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Csanyi Hírmondó

(Részlet a Népszabadság 2010.
április 15.-én megjelent cikké-
ből)

„Eddig ketten csatlakoztak ah-
hoz a polgármesteri engedetlen-
ségi felhíváshoz, amelyet az el-
múlt napokban küldött szét dél-
alföldi kollégáinak Belágyi Mi-
hály, a Bács-Kiskun megyei
Tompa polgármestere. Belágyi
fenyegetőnek tartja, hogy az
ÁNTSZ a szükségvízellátás el-
rendelését helyezte kilátásba. Ki-
számolták: a lajtos kocsiból ki-
szolgált víz évente 300-400 mil-
lió forintjába kerülne a szerb ha-
tár mellett fekvő településnek. A
felhívás követeli, hogy a magyar
állam 100 százalékos támogatás-
sal segítse a vízminőség-javító
beruházásokat. A tompai pol-
gármester hangsúlyozza: telepü-
lésükön a víz egészséges, tiszta,
emberi fogyasztásra alkalmas.
Belágyi Mihály nem vitatja az
arzénra például 10 mikro-
gramm/ literben meghatározott
uniós norma jogosságát, de hoz-
záteszi: van olyan uniós irányelv
is, hogy az ivóvíz és a szenny-
vízszolgáltatás nem kerülhet
többe, mint az adott területen
élő lakosság nettó jövedelmének
három százaléka.

Továbbmegy ennél Forgó Hen-
rik, a Csongrád megyei Csany-
telek polgármestere. Csanytele-
ken nincs arzén az ivóvízben,
ammóniából találtak a megenge-
dettnél egy kicsit többet, de an-
nak aránya is a mérési hibahatá-
ron belül van. A községet mégis
bele akarják kényszeríteni az
ivóvízminőség-javításba a sok-
milliós beruházás hitelből fölve-
endő önrészével és köbméteren-
ként 100 forintot meghaladó víz-
díjemeléssel. A polgármester le-
velére az ÁNTSZ Dél-alföldi Re-
gionális Intézete elismerte, hogy
a csanyteleki ivóvízben mért
ammónium nem jelent veszélyt
a lakosság egészségére. Az
ÁNTSZ központjának közegész-
ségügyi főosztálya is megerősí-
tette ugyanezt. A tisztiorvosi
szolgálat ugyanakkor hozzátet-
te: ez az álláspontja nem jelent

felmentést az ivóvízminőség-ja-
vító program megvalósítása alól.

Vojnik Mária, az Egészségügyi
Minisztérium államtitkára azt ír-
ta Forgó Henriknek: „Magam is
egyetértek Polgármester Úrral
abban, hogy olyan településen,
ahol egészséges az ivóvíz, és ezt
laboratóriumi adatok is alátá-
masztják, népegészségügyi in-
dok miatt nem indokolt az ivó-
vízminőség-javító projektben
való részvétel.” Azt is hozzátette
azonban az államtitkár asz-
szony: „Az e levélben foglaltak-
nak semmiféle jogi kötelező ere-
je nincs.”

– Erre a célra az Európai Unió
felajánlott egy óriási összeget,
amit Magyarországon valakik
bármi áron szeretnének elkölteni
– értelmezi a helyzetet Forgó
Henrik.

(Folytatás a 2. oldalon.)

A magyar zseb és az uniós szabvány
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– Ebből a vizesszakmának ha-
talmas szakértői összegek jut-
nak, nem számít, hogy közben
eladósítják az önkormányzato-
kat, és tovább terhelik az elsze-
gényedő lakosságot. Amikor a
legfontosabb szakmai szervezet
és az illetékes minisztérium ve-
zetői leírják nekem, hogy a
csanytelekiek egészsége szem-
pontjából a beruházásra semmi
szükség, de sajnos nem tudnak
mit tenni, akkor, úgy gondolom,
másféle érdekek állnak a háttér-
ben. Ezeket a berendezéseket
csak a nyugat-európai országok-
ból tudjuk behozni – a fejlettebb
államok a vízminőség-javítás ki-
követelésével valójában a saját
cégeiket támogatják.

Forgó Henrik akkor kezdett el
ezen gondolkodni, amikor egy-
két helyről burkolt „figyelmez-
tetéseket” kapott: bezárathatják
falujában az önkormányzati in-
tézményeket, ha nem vesz részt
az ivóvízminőség-javító prog-
ramban, illetve más célokra sem
fog uniós támogatást kapni.

– Mérnök az eredeti foglalko-
zásom. Lakosonként napi három
liter víz elfogyasztásával szok-
tak számolni. Ha a csanyteleki
adatokat megnézzük, 2008-ban
körülbelül 3200 köbméter vizet
fogyasztottak el a helybeliek,
miközben 100 ezer köbméterből
WC-t öblítettek, mostak, moso-
gattak, autót mostak, kertet ön-
töztek. Minden harminc liter
vízből 29 litert teljesen fölöslege-
sen tisztítanánk meg iszonyatos
költséggel, az energiafelhaszná-
lódás megduplázódna, ami kör-
nyezetvédelmi szempontból is
abszurdnak tekinthető,mivel az
erőművek károsanyag-kibocsá-
tása is a duplájára nőne. Tartok
tőle, hogy ha ezt kikényszerítik,
az önkormányzatok előbb-utóbb
kénytelenek lesznek eladni víz-

műveiket, ahol egyrészt a foglal-
koztatási, másrészt a szociális
szempontok, nem pedig a profit-
maximalizálás szempontjai ér-
vényesülnek. Eközben a lakos-
ság számára megfizethetetlenné
válik a víz, és valószínűleg a ma-
guk által fúrt csőkutak valóban
szennyezett vizét kezdenék inni.

Király Zoltán, a Dél-alföldi Re-
gionális Fejlesztési Ügynökség-
nek (Darfü) a Dél-alföldi Ivóvíz-
minőség-javító programért is fe-
lelős igazgatóhelyettese szerint
az ÁNTSZ egyelőre az önkor-
mányzatok tervezett intézkedé-
seiről kért információt. Még nem
tudni, elrendelik-e a szükségvíz-
ellátást. Nem titok, mondja,
hogy tárgyalások folynak az Eu-
rópai Unióval a határidő meg-
hosszabbításáról, ezek eredmé-
nye azonban előre nem látható.
Király szerint a program késle-
kedésének oka, hogy az első
pénzügyi források csak 2006-
ban nyíltak meg. Mindjárt kide-
rült, hogy az akkor rendelkezés-
re álló pénz nem elég. Az erede-
ti elképzelést – hogy először ott
valósítsák meg a beruházásokat,
ahol az uniós határértéket jelen-
tősen meghaladja a szennyezés –
fel kellett adni, mert ezek a tele-
pülések az ivóvízrendszerben
szorosan kapcsolódnak a kör-
nyezetükhöz, ahol esetleg nem
olyan súlyos a helyzet.

A Darfü igazgatóhelyettese
hangsúlyozza: rendkívül bonyo-
lult egyeztetési folyamatról van
szó, amelyben sokszor az eltérő
érdekű önkormányzatok na-
gyon nehezen tudnak meg-
egyezni. Az ivóvízminőség-javí-
tásra szerveződött dél-alföldi
konzorciumnak jelenleg 211 tele-
pülés a tagja, a tervezett bekerü-
lési költség 65–70 milliárd forint,
aminek 80-90 százalékát fedez-
nék központi forrásból. Az egyes

önkormányzatok nem szeretnék
kiengedni a felügyeletük alól a
vízműveket. Ez nem is szüksé-
ges, viszont a műszaki és a gaz-
dasági racionalitás azt kívánná,
hogy nagyobb területeket kösse-
nek össze az ivóvízrendszerek-
ben.

Megkérdezem Király Zoltán-
tól, milyen tanulmányokra köl-
tötték el a hírekben emlegetett
kétmilliárd forintot. –A vízkész-
letek állapotfelmérése, a hálóza-
tok állapotának felmérése, az
optimális üzemeltetői struktúra
kialakítása, tervek és pályázatok
készítése, kommunikációs fel-
adatok ellátása, a közbeszerzési
eljárás előkészítése – sorolja az
igazgatóhelyettes, aki szerint e
munkák értéke körülbelül 1,5
milliárd forint, ennek eddig a fe-
lét fizették ki.

– Mi az előkészítés során a he-
lyi lakosság érdekeit tartjuk
szem előtt: egészséges vizet
igyanak, a lehető legolcsóbban
kapják meg, és ez legalább 30
éves távlatban biztonságosan
működjön! Vannak bizonytalan-
sági tényezők – például az ener-
giaárak –, ugyanakkor folyama-
tosan egyeztetünk mind az ön-
kormányzatokkal, mind a víz-
műveket üzemeltető társaságok-
kal – mondja Király Zoltán.
Belágyi Mihály, az engedetlensé-
gi mozgalmat kezdeményező
tompai polgármester azt mond-
ja: a lakosságnak egészséges ivó-
vízre van szüksége, de nem
olyan áron, amelyet nem tud
megfizetni. Ha mégis a drága
víz igénybevételére köteleznék a
tompai önkormányzatot, ő nem
engedelmeskedne, és ha ezért
megbüntetnék, „akár az adósok
börtönébe is bevonulna”.”

TTaannááccss  IIssttvváánn
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Tisztelt Hölgyek, Urak!
Az alábbi csak címre, tárgyra való utaló jogszabá-

lyismertetés által hívom fel a figyelmet több közér-
deklődésre számot tartó jogforrásra, melyről annak
terjedelme okán nincs módom részletekbe menő tá-
jékoztatásra, de az érintettek számára jelzésértékű
lehetőség az utánjárásra és felkészítés a jogkövető
magatartásra.

A Magyar Közlöny 39. számában jelent meg aa
kkéézziillőőffeeggyyvveerreekk,,  llőősszzeerreekk,,  ggáázz--  ééss  rriiaasszzttóóffeeggyyvveerreekk
mmeeggsszzeerrzzéésséénneekk  ééss  ttaarrttáássáánnaakk  eeggéésszzssééggii  aallkkaallmmaass--
ssáággii  ffeellttéétteelleeiirrőőll  ééss  vviizzssggáállaattáárróóll  sszzóóllóó  2222//11999911..  ((XXII..
1155..))  NNMM  rreennddeelleett  mmóóddoossííttáássáárróóll  sszzóóllóó  99//22001100..  88IIIIII..
1188..))  EEüüMM  rreennddeelleett,, mely 2010. április 2-án lépett ha-
tályba.

A Magyar Közlöny 43. számában jelent meg aazz
eelleekkttrroonniikkuuss  aallááíírráásstt  kköözziiggaazzggaattáássii  hhaasszznnáállaattááhhoozz
kkaappccssoollóóddóó  kköövveetteellmméénnyyeekkrrőőll  ééss  aazz  eelleekkttrroonniikkuuss
kkaappccssoollaattttaarrttááss  eeggyyeess  sszzaabbáállyyaaiirróóll  sszzóóllóó  7788//22001100..
((IIIIII..  2255..)) Kormányrendelet, mely 2010. március 28-
án lépett hatályba, főbb rendelkezései szerint:

• „A döntést tartalmazó elektronikus dokumen-
tumot a hatóság Szervezeti és Működési Sza-
bályzatában kiadmányozásra feljogosított sze-
mély láthatja el elektronikus aláírással.

• A hatóság az elektronikus aláírási szabályzatát
a honlapján közzéteszi. E szabályzatban kell
rendelkezni arról, hogy a hatóság nevében
használt elektronikus aláírás tartalmazza-e a
hatóság megnevezését, valamint rögzíti, hogy
az aláírás-létrehozó adat előállításához szüksé-
ges regisztráció során a hatóság nevében kiad-
mányozásra való jogosultságot milyen eljárás-
sal (dokumentummal) kell a hitelesítés-szolgál-
tatónál igazolni.

• Az elektronikus aláírással kiadmányozásra fel-
jogosított személyek családi és utónevét, aláírá-
si tanúsítványának nyilvános adatait, az aláírás
automatizált ellenőrzéséhez szükséges címet a
hatóság honlapján közzéteszi. Ugyanitt közzé
kell tenni – az időpont megjelölésével –, ha egy
tanúsítvány visszavonásra került vagy egyéb
okból már nem alkalmas a hatóság nevében tör-
ténő eljárásra. Az aláírás az erre vonatkozó köz-
lés közzétételi időpontjától a szervezet nevében
további dokumentumhitelesítésre nem alkal-
mas. Ha a hitelesítés-szolgáltató a tanúsítványt
visszavonta, az aláírás a továbbiakban, ha fel-
függesztette, a felfüggesztés időtartama alatt
dokumentumhitelesítésre nem alkalmas. Az e

bekezdés szerinti információkat a tanúsítvány
használatra alkalmatlanná válásától számított
10 évig kell a honlapon hozzáférhetővé tenni.”

Ugyanezen számú közlönyben jelent meg aa  bbeettéé--
ttii  kkaammaatt  ééss  aazz  éérrttéékkppaappíírrookk  hhoozzaammaa  sszzáámmííttáássáárróóll  ééss
kköözzzzééttéétteelléérrőőll  sszzóóllóó  8822//22001100..  ((IIIIII..  2255..))  KKoorrmmáánnyyrreenn--
ddeelleett,, valamint aa  tteelljjeess  hhiitteellddííjj  mmuuttaattóó  mmeegghhaattáárroo--
zzáássáárróóll,,  sszzáámmííttáássáárróóll  ééss  kköözzzzééttéétteelléérrőőll  sszzóóllóó
8833//22001100..  ((IIIIII..  2255..))  KKoorrmmáánnyyrreennddeelleett,, melyek 2010.
június 11-én lépnek hatályba.

A Magyar Közlöny 44. számában jelent meg aazz
iiddőősszzaakkooss  vviizzssggáállaatt  kkeerreettéébbeenn  eellvvééggzzeetttt  eellőőzzeetteess
eerreeddeettiissééggvviizzssggáállaatt  ddííjjáánnaakk  vviisssszzaattéérrííttéésséérrőőll  sszzóóllóó
8866//22001100..  ((IIIIII..  2266..))  KKoorrmmáánnyyrreennddeelleett,, mely 2010. áp-
rilis 1-jén lépett hatályba, az alábbi rendelkezéseket
tartalmazza:

• „eljáró hatóság: a Nemzeti Közlekedési Ható-
ság regionális igazgatósága;

• eredetiségvizsgálat: a járművön a közúti jármű-
vek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: mi-
niszteri rendelet) 4/C. § (5) bekezdésében, vagy
12. § (15) bekezdés a) pontjában meghatározott
kötelezettség alapján 2010. január 1. és 2010.
február 18. között az időszakos vizsgálat kereté-
ben elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat;

• díj-visszatérítési eljárás: az eredetiségvizsgálat
befizetett díjának visszatérítésére irányuló, az e
rendeletben foglaltak szerint lefolytatott eljárás;

• jogosult: a jármű üzemben tartója, aki a jármű
eredetiségvizsgálatának eredményét a közleke-
dési igazgatási eljárásban nem használja fel.

• Az időszakos vizsgálat keretében 2010. január
1. és a 2010. február 18. között a miniszteri ren-
delet alapján elvégzett eredetiségvizsgálat díj-
mentesnek tekintendő, ha az eredetiségvizsgá-
lat eredményét közlekedési igazgatási eljárás-
ban nem használták fel.

• Az eljáró hatóság a jogosult kérelmére visszaté-
ríti az (1) bekezdés hatálya alá tartozó eredeti-
ségvizsgálat befizetett díját.

• Az eljáró hatóság a díj visszafizetéséről az ere-
detiségvizsgálat eredményének közlekedési
igazgatási eljárásban való felhasználhatóságára
meghatározott idő elteltét követően határoz.

• A díj visszatérítése iránti kérelmet a jogosult
2010. június 30-áig írásban nyújthatja be az eljá-
ró hatósághoz.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Jegyzõi tájékoztatás

Jogszabályi változásokról
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• A kérelemnek tartalmaznia kell
– a jármű rendszámát,
– az időszakos vizsgálat keretében elvégzett

eredetiségvizsgálat helyét és idejét,
– a jogosult nevét és címét,
– a bankszámlaszámot, amennyiben a jogosult a

díj visszatérítését bankszámlára utalással kéri
teljesíteni, valamint

– a jogosult arra irányuló nyilatkozatát, hogy az
eredetiségvizsgálat eredményét közlekedési
igazgatási eljárásban nem használták fel és –
amennyiben a kiadásától számított 60 nap
nem telt el – annak felhasználására nem kerül
sor.

• Az eljáró hatóság – a díj visszatérítéséről ki-
adott határozatának jogerőre emelkedését kö-
vető 15 napon belül – a jogosult kérelme szerint,
a jogosult által megadott bankszámlaszámra
történő átutalással, vagy címre, készpénz-kifi-
zetés kézbesítésével téríti vissza az eredetiség-
vizsgálat befizetett díját.

• A díj-visszatérítési eljárás mentes az illeték és
egyéb eljárási díj (költség) megfizetése alól.

• Az eljáró hatóság a díj-visszatérítés érdekében
felmerülő – az eljáró hatóság által az eredetiség-
vizsgálat során beszedett díjjal nem fedezett –
költségeit a közúti járművek időszakos vizsgá-
latából keletkezett többlet bevételével szemben
a számviteli törvény szabályai szerint számol-
hatja el.

• Az e rendeletben meghatározott díj-visszatérí-
tési eljárásra vonatkozó rendelkezések nem
érintik az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás
részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.)
Kormányrendelet 5. § (1) bekezdés g) pontja
alapján a közreműködőt megillető díjmértékről
szóló rendelkezés alkalmazását.

• Az e rendelet alapján visszatérített díjak eseté-
ben a közúti közlekedési igazgatási hatósági el-
járások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM ren-
delet 2. § (2) bekezdés alapján a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalt megillető 53% mértékű díjhányad is –
a díjvisszatérítés fedezeteként történő felhasz-
nálás céljára fordítandó összegként – a közúti
közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény 33/A. § (1) bekezdése szerinti
engedélyező hatóságot illeti meg.

Ugyanezen számú közlönyben jelent meg aazz  eeggyy--
sszzeerrűűssíítteetttt  ffooggllaallkkoozzttaattáássssaall  kkaappccssoollaattooss  aaddaattookk  ttee--
lleeffoonnoonn  ttöörrttéénnőő  bbeejjeelleennttéérrőőll  sszzóóllóó  8877//22001100..  ((IIIIII..  2266..))
KKoorrmmáánnyyrreennddeelleett,, mely 2010. április 1-jén lépett
hatályba, melyből néhány fontos szabályra hívom
fel a figyelmet:

• Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos
adatok telefonon történő bejelentése a 185-ös,
országon belül helyi tarifával hívható hívószá-
mon érhető el.

• Az ügyfélszolgálat az állami adóhatóság által
rendelkezésére bocsátott elektronikus űrlapon
rögzíti az adatokat, és tájékoztatja a bejelentőt a
bejelentés regisztrációs számáról, majd a tele-
fonbeszélgetés lezárását követően rövid szöve-
ges üzenetben is megküldi a regisztrációs szá-
mot.

• Az ügyfélszolgálat hivatali kapun keresztül ha-
ladéktalanul továbbítja az elkészített elektroni-
kus dokumentumot az állami adóhatóság ré-
szére. Az állami adóhatóság az elektronikus do-
kumentum hozzá történő megérkezéséről visz-
szaigazolást küld az ügyfélszolgálat számára.

• Az ügyfélszolgálat a hangfelvétel törlésével
egyidejűleg törli a hangfelvétel alapján rögzített
adatokat.

• A települési önkormányzatok a díj mértékére
vonatkozó jogszabályi előírás vagy a szolgálta-
tást nyújtóval kötött eltérő megállapodásuk hi-
ányában térítési díjat fizetik a szolgáltatást
nyújtónak. Szakvéleményezés díjtételét a téríté-
si díj ellenében igénybe vehető egyes egészség-
ügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló jogsza-
bály határozza meg. A foglalkoztathatóság
szakvéleményezése 3000 Ft/fő/eset.”

Szintén ugyanezen számú közlönyben jelent meg
aazz  eeggyysszzeerrűűssíítteetttt  ffooggllaallkkoozzttaattáássrróóll  sszzóóllóó  22000099..  éévvii
CCLLIIII..  ttöörrvvéénnyy  nnöövvéénnyytteerrmmeesszzttééssii  iiddéénnyymmuunnkkáárraa
vvoonnaattkkoozzóó  eeggyyeess  rreennddeellkkeezzéésseeiinneekk  vvééggrreehhaajjttáássáárróóll
sszzóóllóó  8888//22001100..  ((IIIIII..  2266..))  KKoorrmmáánnyyrreennddeelleett,, mely
2010. április 10-én lépett hatályba.

A Magyar Közlöny 48. számában jelent meg aa
BBüünntteettőő  TTöörrvvéénnyykköönnyyvvrrőőll  sszzóóllóó  11997788..  éévvii  IIVV..  ttöörr--
vvéénnyy  mmóóddoossííttáássaa  ééss  aa  mmiinnőőssíítteetttt  aaddaatt  vvééddeellmméérrőőll
sszzóóllóó  22000099..  éévvii  CCLLVV..  ttöörrvvéénnyy  mmiiaatttt  sszzüükkssééggeess  eeggyyeess
bbüünntteettőőjjooggii  ttáárrggyyúú  rreennddeelleetteekk  mmóóddoossííttáássáárróóll  sszzóóllóó
1111//22001100..  ((IIIIII..  3311..))  IIRRMM  rreennddeelleett,,  mely 2010. április 1-
jén lépett hatályba.

A Magyar Közlöny 51. számában jelent meg aa  llaa--
kkoossssáággii  vveezzeettéékkeess  ggáázzffooggyyaasszzttááss  ééss  ttáávvhhőőffeell--
hhaasszznnáállááss  sszzoocciiáálliiss  ttáámmooggaattáássáárróóll  sszzóóllóó  228899//22000077..
((XX..  3311..))  KKoorrmmáánnyyrreennddeelleett  mmóóddoossííttáássáárróóll  sszzóóllóó
111122//22001100..  ((VVII..  99..))  KKoorrmmáánnyyrreennddeelleettee,, mely 2010.
április 12-én lépett hatályba.

Minden most jelzett jogszabály teljes hatályos
szövege az interneten a kormányzat.lap.hu oldalon
megtalálható.

Szívesen állok személyesen rendelkezésre az is-
mertetett jogszabály helyek értelmezése, jogalkal-
mazása megkönnyítése érdekében.
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FFeellhhíívvoomm  mmiinnddeenn  TTiisszztteelltt  CCssaannyytteelleekkii  LLaakkooss  ffii--
ggyyeellmméétt  aarrrraa,,  hhooggyy  aazz időszerű feladatok elvégzé-
sére aa  kköözzttiisszzttaassáágg  ffeennnnttaarrttáássáánnaakk  rreennddjjéérrőőll szóló
20/2009. (XI. 13.) Ökt rendelete ttaarrttaallmmaazzzzaa  aa  tteellee--
ppüülléésseenn  ééllőő  iinnggaattllaannttuullaajjddoonnoossookk  kköötteelleezzeettttssééggeeiitt
ééss  ttiillttóó  sszzaabbáállyyookkaatt  aazz  aalláábbbbii  sszzeerriinntt::

5. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondos-
kodni:

a) az ingatlanához tartozó zöldterület, vala-
mint növényzet ápolásáról, időszerű növény-
védelmi munkák elvégzéséről, allergiát okozó
gyomnövények, parlagfű irtásáról, (a vonatko-
zó központi jogszabályban rögzített időnek és
módnak megfelelően),

b) az ingatlannal határos járdaszakasz (járda
hiányában 1 méter széles területsáv), illetőleg
ha 

c) a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő terület,

d) szilárd burkolattal nem rendelkező utcák
esetében, az úttest középvonaláig terjedő terü-
let, valamint 

e) a gépjárműbehajtók átereszeinek tisztántar-
tásáról, az abban felgyülemlett hulladék eltávo-
lításáról, gyommentesítéséről,

f) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek
műtárgyai rendszeres kitisztításáról (meder-
elemmel burkolt csatornák), továbbá a

g) kapubejárók tisztántartásáról és gyommen-
tesítéséről,

h) az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára
való csorgásának, illetve a hó lecsúszásának
megakadályozásáról,

i) az ingatlanáról a járdára kinyúló ágak, bok-
rok megfelelő nyeséséről,

j) az ingatlana előtti közterületre lehullott
lomb összegyűjtéséről,

k) a járda valamint az úttest között az esetle-
gesen felburjánzó gyomnövény, parlagfű eltá-
volításáról, gyommentesítéséről,

l) az ingatlan előtti járda szükség szerint, de
legalább hetente egy alkalommal történő taka-
rításáról. 

(2) Két szomszédos terület, épület közötti közfor-
galmi területsáv, átjáró esetében a tisztántartási kö-
telezettség a tulajdonosokat egyformán 

50-50 %-os arányban) terheli.
(3) A közterületről önálló bejárattal rendelkező 
aa)) üzletek és egyéb elárusítóhelyek,
bb)) vendéglátóegységek, 
cc))  intézmények előtti járdaszakasz, illetve 
dd)) ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig ter-

jedő szakasz annak folyamatos tisztántartásáról
nyitva tartás ideje alatt, az érintett tulajdonos, illet-
ve fenntartó köteles gondoskodni.

Aki e rendelet 5. §-a (1) bekezdése alapján, az in-
gatlanához tartozó zöldterület, valamint növényzet
ápolásáról, időszerű növényvédelmi munkák el-
végzéséről

a) az ingatlanán lévő allergiát okozó gyomnövé-
nyek, és a parlagfű szakszerű irtásáról,

b) az ingatlannal határos járdaszakasz (járda hiá-
nyában egy méter széles területsáv), illetőleg, ha a
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terü-
let, valamint a gépjárműbehajtók átereszeinek tisz-
tántartásáról, az abba felgyülemlett hulladék eltá-
volításáról,

c) a járdaszakasz melletti nyíltárok és ennek mű-
tárgyai (mederelemmel burkolt csatornák), továbbá
kapubejárók tisztántartásáról, az épület tetőzetéről
az esővíz, hólé járdára való csorgásának, illetve a
hó lecsúszásának megakadályozásáról,

d) az ingatlanról járdára kinyúló ágak, bokrok
megfelelő nyeséséről, az ingatlan előtt közterületre
lehullott lomb összegyűjtéséről, a járda, valamint
az úttest között esetlegesen felburjánzó gaz eltávo-
lításáról nem gondoskodik, köztisztaság fenntartá-
si kötelezettséget előíró önkormányzati rendelet
megszegése szabálysértését követi el, amely
30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

AA  rreennddeelleett  bbeettaarrttáássáátt  rreennddsszzeerreesseenn  eelllleennőőrrzzöömm  iillll..
aa  tteelleeppüüllééssőőrrőőkk  áállttaall  eelllleennőőrriizztteettnneemm  kkeellll  hheellyysszzíínnii
bbeejjáárráássssaall..  KKéérreemm  aa  bbíírrssáágg  kkiisszzaabbáássaa  eellkkeerrüüllééssee  éérr--
ddeekkéébbeenn  aa  ffeenntt  íírrttaakk  bbeettaarrttáássáátt  kköözzööss  éérrddeekküünnkk,,  ttee--
lleeppüüllééssüünnkk  kköözzttiisszzttaassáággaa  ffeennnnttaarrttáássaa  éérrddeekkéébbeenn!!

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé  jjeeggyyzzőő

TTiisszztteelltt  CCssaannyytteelleekkii  LLaakkoossookk!!
TTáájjéékkoozzttaattoomm  ÖÖnnöökkeett  aarrrróóll,,  hhooggyy  aazz  AA..SS..AA    HHóóddmmeezzőővváássáárrhheellyy  KKöözzttiisszzttaassáággii  KKfftt..

22001100..  mmáájjuuss  1133..  ééss  2200..  nnaappjjáánn  lloommttaallaannííttáásstt vvééggeezz  aazz  aalláábbbbiiaakk  sszzeerriinntt::
– A lomtalanítás alkalmával a hulladékgyűjtő edényzet mellé kihelyezhető a háztartásokból, a közszolgáltatás

keretébe nem tartozó, nem rendszeresen begyűjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített tárolóedényzet
méreteit meghaladó hulladék (pl.: nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezések,
készülékek).

– Az akció során nneemm  hheellyyeezzhheettőő  eell  trágya, föld, építési törmelék, építési anyag, széna, szalma, gumiabroncs,
akkumulátor, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagok, továbbá állati tetem és minden olyan hulladék,
mely a begyűjtést végző személyek teszti épségét veszélyezteti.
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Tisztelt Hölgyek, Urak!
Ezúton köszönöm meg min-

den Csanyteleki lakosnak a tele-
pülésünk esztétikus megjelení-
tésében, a környezetbarát köz-
ség kialakításában időt, pénzt,
fáradtságot nem kímélő tevé-
keny részvételét. Ez elsősorban
a közterületek növényekkel tör-
ténő díszítésében, új zöldfelüle-
tek kialakításában, a község
parkja, egyéb területeinek fásí-
tásában, épületek, intézmények
virágosításában nyilvánult meg,
melyet látványosan múlhat felül
az Önök által kiültetett cserjék,
évelők (Canna) örökzöldek,
egynyári virágok és gyepfelüle-
tek harmóniája, a lakókörnyezet
gondozottsága. Gyermekeink-
nek a környezetvédelem, kör-
nyezetgazdálkodás és ökológiai
követelmények szabályai betar-
tására való tudatos nevelése, az
oktatási- nevelési intézmények
külső- belső virágosítása, nem
utolsósorban a szülői ház és an-
nak környezetében szerzett po-
zitív benyomások teremtenek
esélyt a kulturális értékeink
megőrzésére, egészséges élettér
fenntartására és nem utolsósor-
ban a parlagfű irtásából eredő
előnyökre.

Mindannyiunk életminőségét
javítja, ha utcáink előkertjei nem
„gazzal dúsan borított zöldterü-
letek” hanem gyommentesített,
parlagfű-mentes, gondozott, vi-
rágos területek, amelyek mind
az itt élőknek, mind a települé-
sünkön áthaladók számára sze-

met gyönyörködtető látványt
nyújtanak.

Ennek érdekében kérek min-
den olyan magánszemélyt, aki
még nem kapcsolódott be az
évek óta tartó virágosítási-pro-
gramba, hogy szánjon rá egy ke-
vés időt és ne a jogkövetkezmé-
nyek (bírság) hatására, hanem
önkéntes, jogkövető magatar-
tást tanúsítva vegyen részt lakó-
háza előkertjének, az utcakert-
nek gyomtalanításában és virá-
gosításában. Kérem a települé-
sünkön a vállalkozást működte-
tőket, üzlettulajdonosokat, hogy
egy-két díszcserjét, évelőt tartó
láda kihelyezésével, vagy eszté-
tikus megjelenéssel bíró más
megoldással járuljanak hozzá,
hogy a településünkre látogatók
kellemes benyomással távozza-
nak az üzletükből, a települé-
sünkről. Köszönetemet fejezem
ki a Kossuth utcában üzletet
működtető azon vállalkozók-
nak, akik kérésemnek eleget té-
ve virágosítottak üzleteik előtt,
jobbnál jobb ötletekkel, szebbnél
szebb megjelenítéssel alakítva ki
az adott terület képét.

Őszinte tisztelettel mondok is-
mételten köszönetet azoknak,
akik a Canna virág ültetését,
gondozását vállalták, (és remé-
lem az idei évben is) vállalják. A
tavalyi hagymák szaporulatából
még több helyen nyílhat virág
és teheti szebbé a közelgő falu-
napi rendezvényeinkre kiláto-
gatók óráit. Kérem, hogy akik
még a májusi fagyokra gondol-

va nem ültették  ki az évelő vi-
rághagymákat, már ne sokáig
várjanak az ültetéssel. 

A környezetünk tisztasága ér-
tékrendet teremt mindennapja-
inkban, ezért ismételten kéréssel
fordulok mindazokhoz, akik
nem tartják tiszteletben a tele-
pülés közössége értékeit, és
nap-nap után szeméttel borítva,
csikkel beterítve, plakátokat
nem hirdetési felületre ragaszt-
va csúfítják el a buszvárókat,
hogy gondolják végig, magatar-
tásuk milyen mintát ad gyerme-
küknek, aki mást lát és tanul
szüleitől otthon, mint az óvodá-
ban, vagy az iskolában, holott
azonos cél vezérel gyermeket,
felnőttet egyaránt: a ttiisszzttaa,,
ggyyoommmmeenntteess,,  vviirráággooss  tteelleeppüüllééss--
kkéépp  mmeeggjjeelleennííttééssee.. Ezért kérem,
hogy tteeggyyüünnkk  éérrttee  kköözzöösseenn!!

Előre is köszönöm tevékeny
közreműködésüket és kívánok
jó egészséget a közös feladat
megvalósításához.

Külön köszönöm Gyöngyi
Józsefné Marika néni önzetlen
felajánlását, aki egynyári virág-
palánták adományozásával se-
gítette elő az óvoda és a hivatal
épülete előtti terület virágosítá-
sát. Köszönöm Bátkiné Kecske-
méti Aranka által adott árvács-
kapalántákat, amely a Faluház
előkertjét díszíti. Köszönet illeti
Csikós Ferencnét, aki Canna
hagymákat küldött a település
közterületei virágosítására.

TTiisszztteelleetttteell::
KKaattóó  PPáállnnéé  jjeeggyyzzőő

A virágos, tiszta Csanytelekért

Kecskeméti-Kovács Tímeának és Perbíró Györgynek:
MMaarrcceellll  GGyyöörrggyy,,  Kádár Ildikónak és Kovács Lászlónak:

RRóóbbeerrtt nevű gyermeke. GRATULÁLUNK!

KKöösszzöönnttjjüükk  22001100..  áápprriilliissáábbaann  sszzüülleetteetttt:: Az A.S.A Hódmezõvásárhely
Köztisztasági Kft Csanyteleken

a Polgármesteri Hivatal
dísztermében 2010. május 26-án
délelõtt 9.00-11.00 óra között

tart ügyfélfogadást.
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Az idő melegre fordulásával a megyében mű-
ködtetett előrejelző műszerek értékelése alapján
22001100..  áápprriilliiss  2288--áánn az almástermésűek tűzelhalá-
sáért felelős Erwinia amylovora baktérium fertő-
zése várható.

A baktériumos fertőzés fő gazdanövényei a ró-
zsafélék család almástermésű alcsaládjába tartozó
nemzettségek: az alma, körte, birs, naspolya, ga-
lagonya, tűztövis, madárbirs és a berkenye.

A baktériumos fertőzés különösen ott veszélyes,
ahol a rezes lemosó permetezések elmaradtak az
idei kora tavaszon.

A védekezést a virágzó növényeknél (pl. alma,
körte) az Aliette 80 WP készítménnyel lehet elvé-
gezni. A késői virágzású növényeknél (pl. birs,
naspolya) még a réztartalmú készítmények is
használhatók. Felhívjuk a figyelmet, hogy a réz-
tartalmú készítmények virágzás idején terméskö-

tődési problémát okozhatnak. Kérünk minden
érintett termelőt a védekezés időbeni elvégzésére,
ugyanis a megkésett védekezés már hatástalan.
Amennyiben május-június hónapban megjelenik
a betegség miatti hajtáshervadás, az ellen már
csak a beteg részek szakszerű eltávolításával lehet
védekezni.

Hódmezővásárhely, 2010. április 26.

CCssoonnggrráádd  MMeeggyyeeii  MMeezzőőggaazzddaassáággii
SSzzaakkiiggaazzggaattáássii  HHiivvaattaall

NNöövvéénnyy--ééss  TTaallaajjvvééddeellmmii  IIggaazzggaattóóssáágg
6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.
Cím: 6801 Hódmezővásárhely, Pf.: 99

Tel.: 06/62 535-740; Fax: 06/62 246-036
E-mail: ntsz@csongrad.ontsz.hu

Aktuális növényvédelmi munkák

Újra várható az almástermésûek tûzelhalása

ÜDÜLÉSI LEHETÕSÉG GYULÁN!
Mozgáskorlátozottak Csanyteleki Csoportja olcsó üdülési lehetõséget kínál
Gyulán a Hõforrás üdülõbe. 1 szobás apartman 4 férõhely május 03—06-ig.

3 éj, május 08—16-ig. 8 éj lefoglalható.
Ár: csoporttagoknak 400 Ft/fõ/nap, nem tagoknak 600 Ft/fõ/nap

Jelentkezni Bakony Zoltánnénál a +36 30/435-60-98-as telefonszámon lehet.

Felhívás idõszerû növényvédelmi
feladatok végzésére!

Az egyre szigorodó törvényi szabályozáson és helyi rendeletben
foglalt kötelezettségeken túl, a szankcionálás helyett, annak
megelőzésére ajánlja fel minden érdeklődő számára a
Polgármesteri Hivatal szabad kapacitása kihasználása érdekében a
PPAARRLLAAGGFFŰŰ  ééss  eeggyyéébb  ggyyoommnnöövvéénnyyeekk  iirrttáássáárraa  aa  ffűűkkaasszzáállááss térítés
ellenében való igénybevétele lehetőségét.

Időpont egyeztetésre személyesen, vagy telefonon állunk ren-
delkezésre.

Megrendelését leadhatja Vida Tibornál a +36 30/316-78-71 tele-
fonszámra.

Kellô számú jelentkezô esetén

SPORTCÉLÚ KISGÉPHAJÓ-VEZETÔI
TANFOLYAM indul május második hetétôl

Csanyteleken.
A képzésen megszerezhetô jogosítvány
folyókon, tavakon 20m alatti hajókra,
illetve jetski-re – korlátlan lóerôvel –
vonatkozik. Elméleti, gyakorlati képzés

4 héten keresztül.
A tanfolyam díja: 60.000 Ft

Érdeklôdni/jelentkezni:
Mazán János +36-30/24-93-243

RReekkvviieemm
TTeemmeettkkeezzééssii  VVáállllaallkkoozzááss

ÉÉjjjjeell--nnaappppaallii  üüggyyeelleett::  ++3366--3300//55775555552211
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RECEPT KLUB

KKoonnyyaakkooss
TTrrüüffffeell  ggoollyyóó

HHoozzzzáávvaallóókk::
• 20 dkg étcsokoládé, 
• 3 evőkanál tejszín,
• 2 evőkanál konyak (vagy párcsepp

konyakaroma), 
• 2 evőkanál vaj,
• a bevonáshoz cukrozatlan kakaópor
EEllkkéésszzííttééss:: A tejszínt összemelegítjük a vajjal

és az összetördelt csokoládéval. Ne forraljuk
föl, csak lassú tűzön melegítsük! Ha felolvadt,
vegyük le a tűzről, és keverjük bele a
konyakot. (Ha konyakaromát használunk, azt
a tejszínnel együtt adjuk a csokihoz és
vajhoz.). A csokis keveréket lehűtjük, ezután
habverővel habosra keverjük. Rásimítjuk egy
sütőpapírral bélelt tálcára. Letakarjuk fol-
packkal és pár órára újra hűtőbe tesszük,
majd a  megdermedt masszát 2X2 centis kock-
ákra vágjuk. Minden kockából golyót vagy
félgömböt formázunk, a golyókat kakaópor-
ba forgatjuk. Sokféleképpen díszíthetjük:
mandulával, mogyoróval, gyümölcs szele-
tekkel, színes tortadarával.

JJóó  ééttvváággyyaatt!!

VERS

ÖÖrröökk  sszzeerreelleemm

Szelek szárnyán repül a lelkem,
Repülj te is kedvesem velem,

Engedd, hogy elcsábítson a mélységóceán,
Mint örök szerelmedre, úgy nézz reám.

Ne láss most fűszálat, hangyát, porszemet,
Csak a távoli, végtelen eget,

Engedd, hogy körbefogja tested a testem,
Engedd, hogy körbefogja szíved a lelkem.

Nézz a szemembe és lásd, mit látni kell,
Fogd a kezem és érezd, mit érezni kell,

Érezd, mit én érzek, ez boldogságunk titka,
Mint kristályvíz, szerelmünk legyen oly tiszta.

Legyen tiszta, legyen forró, legyen örök,
Míg a végtelenben el nem tűnök,
Tartson egy életen át szerelmünk,
Míg a végtelenben el nem tűnünk.

CCssáánnyyii  JJóózzsseeff
2007-01-08

OLVASÓI OLDAL

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: Borbás Tamás
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