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Csanyi Hírmondó
Felhívás!

Meghívó

A Csanytelek közigazgatási területén ivóvízszolgáltatást végző KÉBSZ Kft. kéri, hogy az
ivóvíz-hálózattal kapcsolatos bejelentéseiket
(csőtörés, vízmérő meghibásodás, stb.) munkaidőben a Volentér János tér 2. alatt (a Polgármesteri Hivatal udvarában) szíveskedjenek
megtenni.
Ügyeleti telefonszámok:
KÉBSZ Kft. Iroda: 478-551
Megyesi Krisztián: 06-20/9381-735
06-20/9381-736
Ambrus László:
Kérjük továbbá, hogy vízdíj hátralékukat rendezni szíveskedjenek, ellenkező esetben kénytelenek leszünk jogi útra terelni kinnlevőségeink érvényesítését. A vízdíj tartozások mértéke
ugyanis már a vízkitermelő szivattyúk működtetését veszélyezteti (nem tudjuk fizetni az
áramszámlákat.) Amennyiben az áramszolgáltató megszünteti a szivattyúk áramellátását,
úgy az ivóvíz csak gravitációsan fog a hálózatba jutni, melynek következtében csak korlátozott ivóvíz-vételezés válik lehetővé az egész falu területén.
KÉBSZ Kft

Csanytelek Község Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom településünk lakosságát
a
2009. október 16-án (pénteken), 17 órakor a
Faluházban tartandó

FALUGYÛLÉSRE!

Napirend: A szeméttelep és környékének
állapota
– megoldási javaslatok a kertészetekben
keletkező zöldhulladékok legális elhelyezésére
– tájékoztató az illegális hulladéklerakás
jogkövetkezményeiről
Meghívottak:
– Kommunális hulladékgyűjtést-szállítást
végző cég képviselője
– Zöldhatóság képviselője
A napirend fontosságára, időszerűségére való
tekintettel számítok megtisztelő érdek lődésükre!
Csanytelek, 2009. szeptember 30.
Forgó Henrik
polgármester

Az Idõsek Otthonáról…
Mint azt már bizonyára valamennyi Kossuth utcán járó látta,
Szociális Alapszolgáltató Központunk is komoly felújításon
esett át, a nyílászáró csere után
komplett hőszigetelést és hőszigetelt redőnyözést kapott. Ez
azonban csupán a felújítás „látványos” része – a vékonyvakolat színválasztása a gondozónők
jó ízlését dicséri -, a kívülről
„nem látható” részek azonban
legalább olyan fontosak. A

mennyezet is kapott ugyanis 10
cm-es hőszigetelést, továbbá a
lakószobákban, folyosón az öszszes nagy vízterű radiátor lecserélésre került, mint ahogy a változó keresztmetszetű csövek is
az új technológiának megfelelően réz-csőre cserélődtek. Természetesen a hőleadó egységekkel
párhuzamosan az elavult, rossz
hatásfokú falikazán is lecserélésre került egy kondenzációs
kazánra, mely egymagában
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nagy biztonsággal képes kifűteni az Otthon valamennyi helyiségét. Az igazi újdonságot a melegvíz-ellátó rendszer jelenti: a
használati melegvíz előállítására napkollektorok kerültek fölszerelésre, a folyosót átszellőztető rendszer kialakítása szintén
a takarékos működtetést szolgálja.
Miután a fűtésrendszer átalakítása és a nyílászáró csere meglehetősen nagy „felfordulással”
járt, célszerűnek tartottuk a lakószobák felújítását, festését is,
melynek anyagköltségére fedezetet nyújtott az intézmény költségvetése, a kivitelezést pedig
az önkormányzatnál dolgozó
„Út a munkába” program részt-

vevői végezték, komoly megtakarítást jelentve az önkormányzati költségvetésnek…
A fentiekben részletezett felújítási munkákat pályázati
pénzből végeztettük el, az önrész mértéke nincs annyi, mintha a fűtést saját pénzből cseréltük volna le, így természetesen a
beruházás megtérülése – időjárástól függően – néhány év,
azonban a „költséghatékonyságot” a működési költségek lecsökkenése révén már ebben a
fűtésszezonban érzékelni fogjuk.
Reményeink szerint a közeljövőben adódik pályázati lehetőség a tető lecserélésére is, mert
arra sajnos nem „futotta” ebből
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a pályázati keretből – azt csak
kijavíttattuk, amennyire lehetett
- saját erőből és saját munkaerővel.
A kivitelezők nevében is megköszönöm a bentlakók, a bentlakók hozzátartozói, a gondozónők türelmét, megértését a beruházás okozta kellemetlenségekért – meggyőződésem, hogy
mindezt könnyen tudja feledtetni az a kulturált környezet, a
mely a felújítás után az épületegyüttest jellemezni fogja.
Csanytelek, 2009. október 1.
Forgó Henrik
polgármester

Jegyzõi tájékoztatás

Jogszabályi változásokról
Tisztelt Hölgyek, Urak!

ke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.
Az alábbi csak címre, tárgyra való utaló jogszaA kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
bály-ismertetés által hívom fel a figyelmet több
• a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megközérdeklődésre számot tartó jogforrásra, melykötéséről szóló igazolást,
ről annak terjedelme okán nincs módom részle• az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét
tekbe menő tájékoztatásra, de az érintettek száigazoló határozatot,
mára jelzésértékű lehetőség az utánjárásra és fel• a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító
készítés a jogkövető magatartásra.
igazolást,
• az ügyfél-azonosító okmányt.
A járművek tulajdonjog-változásának nyilván 2. Az új típusú forgalmi engedélyek esetében
tartásba vételéhez (a továbbiakban: átírás) szük - szükséges okmányok:
ségek okmányok
A kérelemhez csatolni kell:
1. Régi típusú forgalmi engedélyek esetén szük • a járműhöz korábban kiadott forgalmi engeségek okmányok:
délyt,
A kérelemhez csatolni kell:
• a jármű korábban kiadott törzskönyvét, kivé• a járműhöz korábban kiadott régi típusú forve e rendeletben meghatározott eseteket,
galmi engedélyt,
• a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv ille• a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének
tékének megfizetését tanúsító igazolást,
megfizetését tanúsító igazolást,
• a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,
• a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,
• a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki ér• a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmávényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható,
ból megállapítható,
• ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a
• ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a
rendszámtábla, valamint az érvényesítő címrendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetésé-
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ről szóló igazolást.
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
• a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,
• az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét
igazoló határozatot,
• a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító
igazolást, d) az ügyfél-azonosító okmányt.
A járművek forgalomból történő kivonásához
szükséges okmányok
1. A járművek forgalomból történő ideiglenes
kivonásához szükséges okmányok:
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
• a járműhöz kiadott régi vagy új típusú forgalmi engedélyt,
• az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről
szóló igazolást,
• az ügyfél-azonosító okmányt.
2. A külön jogszabályban meghatározott M1,
N1 kategóriájú, valamint a motoros tricikliknek
nem minősülő háromkeretű gépjármű végleges
forgalomból történő kivonásához szükséges ok mányok:
A kéreleméhez csatolni kell:
• bontási átvételi igazolást,
• rendszámtáblát,
• a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,
• a jármű forgalmi engedélyét.
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
• az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről
szóló igazolást,
• az ügyfél-azonosító okmányt.
3. a 2. pontba nem tartozó jármű végleges forga lomból történő kivonásához szükséges okmá nyok:
A kérelemhez csatolni kell a rendszámtáblát.
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
• a jármű forgalmi engedélyét,
• a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,
• az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről
szóló igazolást,
• az ügyfél-azonosító okmányt.
4. A járműnek az ügyfél igazolt kérelmére átme neti időszakra történő forgalomból kivonásához
szüksége okmányok:
A kérelemhez csatolni kell:
• a rendszámtáblát, kivéve a jármű eltulajdonítása esetét,
• a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát.
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
• a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,
• a jármű forgalmi engedélyét, feltéve, hogy azzal rendelkeznek,

3

• az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről
szóló igazolást,
• az ügyfél-azonosító okmányt.
A járműnek az ügyfél kérelmére átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása során a kérelemben megjelölt indok igazolására különösen
az alábbi okiratok alkalmasak:
• a jármű eltulajdonítása esetén a rendőrég által
érkeztetett feljelentés, a nyomozás elrendeléséről vagy a nyomozás felfüggesztéséről szóló
határozat,
• a járművel külföldön történő letelepedés vagy
tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi
hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye,
• a jármű külföldre történő értékesítése esetén a
tulajdonjog átruházását igazoló irat,
• a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság igazolása.
Az ügyintézés során szükséges egyéb okmányok:
A kérelemhez csatolni kell:
1. Forgalmi engedély, illetve rendszámtábla cse réje esetén:
• az előző rendszámtáblát, illetve forgalmi engedélyt,
• a forgalmi engedély illetékének megfizetését
tanúsító igazolást, illetve a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.
2. Üzembentartói jog bejegyzése, illetve változá sa esetén:
• a vagyoni értékű jog bejegyzését megalapozó
okiratot,
• az előző forgalmi engedélyt,
• a forgalmi engedély illetékének megfizetését
tanúsító igazolást, ha új okmány kerül kiállításra.
3. Karosszéria, alvázszámot hordozó szerkezeti
elem cseréje, illetve járműátalakítás esetén:
• fődarab származását igazoló okiratot vagy
számlát,
• külföldről származó használt alváz beépítése
esetén a származás-ellenőrzés megtörténtét
igazoló határozatot,
• a Műszaki Adatlapot,
• a jármű forgalmi engedélyét,
• a törzskönyvet, ha az kiadásra került,
• a forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.
4. Jármű azonosító jellel történő utólagos ellátá sa nyilvántartásba vételének esetén:
• az engedélyező határozatot,
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• a Műszaki Adatlapot,
vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító
• a jármű forgalmi engedélyét,
igazolást,
• a törzskönyvet, ha az kiadásra került,
• az A/3. pontban meghatározott esetben – al• a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illevázszámot hordozó elem cseréje esetén – az
tékének megfizetését tanúsító igazolást.
előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét iga5. A V kezdő betűjelű rendszámtáblával történő
zoló határozatot,
forgalomba helyezés esetén:
• az A/3. és A/6. pontban meghatározott eset• a II. fejezet 1., illetve 2. pontjában meghatároben – a külön jogszabályban meghatározott
zottak szerinti okmányokat,
gépjármű átalakítása esetén – a regisztrációs
• a vámhatóság engedélyét.
adó megfizetéséről szóló igazolást,
6. Motorcsere esetén:
• az A/7. pontban meghatározott esetben a me• a motor tulajdonjogának jogszerű megszerzézőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
sét igazoló okiratot,
szerv által külön jogszabály alapján megálla• a Műszaki Adatlapot,
pított regisztrációs számot, valamint a kötele• a jármű forgalmi engedélyét,
ző gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésé• a törzskönyvet, ha az kiadásra került,
nek igazolását.
A vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyinté • a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illezés során szükséges okmányok:
tékének megfizetését tanúsító igazolást.
7. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla
A kérelemhez csatolni kell:
1. Új, kezdő vezetői engedély esetén:
használata és ideiglenes fogalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtása esetén:
• az egészségügyi alkalmassági véleményt,
• az ügyfél nyilatkozatát a felvenni kívánt rend• a vezetői engedély kiállítása illetékének megszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtábláfizetését tanúsító igazolást.
2. Csere, illetve új kategória megszerzése esetén:
ra kötelezett járművek darabszámára, gyártmányára, típusára és egyedi azonosíthatósá• a kiadás alapjául szolgáló előző vezetői engegára vonatkozó adatokkal,
délyt,
• az ügyfél nyilatkozatát az M betűjelű ideigle• az egészségügyi alkalmassági véleményt,
nes rendszámtáblával közúton közlekedő jár• a vezetői engedély kiállítása illetékének megművek biztonságos közlekedésre való alkalfizetését tanúsító igazolást.
3. Pótlás esetén:
masságáról,
• a vezetői engedély elvesztéséről, eltulajdoní• az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről
tásáról, megsemmisüléséről szóló jegyzőszóló igazolást,
könyvet,
• a mezőgazdasági erőgép gépkönyvéről, típus• a vezetői engedély kiállítása illetékének megbizonyítványáról vagy a Műszaki Adatlapról
fizetését tanúsító igazolást.
készült – ügyintéző által hitelesített – másola4. PÁV kategória megszerzésének nyilvántartot.
8. Forgalmi engedély vagy törzskönyv pótlása tásban történő rögzítése esetén a PÁV határoza tot.
esetén:
5. Külföldi hatóság által kiállított vezetői enge • az okmány elvesztéséről, eltulajdonításáról,
dély cseréje, honosítása esetén:
megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyvet,
• a külföldi hatóság által kiállított vezetői enge• a forgalmi engedély vagy törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.
délyt és annak hiteles fordítását,
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
• az e rendeletben meghatározott esetben
• az ügyfél-azonosító okmányt,
egészségügyi alkalmassági véleményt,
• az A/1. és az A/7. pontban meghatározott
• a vezetői engedély kiadását megalapozó nyieset kivételével az igazgatási szolgáltatási díj
latkozatot tartalmazó okiratot.
A vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintébefizetéséről szóló igazolást,
• az A/2. pontban meghatározott esetben a va- zés során be kell mutatni:
• személyazonosítására alkalmas okmányt,
gyoni értékű jog megszerzése után fizetendő
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• a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló
hatósági igazolványt,
• külföldi esetén a szokásos tartózkodási hely
országát igazoló okmányt,
• az új, kezdő vezetői engedély kiadása, új kategória megszerzése, illetve külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása esetén az e rendeletben meghatározott tanfolyammentes gyakorlati, illetve elméleti vizsgakötelezettség teljesítésének igazolására a sikeres vizsga tényét tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított vizsgalapot, illetve vizsgaigazolást.
A Magyar Közlöny 114. számában jelent meg a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X.6) Korm. rendelet, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló
289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 164/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet – amely
2009. 08. 22-én lépett hatályba, melynek értelmében:
az árvaellátásra való jogosultság szempontjából
az unokával azonos módon kell figyelembe venni
a dédunokát és az ükunokát is.
Az egyszeri segély akkor engedélyezhető, ha a
kérelmező havi jövedelme nem haladja meg
- a 65.000 forintot, ha a kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
- a 75.000 forintot, ha a kérelmező egyedül él.
Az ONYF főigazgatója rendkívül indokolt esetben a meghatározott feltételek hiányában is engedélyezheti a nyugellátás méltányosságból történő
megállapítását vagy emelését azzal, hogy nem
engedélyezhető emelés, ha a nyugellátás és a
rendszeres pénzellátás havi összege meghaladja a
75 000 forintot, vagy segély méltányosságból történő kifizetését azzal, hogy az engedélyezett segély összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott – az évközi emelésekkel növelt – legkisebb összegének háromszorosát.
A Magyar Közlöny 118. számában jelent meg a
Magyar Nemzeti Bank elnökének a jegybanki
alapkamat mértékéről szóló 24/2009. (IX. 28.)
MNB rendelete értelmében a jegybanki alapka mat mértéke 7,5 %, mely 2009. szeptember 29-én
lépett hatályba. Ugyanezen számú közlönyben jelent meg, a szociális és munkaügyi miniszter a
2010 évi munkaszüneti napok körüli munkarend ről szóló 20/2009. (IX. 28.) SZMM rendelete, mely
szerint a 2010 évi munkaszüneti napok körüli – a
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naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó
– munkarend a következő:
december 11. szombat munkanap
december 24. péntek
pihenőnap.
A Magyar Közlöny 122. számában jelent meg és
lépcsőzetesen több időponttal – 2009. szeptember
1., október 1., és 2010 január 1. napján lép hatályba – az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 173/2009. (VIII.
29.) Korm. rendelet, amely (többek között) a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1977. (IX. 10)
Korm. rendeletet (Gyer.) módosította akként,
hogy a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által
előidézett súlyos veszélyeztető magatartása miatt
indult eljárásban a gyámhatóság a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása miatt indult eljárásban a gyámhatóság a
haladéktalanul elkészített környezettanulmányt
követően soron kívül megteszi a gyermek védelme érdekében szükséges intézkedéseket. A gyermek ismételt bántalmazása, elhanyagolása és
egyéb más súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén a kérelmet nem lehet kizárólag azon az alapon érdemi vizsgálat nélkül elutasítani, hogy a
hatóság a kérelmet érdemben már elbírálta, és
változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett
ugyanazon jog érvényesítésére irányuló újabb kérelmet nyújtottak be.
Kiegészítette a jogalkotó a korábban hatályos
örökbefogadási engedélyezési eljárás szabályait.
Kiegészült a Gyer. 82. §-a (5) bekezdése az alábbi d) ponttal: A jegyző, illetve a gyámhivatal a
gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó intézkedést tesz, ha a gyermek veszélyeztetettsége
elsősorban elhanyagolása miatt áll fenn, de alaposan feltételezhető, hogy a családi pótlék célzott
felhasználásával a gyermek szükségletei családi
környezetben biztosíthatók, így különösen a szülő gondoskodik a gyermek bölcsődei, óvodai, iskolai étkeztetéséről, élelemmel, ruházattal és fejlesztő eszközökkel (játékkal) történő ellátásáról,
képességeinek fejlesztéséről.
A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó
intézkedések kiválasztásánál figyelembe kell venni a veszélyeztetettség jellegét, okát, mértékét.
Módosultak a védelembe vétel felülvizsgálati
szabályai is. Terjedelmi okok miatt, itt csak figyelem felhívásként teszem közzé, majd a hímondó
következő számában adok részletes tájékoztatást
arról, hogy a Gyer. XII. fejezete kiegészült a
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91/A.-91/E. §-okkal a családi pótlék természetbe ni formában történő nyújtására vonatkozó ren delkezésekkel.
Változtak a gyermekek átmeneti nevelésbe véte le szabályai is. Az egyes szociális tárgyú kormány
rendelet módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.)
Korm. rendelet többek között módosította a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabili tációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szoci ális intézményekben ellátott személyek állapotá nak felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.)
Korm. rendeletet, amely 2009. szeptember 1-jén
lépett hatályba.
Szintén 2009. szeptember 1-jén lépett hatályba a
családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.
törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet módosítása a 176/2009. (VIII. 29.)
Korm. rendelet, a Magyar Közlöny 122. számában
való kiadásával, amely a családtámogatási eljárá sok általános szabályait határozza meg, továbbá a
kérelmek tartalmi kellékeit, így pl. családi pótlék,
(saját jogon) a gyermekgondozási segély, (nagyszülő részére) gyermeknevelési támogatás, anya sági támogatás vonatkozásában.

ci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irány elv átültetésével összefüggésben egyes kormányrend el etek mód osításá ról és hatál yon
kívül helyezéséről,
• 183/2009. (IX. 10. ) Korm. rendelet az Új Ma gyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatási előleg fizetéséhez
kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról,
• 184/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigaz gatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség
megállapításáról
szóló
180/2005. IIX. 9) Korm. rendelet módosításáról,
• 185/2009 (IX. 10.) Korm. rendelet a hatósági
közvetítőkről,
• 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a bejelentés
köteles szolgáltatási tevékenységek tekinteté ben a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő
bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét
ellátó hatóságok általános kijelöléséről,
• 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigaz gatási hatósági eljárás megindulásáról szóló
értesítés érdekében vezetett elektronikus
ada tbázis létrehozásáról, vezetéséről, vala mint az adatbázis alapján történő értesítésről,
• 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigaz gatási hatósági eljárás irataiban lévő szemé lyes és védett adatok megismerhetetlenné té teléért, valamint az ilyen módon kivonatolt
iratokról való másolat készítésért fizetendő
költségtérítésről.

A Magyar Közlöny 121. számában jelent meg az
elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak
nemzeti felosztási tervéről szóló 164/2006. (VIII.
16.) Korm. rendelet módosításáról szóló
170/2009. (VIII. 28.) Korm. rendelet, melynek értelmében:
Segélyhívó számok: háromjegyű rövid számok,
melyek segélyhívó szolgálatok (mentők, tűzoltóA Magyar Közlöny 129. számában jelent meg az
ság, rendőrség) elérését teszik lehetővé. A segélyhívó számok hívása a hívó fél részére díjmentes. építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
104 mentők
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint az in 105 tűzoltóság
gatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításá 107 rendőrség
ért, az összevont eljárásért és az integrált eljárá 112 egységes európai segélyhívószámon
sért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
érhetőek el.
szóló 197/2009. (IX. 15.9 Korm. rendelet, amelyek
A Magyar Közlöny 127. számában megjelent, 2009. október 1-jén lépnek hatályba.
2009. október 01. napján hatályba lépett jogsza A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, vabályok:
lamint a szociális és munkaügyi miniszter
• 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a Közigaz - 21/2009. (IX. 15.) NFGM-SZMM együttes rendegatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános lete a termékek eladási ára és egységára, továbbá
szabályairól szóló (Ket.) 2004. évi CXL. tör- a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes sza vény módosításáról szóló 2008. évi CXI. tör- bályairól szóló 4/2009. (I. 30) NFGM-SZMM
vény hatálybalépésével, valamint a belső pia - együttes rendelet módosítása szerint:

2009. szeptember

Csanyi Hírmondó

a termék eladási árát a terméken, annak csomagolásán vagy a termékhez egyéb módon rögzítve,
vagy közvetlenül a termék mellett elhelyezett
egyedi árkiíráson vagy a fogyasztó számára a
megvenni kívánt termék kiválasztásakor könynyen hozzáférhető árjegyzéken (ideértve az étel-,
illetve itallapot is) fel kell tüntetni.
A kereskedelemről szóló törvényben meghatározott vendéglátás keretében értékesített termék
vonatkozásában az eladási árat vagy az egységárat kell feltüntetni.
A termék egységárát, ha az nem egyezik meg a
termék eladási árával, terméken, annak csomagolásán vagy a termékhez egyéb módon rögzítve,
vagy közvetlenül a termék mellett elhelyezett
egyedi árkiíráson vagy a fogyasztó számára a
megvenni kívánt termék kiválasztásakor könynyen hozzáférhető árjegyzéken (ideértve az étel-,
illetve itallapot is) kell feltüntetni.
Az egységárat:
• a térfogatra értékesített terméknél literenként
(Ft/l), vagy – ha ez a termék jellegéből adódóan megkönnyíti az összehasonlítást – milliliterenként ( Ft/ml), centiliterenként ( Ft/cl) deciliterenként (Ft/dl), illetve köbméterenként
(Ft/m3),
• a tömegre értékesített terméknél kilogrammonként (Ft/kg), vagy ha ez a termék jellegéből adódóan megkönnyíti az összehasonlítást
– grammonként (Ft/g), dekagrammonként
(Ft/dkg) vagy tonnánként (Ft/t),
• a hosszúságra értékesített termékeknél méterenként (Ft/m), vagy – ha ezt a termék jellegéből adódóan megkönnyíti az összehasonlítást
– milliméterenként (Ft/mm) vagy centiméterenként (Ft/cm), kell feltüntetni. Az olyan
vendéglátó üzlet esetében, ahol a vendéget a
felszolgáló közreműködésével szolgálják ki,
az üzlet étel- és italválasztékához kapcsolódó
eladási árakat, illetve egységárakat bemutató
árjegyzéket az üzlet bejáratán kívül, annak
közelében is el kell helyezni.
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A Magyar Közlöny 135. számában jelent meg a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil vántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a
kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, va lamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgálta tási díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM
együttes rendelet módosításáról szóló 45/2009.
(IX. 25.) IMR-MeHVM együttes rendelet, valamint egyes igazgatási szolgáltatási díjat megálla pító rendeletek módosításáról szóló 46/2009. (IX.
25.) IRM rendelet, melyek 2009. október 1-jén lépnek hatályba.
A jogszabályok tartalma www.magyarkozlony.
hu linken hozzáférhető, továbbá személyesen is
állok rendelkezésre a jogszabályban foglaltak jogértelmezése kérdésében.
Tisztelt Asszonyom/Uram!
Hivatkozással a villamos energiáról szóló 2007.
évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet 24. §-a (4) bekezdése a) pontjára, az alábbiakról tájékoztatom:
A lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná
válás megelőzése érdekében a legnehezebb anyagi körülmények között élők speciális védelmet érdemelnek - az energiaszolgáltatás tekintetében is.
Ennek eleget téve - az Európai Unió előírásai
alapján - került bevezetésre az ún. védendő fogyasztók intézménye a villamosenergia (2008. január 1-től), illetve a gázszolgáltatás (2009. január
1-től) tekintetében.
Ezen belül két kategóriát - a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók csoportját
– különítik el a jogszabályok:
I. Szociálisan rászoruló fogyasztó

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXIV.
törvény (a továbbiakban: Vet.) és 273/2007.
(X.19.) számú végrehajtási kormányrendelete alkalmazásában szociálisan rászoruló fogyasztónak
A Magyar Közlöny 131. számában jelent meg a azt a természetes személyt kell tekinteni, aki,
közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló vagy akinek a háztartásában élő személy:
49/1999. 8III. 26.) Korrm. rendelet módosításáról
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokszóló 200/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet, amely
ról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban:
2009. szeptember 22-én lépett hatályba.
Szt.) 32/B. §-a
szerinti időskorúak járadékában részesül,
A Magyar Közlöny 133. számában jelent meg a
társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
b) az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására
jogosult,
módosításáról szóló 2009. évi LXXXIX. törvény,
amely 2009. szeptember 30-án lépett hatályba.
c) az Szt. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban részesül,
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d) az Szt. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban része Milyen jogosultságok illetik meg a szociálisan
sül,
rászoruló fogyasztókat?
A szociálisan rászoruló fogyasztót különösen az
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a további- alábbi kedvezmények illetik meg:
1.) részletfizetéshez, fizetési haladékhoz,
akban: Gyvt.)
2.) előre fizető mérőhöz való jog.
19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül,
Mit is jelentenek ezek?
f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támoRészletfizetéshez, fizetési haladékhoz
gatásban részesült, a támogatás megállapítá• A szociálisan rászoruló fogyasztó a részére kisától számított 3 éven keresztül, vagy
küldött és ki nem fizetett számla, fizetési hag) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos
nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a
tárideje illetve a későbbiekben ki nem fizetés
gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós
miatt kapott kikapcsolásra vonatkozó felszólínevelésbe vett gyermeket.
tás fizetési határidejének lejárta közötti időA közérthetőség érdekében fontos kiemelni a
szakban írásban kérheti a részletfizetési kedháztartás és a lakossági fogyasztó fogalmat:
vezményt, illetve fizetési haladék alkalmazáA háztartás fogalmát a szociális igazgatásról és
sát a szolgáltatótól. Az őt ellátó villamosenerszociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv.
gia kereskedő vagy egyetemes szolgáltató a
(a továbbiakban: Szt.)
fogyasztó fizetési kedvezményre vonatkozó
4. §-a (1) bekezdés f) pontja szerint – „háztartás:
kérelmét 15 napon belül érdemben köteles
egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakómegválaszolni.
hellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező sze• Részletfizetési kedvezmény és fizetési halamélyek közössége” - kell értelmezni.
dék csak olyan szociálisan rászoruló fogyaszA Vet. 3. §-a (19.) pontja értelmében „lakossági
tót illet meg, aki vállalja, hogy a részletfizetés,
fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása fizetési haladék igénybevételének időtartama
egy felhasználási helyet képező, lakás céljára
alatt elfogyasztott villamos energia ellenértékhasznált lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi
ét, a tartozás részösszegeit, illetve a tartozás
ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fohalasztott összegét határidőben kiegyenlíti.
gyasztása céljára vásárol villamos energiát a villaRészletfizetési kedvezmény, illetve fizetési hamos energia vételezésére megkötött szerződés
ladék 12 naptári hónapon belül egy alkalomalapján, és az így vásárolt villamos energiával
mal illeti meg a fogyasztót.
nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági
• Amennyiben a szociálisan rászoruló fogyasztevékenységet.”
tó a részletfizetési, illetve fizetési haladékra
Hány felhasználási helyen lehet gyakorolni a
vonatkozó megállapodás feltételeit megszegi,
védettséggel járó jogokat?
a villamosenergia-kereskedő, illetve az egyeA védettséggel járó jogokat csak egy felhasznátemes szolgáltató jogosult a részletfizetésre, illási helyen lehet gyakorolni, a védendő státusz
letve fizetési haladékra vonatkozó megállapoalapjául szolgáló ok fennállását pedig minden év
dás azonnali hatályú felmondására. A részletmárcius 31-ig ismételten igazolni kell (az ehhez
fizetés, fizetési haladék időtartama alatt a
szükséges adatlapot a szolgáltató megküldi az
kedvezménnyel érintett díjfizetési kötelezettérintettnek). Aki mindkét jogosulti kategória (I-II.
ség vonatkozásában a fogyasztót kamatfizetépont) feltételeinek megfelel, vegyesen is igénybe
si kötelezettség nem terhelheti.
veheti a kedvezményeket. Amennyiben a szociá• A részletfizetés időtartama nem lehet kevelisan rászoruló fogyasztó a vele egy háztartásban
sebb, mint az igénylést megelőző 12 hónapélő közeli hozzátartozójára tekintettel kéri felvéban számlázott fogyasztásból számított
– egy havi átlagfogyasztás ellenértékét meg
telét az elosztói engedélyes nyilvántartásába, a
nem haladó tartozás esetén két hónap,
közeli hozzátartozó sem jogosult egy másik fel– 3 havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem
használási hely tekintetében nyilvántartásba véhaladó tartozás esetén öt hónap,
telét kérni.
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– 3 havi átlagfogyasztást meghaladó tartozás
esetén hat hónap.
• A fizetési haladék időtartama legfeljebb 30
nap.
• A részletfizetés, fizetési haladék tekintetében
a jogszabályban leírtak csak a fogyasztó javára lehet eltérni.
Előre fizető mérőhöz való jog
• A részletfizetés, illetve a fizetési kedvezmény
biztosítása mellett a villamosenergia-kereskedőnek, illetve az egyetemes szolgáltatónak –
az elosztóval történő egyeztetés mellett – fel
kell ajánlania az előre fizető mérő felszerelésének lehetőségét.
• Amennyiben a fogyasztó részletfizetési kedvezményben, vagy fizetési haladékban részesült és annak feltételeit nem teljesíti, a kereskedő vagy egyetemes szolgáltató a további fogyasztást előre fizető mérő felszereléséhez
kötheti. Az előre fizetős mérők felszerelésének
költségeit az elosztói engedélyesek viselik.
• A villamosenergia-kereskedő, illetve az egyetemes szolgáltató – az elosztóval együttműködve – gondoskodik az előre fizető mérők
működtetésének (feltöltésének) az ügyfélszolgálatain és elektronikus úton történő biztosításáról.
• Az elosztó köteles az előre fizető mérő felszerelésével egyidejűleg a szociálisan rászoruló
fogyasztót írásban tájékoztatni az előre fizető
mérő használatával kapcsolatos tudnivalókról, illetve az erre vonatkozó szerződési feltételekről.
Kikapcsolható-e a szociálisan rászoruló fo gyasztó a villamosenergia ellátásból?
Igen, speciális szabályok mentén. A Vet. 47. § (7)
bekezdése szerint:
„A villamosenergia-kereskedő a lakossági fogyasztók villamosenergia-ellátásból történő kikapcsolását fizetési késedelem esetén kizárólag
az alábbi feltételek együttes fennállása esetén jogosult kezdeményezni a lakossági fogyasztóval
kötött csatlakozási szerződésben részes hálózati
engedélyesnél:
a) a lakossági fogyasztó legalább három havi
számlatartozást halmozott fel,
b) a villamosenergia-kereskedő által, fizetési
haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetések a lakossági fogyasztóval nem vezettek eredményre,
c) a villamosenergia-kereskedő a tartozásról és
a kikapcsolás lehetőségéről a lakossági fogyasztót legalább háromszor, írásban értesí-
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tette, és az értesítésben a lakossági fogyasztó
figyelmét felhívta a szociálisan rászoruló fogyasztókat az e törvény és külön jogszabály
alapján megillető kedvezményekre, valamint
az előre fizető mérő felszerelésének a lehetőségére”.
Mindezek előtt azonban a villamosenergia-kereskedőnek kikapcsolásról szóló értesítést kell
küldenie a fogyasztó részére. A villamosenergiakereskedő a tartozás fennállásáról a kikapcsolást
megelőző, a Vet. 47. §-a (7) bekezdése c) pontja
szerinti második írásbeli értesítés fogyasztó részére történő megküldésével egyidejűleg a tartozás fennállásáról írásban vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek
megfelelően elektronikusan értesíti a felhasználási hely szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzőjét (a továbbiakban: jegyző) és felhasználási hely szerint illetékes gyámhiavatalt.
Az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon
belül a jegyző köteles felhívni az érintett fogyasztó figyelmét arra, hogy a fizetési késedelem a Vet.
47. §-a (7) bekezdésében foglalt feltételek fennál lása esetén a villamosenergia-ellátásból történő
kikapcsolást eredményezheti. Tájékoztatást nyújt
a védendő fogyasztókat megillető kedvezmé nyekről és a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel kérelmezésének módjáról, továbbá a fogyasztó részére megküldi a 23/a számú melléklet szerinti adatlapot, melyen az adott
felhasználási hely tekintetében egyidejűleg igazolja, hogy a fogyasztó a Vet. tekintetében szociá lisan rászoruló személynek minősül.
Alapvető feltétel, hogy a szolgáltató az érintett
fogyasztót - kérelmére - nyilvántartásába felvegye. Ehhez az alábbi lépések szükségesek:
• a regisztrációhoz szükséges 23/a számú mel léklet szerinti adatlap fogyasztóra vonatkozó
részének fogyasztó általi kitöltése és aláírása;
• a fogyasztó által kitöltött és aláírt, és a jegyző
által leigazolt 23/a számú melléklet szerinti
adatlapot a kézhezvételtől számítva a fo gyasztó által haladéktalanul! (postai úton,
vagy személyesen) be kell nyújtani a szolgál tató ügyfélszolgálatára, ahol 8 napon belül
kötelesek a regisztrációt megtenni.
Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó a rászorultságát az illetékes elosztói engedélyes felé igazolta, az elosztó köteles a szociálisan rászoruló fogyasztót a rászorultság igazolását követő 8 napon
belül nyilvántartásba venni, és a nyilvántartásba
vételről a fogyasztóval jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedőt/egyetemes szolgáltatót a
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Jegyzõi tájékoztatás

Jogszabályi változásokról
fogyasztóval egyidejűleg értesíteni.
A „kikapcsolási védelem“ és - ennek következFontos kiemelni, hogy amennyiben a nyilván- tében - az előrefizető mérő ezen fogyasztókat is
tartásba vétel alapjául szolgáló körülmény csak megilleti, a szociálisan rászoruló fogyasztóknál
határozott ideig áll fenn, és annak meghosszabbí- részletezett feltételekkel.
tását a fogyasztó nem igazolja, az igazoló iratban
Jogszabályi háttér
meghatározott véghatáridő lejártát követő 8 napon belül az elosztó az érintett fogyasztót törli a
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
védett fogyasztók nyilvántartásából.
(64-65. §-a) és végrehajtási rendelete: 273/2007.
II. Fogyatékossággal élő fogyasztónak
(X. 19.) Korm. rendelet (30-37. §-a), a szociális
minősül az, aki
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód.
a) fogyatékossági támogatásban részesül,
1993. évi III. törvény (4. §-a, 32/B. §-a, 33. §-a, 38.
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy
§-a, 40-44. §-a), a gyermekek védelméről és a
c) aki után szülője vagy eltartója magasabb ösz- gyámügyi igazgatásról szóló mód. 1997. évi
szegű családi pótlékban részesül.
XXXI. törvény (19. §-a, 25. §-a, 54. §-a), valamint a
Igénybe vehető kedvezmények:
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta• különleges bánásmód a méréssel, leolvasás- lános szabályairól rendelkező mód. 2004. évi
sal, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban CXL. törvény.
(pl. készpénzben történő számlakiegyenlítés a
felhasználási helyen, az általánostól eltérő
Kérem a tájékoztatásomban foglaltak szíves tumérőhely-kialakítás, a számla értelmezéséhez domásul vételét és az abban foglaltak szerinti –
nyújtott egyedi segítség stb.) - csak akkor, ha érintettek általi – maradéktalan teljesítését a szolnincs a háztartásban fogyatékossággal élőnek gáltatás további zavartalan igénybevétele érdenem minősülő személy,
kében.
• szükségáramforrás (a tervezett üzemszünet
Tisztelettel:
Kató Pálné
idejére), illetve szünetmentes áramforrás (váratlan üzemzavar következményeinek megjegyző
előzése céljából).

Pályázati felhívás! Pályázati felhívás!
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkérése alapján Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjeként az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve pályázati
felhívást teszek közzé, 2010. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön díjpályázatra felsőoktatási hallhatók számára,
2009/2010. tanév második és 2010/2011. tanév el ső félévére vonatkozóan.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2009. október 30.
A részletes pályázati felhívás a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján megtekinthető, a pályázati űrlap az Ügyfélszolgálati Irodán átvehető ügyfélfogadási napokon.
Csanytelek, 2009. szeptember 30.
Tisztelettel: Kató Pálné Jegyző

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselőtestülete pályázati felhívást tesz közzé a helyben
működő civil szervezetek 2010. évi működési
célú támogatására.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2010. október 31. (a benyújtási határidő túl lépése jogvesztő!)
A részletes pályázati felhívás és a benyújtandó
támogatási kérelemhez csatolandó egyéb dokumentációs anyag a Polgármesteri Hivatal Adó- és
Pénzügyi Irodáján átvehető ügyfélfogadási
napokon.
Csanytelek, 2009. szeptember 30.
Tisztelettel:
Forgó Henrik
polgármester
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dekében.
Mindhárom kategóriában meg
kell felelni a következő feltéte000,- Ft-ot (ez a 2009. márci- leknek is:
• A pályázó személy a
us 31. napján érvényes öregDÉMÁSZ szolgáltatási terüségi nyugdíjminimum kétletén fogyasztási hellyel renszerese), illetve
delkezik, vagy tartozás mi2. azok a fogyasztók, akik
att kikapcsolás és szerződés2009. 04. 16-ig jelentős tartofelmondás előtt rendelkezásuk miatt okot adtak a
zett,
szolgáltatás kikapcsolására • A pályázó személynek meg
de a kikapcsolás 2009. 04.
kell egyeznie az áramszám16-ig nem történt meg lán szereplő fogyasztóval és
amennyiben háztartásuk• A villamos energia felhaszban az egy főre eső átlagos
nálási hely a pályázó fohavi nettó jövedelem 2008gyasztó és család állandó
ban nem haladta meg az 57.
lakhelyét képezi (nem nya000,- Ft-ot (ez a 2009. márciraló, munkatelep, gazdasági
us 31. napján érvényes öreglétesítmény, stb.).
ségi nyugdíjminimum kétTájékoztatom a Tisztelt ügyfeszerese.). Ebbe a kategóriába tartoznak azok, akik a leket, hogy a Családsegítő renszolgáltatást még igénybe delkezésre áll, hogy segítséget
veszik és hátralékkal rendel- nyújtson a pályázatok elkészítékező "védendő" fogyasztók. sében. Szükséges adatok: az
3. azok a szolgáltatásért rend- együttlakók személyes adatai,
szeresen fizető, de alátá- jövedelmi forrásai, és a fogyaszmaszthatóan súlyos szociá- tási hely adatai. Kérem az esetlis helyzetbe került védendő leges várakozási idő csökkenése
fogyasztónak minősíthető érdekében időpontot a 20/490fogyasztók, akik kiegészítő 09-87 telefonszámon egyeztetni
támogatást igényelnek élet- szíveskedjenek.
Kopasz Imréné családsegítő
vitelük megkönnyítése ér-

Pályázati felhívás!
Villanyszámla tartozás, avagy
fizetési nehézséget okozó támogatás elnyerésére
A Családsegítő Szolgáltatás értesíti a Tisztelt érdekelteket,
hogy pályázatot lehet benyújtani a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz 2009. október 1-től október 31. napjáig villanyszámla
tartozás, avagy fizetési nehézséget okozó támogatásra. Pályázatokat csak internetes felület felhasználásával lehet elküldeni.
Postai úton beérkező pályázatok automatikusan elutasításra
kerülnek.
Pályázatot nyújthatnak be
azok a magyar állampolgárságú
lakossági fogyasztók, akik a
DÉMÁSZ szolgáltatási területén
Békés és Csongrád megye területén laknak és az alábbi feltételek egyikének megfelelnek:
1. azok a szolgáltatásból 2009.
04. 16-át megelőzően kikapcsolt fogyasztók, akiknek
háztartásában az egy főre
eső átlagos havi nettó jövedelmének összege 2008-ban
nem haladta meg az 57.
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TÁ J É K O Z TATÁ S
Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft Csanyteleken
a Polgármesteri Hivatal dísztermében 2009. október 28. napon
tart ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 között.

Rekviem
Temetkezési Vállalkozás
Csanytelek, Kossuth u. 34.
Éjjel-nappali ügyelet: 06-30/5755521
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Közösségek napja
A Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete 2009.
szeptember 18. napján szervezte meg a „Közösségek napját”. A gyermekek örömmel vették birtokukba a légvárat és vettek részt a kézműves foglalkozásokon. A parlagfűvel kapcsolatos totón értékes
ajándékokat kaptak, mely ajándékokat az ÁNTSZ
Szentes- Csongrád- Kisteleki Kistérségi Intézete
adományozta Egyesületünknek az „Egészségünk
védelmében, jövőnk érdekében” program keretében.
A rendezvényt támogatta az Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program keretében. Az illetékes
Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI) vezetője és a
LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) munkaszervezet munkatársainak közreműködésével a rendezvény területén elhelyezett ÚMVP-standon - a
rendezvény ideje alatt - információt nyújtottak és
tájékoztatták az érdeklődőket, valamint a sátorban
az ÚMVP-hez és a LEADER HACS munkájához
kapcsolódó szóróanyagokhoz juthattak a látogatók. A gyermekek rajzoltak, a családok a programmal kapcsolatos totót töltöttek ki. A jól tippelők pólót, kártyát, lufit, és egyéb ajándéktárgyakat, valamint értékes könyveket kaptak. Az ajándékokat az
ÚMVP, a könyveket a Tappancs Magazin ajánlotta
fel a rendezvényen résztvevőknek.
A Kulturális műsorban felléptek: a Csanyteleki
Kéknefelejcs Népdalkör, a helyi óvónők, valamint a

program meglepetés művésze, Szandi. A délután
folyamán két bohóc szinte szünet nélkül hajtogatta
a lufikat a gyermekek nagy-nagy örömére, a hangosítást és a zenét Erhard Gyuszi biztosította. A
rendezvény egy közös vacsorával zárult.
Jelentős a rendezvény közösség formáló ereje. A
rossz idő ellenére sokan megjelentek a helyszínen.
A családok egy napra elfeledték mindennapos
gondjaikat és közvetlenül megismerhették az
ÚMVP program jelentőségét, fontosságát.
Kopasz Imréné elnök

Száll az ének szájról-szájra
Egy évvel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal rendeztük
meg az I. Alsó-Tisza menti Népdalköri Találkozót, bízva abban,
hogy ezután évről-évre vendégül
tudjuk látni a dalos barátainkat,
műsorainkkal gyönyörködtetni a
népdalkedvelő csanytelekieket
is. Akkor még nem tudtuk, hogy
milyen gazdasági nehézségek
előtt áll ország-világ, és milyen
nehéz lesz egy újabb találkozó
megszervezése. A nehézségek ellenére kitűztük a találkozó időpontját szeptember 26.-ára és
nagy lelkesedéssel láttunk a szervezéshez. Szerettük volna, ha az

emberek széles rétegei is tudomást szereznek rendezvényünkről, ezért a számos plakát mellett
a Csanyi Hírmondó augusztusi
számában is közzé tettük meghívásunkat. Nagy örömünkre 10
népdalkör fogadta el meghívásunkat, és jött el szeptember 26án du. 2 órára a tornaterembe,
amely ünnepi díszben pompázott. A résztvevő csoportok a következők voltak:
Alkony Népdalkör – Mindszent, Bokréta Népdalkör –
Zsombó, Csongrádi Röpülj Páva
Kör, Kéknefelejcs NépdalkörCsanytelek, Őszirózsa Népdal-

kör és Gyöngyvirág Citerazenekar – Pálmonostora, Pengető Citerazenekar – Szentes, Rozmaring Népdalkör és Citerazenekar
– Tömörkény, Rozmaring Népdalkör – Szegvár, Tarjáni
Gyöngyvirág Népdalkör – Hódmezővásárhely, Tökmag Citerazenekar – Kiskunfélegyháza. A
Baksi Népdalkört egy szóló énekes, Túri Józsefné képviselte.
Népdalkörünk elsőnek lépett
színpadra, erre az alkalomra teljesen új műsorral készültünk, egy
Bartók és egy Kodály gyűjtötte
csokorral, illetve feldolgozással.
A két – nagyon igényes és na-
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gyon nehéz – népdalcsokrot mindenki véleménye szerint nagyon
jól adtuk elő. Ezután sorra lépett
színpadra a többi csoport, percről-percre fokozva a hangulatot.
A közel 3 órás műsor emléklapok- és virágátadására majd egy
közös, vidám népdal eléneklésével zárult. A program további részében önköltséges vacsorára láttuk vendégül a csoportokat és
vendégeinket. A finom étel fogyasztása közben és után a fergeteges jó hangulat fokozódott,
melyhez hozzájárult Kecskeméti
János remek szórakoztató zenéje,
és órákig „állt a bál.”
Úgy érzem, hogy rendezvényünk sikerében sokan közreműködtek. Köszönetünket fejezzük
ki a találkozó védnökének,

Csanyi Hírmondó
Csanytelek Község Önkormányzatának a jelentős anyagi támogatásért, amely nélkül nem tudtunk volna ilyen színvonalas találkozót szervezni.
Tisztelettel köszönjük Forgó
Henrik polgármester úr magánemberként és az önkormányzat
vezetőjeként nyújtott támogatását. Bár a találkozó fővédnökségét Bedő Tamás, Csongrád polgármestere, az Alsó- Tisza Vidék
Fejlesztésért Egyesület Elnöke
vállalta, sajnos nem tudott jelen
lenni, de az ő támogatását is köszönjük. Köszönjük Szabó Ferencnek a Szent László Általános
Iskola igazgatójának, hogy ismét
térítésmentesen
biztosította
számunka az iskola helyiségeit a
rendezvényhez. Végezetül sze-

Családi életutak
Csanyi Kádár Szél Lajos (szül:1860 körül) hoszszú évekig kubikusként kereste kenyerét. Felesége, Palatinus Veronika tizenkét gyermeket szült és
hetet - négy fiút, három leányt – nevelt föl. Öt
gyermekük csecsemő illetve kisgyermek korban
meghalt. Beosztással éltek, fölcseperedő gyermekeiket elszegődtették, így a családfő kubikmunkán keresett pénzéből megtakarítani is tudtak. Amikor Kádár Szél Lajos úgy látta, hogy elegendő pénzt gyűjtött össze, Péteri pusztán 50 hold
földet vett haszonbérbe. A századforduló táján, javakorabeli emberként vállalkozott az áttelepülésre. Állatokat, gazdasági szerszámokat, kocsit vásárolt. Az aranyhegy dűlői bérföld nagyobb része
szikes volt, amit legelőnek használt, kisebb részét
szántotta. 30-40 szarvasmarhát tenyésztett, 2 igásökröt is tartott, 2 lova volt és jelentős libatartása
(évente 90-100 db). A szikes legelő jórészét utóbb a
tanyaszomszédokkal összefogva 4-6 ökörrel feltörte, a friss gyeptörésben először kölest, majd
marhatenyésztésben hasznosuló takarmányrépát
termesztett. A gyeptörés évekig jól termett, csak
nehéz volt kapálni. Tíz év múlva a haszonbéres
földből 30-35 holdat megvásárolt.
Miután legidősebb fia megnősült, négy-öt évig
apjával együtt gazdálkodott, egy kenyéren élt családjával, majd apja kiadta a részét. Azután nősülő
fiainak és férjhez menő lányainak Kádár Szél Lajos már házasságkötésük után rendszerint odaad-
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mélyes köszönetemet fejezem ki
a Kéknefelejcs Népdalkör minden tagjának anyagi támogatásáért, aktív közreműködéséért, illetve az eredményes szerepléshez szükséges sok-sok próbán
való részvételért.
Remélem, jó szórakozást és maradandó élményt nyújtottunk
azoknak a csanytelekieknek, akik
jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt. A vidéki vendégek pedig szép emlékkel távoztak el
Csanytelekről.
Kodály Zoltánt idézve: „Számomra mindig az volt a fontos,
hogy népem hangját hallhatóvá
tegyem.”
Forgó Jánosné
Néknefelejcs Népdalkör
Vezetője

ta részesedésüket: a fiúk kb. két holddal több földet jussoltak, mint a lányai, akik bútort, ágyneműt
is kaptak.
1930 táján Kádár Szél Lajos házat épített a faluban és gondviselőjével (legkisebb fia családjával)
beköltözött a tanyáról. A falusi házat mesterember
irányításával, de családi összefogással építették:
„Minden vőnek és sógornak benne van a
munkája”
A bérelt földön álló, vert falú, nádtetős tanyát
Kádár Szél Vince (1904) örökölte. 1840-42-ben,
amikor a vadvizek elárasztották a határt, úgy
mentették meg a tanyát, hogy körül árkolták. Utána a tulajdonos földje magasabb fekvésű részére
új tanyát épített.
A kubikos munkásrétegből vállalkozása révén
kisgazdává erősödő Kádár Szél Lajos – unokája
szerint – különleges nyakas ember volt. Mivel
Csanyon sok Kádár nevű család élt, elhatározta, ha
már ő többre vitte, mint a csanyi Kádárok, nevében
is különbözni fog tőlük: „Nyakába vette a csíkos
tarisznyát, fölment Pestre a minisztériumba és kijárta, hogy neve mellé fölvehesse a Szél nevet is.”
Kádár Szél László (1932) leszármazottjai közül
többen örökölték a mobilitási készséget: továbbtanultak, s orvos, tanár, újságíró vált belőlük.
***
Kádár Szél Lajos családja történetét,
Juhász Antal kérdőívének felhasználásával,
Szűcs Judit kutatta fel.
Közreadta: Dr. Forgó István ( )
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PoliceMail
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
Információs Hírlevele
2009. szeptember
Az utóbbi időben sajnálatos
módon elszaporodóban vannak
Csongrád megye területén is a
trükkös lopások, a trükkös módon elkövetett csalások.
Az ilyen tevékenységből élők
eltérő módszerekkel dolgoznak,
azonban elkövetési technikájuk
hasonló. Áldozataikat igyekeznek úgy kiválasztani, hogy a lehető legkevesebb ellenállásra
számítsanak. Jellemzően jóhiszemű személyeket próbálnak
meg becsapni, magukat valamilyen intézmény, szolgáltató cég
alkalmazottjának kiadva. Különféle szolgáltatások ellátására hivatkozva, vagy valamilyen árút
kedvező áron eladásra kínálva
igyekeznek a lakók bizalmába
férkőzni. Céljuk, hogy bejussanak lakásába, ahol egy kis figyelemeltereléssel már a látható helyen lévő értékek feltérképezhetőek. A következő lépésük a figyelemelterelés, ami lehet például nagyobb címletű pénz felváltására hivatkozás, de lehet roszszullét színlelése is. Ekkor például egy pohár vízért küldik ki a
segíteni akaró tulajdonost, majd
pedig a kiszemelt, megszerzett
értékkel gyorsan távoznak.
Adott esetben a kevésbé tipikus, mondhatni különleges

módszerek is fogadó félre találnak. Károsítottak már olyan indokkal is idős embereket, hogy
sürgős orvosi ellátás igénybevételéhez nem áll rendelkezésre a
megfelelő összeg. Ebben az esetben a segítés jóérzésével több
százezer forintot adott át a sértet. Előfordult azonban olyan
eset is, hogy egészségügyi gyógymasszázs címén jutott be a tolvaj a lakásba, s míg az „ügyfél” a
relaxációt élvezte, eltűntek
arany és egyéb értékei.
Ezen típusú bűncselekmények
bi zal matl ansággal , od af i gyel és sel megelőzhetőek.
> A szolgáltatók munkatársai
sorszámozott, arcképes igazolvánnyal rendelkeznek!
Ezek az igazolványok a legtöbb szolgáltató esetében
csak személyi igazolvánnyal
együtt érvényesek, és azokat
az alkalmazottaknak felszólítás nélkül fel kell mutatniuk.
A munkatársak a lakók hibabejelentésére, esetleg a mérőórák ellenőrzése céljából kereshetik fel a lakosságot,
amelyek várható időpontját
azonban előre, postai úton
jelzik. A szolgáltatók közüze-

Bárka Csoport

mi díjaikat ma már kivétel
nélkül postai úton szedik be,
az esetleges javítási szolgáltatás díját pedig csakis a magát – a szolgáltató által kiállított – arcképes igazolvánnyal
igazoló, a szolgáltató által kiadott hivatalos számlát átadó munkatárs részére szabad
átadni.
> A kertkapu, a lakásajtó minden esetben be legyen zárva,
így tudjuk megválogatni azt,
hogy kit engedünk be a lakásunkba, ingatlanunkba. Lakótelepi lakás esetében mielőtt bárkinek ajtót nyitnánk,
a kitekintő nyíláson át nézzük meg, ki akar hozzánk bejönni, a bejárati ajtót minden
esetben fel kell szerelni biztonsági lánccal, amely használata során megóvja az ott
lakót attól, hogy illetéktelenek erőszakkal bemenjenek a
lakásba.
Lakásunkba csak olyan személyeket engedjünk be, akiknek
személyazonossága, tevékenységének hitelessége minden kétsé get kizárható!

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság

Bûnmegelõzési Osztály
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 22-24 sz.
Telefon: 62/562-400/11-65, 62/562-410
e-mail: mozesnetm@csongrad.police.hu

EGÉSZ ÉVBEN
AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA
ÉRDEKÉBEN
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SULIZSARU
(Kiadvány kisiskolásoknak)
A SULIZSARU tanácsai:
• A tanév során mindig időben kelj fel, reggeli zés nélkül soha ne indulj el otthonról!
• Amennyiben egyedül indulsz az iskolába, figyelmesen zárd be a lakás ajtaját, a kulcsokat
tedd biztonságos helyre, pédául a táska belső
zsebébe!
• Ha reggelente gyalog jársz, használd a kijelölt
gyalogátkelőt, azaz a „zebrát”.
• Ha busszal, villamossal közlekedsz, ügyelj értékeidre, mert a zsúfoltságot a zsebtolvajok
kihasználják.
• Kerékpározásnál használd az elsajátított közlekedési ismereteket. Csak védőfelszerelésben, megfelelően felszerelt biciklivel közlekedj. Menet közben a zenehallgatás, telefonálás eltereli a figyelmed!
• Az iskolai házirend betartása mindenkire vonatkozik!
• A testi épséged megőrzése a legfontosabb.
Igyekezz, hogy mások biztonságát se veszélyeztesd!
• Baleset, bármiféle baj esetén azonnal fordulj
tanárodhoz!
• Társaiddal való különféle nézeteltéréseid tisztázására, nem az erőszak a megoldás!
• Viccből, ugratásból se okozz senkinek bánatot, fájdalmat!
• Az iskola felszereléseinek, társaid taneszközeinek szándékos rongálása esetén, az okozott

kárt meg kell téríteni.
• Értékes tárgyakat nem érdemes magaddal
vinni, mert „alkalom szüli a tolvajt”!
• A talált tárgyaknak is mindig van gazdája…
• Ne kényszeríts másokat, hogy olyat tegyenek,
amit nem akarnak, de magadat se hagyd befolyásolni!
• Amikor tudomásodra jut, hogy veszélyes tárgyat hozott valaki az iskolába, azonnal jelezd
tanárodnak!
• A szünetekben bekövetkező balesetek egy része elkerülhető lenne, ha jobban figyelnétek
magatokra, vigyáznátok társaitokra.
• Hazafelé menet, ne állj szóba idegenekkel!
• Amennyiben úgy érzed, hogy veszélyben
vagy, kérj segítséget, hangos szóval hívd föl
magadra a figyelmet.
• Ne nyiss ajtót idegeneknek, amikor egyedül
tartózkodsz otthon. Számodra ismeretlen személyeknek még telefonon se adj semmiről felvilágosítást!
• Az Internet kinyitja a világot, ugyanakkor
észrevétlenül bajba sodorhat. Ne adj ki magadról teljes nevet, címet, telefonszámot, semmilyen személyes adatot ne szerepeltess!
Érezned kell, hogy fontos vagy!
Mindig tudd, hogy kikre számíthatsz –
szüleidre, tanáraidra, a védőnőre vagy
a SULIZSARUra.

FÖLDMÉRÉS!
• megosztások, telekhatár kitűzések,
• épületfeltüntetés,
• szolgalmi jog bejegyzés,
• művelési ág változás,
¬ 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

Csanytelek Község
Önkormányzata
eladásra kínál
BONTÁSBÓL
SZÁRMAZÓ
ÉPÍTÕANYAGOKAT
(vályog, tégla, faanyag).
Érdeklõdni:
Bori Sándornál
személyesen, vagy
a 20/230-6285
mobil számon.
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
Csokis Muffinok
Hozzávalók:
O 2 és fél bögre liszt,
O 1 csomag sütőpor
O 1 bögre kakaópor,
O 1 teáskanál fahéj,
O 2 alma reszelve,
O 10 dkg vaj
O 1 bögre cukor,
O 1 és fél bögre tej
O 1 tojás,
O 10 dkg csokoládé
Elkészítés:
A lisztet, sütőport, kakaót, fahéjat és az apró
darabokra vágott vajat összekeverjük, míg állaga morzsakupacra nem emlékeztet.
Hozzáadjuk a cukrot és a reszelt almát.
A tojást a tejjel kikeverjük, a csokit felolvasztjuk.
A tejes masszát, és az olvasztott csokit a
liszthez öntjük, majd óvatosan összekeverjük.
A kivajazott muffin formákat megtöltjük a
masszával. 180 fokon 15 percig (tűpróbáig)
sütjük. Tetejét ízlés szerint díszíthetjük.
Melegen és hidegen is egyaránt fogyasztható.
Hollóné Tündi receptje

VERS
Petőfi Sándor

Szeptember
végén
Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme, sötét hajam őszbe vegyül már,
A tél dere már megüté fejemet.
Elhull a virág, eliramlik az élet...
Ülj, hitvesem, ülj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sírom fölibe?
Ó mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?
Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt,
Letörölni véle könnyűimet érted,
Ki könnyedén elfeledéd hívedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!

Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző • Szerkesztette: Csányi Csilla, Lovas József
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, csanyihir@citromail.hu
Nyomdai munkák: SzVSz Kft. Nyomdaüzeme, Szentes • Felelős vezető: Szabó Csaba

