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Sok, vagy kevés…
Az elmúlt 4 hónapban igyekeztem részletesen
tájékoztatást adni Önöknek az elmúlt év beruházásairól, községünk vagyongyarapodásáról. Az
azóta eltelt időben jónéhányukkal beszélgetve rájöttem, hogy nem volt egészen pontos a tájékoztatás, nem hangsúlyoztam eléggé, hogy a falu költségvetéséből – mely nagyobb részben állami finanszírozásokból, kisebb részben az Önök által
befizetett adókból (ez utóbbi a múlt évben kb. 40
millió forint volt) tevődik össze – mennyit fordítottunk ténylegesen az egyes építkezésekre,
„mennyibe került az a falunak”.
Mint azt a decemberi Hírmondóban írtam, köz ségünk múlt évi vagyongyarapodása kb. 260 mil lió forintra tehető – tehát ilyen értékűek összességében a beruházások (a pályázatokon elnyert
pénzek, plusz a falu költségvetéséből hozzátett
rész).
Az egyértelmű tájékozódás érdekében most az
elkészült létesítményekre fordított önkormányzati részt fogom felsorolni:
– az Óvoda mindösszesen – a most leszállítás
alatt lévő berendezési tárgyakkal együtt
6.904.621,- Ft
– a Remény Gondozási központ mindösszesen
3.996.663,- Ft
– az Iskola 117 db nyílászárójának cseréje + 3
homlokzat hőszigetelése mindösszesen
4.530.754,- Ft
költségvetési pénz ráfordítását jelentette. (A saját erő felhasználásokat alapvetően a pályázatokban kötelezően előírt önerő – óvoda 10 százalék
(ennek felét, 5 százalékot még pluszban megnyertük az ÖM önerő kiváltó pályázaton), Remény 20
százalék, iskola 10 százalék –, valamint a pályázaton kívül, az ésszerű kivitelezés, illetve az energiatakarékosság érdekében hozzátett pénzek határozták meg.)
A fentieket összesítve elmondhatjuk tehát, hogy
a három elkészült beruházás a falunak
15.432.038,- (bruttó) forintjába került.

A felsorolást áttekintve meggyőződésem, hogy
a képviselő-testület 2009-ben is jól gazdálkodott
az Önök pénzével, a pályázatok pénzügyi adatai
egyébként nyilvánosak, az önkormányzat pénzügyi irodáján betekintésre rendelkezésre állnak.
A vagyongyarapítás mellett a szociális segélyezés jelentett községünk számára kiemelt feladatot
– melyet törvényi kötelezés alapján, beleszólási,
véleményezési lehetőség nélkül, mintegy „kifizetőhelyként” kellett végrehajtanunk.
Az ápolási díjra, rendelkezésre állási támogatásra, lakásfenntartásra, rendszeres szociális segélyre, időskorúak járadékára, és közcélú foglalkoztatásra összességében 85.915.768,- Ft-ot fizetett ki
önkormányzatunk, melyből mindösszesen
8.928.434,- Ft volt a község költségvetéséből származó pénz, a többit normatív módon biztosította
az állami finanszírozás.
A polgármesteri hatáskörben lévő segélyekre –
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, átmeneti
segély, temetési segély –, melyek megadását szintén törvényi kötelezettség szerint kell végezni (tehát ha a feltételeknek megfelel a kérelmező, a segély adása nem tagadható meg), 2009 évben
4.179.000,- Ft-ot fizetett ki önkormányzatunk,
amely teljes egészében „saját” költségvetési pénz.
A számokat alaposan áttekintve és értékelve
biztos vagyok benne, hogy mindenki ki tudja alakítani véleményét a vonatkozó jogszabályok
alapján működtetett önkormányzat múlt évi gazdálkodásáról, beruházásairól, a község működtetésének színvonaláról. Meggyőződésem, hogy a
múlt év eredményei bármely korábbi év gazdálkodásával bátran párhuzamba állíthatóak a „szégyenvallás” esélye nélkül – sőt, talán érdemes elgondolkodni a 2002 előtt kihagyott (elsősorban
útépítési) pályázati lehetőségekről, amelyeket
napjainkban már szinte bepótolhatatlanok megfelelő pályázati kiírás híján…
Forgó Henrik
polgármester
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Jegyzõi tájékoztatás

Jogszabályi változásokról
Tisztelt Csanyteleki Polgárok!
A Magyar Közlöny 169. számában jelent meg a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvény módosításáról szóló 2009. évi CXXI.
törvény, mely 2009. december 11-én lépett hatályba, valamint
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXXII. törvény, mely 2009. december 4-én lépett hatályba.
Ugyanezen számú közlönyben jelent meg a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003.
(X.1) Korm. rendelet módosításáról szóló 263/2009. (XI. 26.)
Korm rendelet, melynek értelmében:
Magánszemély csak játékos pirotechnikai terméket, valamint a kis és közepes tűzijáték terméket (a közepes tűzijáték
termékek esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és a római gyertya kivételével) birtokolhat, tárolhat, és
használhat fel. Magánszemély petárdát nem birtokolhat. A pirotechnikai tevékenység helye szerinti illetékes megyei rendőrkapitányság a pirotechnikai gyártási, állandó és ideiglenes
tárolási engedélyeket a tevékenység helye szerint illetékes helyi önkormányzat jegyzőjének tájékoztatás céljából megküldi.
Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet
nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően
értékesítheti, illetve megsemmisítését kezdeményezheti. A
kormányrendelet 2009. december 4-én lépett hatályba.
A Magyar Közlöny 170. számában jelent meg a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (VI.12.)
KöHÉM rendelet módosításáról szóló 66/2009. (XI. 27.)
KHEM rendelet, mely szerint: „Ha az ellenőrző szerv megállapítja, hogy a jármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár, vagy a járművel az előírt
hatósági engedély nélkül végeznek közúti közlekedési szolgáltatást, a forgalmi engedélyt érvényteleníti, a rendszámtáblát az érvényesítő címke és – ha van – a plakettet eltávolítja,
valamint ennek tényét elektronikus úton közli a nyilvántartóval. A rendelet 2009. november 28-án lépett hatályba.
Ugyanezen számú közlönyben jelent meg a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 67/2009. (XI. 27.) KHEM rendelet, mely
2009. november 28. napján lépett hatályba.
A Magyar Közlöny 171. számában jelent meg a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi
CXXV. törvény, mely 2010. július 1-jén lép hatályba.
Az Országgyűlés – figyelembe véve, hogy a hallássérült,
valamint a siketvak emberek a társadalom egyenrangú és
egyenjogú tagjai, elismerve a jelnyelv kulturális, közösségformáló erejét – a hallássérült és siketvak személyek nyelvi jogainak rögzítése és a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférésük biztosítása érdekében, a fogyatékossággal élő
személyek jogairól szóló egyezmény rendelkezéseivel összhangban a következő törvényt alkotja:
Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás:
Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást az a magyar állampolgársággal, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, valamint a bevándorolt és letelepedett hallássérült, illetve siketvak személy veheti igénybe,

a) aki magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
c) akinek hallássérülése legalább az egyik fülön meghaladja a 60 dB-t, vagy mindkét fülön a 40 dB-t, vagy
d) akinek fogyatékossága – BNO-10-es osztályozása szerint
– egyidejűleg a H54-es és a H90-es csoportba tartozik.
Az állam által biztosított térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás időkerete évi 36 000 óra, személyenként legfeljebb évi 120 óra.
Ugyanezen számú közlönyben jelent meg az egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi CXXVI.
törvény, mely 2009. november 28-án lépett hatályba, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2009. évi CXXVII. törvény, mely
2009. december 5-én lépett hatályba.
A Magyar Közlöny 173. számában jelent meg a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6) Korm. rendelet módosításáról szóló 266/2009. (XII. 1.9 Korm. rendelet, mely 2010. január 1-jén lép hatályba, és rendelkezései szerint
A mezőgazdasági őstermelő esetén annak bevételének a 6
százalékát kell keresetként, jövedelemként figyelembe venni,
amely bevétel 20 százaléka után a mezőgazdasági őstermelő
a 8,5 százalékos mértékű, nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíjbiztosítási járulékot, illetve a 9,5 százalékos mértékű, nyugdíjbiztosítási járulékot is magában foglaló nyugdíjjárulékot megfizette. A kapott borravaló 81 százalékát kell a havi átlagkereset meghatározásának keresetként, jövedelemként figyelembe venni.
Ha a nyugdíjfolyósító szerv a nyugellátást folyósítását a
pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése
útján teljesíti, a tárgyhónap 14-éig intézkedik a tárgyhavi
nyugdíjutalványoknak a kézbesítést végző szolgáltató részére történő átadásáról, amely a kifizetéseket a tárgyhónap utolsó napjáig, a nyugellátásban részesülőkhöz eljuttatott tárgyévi kifizetési naptár szerinti naptári napon teljesíti, számlára
utalással teljesíti, a tárgyhavi nyugellátásnak a fizetési számlán történő jóváírására a tárgyhónap 15-éig kerül sor.
Ugyanezen számú közlönyben jelent meg a térségi, elővárosi és helyi működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 270/2009. (XII. 1.)
Korm rendelet, mely 2009. december 3-án lépett hatályba. A
rendelet rendelkezései szerint :
Utazáshoz való jog:
• A vasúti társaság a közforgalmú személyszállítási szolgáltatás igénybevételét valamennyi utazni kívánó személy számára hátrányos megkülönböztetés nélkül lehetővé teszi, ha
a) az utas az üzletszabályzat feltételeit elfogadja, és
b) a szolgáltatás a menetrendben meghirdetett járattal lehetséges.
• Az (1) bekezdéstől eltérően a vasúti társaság a személyszállítást megtagadhatja, illetve az utast a személyszállításból
kizárhatja, ha az utas
a) botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast
magatartásával zavarja,
b) magatartásával a közlekedés biztonságát, utastársai testi
épségét, egészségét, a jármű vagy berendezéseinek az épségét veszélyezteti,
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c) a szolgáltatást jogosulatlanul veszi igénybe, és menetjegy
ellenőrzéskor sem vált,
d) menetjegyét, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát – felhívás ellenére – nem mutatja fel,
e) ruházatával, poggyászával vagy más módon a járművet,
utastársai ruházatát vagy az utasok poggyászát beszenynyezi,
f) a járműbe kézipoggyászként be nem vihető tárgyat visz,
g) a menetdíj, a menetdíj-különbözet vagy a pótdíj megfizetését megtagadja.
Menetjegy:
• A meghatározott járatra érvényesített menetjegy csak a
rajta feltüntetett járaton érvényes. Az egyszeri vagy többszöri utazásra kiadott menetjegy csak arra az utazási viszonylatra, és időtartamra érvényes, amelyre kiadták, illetve érvényesítették.
• A névre szóló menetjeggyel csak az arra jogosult utazhat.
A nem névre szóló menetjegy mindaddig másra átruházható, ameddig azzal az utazást nem kezdték meg.
• Amennyiben a vasúti társaság a járműre történő fel és leszállásra kijelölt peronon vagy a járművön nem biztosítja
a menetjegyvásárlás lehetőségét, köteles a közlekedési
csomóponton belüli legközelebbi jegyváltási lehetőségről
az utasokat a helyszínen tájékoztatni.
A felek jogai és kötelezettségei:
• A vasúti társaság az EK rendelet 6. cikk 81) bekezdésében
foglaltakon túl köteles az utast az üzletszabályzatban foglalt feltétek szerint, biztonságosan a célállomásra szállítani.
• Az utas jogosult a járaton utazni, a kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni, a személyszállításhoz
kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni.
• Az utas a menetrendben foglalt és az üzletszabályzat előírásainak megfelelő szolgáltatások igénybevételére jogosult.
• Ha a vasúti társaság az utazást egyes járatokon felár megfizetéséhez köti, utazásra csak az jogosult, aki az adott járatra érvényesített pótjeggyel rendelkezik.
• Az utas csak az állomásokon és megállóhelyeken szállhat
fel, illetőleg le a járműről.
• Az utas a személyszállítás (fel és leszállás, várakozás, utazás) során tartózkodni köteles a közlekedés biztonságát, a
közlekedési eszközök, az utaskiszolgáló létesítmények és
berendezések épségét, az utastársak kényelmét és nyugalmát zavaró magatartástól.
• Az állomáson és megállóhelyeken való tartózkodásra, a
járművön való elhelyezkedésre és az utazás alatti magatartásra vonatkozó szabályokat a vasúti társaság az üzletszabályzatba foglalja, amelynek kivonatát – utazási feltételként – a járműben vagy az állomásokon jól látható helyen kifüggeszti.
Kézipoggyász:
• A vasúti társaság az üzletszabályzatban határozza meg a
kézipoggyász tömeg – mérethatárait, a csomagolásának
és a kocsiban való elhelyezésének módját. A vasúti társaság az üzletszabályzatban a személyes használat körébe
közvetlenül nem tartozó, továbbá különösen értékes tárgyak szállítását kizárhatja, vagy további feltételekhez kötheti.
• A fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személy kerekesszékére és egyéb mozgást segítő eszközére a
kézipoggyász legnagyobb tömegére és mérethatárára vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók.
Élő állat szállítása:
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• Élő állat kézipoggyász méretet meg nem haladó zárt szállítóeszközökben szállítható, amely biztosítja, hogy az élő
állat az utazás során nem szabadul ki.
• A kutya zárt szállítóeszköz nélkül, szájkosárral és pórázon vezetve szállítható. Az utasnak rendelkeznie kell a
kutya oltási bizonyítványával, és kérésre azt a vasúti személyzetnek fel kell mutatnia.
• Az élő állat szállítására vonatkozó egyéb szabályokat a
vasúti társaság üzletszabályzatában állapítja meg, és indokolt esetben az élő állat szállítását további feltételekhez
kötheti.
Szintén a 173. számú közlönyben jelent meg az országos
működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás
részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet,
mely 2009. december 3-án lépett hatályba, valamint a közúti
szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 272/2009. 8XII. 1.) Korm rendelet,
mely 2009. december 31-én lép hatályba.
A Magyar Közlöny 174. számában jelent meg a segítő kutya
kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet, mely 2009.
december 11-én lépett hatályba. Rendelkezései az alábbi fontos információkat tartalmazzák:
9. § (1) A Fot 7/A. § (1) bekezdésében meghatározott, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása
érdekében a gazda és a kiképző (továbbiakban együtt: segítő
kutyát alkalmazó személy) jogosult a – (2) bekezdés szerinti
kivétellel – segítő kutyával tartózkodni és a segítő kutyát
használni a lakosság elöl elzárt területek kivételével a Fot. 4. §
f) pontja szerinti közszolgálattatást nyújtó szerv, intézmény,
szolgáltató területén és egyéb, mindenki számára nyitva álló
létesítményben (területen), így különösen
a) közforgalmú tömegközlekedési eszközön,
b) üzletben, ideértve az élelmiszert árusító üzletet és a vendéglátó üzletet is,
c) bevásárlóközpontban,
d) piacon,
e) vásáron,
f) szálláshelyen,
g) játszótéren,
h közművelődési, oktatási, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben,
i) közfürdő területén,
j) állatkertben,
k) közterületen.
(2) Terápiás kutyával tartózkodni és terápiás kutyát használni a lakosság elöl elzárt területek kivételével az (1) bekezdés h) pontja szerinti intézményben lehet.
(3) mozgólépcsővel felszerelt létesítményben (területen) a
segítő kutyát alkalmazó személy jogosult a kutyával az üzemképes, álló mozgólépcsőt használni.
(4) A létesítmény (terület) fenntartója, üzemeltetője, tulajdonosa, illetve az általa megbízott személy a segítő kutyát akkor
távolíthatja el a létesítményből (területről), ha a segítő kutya a
létesítményben (területen) tartózkodók testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít.
A Magyar Közlöny 177. számában jelent meg a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló
166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet, mely 2010. január 23-án lép
hatályba. A rendelet az alábbi fontosabb rendelkezéseket tartalmazza:
(Folytatás a 4. oldalon.)
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A telekalakítás engedélyezésére irányuló első fokú eljárás
során érintett ingatlanonként 14 ezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat (továbbiakban: díj) kell fizetni. A telekalakítási engedélyezési eljárásban hozott döntés ellen benyújtott
fellebbezés díja 30 ezer forint. A díjat annak kell megfizetnie,
aki a telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatását kéri. A
telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően a telek
adataiban a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkező változásban az ingatlan
nyilvántartásban történő átvezetésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díját és megfizetésének módját külön jogszabály határozza meg.
Ugyanezen számú közlönyben jelent meg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből
származó állami kötelezettségének rendezéséről szóló
5/1996. (I. 26.) PM rendelet, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékok emelkedéséről szóló 2/1997. (I. 31.)
PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971.
január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról
szóló 30/2009. (XII. 9.) PM rendelet, amely 2009. december 31én lépett hatályba.
A Magyar Közlöny 179. számában jelent meg a Magyar
Köztársaság költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény,
mely 2010. január 1-jén lépett hatályba.
A Magyar Közlöny 180. számában jelent meg a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelete, mely rendelkezései szerint:
Korengedményes nyugdíj akkor állapítható meg, ha:
– a munkavállaló a korengedményes nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges életkort és szolgálati időt 2010 december 31-ig betölti, illetve megszerzi,
– a munkavállaló és a munkáltató a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésének szándékát a
(3) bekezdés szerint a regionális munkaügyi központnak
bejelentette, továbbá
– a munkáltató és a munkavállaló között megkötött megállapodást 2010. december 31-éig megküldi az illetékes
nyugdíjbiztosítási szervnek.
A munkáltató és a munkavállaló a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésére irányuló szándékot a regionális munkaügyi központban 30 nappal a megállapodás megkötése előtt bejelenti. A regionális munkaügyi központ a munkáltatót a bejelentés kézhezvételét követő 20 napon belül tájékoztatja az érintett munkavállaló számára a felajánlható, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 25. § (2)-(3) bekezdése
szerint megfelelőnek minősülő munkahelyekről.
A korengedményes nyugdíjban részesülő személy köteles a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak a biztosítással járó jogviszony létesítését, annak létrejöttét követő 10 munkanapon belül bejelenteni. Ha a munkáltató és a munkavállaló a megállapodást 2010. január 31-ét követően köti meg, vagy ha a megállapodását 2010. február 15-ét követően küldik meg az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek. Ha a munkáltató
és munkavállaló a megállapodást 2009. december 31-ét követően köti meg, vagy ha a megállapodást 2010. január 15-ét követően küldik meg az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási
szernek.
Az 1. §. Szerint megállapításra kerülő korengedményes
nyugdíjra 2010. december 31-ét követően is a R. 2010. december 31-én hatály rendelkezéseit kell alkalmazni. Az 1953. évé-
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ben született személyek tekintetében a korengedményes
nyugdíj megállapítása során rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárnak a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) 2009. december 31-ig hatályos. A munkavállaló az előrehozott öregségi
nyugdíjra jogosító korhatárának a Tny. 2010. január 1-jétől hatályon rendelkezése szerinti korhatárt kell alkalmazni. Az
1953. évben született személyek esetében a munkáltató az R.
1. § 2) bekezdése szerinti befizetési kötelezettségén túl, azt kiegészítve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak megtéríti a kiszámított korengedményes nyugdíj összegére – a megállapítás naptári évében irányadó januári nyugdíjemelés százalékos mértékével – számított nyugdíjemelés annyi naptári hónapra irányadó összegét, ahány hónapra a munkáltató fizetési kötelezettsége fennáll.
Ugyanezen közlönyben jelent meg a közmunkaprogramok
támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 284/2009. (XII. 11.) Korm. rendelete,
mely 2010. január 1-jént lépett hatályba, valamint a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység
nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló
118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
285/2009. (XII. 11.) Korm rendelete, mely 2009. december 19én lépett hatályba.
A Magyar Közlöny 181. számában jelent meg az Európai
Tanács Közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szóló Egyezmények kihirdetéséről szóló 2009. évi
CXXXI. törvény, mely 2009. december 15-én lépett hatályba.
Ugyanezen közlönyben jelent meg a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló 2009. évi CXXXIV. törvény, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi XIX. törvény, valamint A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV törvény
módosításáról szóló szóló 2009. évi CXXXVII. törvény, mely
2010. január 2-án lépett hatályba.
Rendelkezései szerint:
A pénzbírságot annak meg nem fizetése esetén, ha adók
módjára nem hajtható be, közérdekű munkára vagy elzárásra
kell átváltoztatni.
A járművezetéstől eltiltás hatálya – kivéve, ha a rendőr a vezetői engedélyt a helyszínen elveszi – a határozat jogerőre
emelkedésével kezdődik. A járművezetéstől eltiltás tartalmába be kell számítani azt az időt, amelynek tartalmára az eljárás alá vont személy vezető engedélyét a szabálysértéssel összefüggésbe visszavonták.
A közlekedési szabálysértéssel okozott kár kivételével elzárás és pénzbírság alkalmazása esetén a kiszabható büntetési
tétel felső határa a felére csökken, ha az eljárás alá vont személy a sértettnek a szabálysértéssel okozott kárt – a szabálysértési hatóság határozatának, illetve a bíróság első fokú határozatának meghozataláig megtérítette.
Ugyanezen közlönyben jelent meg a felsőoktatásról szóló
2005. évi CXXX IX. törvény módosításáról szóló 2009. évi
CXXXVIII. törvény, mely 2010. január 1-jén lépett hatályba.
A törvény rendelkezései szerint az Fvt. 55. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy
félévvel megnövelhető. A támogatási időbe be kell számítani
a megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallhatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. A támogatási idő számítá-
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sánál figyelmen kívül kell hagyni a támogatási idő terhére teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta mások felsőoktatási intézményben folytatni. Figyelmen kívül kell hagyni azt a félévet
is, amelyet tanulmányai folytatásánál a felsőoktatási intézmény a megszűnt intézményben befejezett félévekből nem ismert el. A támogatási idő legfeljebb két félévvel megnő, ha a
hallgató egységes osztatlan képzésben vesz részt és a képzési
követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet.
A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb további hat félévvel meghosszabbítható. Az államilag
támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a
megkötéssel, hogy azonos képzési ciklusban államilag támogatott képzésben kizárólag az 56. § 3) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén folytathatók tanulmányok. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében
is.”
„Doktorjelölt lehet az is, aki nem vett részt doktori képzésben, a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy
mesterfokozatot szerzett, és teljesítette a doktori képzés követelményeit”
a Fvt. 147. §-a a következő 36/A ponttal egészül ki: „36/A.
§ szakmai gyakorlat: alap- és mesterképzésben, külső gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő szakmai
gyakorlat.”
E törvény alapján nyilvántartott adatok:
A felsőoktatási intézmény
„ab) tisztségviselőinek (rektor, gazdasági főigazgató vagy
igazgató, belső ellenőrzés vezetője, a gazdasági tanács elnöke,
és tagjai, a vezető testület elnöke és tagjai, az előkészítő testület elnöke – ideiglenes intézményvezető – és tagjai, a karok
vezetői, az igazgatási feladatot ellátó hivatal vezetője) neve,
értesítési címe, elérhetősége (telefon, telefax, e-mail)”.
A Magyar Közlöny 183. számában jelent meg a 2011. évi
népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény, mely 2009.
december 23-án lépett hatályba.
Rendelkezései szerint:
A népszámlálás
• a Magyar Köztársaság területén élő, vagy átmenetileg
külföldön tartózkodó, de Magyarországon bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra,
• a Magyar Köztársaság területén három hónapnál hoszszabb ideig tartózkodó EGT-állampolgárokra, harmadik
országbeli állampolgárokra és hontalan személyekre, valamint az ország területén lévő lakásokra, lakott üdülőkre és lakott egyéb lakóegységekre terjed ki, beleértve a közösségi éjszakai elhelyezésért szolgáló intézményeket is.
A népszámlálást az elektronikus és papíralapú önkéntes, az
interjús módszer kombinálásával kell végrehajtani. Az adatfelvételt 2011. október 1. és 2011. november 30. között kell
végrehajtani.
Az adatszolgáltatás:

VÉRADÁS
Tisztelt Véradók!
2010. január 20-án (szerdán) 15 órától 18 óráig a
Csanyteleki Orvosi rendelőben véradás lesz. Minden vér-
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• természetes személyekre vonatkozóan: nem, születési
idő, állampolgárság, nemzeti és etnikai hovatartozás,
anyanyelv, családi állapot, jelenlegi és egy évvel korábbi
lakóhely, születési hely, háztartások és családok összetétele, termékenység, fogyatékosság, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, foglalkozás, munkáltató, lakáshasználat
jogcíme,
• a lakásokra vonatkozóan: rendeltetés (típus) használat
formája, tulajdoni jelleg, lakás-alapterület, építési év, szobák száma, felszereltség,
• az intézetekre vonatkozóan: rendeltetés, férőhelyek száma, az üzemeltetés időszaka.
A népszámlálás során a személy családi és utónevét a kérdőívre felvenni nem szabad. Az adatszolgáltatás – a nemzeti
és etnikai hovatartozás, az anyanyelv és a fogyatékosság kivételével – kötelező valóságnak megfelelően, az adatszolgáltatási módok valamelyikével meghatározott időszakban megadni. Az adatszolgáltatás a nemzeti és etnikai hovatartozásra, az
anyanyelvre, valamint a fogyatékosságra vonatkozóan önkéntes. A népszámlálás helyi előkészítéséről és az adatfelvétel
végrehajtásáról a települési önkormányzat jegyzője gondoskodik.
Ugyanezen számú közlönyben jelent meg a nyugellátások
és baleseti járadék emeléséről szóló 287/2009. évi (XII. 15.)
Korm. rendelet, mely szerint:
2010. január 1-jétől 4,1 százalékkal kell emelni a 2010 január
1-jét megelőző időponttól megállapított öregségi nyugdíjat
(ideértve a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat,
az egyes művészeti tevékenységet folytatók nyugdíját és a
szolgálati nyugdíjat is) rokkantsági nyugdíjat, rehabilitációs
járadékot, özvegyi és szülői nyugdíjat, árvaellátást, valamint
baleseti hozzátartozói nyugellátásokat. A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2010. január 1-jétől 69 730 forint összeghatárig folyósítható együtt. A
rendelet 2010. január 1-jén lépett hatályba. A január hónapra
járó ellátást az érintettek számára már emelt összeggel kell folyósítani.
Ugyanezen közlönyben jelent meg a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009.
(XII. 15.) KHEM-KvVM-PM együttes rendelete, mely 2010. január 1-jén lépett hatályba.
A Magyar Közlöny 184. számában jelent meg az egyéni vállalkozói tevékenységhez rendszeresített űrlapokról szóló
65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet, valamint az egyéni vállalkozó igazolványokról szóló 66/2009. (XII. 17.) rendelet, melyek
2010. január 1-jén léptek hatályba.
Ugyanezen számú közlönyben jelent meg az Alkotmánybíróság 127/2009. (XII. 17.) AB határozata, rendelkezései szerint: „ A családi pótlék címén megszerzett bevételből nem kell
jövedelmet megállapítani.” Minden most jelzett jogszabály
teljes hatályos szövege az Interneten a kormányzat.lap.hu oldalon megtalálható.
Szívesen állok személyesen rendelkezésre az ismertetett
jogszabály helyek értelmezése, jogalkalmazása megkönnyítése érdekében.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

adót és leendő véradót szeretettel várnak a Véradó munkatársai és a Vöröskereszt. Mindenki hozza magával a TAJ
kártyáját és a személyi igazolványát.
Szeretettel várunk
minden kedves véradót!

Csanyi Hírmondó
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Jótékonysági sakk szimultán
Mintegy egymillió forint gyűlt össze azon a jótékonysági sakk szimultánon, melyet Lékó Péter adott
2009. 12. 22-én kedden Szegeden. A nemzetközi sakknagymester harmincnégy partner ellen játszott, köztük egy tucat fiatallal az IH Rendezvényközpontban.
A befolyó összeget halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek nyári táboroztatására fordítják, ahol természetesen a sakk oktatására is nagy hangsúlyt fektetnek, illetve tehetséges fiatal sakkozókat is támogatnak
belőle. Az esemény után Lékó Péter a legjobbnak, legizgalmasabbnak vélt játszmát kielemezte a partnerrel,
természetesen fejben idézve fel az összes lépést. E neves rendezvényen részt vettek Csanytelek „sakknagymesterei” is, köztük Forgó János, aki a csanyteleki csapat egyedüli játékosaként Lékó Péter ellen döntetlen nel zárta a játszmát. Gratulálunk a szép játékhoz!

FELHÍVÁS!
Knapek (Kamarás) Dezső, egykori csanyteleki kántor halotti búcsúztató verseinek kiadásához keresünk
támogatókat, előfizetőket. A búcsúztató versek 273,
1917. és 1946. között elhunyt csanyteleki lakos nevét
tartalmazzák, a közeli hozzátartozókkal együtt. Az elhunytak listája megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban. A nehéz helyzetben lévő kultúra és az igényes,
szakmai könyvkiadás támogatására bármilyen összegű adományt elfogadunk. A könyv előfizetői ára kedvezményesen 1500 forint. A településünk hírét ápoló
munkák megjelenése közös érdekünk. Különösen, ha
múltunkról, eltéphetetlen gyökereinkről van szó. Az
angol/magyar nyelvű tanulmánnyal és szöveggyűjte-

ménnyel kiegészített, hosszú évek munkáját magán
viselő könyv kopjafaként tiszteleg egy letűnt kor és régen elhunyt szeretteink, nagy-és dédszüleink, testvéreink, rokonaink emléke előtt. Amikor sem a gazdasági, sem a társadalmi feltételek nem kedveznek a szellemi kincsek közzé tételéhez, akkor segíthet az üggyel
való együttérzés, az emberi összefogás. Ezért kérem a
kultúrát és családjuk, településük múltját szívükön viselő csanyteleki lakosok támogatását. A támogatók és
előfizetők névsorát a megjelenésre váró kötetben teszszük közzé.
A befizetett támogatások/rögzített előfizetések a
Szegedi Tudományegyetem Devotio Hungarorum
Alapítványának számlájára kerülnek.
(Adószám: 18456145-1-06)
Segítő szándékukban bízva maradok tisztelettel:
Gyöngyössy Orsolya SZTE néprajzi tanszék

ÉVZÁRÓ CSOPORTGYÛLÉS
A Mozgáskorlátozottak Csanyteleki Csoportja 2009.
november 22.-én tartotta évzáró, beszámoló csoportgyűlését az iskola tornatermében, ahol 122-en jelentek
meg. A csoport 1993. óta működik változó létszámmal, jelenleg 169 tagunk van. Éves tagdíjunk nyugdíj,
illetve jövedelemfüggő:
35.000.-Ft-ig
1.700.-Ft
35.001-50.000.-Ft-ig:
2.000.-Ft
50.001.-Ft felett
2.500.-Ft
gyermek tagdíj:
700.-Ft
Minden hónap első keddjén tartjuk csoportgyűlésünket az Idősek Otthona klubhelyiségében. 12-14
óráig van ügyintézés, kérelmek kitöltése, közlekedési,
fogyatékossági támogatással kapcsolatos ügyek megbeszélése, tagfelvétel, tagdíjbefizetés. Délután 2-től általában 30-50 tag részvételével közérdekű tudnivalók
ismertetése, névnaposok köszöntése szerepel a programban.
Lakás akadálymentesítést 2009-ben 5-en kértek, ez
750.000.-Ft körüli segítség tagjainknak. Gépkocsi-szer-

zési támogatásban 8-an részesültek, az 2.800.000.-Ft.
Ki kell hangsúlyozni, hogy nem a közösség költségvetéséből kapták a támogatást.
Kiemelt ünnepeink: Nőnap, Anyák Napja, Mikulás
ünnepség.
Programjaink: gyógyfürdőben voltunk Gyopároson,
Mórahalmon, Kistérségi egészségnapon vettünk részt
Csongrádon. Jártunk Deszken (Ki mit tud?), Ópusztaszeren (megyei találkozó), Szegeden (színházban),
valamint a falunapi főzőversenyen. (A belépőket csoportpénzből fizettük.)
Gyulán a Hőforrás Üdülőszövetkezetben van a csoportunk egy szobás 2x2 hetes üdülési joga. Használatáért tagjaink 400.-Ft-ot fizetnek naponta. 2010-ben
május 3–16 és november 1–14 között lehet igénybe
venni.
Községünkben a segítő szolgálat alkalmazottja Körmendi Józsefné napi 4 órában dolgozik, bérét a Munkaügyi Központ fizeti. Feladata: mozgásukban korlátozott tagjaink segítése (ami nem takarítás és nem
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ápolás). Az idén kevesen vették igénybe a segítséget.
Pénzbeli támogatást az önkormányzattól és a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettől kapunk. Rendezvényeink támogatói: Ambrus Sándor, Koncz Béla,
Mrlják József, Coop üzlet, KÉBSZ Kft, Vadásztársaság.
Köszönjük a segítséget!
A beszámoló elhangzása után ifjú táncospárok,
Dombóvári Ágnes–Varga Erik, Gyovai Andrea–Apró
Mihály bemutatóját láttuk, akik temperamentumos
táncukkal, kecses mozdulataikkal bővültek el bennünket! A jó hangulatról zenészeink, Varga István, Kecs-
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keméti János, Kovács István gondoskodtak.
Köszönjük a vezetőségi tagok éves munkáját, kiemelve Bali Gáborné és Seres Istvánné segítségét. A finom ebédet, marhapörköltet, őzpörköltet, mint minden évben, ez alkalommal is Gyapjas Mihály főzte.
Rendezvényeinket tagjaink is támogatták borral,
krumplival, hagymával, zsírral, paprikával és sok finom süteménnyel. Köszönjük a sok segítséget!! Jó,
hogy együtt lehettünk a vidám évzáró csoportgyűlésen!
Bakony Zoltánné csoporttitkár

Kókuszvíz, kókuszolaj, kókuszzsír
A napokban kaptam ajándékba egy
kókuszdiót. Már régebben is kóstoltam,
de nem gondoltam, hogy ez is egy
gyógyforrás a természet patikájából! A
kókuszpálmák ezrével nőnek a trópusokon. A sok kicsi szigeten a kókuszvíz az
egyetlen iható víz, ezért sok ember számára életmentő jelentőségű még ma is,
ezért is nevezik „az élet vizének”. (Gondoljunk csak azokra a filmekre, ahol egy
kókuszpálmafa felfedezése a túlélést jelenti a szereplő számára.)
A kókuszpálma tetején fejlődő, légmentesen zárt kókuszdióban található
olaj nem ritkán akár 100 fok fölötti hőmérsékletnek is ki van téve, amíg meg
nem érik.
Mivel a kókuszban lévő lé mentes
minden baktérium, gomba s más káros
anyagoktól, a kókuszvizet az orvosok a
kiszáradás megelőzésére használják,
intravénásan fecskendezik a véráramba,
mivel elektrolit összetétele sokban hasonlít az emberi plazmához, melyet a
test azonnal befogad.
Az ayurvédikus indiai gyógyászat
szerint elősegíti az emésztést, tisztítja a
húgyvezetéket a kókuszdió belsejében
található folyadék, melyet kókuszvíznek
nevezünk, s ez a közhiedelemmel ellentétben nem azonos a kókusztejjel. A természetes cukor mellett számtalan vitamint és ásványi anyagot is tartalmaz: káliumot, kloridot, magnéziumot, proteint
(tartalmuk a kókuszdió érésével növekszik), nem mellékesen zsírszegény is.
A kókusz minél zöldebb, annál fris-

sebb, annál több benne a lé.
Kiváló frissítő hatású sportital, de öregek és betegek számára is erősítő, pozitív hatással van a koleszterinre, a széklet
megfelelő beállítására, a húgyhólyag fertőzéseinek megelőzésére, vizelethajtó
hatású, és megöli a bélférgeket, de a bélflóra baktériumait nem bántja, csökkenti
a csecsemők bélproblémáit, só és fehérjetartalma jótékony hatású,
Kókuszzsírral lehet sütni, főzni, kenyérre, kekszre kenve, de gyümölcsturmixokban is finom, továbbá hajpakolásnak is kiváló, sőt finom arckrém és testápoló is lehet – fiatalító hatású.
A szűrt kókuszzsír (szagtalan, íztelen)
nem csupán sütő zsiradék, hanem egy
egészségjavító és megőrző anyag, ami
hosszútávon segíti a betegségek megelőzését is. Pl. szív- és érrendszeri betegségek megelőzése mellett immunerősítő,
segíti a tápanyagok leszívódását, nem
emeli a rossz koleszterin szintet. Májepe-gyomor- és bélbetegségeknél ez a
zsír ajánlott. Laurinsavtartalma hatékony segítség a herpesz, az influenza kezelésében, valamint a gombák és baktériumok elpusztításában.
Stimulálja a pajzsmirigyet, fokozza az
anyagcserét, (s a vele járó fáradtságot, a
hideg végtagokat, a székrekedést és a
tompa agyműködést) ezáltal elősegítve
a fogyást, tehát akik pajzsmirigy alulműködésben szenvednek, előtérbe helyezhetik a kókuszzsír használatát. Csak
vegyileg kezeletlen, tiszta kókuszzsírt
érdemes használni.

Hogyan használjuk?
Eleinte próbáljunk kevesebbet használni, majd fokozatosan emelni a menynyiséget. Kenhetjük kenyérre, szendvicsekre. Hűtőtárolást nem igényel. Káros
mellékhatása nincs. Szobahőmérsékleten, vagy hűtve megszilárdul, így helyettesíthető vele a vaj, margarin, a zsír,
az olaj. 25OC felett folyékony halmazállapotú, ez alatt pedig szilárd zsír. Sütésnél,
főzésnél egyszerűn 30-50 százalék kókuszzsírral vagy -olajjal helyettesíthetjük.
Használata gazdaságos, mert kevesebb zsiradék kell a sütéshez, főzéshez.
A finomítatlan kókuszzsír eltarthatósága szobahőmérsékleten 3–5 év. Napi
mennyisége 3,5 evőkanál lehet, de a kezdők jóval kisebb mennyiséggel kezdjék,
hogy kitapasztalhassák, hogyan reagál a
testük. Előfordulhatnak a testnek különböző reakciói, például hasmenés, főleg
azoknál, akik már hosszabb ideje zsírszegény étrendhez szoktak. Ajánlatos a
mennyiséget az egész napi táplálkozás
során elosztani.
A kókuszolaj – stabil molekulaszerkezete miatt – nem válik toxikussá a sütésfőzés hatására. Azonban sütésnél figyeljünk arra, hogy füstölési ponton túl ne
használjuk. Amikor az olaj sötét sárgává
válik, tovább már nem lehet használni,
és ki kell dobni.
Kapható Szentesen, Szegeden illetve a
nagyobb városok biotermékeket árusító
boltjaiban.
Túri - Kis Mariann

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft Csanyteleken
a Polgármesteri Hivatal dísztermében 2010. évben
a következõ napokon tart ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 között.
január 27.
február 24.
március 24.
április 28.
május 26.
június 23.
július 28.
augusztus 25.
szeptember 22.
október 27.
november 24.
december 15.
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
Hirtelen sült zöld ségek marhahússal
Hozzávalók:
– 1 kg sovány marhahús vékony csíkokra vágva,
– 4 evőkanálnyi szűz kókuszolaj,
– kb. zöldhagyma, 2.5 cm-es darabokra vágva,
– 2 evőkanálnyi szójaszósz (organikus, hagyományosan erjesztett),
– 1 teáskanál gyömbérgyökér, vékonyra szeletelve
– 2 evőkanálnyi sherry, vagy száraz bor, vagy
ínyenc ecet,
– egy csipetnyi stevia (a legegészségesebb édesítő),
– 1/2 csészényi marhahúsleves,
– 1 csészényi szeletelt gomba
– 1 csészényi étkezési babcsíra
– 1 közepes sárgarépa, vékonyan felszeletelve
– 1 csészényi zöldbab, 2.5 centis darabokra vágva,
– só, ízlés szerint
Elkészítés:
Melegítsük fel a szűz kókuszolajat egy wokban vagy
serpenyőben. Süssük a húst benne addig, amíg megbarnul, majd vegyük ki, és hagyjuk lecsöpögni. 2
evőkanálnyi szűz kókuszolajban gyakori kevergetés
mellett süssük a gyömbért és a hagymát kb. egy percig. Adjuk hozzá a marhahúslevest, és keverjük össze.
Lassú tűzön főzzük 2 percig. Ízesítsük a szójaszósszal,
a sherryvel és a stevia-levéllel. Adjuk hozzá a zöldbabot, a gombát, a répát és a babcsírát, és folyamatosan kevergessük, amíg porhanyós nem lesz.
Közben ízlés szerint sózzuk meg. Forrón tálaljuk (tetszés szerint) pl. lucernacsíra ágyon.
Túri - Kis Mariann receptje

VERS
A legnagyobb
művészet
A legfőbb művészet, tudod mi?
Derűs szívvel megöregedni!
Tenni vágynál, s tétlen maradni,
igazad van, mégis hallgatni.
Soha nem lenni reményvesztett.
Csendben hordozni a keresztet.
Irigység nélkül nézni másra,
ki útját tetterősen járja.
Kezed letenni az öledbe,
s hagyni, hogy gondod más viselje.
Hol segíteni tudtál régen,
bevallani alázattal, szépen,
hogy arra már most nincs erőd,
nem vagy olyan, mint azelőtt.
Így járni csendesen, vidáman
Istentől rád rakott igádban.
Mi adhat ilyen békét nékünk?
Ha abban a szent hitben élünk,
hogy a teher, mit vinnünk kell,
örök hazánkba készít el.
Ez csak a végső simítás
a régi szíven, semmi más.
Eloldja kötelékeinket,
ha e világ fogva tart minket.
Teljesen ezt a művészetet
megtanulni nehezen lehet.
Ára öregen is sok küzdelem,
hogy a szívünk csendes legyen,
és készek legyünk beismerni:
Önmagamban nem vagyok semmi!
S akkor lelkünk kegyelmes Atyja
nekünk a legszebb munkát tartogatja:
Ha kezed gyenge más munkára,
összekulcsolhatod imára.
Áldást kérhetsz szeretteidre,
körülötted nagyra, kicsinyre.
S ha ezt a munkát is elvégezed,
és az utolsó óra közeleg,
hangját hallod égi hívásnak:
Enyém vagy! Jöjj! El nem bocsátlak!
(Németből, Túrmezei Erzsébet átdolgozásában)

Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
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