossííttááss
A közteherviselés átalakítását célzó törvénymódosítá-

sokról szóló 2009. évi LVXXVII. törvény a Magyar Köz-
löny 95. számában 2009. július 8.-ai kihirdetéssel jelent
meg. Az intézkedések egy része már a kihirdetést köve-
tő napon hatályba lépett, azok, amelyek a válság hatása-
inak enyhítését célozzák.  Az intézkedések többsége
2010-ben lép hatályba, megfelelő felkészülési időt adva
ezzel az adózóknak.

AA  sszzeemmééllyyii  jjöövveeddeelleemmaaddóó,,  aazz  aaddóó  mméérrttéékkee,,  aaddóójjóóvvááíírrááss
Jelentősen megemelkedik az alsó kulcs sávhatára az

adókulcsok csökkenése mellett. Így évi 5 millió forintos
jövedelemig az adó mértéke 17 százalék, e felett pedig 32
százalék. Ezzel összhangban változik az adójóváírás
mértéke is. Az adójóváírás a bér 17 százaléka, legfeljebb
havi 15.100.- forint, amely teljes egészében utoljára az évi
3188 ezer forintos jövedelemnél vehető igénybe, ezt kö-
vetően 12 százalékkal fut ki, így 4698 ezer forintos éves

jövedelemszintig érvényesíthető, e felett már nem. A ma-
gánszemélyek különadója megszűnik.

AAddóókkeeddvveezzmméénnyyeekk
A személyi kedvezmény, az önkéntes kölcsönös bizto-

sító-pénztári, valamint nyugdíj-előtakarékossági befize-
tésekhez kapcsolódó adókiutalások továbbra is jövede-
lemkorlát nélkül érvényesíthetők. Az őstermelői kedvez-
mény és a családi kedvezmény igénybevételének szabá-
lyai változatlanok, azonban a jövedelemkorlát 6 millió
forintról 7 millió 620 ezer forintra emelkedik. Amennyi-
ben a jövedelem meghaladja ezt az összeget, a kedvez-
mény összegéből az értékhatárt meghaladó rész 15 szá-
zalékát meghaladó részt lehet érvényesíteni. A családi
kedvezmény esetén a jövedelemkorlát gyerekszámtól
függően 635 ezer forinttal emelkedik. Ha az eltartottak
száma az adóév bármely napján meghaladta a hat főt, az
adókedvezmény teljes egészében 10 millió 160 ezer fo-
rintos jövedelemig érvényesíthető.

A kedvezményesen adózó juttatások és az egyedi kor-
látok a következők:
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HHeellyyii  aaddóókk,,  aaddóóbbeevvaallllááss,,  aaddóóffiizzeettééssii  rreennddsszzeerr  eeggyysszzee--
rrűűssííttééssee

Az iparűzési adót érintő adóztatási feladatok 2010-től
átkerülnek az állami adóhatóság hatáskörébe. Ezzel
összefüggésben az iparűzési adóelőleget 2010. július 1-jé-
től önadózással kell teljesítenie az adózónak, azaz neki
kell bevallania az előlegfizetési időszakban lévő egyes
esedékességi időpontokra (melyek változatlanok marad-
nak) fizetendő adóelőleg összeg. Szintén hatáskör-áttele-
pítéssel függ össze, hogy megszűnik az önkormányzatok
azon joga, hogy az iparűzési adó megfizetésére eltérő
esedékességi időpontot állapíthatnak meg.

GGééppjjáárrmműűaaddóó,,  aaddóóttéétteelleekk
Személygépkocsik esetén az adó mértéke 2007. év óta,

tehergépjárművek esetén 2004. év óta változatlan. Ezért
– a légrugós tehergépjárművek kivételével – 15 százalék-
kal emelkednek az adótételek 2010. január 1-jétől. 2009.
augusztus 1-jétől mentes a cégautó fizetése alól az egyé-

ni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő, ha a sze-
mélygépkocsi után kizárólag havi 500 km-nek megfelelő
átalányköltséget számol el.

IIlllleettéékkeekk,,  aa  vviisssszztteerrhheess  vvaaggyyoonnááttrruuhháázzáássii  iilllleettéékk  mméérrttéé--
kkéénneekk  vváállttoozzáássaa

A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mérté-
ke 10 százalékról 4 százalékra csökkent, ha azonban az
illetékalap az 1 milliárd forintot meghaladja, az e feletti
rész után az illeték mértéke 2 százalék, de ingatlanon-
ként legfeljebb 200 millió forint. A lakásszerzés esetén fi-
zetendő kedvezményes illeték lakásonként 4 millió fo-
rintig továbbra is 2 százalék, a forgalmi érték e feletti ré-
sze után az addigi 6 százalék helyett pedig 4 százalék il-
letéket kell fizetni.

TTáárrssaaddaalloommbbiizzttoossííttáássii  jjáárruulléékk
A 2009. július 1-jétől a minimálbér kétszereséig beveze-

tésre került 5 százalékpontos járulékcsökkentés kiterjed
minden jövedelemre. A tb-járulékon belül a jelenlegi

Jegyzõi tájékoztatás

Jogszabályi változásokról
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5 százalékos munkáltatói egészségbiztosítási járulék
2 százalékra csökken (ebből 0,5 százalék pénzbeli, 1,5
százalék természetbeni járulék), és a nyugdíj és egész-
ségbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék.

EEggyyeess  nnaaggyy  éérrttéékkűű  vvaaggyyoonnttáárrggyyaakkaatt  tteerrhheellőő  aaddóóhhoozz
kkaappccssoollóóddóó  eelljjáárráássii  sszzaabbáállyyookk

A bevallás önadózás útján történik. Lakóingatlanról
akkor is bevallást kell benyújtani, ha az adózó szerinti
forgalmi érték nem haladja meg az adóköteles határt –
30, illetőleg második ingatlan esetében 15 millió forint –,
de a törvény melléklete szerinti számított érték szerint, a
lakóingatlan forgalmi értéke meghaladja az adómentes-
nek vélt értékhatárt.

MMaaggáánn--nnyyuuggddííjjppéénnzzttáárrii  rreennddsszzeerr
Az elfogadott intézkedések a következők: a társada-

lombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés le-
hetősége szűk körben, 2009. végéig megnyílik azon
pénztártagok számára, akik önkéntesen léptek be vala-
melyik magán-nyugdíjpénztárba, és 52. életévüket 2008.
december 31-éig betöltötték. A Pénztárak Garancialapjá-
ban felhalmozott összegből finanszírozott hozamgaran-
cia kerül bevezetésre 2010. január 1-jétől, amely a megta-
karítások reálértékének megőrzését biztosítja a felhalmo-
zási időszak egészében. A vagyonkezelési díj maximuma
– 2011. évtől fokozatosan – a felére csökken.

VVaaggyyoonnaaddóó
A vagyonadótörvény, azaz „az egyes nagy értékű va-

gyontárgyakat terhelő adó” négyféle tárgyi adót foglal
össze: lakóingatlanok adója, vízi járművek adója, légi jár-
művek adója, nagy teljesítményű személygépkocsik
adója.

LLaakkóóiinnggaattllaannookk  aaddóójjaa.. Ez az adónem a lakások és üdü-
lők adója. Az adó alapja az ingatlan forgalmi értéke, az
adó alanya a tulajdonos, ingatlan-nyilvántartásba be-
jegyzett vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan esetén pe-
dig a vagyoni értékű jog jogosítottja. Adómentes a ma-
gánszemély lakóhelyéül szolgáló lakás, ha annak forgal-
mi értéke a 30 millió forintot nem haladja meg. Emellett
adómentes egy második lakás is, ha annak forgalmi érté-
ke a 15 millió forintot nem haladja meg. Az adó mértéke
a forgalmi érték 30 millió forintig terjedő része után 0,25
százalék, 30 és 50 millió forint közötti része után 0,35 szá-
zalék, és az 50 millió forint fölötti rész után pedig 0,5 szá-
zalék. A 62. életévet betöltöttek, illetve a rokkantnyugdí-
jasok 10 millió forint adóalap-mentességet élveznek a la-
kóhelyül szolgáló 50 millió forint alatti lakásuk után, ha
ott egyedül vagy az említett feltételeknek megfelelő sze-
méllyel élnek, és egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg a nyugdíjminimum összegének kétszeresét. A 3
vagy több gyermeket nevelők adókedvezményben ré-
szesülnek. Az adókedvezmény mértéke a 3. és minden
további gyermek után 15 százalék, legfeljebb azonban a
100 millió forint adóalapra jutó adó erejéig. Műemlék
épület felújítása esetére 3 évi adómentességet irányoz elő

a törvény. Számlával igazolt lakásfelújítás esetén, a
számla alapján megállapítható áfa összegével csökkent-
hető a lakóingatlan adó. A lakóingatlan adót csökkenti
továbbá a tárgyévre fizetendő helyi ingatlanadó is. A tör-
vény az adóbevalláshoz segítségként meghatározza a
számított értéket is.  (De nem a számított érték az adó
alapja)

AA  vvíízzii  jjáárrmműűvveekk  aaddóójjaa..  Az adótárgy: a hatósági nyil-
vántartásba vétel feltételeinek megfelelő vízi jármű. Az
adó alanya: a vízi jármű tulajdonosa. Az adó alapja: A ví-
zi jármű főgépének teljesítménye, illetve vitorlás jármű
esetében a névleges vitorlafelület. Az adó mértéke: diffe-
renciált, a vízi jármű kora függvényében. Mentes az adó
alól az engedélyeztetési kötelezettség alá eső tevékeny-
ség ellátására üzemeltett, a sportszövetség illetve a
sportegyesület tulajdonában álló, a vízi mentés céljára
szolgáló, valamint az 1950. előtt tervezett történelmi vízi
jármű.

AA  llééggii  jjáárrmműűvveekk  aaddóójjaa.. Az adótárgy: a hatósági nyil-
vántartásban szereplő légi jármű. Az adó alanya: a jármű
tulajdonosa. Az adó alapja: a légi jármű legnagyobb fel-
szálló tömege. Az adó mértéke: differenciált, a légi jármű
kora függvényében. Mentes az adó alól a sportszövetség
vagy sportegyesület tulajdonában, illetve a légi üzemben
tartási engedéllyel rendelkező szervezet tulajdoná-
ban/üzemeltetésében levő légi jármű.

AA  nnaaggyy  tteelljjeessííttmméénnyyűű  sszzeemmééllyyggééppkkooccssiikk  aaddóójjaa..  Az adó
tárgya: a 125 kW teljesítményt elérő hajtómotorral ren-
delkező személygépkocsi, kivéve, melyek OT betűjelű
rendszámtáblával vannak ellátva. Az adó alanya: a sze-
mélygépkocsi tulajdonosa. Az adó alapja: a személygép-
kocsi hatósági nyilvántartásba felütetett teljesítménye
kW-ban. Az adó mértéke: differenciált személygépkocsi
teljesítményének függvényében. 50 százalékos adóked-
vezmény illeti meg a kizárólag elektromos, illetve a hib-
rid meghajtású személygépkocsiját (maximum 1 dara-
bot), aki legalább három gyermeket nevel. Az adóalany a
fizetendő adóból levonhatja a gépjárműadó összegét.

AA  22000099..  mmáássooddiikk  fféélléévvii  vváállttoozzáássookk

AAzz  úújj  aaddóóttáábbllaa:: A július 1-jén hatályba lépett módosító
törvény rendelkezése szerint a 2009. január 1-jétől meg-
szerzett jövedelmekre visszamenőlegesen változott az
adótábla alsó sávhatára (a személyi jövedelemadóról
szóló mód. CXVII. törvény 30. §). A magánszemély ösz-
szevont adóalapba tartozó éves jövedelme után az adó: 1
900 000 forintig 18 százalék, 1 900 001 forinttól 342 000
forint és az 1 900 000 forinton felüli rész 36 százaléka.

AAzz  aaddóótteerrhheett  nneemm  vviisseellőő  jjáárraannddóóssáágg  ffiiggyyeelleemmbbeevvéétteellee::
2009. szeptember 1-jétől adómentesből adóterhet nem vi-
selő járandósággá változik a családi pótlék és az anyasá-
gi támogatás.

AA  ccssaallááddii  ppóóttlléékk:: A családi pótlék címén az adóévben
megszerzett bevételből egyéb jövedelem, ezen belül adó-

Jegyzõi tájékoztatás

Jogszabályi változásokról
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terhet nem viselő járandóság a családok támogatásáról
szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban Cst.
törvény) szerint jogosult magánszemélynél, a vele együtt
élő házastársnál, illetve az ilyen bevételt szerző magán-
személy élettársánál 50-50 százalék, függetlenül attól,
hogy a házastárs, illetve az élettárs egyébként a gyermek
tekintetében szülőnek minősül-e. 

AAnnyyaassáággii  ttáámmooggaattááss:: Szintén megszűnik az anyasági
támogatás (anyasági segély) adómentessége 2009. szep-
tember 1-jétől. A módosító törvény 61. § (9) bekezdésé-
nek átmeneti rendelkezése alapján a 2010. április 1-jét
megelőzően született gyermek(ek)re tekintettel folyósí-
tott anyasági támogatás adókötelezettségére a személyi
jövedelemadóról szóló mód. CXVII. törvény 3. §-ának
2009. augusztus 31-én hatályos 72. pontját és 1. számú
mellékletének 2009. augusztus 31-én hatályos 1.1. pont-
ját kell alkalmazni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az
anyasági támogatás összege 2010. március 31-ig született
gyermekek esetében még adómentes, az említett időpont
után azonban adóterhet nem viselő járandóságnak minő-
sül. 

AA  llaakkáássccééllúú  áállllaammii  ttáámmooggaattáássookkrróóll

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.
31.) Korm. rendeletet (R.) legutóbb a 125/2009. (VI. 15.)
Korm. rendelet módosította. A módosító rendelet a Ma-
gyar Közlöny 2009. évi 80. számában került kihirdetésre
és 2009. július 1-ján lépett hatályba, tehát az egyes lakás-
támogatások és támogatott forinthitelek felfüggesztése
2009. július 1-jétől érvényes.

Az R. új 1/A. § értelmében 22000099..  jjúúlliiuuss  11--jjéénn  vagy az
követően a lakásépítési (-vásárlási) kedvezményre, a fia-
talok otthonteremtési támogatására, a jelzáloglevéllel fi-
nanszírozott hitelek kamattámogatására, a kiegészítő ka-
mattámogatásra és az értékesítés vagy bérbeadás céljára
való lakásépítés kamattámogatására benyújtott támoga-
tási kérelmek alapján az e rendelet szerinti állami támo-
gatás nem nyújtható. Az új szabályozás tehát 2009. július
1-jét követően benyújtott kérelmekre alkalmazandó. Lé-
nyeges azonban, hogy az utólagos fiatalok otthonterem-
tési támogatása esetén vvaann  oollyyaann  eesseett,,  aammiikkoorr  22000099..  jjúúllii--
uuss  11--jjéétt  kköövveettőőeenn  iiss  jjooggooss  aazz  iiggéénnyy  aa  kkééssőőbbbb  sszzüülleetteetttt
ggyyeerrmmeekkeekk  uuttáánn,,  aazz  aalláábbbbii  ffeellttéétteelleekk  tteelljjeessüüllééssee  eesseettéénn::

UUttóóllaaggooss  llaakkáássééppííttééssii//vváássáárrlláássii  kkeeddvveezzmméénnyy::
aabbbbaann  aazz  eesseettbbeenn  vvaann  lleehheettőősséégg  aa  kkeeddvveezzmméénnyy  iiggéénnyybbee

vvéétteelléérree  aa  kkööllccssöönnsszzeerrzzőőddééss  mmeeggkkööttéésséétt  kköövveettőőeenn  sszzüüllee--
tteetttt  ggyyeerrmmeekk  uuttáánn,,  ha a lakás építésére, vagy új lakás vá-
sárlására a kölcsönszerződést olyan időpontban kötöt-
tek, amikor az R. tartalmazta a kölcsönszerződést köve-
tően született gyermek(ek) utáni kedvezmény igénybe-
vételi lehetőségét, azaz 2009. július 1. előtt. Az R. nem
módosított 5. § (7) bekezdése szerint ugyanis: 5. § (7) „„AA
kkööllccssöönnsszzeerrzzőőddééss  mmeeggkkööttéésséénneekk  iiddőőppoonnttjjáábbaann  hhaattáállyy--
bbaann  vvoolltt  jjooggsszzaabbáállyy  rreennddeellkkeezzéésseeiinneekk  mmeeggffeelleellőő  aaddóósstt  aazz
ootttt  mmeegghhaattáárroozzootttt  mméérrttéékkűű  kkeeddvveezzmméénnyy  aa  kkööllccssöönnsszzeerr--
zzőőddééss  mmeeggkkööttéésséétt  kköövveettőőeenn  sszzüülleetteetttt  ggyyeerrmmeekk  uuttáánn  iiss
mmeeggiilllleettii – ide nem értve a 6. §  (3) bekezdés b), c) pont-
ja szerinti gyermeket -, számításba véve a születés idő-
pontjában, örökbefogadásánál az örökbefogás időpontjá-
ban meglévő (1) bekezdés szerinti gyermekeiket, sszzeemméé--
llyyii  ééss  eeggyyéébb  ––  aa  kkööllccssöönnsszzeerrzzőőddééss  mmeeggkkööttéésseekkoorr  hhaattáállyy--
bbaann  vvoolltt  rreennddeelleett  sszzeerriinnttii  ––  ffeellttéétteelleekkeett  ……””

FFiiaattaallookk  uuttóóllaaggooss  ootttthhoonntteerreemmttééssii  ttáámmooggaattáássaa::
AA  ffiiaattaallookk  ootttthhoonntteerreemmttééssii  ttáámmooggaattáássáátt  22000099..  jjúúlliiuuss  11--

jjéétt  kköövveettőőeenn  iiss  iiggéénnyybbee  vveehheettiikk az adósok és később szü-
letett gyermekek esetén is, ha akkor kötöttek kölcsön-
szerződést, aammiikkoorr  aazz  RR..  ttaarrttaallmmaazzttaa  aa  kkööllccssöönnsszzeerrzzőőddéésstt
kköövveettőőeenn  sszzüülleetteetttt  ggyyeerrmmeekk((eekk))  uuttáánnii  ffiiaattaallookk  ootttthhoonnttee--
rreemmttééssii  ttáámmooggaattáássaa  iiggéénnyybbeevvéétteellii  lleehheettőőssééggéétt..

Az R. ugyancsak nem módosított  5. § (6) bekezdése
szerint ugyanis: a fiatalok otthonteremtési támogatásá-
nak összege megegyezik az (5) bekezdés szerinti kedvez-
ménnyel, de nem haladhatja meg az adásvételi szerző-
dés szerinti vételár 70 %-át. EE  ttáámmooggaattáásstt  iiggéénnyyeellhheettiikk  aa
ttáámmooggaattáásstt  kkoorráábbbbaann  sszzüülleetteetttt  ggyyeerrmmeekk  uuttáánn  iiggéénnyybbeevvee--
vvőőkk  kkééssőőbbbb  sszzüülleetteetttt  ggyyeerrmmeekk((eekk))  uuttáánn  iiss  ––  aazz  aaddáássvvéétteellii
sszzeerrzzőőddééss  kkeellttéénneekk  iiddőőppoonnttjjáábbaann  éérrvvéénnyybbeenn  vvoolltt  öösssszzeegg--
bbeenn  ––aabbbbaann  aazz  eesseettbbeenn,,  hhaa  kkööllccssöönnsszzeerrzzőőddééssüükk  vvaann.. Az
igénybe vett támogatást a kölcsönből még fennálló – el-
sődlegesen a 12. § szerinti  - tartozás törlesztésére lehet
fordítani..”

Forrás:
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  MMiinniisszzttéérriiuumm  SSzzaakkáállllaammttiittkkáárraa

Tisztelettel:
KKaattóó  PPáállnnéé  Jegyző

Jegyzõi tájékoztatás

Jogszabályi változásokról

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft
Csanyteleken a Polgármesteri Hivatal dísztermében
2009. szeptember 23. napon tart9.00-11.00 között.

TÁJÉKOZTATÁS



TTiisszztteelltt  VVéérraaddóókk!!
Az idei év utolsó véradása

22000099..  sszzeepptteemmbbeerr  2233--áánn  ((sszzeerr--
ddáánn))  1155  óórrááttóóll--  1188  óórrááiigg  lleesszz  aa  CCssaannyytteelleekkii  oorrvvoossii  rreenn--
ddeellőőbbeenn..

Minden önkéntes véradót és leendő véradót nagyon

sok szeretettel várunk.A véradásra a
TTAAJJ  kkáárrttyyáájjáátt  ééss  aa  sszzeemmééllyyii  iiggaazzoollvváá--
nnyyáátt mindenkinek magával kell hoz-
nia.Véradás előtt mindenki figyeljen a folyadék bevi-
telre. SSzzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  mmiinnddeenn  éérrddeekkllőőddőőtt!!

SSiimmoonn  OOttttóónnéé
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TTIISSZZTTEELLEELLTT  LLAAKKOOSSOOKK!!
Felhívom szíves figyelmüket, hogy

az utóbbi időben ismét megszaporo-
dott a faluban a különböző csalások
elkövetése. Ha bárki a nevemben
pénzt kérne Önöktől bármilyen el-

lenszolgáltatás miatt, kérem ne higy-
gyenek nekik! Kérem hívják a rend-
őrséget, vagy szóljanak a szomszéd-
nak!

Tisztelettel:
DDrr.. SStteennggll  ÉÉvvaa  háziorvos

FELHÍVÁS

SZÜLETETT:

Gyarmati Zoltánnak és Vida Juditnak
NIKOLETT VIRÁG

László Gábornak és Nagy Beatrixnak
LILIÁNA

Szász Attilának és Kovács Katalinnak
VANDA KIARA

Bodó Istvánnak és Valkai Erikának
ERIKA MARGIT

Erhard Gyulának és Gémes Adrienn-nek
FANNI

CCssaallááddii  eesseemméénnyyeekk

VÉRADÁS

FFÖÖLLDDMMÉÉRRÉÉSS!!
••  mmeeggoosszzttáássookk,,  tteelleekkhhaattáárr  kkiittűűzzéésseekk,,
••  ééppüülleettffeellttüünntteettééss,,
••  sszzoollggaallmmii  jjoogg  bbeejjeeggyyzzééss,,
••  mműűvveellééssii  áágg  vváállttoozzááss,,
� Elérhetőségünk:

• személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!)
• telefon: 30/218-8953 • fax: 62/424-404
• weboldal: www.infogeobt.hu • email: infogeo@vnet.hu
• levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a

RReekkvviieemm
TTeemmeettkkeezzééssii  VVáállllaallkkoozzááss

CCssaannyytteelleekk,,  KKoossssuutthh  uu..  3344..
ÉÉjjjjeell--nnaappppaallii  üüggyyeelleett::  0066--3300//55775555552211

Csanytelek Község
Önkormányzata eladásra kínál

BONTÁSBÓL SZÁRMAZÓ
ÉPÍTÕANYAGOKAT
(vályog, cserép, faanyag).

Érdeklõdni: Bori Sándornál
személyesen, vagy

a 20/230-6285 mobil számon.

A Csanytelek Község
Önkormányzata Polgármesteri

Hivatala szabad kapacitása
kihasználása érdekében a
PPAARRLLAAGGFFŰŰ  ééss  eeggyyéébb

ggyyoommnnöövvéénnyyeekk  iirrttáássáárraa
aa  ffűűkkaasszzáállááss

térítés ellenében való
igénybevétele lehetőségét

kínálja.
Időpont egyeztetésre személyesen,

vagy telefonon állunk rendelkezésre.
Megrendelését leadhatja

Bori Sándornál
a 06-20/230-6285 telefonszámon.



2009. július Csanyi Hírmondó 7

MM  EE  GG  HH  ÍÍ  VV  ÓÓ
A Nagycsaládosok

Csanyteleki Egyesülete 
szeretettel meghívja Önt és

családját, továbbá a Csanyteleken
működő civilszervezeteket a

„„KKöözzöössssééggeekk  nnaappjjaa””
rreennddeezzvvéénnyyéérree  

IIddőőppoonntt:: 2008. szeptember 18.
(péntek), délután 13 órától 

HHeellyysszzíínn:: Szent László Általános
Iskola tornaterme, Csanytelek,
Szent László u.4/a

PPrrooggrraammookk::
1133  óórraakkoorr  ünnepélyes megnyitó
1133  óórraa  3300  ppeerrcc:: Csanyteleki Kék-

nefelejcs Népdalkör fellépése
1144  óórraa::  Helyi óvónők bábjátéka
1155  óórrááttóóll  BBoohhóócc  22 órán keresztül,

lufit hajtogat, 1 órán át együtt ját-
szik a gyermekekkel. 

1155  óórrááttóóll  1177  óórrááiigg bármelyik pilla-
natban érkezhetnek vendég művé-
szek egy meglepetés gyermekmű-
sorral.

1177  óórrááttóóll Karaoke lehetőség 22-ig
1177  óórraakkoorr családi TOTO kérdések

az Új Magyarország programról. 

EEggéésszzssééggüünnkk  vvééddeellmméébbeenn
--  jjöövvőőnnkk  éérrddeekkéébbeenn  vveettééllkkeeddőő  

(ellenségünk a parlagfű)

1188  óórrááttóóll  aa  nnaapp  sszzttáárrvveennddééggee,,
SSZZAANNDDII  lléépp  aa  sszzíínnppaaddrraa!!

Ezen a napon 13 – 20 óráig a gyer-
mekek rendelkezésére áll ugráló-
vár, melyet térítésmentesen hasz-
nálhatnak. Lehetőség szerint meg-
ismerhetik a seprűkötést, kosárfo-
nást és szőnyegszövés mesterséget.
Ezen kívül lesz még sok - sok meg-
lepetés.

22000099..  ookkttóóbbeerr  33--áánn  ((sszzoommbbaatt))  KKeeccsskkeemmééttrree  aa  MMűűvveellőő--
ddééssii  KKöözzppoonntt  SSzzíínnhháázztteerrmméébbeenn  rreennddeezzeennddőő  nnóóttaa--eessttrree
kkiirráánndduulláásstt  sszzeerrvveezzüünnkk..

A műsorban fellépnek:
Madarász  Katalin, Farkas Rozika, Bokor János,

Kolostyák  Gyula, Csala Jutka, Fejős Jenő
MMűűssoorrvveezzeettőő::  PPööllööss  JJáánnooss
HHáázziiggaazzddaa::  FFeejjőőss  JJeennőő
IInndduullááss::

Csanytelekről: 12,30 óra
előadás  kezdete: 14 óra
Részvételi díj:  2000,-Ft buszköltséggel együtt.
JJeelleennttkkeezznnii:: szeptember 15-ig a részvételi díj kifizeté-

sével.
Györgyiné Mészáros Erzsébet
TTeell:: 06-30-445-93-85
SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk,,    jjööjjjjöönn  vveellüünnkk!!

Jó szórakozást!

KKKK eeee dddd vvvv eeee ssss     NNNN óóóó tttt aaaa kkkk eeee dddd vvvv eeee llll õõõõ !!!!

2009-ben országos arany
minősítést elért Csanyteleki

Kéknefelejcs Népdalkör
2009. szeptember 26-án

(szombaton)
14 órától rendezi meg az

II. Alsó-Tisza menti Népdalkörök 
találkozóját

Csanyteleken az Általános Iskola tornatermében
(Csanytelek, Szent László u. 4/a.), melyre ezennel
tisztelettel és szeretettel meghívjuk.

A találkozón Tisza menti népdalkörök, szólisták adnak
színvonalas műsort, melynek megtekintése díjtalan.

Népdalos találkozónk zárásaként a tornateremben
megrendezendő közös, zenés, önköltséges vacsorára in-
vitáljuk kedves vendégeinket.

Menü: májgombócleves, marhapörkölt, tarhonya, sa-
vanyúság, sütemény

A vacsora ára: 1.600,-Ft.
Kérjük, hogy legkésőbb 2009. szeptember 20-ig jelez-

zék vacsora igényüket a népdalkör tagjainál.
Minden kedves nóta és-népdal kedvelőt tisztelettel és

szeretettel várunk!
KKéékknneeffeelleejjccss  NNééppddaallkköörr

Csanytelek

M e g h í v ó
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RECEPT KLUB

RRooppooggóóss  ccuukkkkiinnii

Hozzávalók:
� 1 kg cukkini
� 25 dkg feta sajt
� 4 tojás
� 8 evőkanál liszt
� petrezselyem, kapor szerecsendió,

bors
� 2 gerezd fokhagyma
� 1 csokor újhagyma
� 2 nagy doboz natúr joghurt
� fél kígyóuborka

Elkészítés:
Egy konyharuhával kibélelünk egy na-

gyobb szűrőt, beleöntjük a joghurtot és 2
órán át benne hagyjuk.

Az uborkát apró kockákra vágjuk, és a
joghurthoz keverjük, megborsozzuk és
apróra vágott petrezselyemmel vagy ka-
porral ízesítjük. A cukkiniket nagylyukú
reszelőn lereszeljük, összekeverjük az ap-
róra vágott feta sajttal, az újhagymával, a
liszttel és a tojásokkal. Szerecsendióval,
borssal, áttört fokhagymával és a zöldfű-
szerekkel ízesítjük. Egy serpenyőbe kevés
olajat öntünk, majd evőkanállal halmokat
rakunk a masszából. 1-2 perc alatt mind-
két oldalát megsütjük.

A joghurtos öntettel együtt tálaljuk.

Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző • Szerkesztette: Csányi Csilla 

E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, csanyihir@citromail.hu
Nyomdai munkák: SzVSz Kft. Nyomdaüzeme, Szentes • Felelős vezető: Szabó Csaba

VERS

Dsida Jenő

DDiiáákkiimmááddssáágg
Idegen szavak bábel-zavarából
félrevonulva, ím, lelket cserélek

s kezemet szépen összekulcsolom -
Te még megértesz, úgy-e Istenem,

Akkor is, hogyha - magyarul beszélek?

Künt sáros, hullott, őszi levelek.
Csupasz fák ólmos, felhős ég alatt,

lomha köd fojtja a melódiákat -
és csak én vagyok egyedül merész,

akiből most is imádság fakad.

Engedd, Uram, hogy két karom kitárjam
s szívem igya fel mind-mind az esőt
és tönkre-szikkadt, szomjas talajából

csíráztassál ki valami szent álmot,
szépet, boldogat, nagyot, jólesőt!

Acélozzad meg két karomnak izmát,
hogy szebb jövendőm piros hajnalán

nagyon erősen megöleljelek,
s kebleden sírjam le a múlt bűnét,
utolsó Védőm, Istenem, Atyám!

Hadd bontsam ki majd selymes lobogómat,
s míg sziporkázó, víg tavasz ragyog -

csordultig telve hittel, akarással,
zenés ajakkal kiáltsam az égbe:
Istenem, olyan fiatal vagyok!

OLVASÓI OLDAL
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