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Nyolc éve Csanyért dolgoznak
Nyolc évvel ezelőtt 19-en alapították meg a
Csanyteleki Polgárőr Egyesületet. Az ár- és belvízi védekezésben is részt vevő szervezetnek ma 28
tagja van.

kormányzat egy Lada Niva terepjáróval, illetve
100 ezer forinttal támogatta, s irodahelyiséget is
biztosított számukra, átvállalva annak rezsijét.–
Tagjaink az alapkiképzést követően láthatják csak
el a szolgálatot. A hétvégeken rendszeresen járőrözünk, hét közben pedig igény szerint a rendőrök munkáját segítjük – mondta lapunknak
Nagy Sándor elnök. – Az egyesület tagjainak egy
része már betöltötte az 50. életévét, de szép számmal vannak köztünk fiatalok is. A csanyteleki polgárőrök fontos szerepet töltenek be a házi jelzőrendszeres szolgálat működtetésében. A riasztás
ugyan annak csongrádi központjába fut be, ám a
helyszínre ők mennek ki. – Munkánkat nemcsak
az önkormányzat támogatja, az idén például 350
ezer forinttal, de civilek is. Egyenruhánk készítését például helyi vállalkozók finanszírozták, akik
2002 decemberében 19 helybeli alapította meg a ma is segítenek. Pályázunk is rendszeresen. A
Csanyteleki Polgárőr Egyesületet azzal a céllal, mostani Lada Niva terepjárónkat 2007-ben a hahogy hatékony segítséget nyújtson a rendőrség- tárőrség ajándékozta nekünk – mondta az elnök.
Korom András
nek a bűnmegelőzésben, a közrend és közbiztonság védelmében. Szolgálatuk ellátását a helyi önDélvilág, 2010.07.06.

A családsegítõ lelki bajban is támogat
Az önkormányzat családsegítő szolgáltatása és a
Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete is megpróbál segíteni a legrászorultabbakon. Az előbbihez bárki fordulhat, az utóbbi elsősorban 74 nagycsalád érdekeit képviseli.
Tavaly összesen 364-en, közel ezer alkalommal,
míg az idén eddig 228-an, 614 alkalommal keresték
fel a családsegítő szolgáltatás Kossuth utcai irodáját Csanyteleken. A legjellemzőbbek a munkanélküliséggel, az anyagi problémákkal és a számlatartozásokkal kapcsolatos problémák, de felkeresnek
bennünket a különféle családi konfliktusok, lelki
gondok, valamint bírósági és egyéb hivatalos
ügyek miatt is – mondta lapunknak Kopasz Imréné
(képünkön), a családsegítő munkatársa.
Több sikeres pályázattal könnyítették már meg a
rászorulók életét. Így a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak köszönhetően 33-an kaptak 4000 és 150
ezer forint közötti összeget áramszámlájuk rendezéséhez, összesen 1,2 millió forint értékben. A Héra
Alapítványtól 7 család 50 ezer forintos egyszeri támogatásban részesült. – Mindezek mellett segítségünkkel többen is kaptak nyugdíjemelést, az egészségbiztosítótól egyszeri segélyt, közel félmillió fo-

rint értékben. Három esztendeje nyári tábort szervezünk a gyerekeknek, s évente kétszer adományokat is osztunk. A családsegítő szolgáltatás szorosan
együttműködik az 1995-ben alakult, tizenkét éve
Kopaszné vezette Nagycsaládosok Csanyteleki
Egyesületével. A civilszervezet legutóbb a napokban osztott ki 700 kiló lisztet, közel 700 kiló tésztát,
320 kiló kekszet 74 család számára az orosházi régióközpont segítségével. Az egyesület az önkormányzat megbízásából szeptember 17-én rendezi
meg a hagyományos családi napot.
Korom András
Délvilág, 2010.08.24.
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Köszönetnyilvánítás
Kopasz Imréné, a Nagycsaládosok Csanyteleki
Egyesülete elnöke a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium „Zöld Beruházási Rendszer
Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alapprogram Klímabarát Háztartás” pályázatán
- 46 nyugdíjas háztartás részére 74db háztartási
gép cseréjére 4.637.453 .-Ft
- 32 nagycsaládos háztartás részére 50db háztartási gép cseréjére 3.202.575.-Ft értékű

támogatást nyert.
Csanytelek Község Önkormányzata, a nyertes
nyugdíjasok, nagycsaládosok, valamint a magam
nevében tisztelettel mondok köszönetet a pályázati eredményért, a nyerteseknek jó egészséget kívánok az energiatakarékos mosógépek és hűtőszekrények használatához:
Forgó Henrik
polgármester

Részlet Szabó Ferenc tagintézmény- vezetõ úr tanévnyitó beszédébõl

Kedves Gyerekek, Kedves Szülõk,
Munkatársak! Tisztelt Vendégeink!
Halkan útra kel a nyár, s észre
sem vesszük, beköszönt az ősz,
a szeptember, s vele az új tanév.
Régen a magyar falvakban
ősszel kipakoltak mindent a
házból, kimeszeltek és kijavították a vakolat hibáit. A gazda
számot vetett arról, hogy mit
tett jól, és hogy mit fog másképp
tenni a jövő esztendőben.
Nekünk is érdemes így tennünk: kipakolnunk, végignéznünk és helyreraknunk a nyári
élményeket, tapasztalatokat,
hogy aztán a tanév során mindig a legmegfelelőbbet tudjuk
elővenni, használni; emellett érdemes felfrissíteni az elmúlt
tanév tanulságait és azok alapján tervet összeállítani. Egy
olyan tervet, amelynek elkészítéséhez az iskola valamennyi
szereplőjének – diákok, pedagógusok és munkatársak, szülők,
fenntartó, civil szervezetek –
hozzá kell tennie valamit, a
megvalósításból pedig részt kell
vállalnia, hiszen e nélkül ma
már aligha lehet egy iskolát
fenntartani, fejleszteni.
Mire is gondolok? Gondolok
itt a szülői ház, az iskola, a helyi
társadalom más jellemformáló

intézményei és színterei által
megfogalmazott örökérvényű
elvekre, értékekre és tettekre,
amelyek közösen szolgálják
gyermekeink, tanulóink szellemi, lelki és erkölcsi fejlődését.
Vezetői megbízatásom kezdete
óta hangoztatom, hogy a sikeres
munka feltétele több lábon áll:
éppúgy része a helyi társadalom
együttműködése, összefogása,
bizalma, mint kollégáim és
munkatársaim alázatos, becsületes és felelősségteljes munkavégzése, a fenntartó részéről pedig a nyugodt működés feltételeinek megteremtése, a kiszámíthatóság és a stabilitás biztosítása.
Kedves Diákok!
Az előző években már sok
mindent sorba vettem, amit fontosnak tartok egy jó tanév megalapozásához, sikeres elvégzéséhez. Pontosságra, szorgalomra,
következetességre, toleranciára,
önfegyelemre, a külső és belső
környezetünk megóvására kértelek benneteket. Most egy olyan
tulajdonságról szeretnék beszélni, amelyet kiveszőben látok, de
az érvényesülésnek nagyon fontos feltétele: ez a kitartás.

Miért kiábrándító, miért nem
vonzó ez a szó és tartalom: kitartás, kitartó, kitartani? Ha valaki kitartóan végez, csinál valamit, biztos hosszú ideig teszi –
márpedig a mi felgyorsult életünkben gyorsan, minél előbb
végére kell jutni a dolgoknak,
minél hamarabb valami eredményt kell elérni, nincs idő totojázni, piszmogni, vacakolni.
Ami sokáig tart, unalmassá válik, s olyan tág a világ, annyi
mindent lehet, kell mindig újat
látni és hallani, hogy ha egy valami leköt, sok minden másról
lemaradhatunk. A kitartásban
semmi könnyedség, semmi lezserség nincs. A kitartás izzadságszagú. Nem kell hozzá nagy
ész, különös tehetség, találékonyság, bátorság. Kitartásra
valami külső körülmény, mások
akarata – a diákéletben a szülők,
tanárok ösztönzése – kényszeríti az embert.
No, itt álljunk meg egy pillanatra!
Mi van, ha nem mások akarata, nem külső körülmény kényszeríti az embert kitartásra? Mi
van, ha magam döntök úgy: kitartó leszek?
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Nem addig, amíg megváltozik
körülöttem a világ, csak addig,
amíg én elhatározom, eldöntöm:
• hogy amíg ezt a feladatot el
nem végzem, nem állok fel!
• hogy amíg azt a mulasztásomat nem pótoltam, nem kapok bele új dologba!
• hogy amíg a hibát, a bűnt,
amit elkövettem, ki nem javítom, meg nem bánom!
• hogy amíg a szokást, amit
magam is rossznak tartok, el
nem hagyom, nem leszek jóban magammal!
Próbáld ki, mi van, mi történik
ilyenkor!
De én is megjósolhatom: nem
fáradt leszel az elvégzett feladat, munka után, hanem elégedett; nem idegeskedéssel viseled tovább a mulasztás terhét,
hanem felszabadulsz; nem nyomaszt a hibád, a bűnöd, hanem
sokkal több energiád, sokkal
több erőd lesz. A kitartásnak
ugyanis ez a titka, ez a lényege:
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lelkierőt ad. Minél kitartóbbak
vagyunk, annál többet. Olyan,
mint a szeretet: minél tovább fogyasztod, minél inkább élsz vele, annál több lesz a birtokodban.
Kívánom, hogy a 2010/2011.
tanévben mind több diák élje át
ezt a lelkiállapotot!

amikor puszit adva és szemünkkel simogatva először engedjük
iskolába féltett kincseinket,
gyermekeinket, akiket a mai napon hivatalosan is a Szent László Általános Iskola diákjaivá fogadunk, hogy holnapután már
táskával várja őket az iskola,
szólítsák a tanító nénik és üdvözölje majd a vén berregő csenKedves Leendő Első Osztályogőnk is.
sok!
Ezzel egy új világ nyitja meg a
Miközben idejáró diákjaink (s
kapuit, amely ugyan kevésbé
persze az egész iskolai közöslesz játékos és felhőtlen, de a viség) számára próbáltam néhány
lág újabb – eddig nem ismert –
fontos dolgot kiemelni, természetesen megkülönböztetett sze- szépségeinek megismerését, edretettel köszöntelek titeket, a dig még nem tudott dolgok
megtanulásának lehetőségét tarlegkisebbeket!
Valamennyiünk életében kü- togatja számotokra, s ezáltal –
lönleges szeptember első napja, ha ti is úgy akarjátok – éppoly
de talán a legnagyobb esemény csodálatos, izgalmas és emberi
azoknak a családoknak az életé- értékekben gazdag lehet, mint
ben, akiknek a gyermeke elő- az óvodás évek.
ször lépi át az iskola küszöbét.
Mindehhez sok sikert kíváIlyenkor nekünk, szülőknek is
nagyobbat dobban a szívünk, nok!

Jegyzõi tájékoztató

Jogszabályi változásokról
Tisztelt Hölgyek, Urak!
Az alábbi csak címre, tárgyra való utaló jogszabály ismertetés által hívom fel a figyelmet több
közérdeklődésre számot tartó jogforrásra, melyről annak terjedelme okán nincs módom részletekbe menő tájékoztatásra, de az érintettek számára jelzésértékű lehetőség az utánjárásra és felkészítés a jogkövető magatartásra.
A Magyar Közlöny 115. számában jelent meg a
Széchenyi Kártya Program kiterjesztéséről szóló
1145/2010. (VII. 7.) Korm. határozata.
A Magyar Közlönyben megjelentek szerint augusztus elsejétől folyamodhatnak a vállalkozók
azért a hároméves futamidejű, maximum 25 millió forintos Széchenyi forgóeszközhitelért, amelyet piacaik megtartására, bővítésére, a meglevő
kölcsöneik racionalizálására fordíthatnak. De
nem is ez az igazi újdonság, hiszen ugyan rövidebb futamidővel, de jelenleg is létezik 25 millió
forintos Széchenyi kártya.

A komolyabb segítséget a szeptember elsejétől
elérhető, legfeljebb 50 millió forintos, 10 évre felvehető Széchenyi beruházási hitel, illetve a január elsejétől megnyíló, ugyancsak tíz évig használható, legfeljebb 50 millió forintos Széchenyi önerőhitel jelentik. Utóbbinak az a célja, hogy azokon a cégeken segítsen, amelyek nem tudják egyszerre előteremteni az elnyert uniós támogatáshoz szükséges önerőt, és kivárni, amíg az első benyújtott számlájukat kifizetik a közösségi források kezelői.
A kormány a 2010. december 31-ig megkötött
hitelszerződések esetében a kölcsön teljes összegére, 3 évre 2%-os kamattámogatást biztosít, illetve a garanciaintézmény kezességvállalási díjának
50%-áig támogatást ad.
A Magyar Közlönyben a napokban megjelent
jogszabály azt is tartalmazza, hogy az állam
a programhoz kapcsolódó marketing-, kommunikációs, valamint informatikai fejlesztési
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költségekhez 92,2 millió forinttal hozzájárul, amit
a hitelintézetek és az érdekképviseletek kapnak
meg. Ez utóbbi összeget, valamint a 2010-es kamat- és garanciadíj-támogatásokat a kis- és középvállalkozói célelőirányzat fedezi.
Forrás: Gazdaság 2010. július 12.
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A Magyar Közlöny 111. számában jelent meg a
lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfel használás szociális támogatásáról szóló 289/2007.
(X. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló
211/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, mely 2010. július 1. napján lépett hatályba. Rendelkezései szerint:
A Magyar Közlöny 107. számában jelent meg a
„Jogosultsági időszak: a 2009. január 1-je és
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tör- 2010. december 31-e közötti időszak
vény módosításáról szóló 2010. évi LVI törvény,
A gázfogyasztás esetében a támogatás fajlagos
mely 2010. július 23. napján lépett hatályba. Főbb bruttó összege:
rendelkezései szerint:
a) 0,771 Ft/MJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem
• „Határozott ideig tartó szabadságvesztés kihaladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét;
szabásakor a büntetési tétel középmértéke
b) ha a háztartásban az egy fogyasztási egységirányadó. A középmértéket akként kell megre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjállapítani, hogy a büntetési tétel alsó határáminimum kétszeresét, de nem haladja meg
hoz a felső és az alsó határ közötti különbözet
annak két és félszeresét, a jogosultsági időfelét kell hozzáadni.
szak 2010. április 30-áig terjedő részidőszaka
• A különös és a többszörös visszaesővel szemvonatkozásában 0,556 Ft/MJ, a jogosultsági
ben – amennyiben a törvény másként nem
időszak 2010. május 1-jétol 2010. december
rendelkezik – az újabb bűncselekmény bünte31-éig terjedő részidőszaka vonatkozásában
tési tételének felső határa szabadságvesztés
0,278 Ft/MJ,
esetén a felével emelkedik, de nem haladhatja
c) ha a háztartásban az egy fogyasztási egységmeg a húsz évet.
re jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíj• Az erőszakos többszörös visszaesővel szemminimum két és félszeresét, de nem haladja
ben az erőszakos többszörös visszaesőkénti
meg annak háromszorosát, a jogosultsági időminősítést megalapozó, súlyosabban bünteszak 2010. április 30-áig terjedő részidőszaka
tendő személy elleni erőszakos bűncselekvonatkozásában 0,238 Ft/MJ, a jogosultsági
mény büntetési tételének felső határa szabadidőszak 2010. május 1-jétol 2010. december
ságvesztés esetén a kétszeresére emelkedik.
31-éig terjedő részidőszaka vonatkozásában 0
Ha a büntetési tétel így felemelt felső határa a
Ft/MJ,
húsz évet meghaladja, vagy a törvény szerint
d) ha a háztartásban az egy fogyasztási egységa bűncselekmény életfogytig tartó szabadságre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjvesztéssel is büntethető, az elkövetővel szemminimum háromszorosát, de nem haladja
ben életfogytig tartó szabadságvesztést kell
meg annak három és félszeresét, a jogosultsákiszabni.
gi időszak 2010. április 30-áig terjedő részidő• Az erőszakos többszörös visszaesővel szemszaka vonatkozásában 0,018 Ft/MJ, a jogoben a büntetés enyhítésének nincs helye.
sultsági időszak 2010. május 1-jétol 2010. de• Aki a bűncselekményt a közoktatásról szóló
cember 31-éig terjedő részidőszaka vonatkotörvényben meghatározott közfeladatot ellátó
zásában 0 Ft/MJ.
pedagógus, vagy a nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő alkalmazott sérelmére köA lakossági vezetékes gázfogyasztás és
veti el, az egy évtől öt évig, két évtől nyolc
évig, öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesz- távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló
289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
téssel büntetendő.
• Aki nagy nyilvánosság előtt a nemzeti szocia- szóló 211/2010. (VII. 1.) Korm. rendelettel megállista vagy kommunista rendszerek által elkö- lapított 1. § l) pontjában és 3. § (1)–(3) bekezdésévetett népirtás és más, emberiség elleni cse- ben foglaltakat a 2010. június 30-án fennálló tálekmények tényét tagadja, kétségbe vonja mogatási jogosultságokra új határozat meghozavagy jelentéktelen színben tünteti fel, bűntet- tala, illetve a határozat módosítása nélkül alkaltet követ el, és három évig terjedő szabadság- mazni kell”
vesztéssel büntetendő.”
(Folytatás a 6. oldalon.)
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A Magyar Közlönyben jelent meg a kistermelői
élelmiszer-termelés, -előállítás és értékesítés fel tételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet és
az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet módosításáról szóló 4/2010. (VII. 5.) VM rendelet, mely
2010. július 5. napján lépett hatályba.
A kormány megkezdte a nagy kereskedelmi
láncok „túlhatalmának” visszaszorítását, illetve a
kistermelők piaci helyzetének javítását célzó intézkedéssorozatát. Jelentősen könnyítették a házi
élelmiszer-termelés, -feldolgozás és -értékesítés
szabályait, a közbeszerzési szabályok módosításával pedig lehetővé válik a helyi termékek közvetlen beszállítása akár a közétkeztetésbe is.
A közbeszerzési törvény módosítása az előterjesztés indokolása szerint lehetővé teszi, hogy
közbeszerzési kényszer és a lánckereskedelem kiiktatásával összekapcsolják egymással a helyi
élelmiszer-előállítás, -feldolgozás és -értékesítés
rendszereit, valamint a helyi intézmények (bölcsődék, óvodák, iskolák, hivatalok, helyi egészségügyi intézmények) közétkeztetését. Megszűnik a jelenleg gyakorlatilag kizárólagosan legális
beszerzési forrást jelentő közvetítő kereskedelem
egyeduralkodó szerepe.
Hogy a közétkeztetésbe, a helyi vendéglátásba és
piacokra a jövőben az eddiginél lényegesen egyszerűbben juthasson el a kistermelők áruja, arról a már
hatályba lépett vidékfejlesztési minisztériumi rendelet intézkedik. Ebben még a korábbi, előzetes
nyilatkozatokhoz képest is radikálisabb liberalizációt vezetnek be a háznál készült, jellegzetesen háztáji élelmiszertermékek forgalomba hozatalára. A
legfontosabb módosítás, hogy az állati alaptermékek (tej, tojás, nyers hús) és a feldolgozott kistermelői termékek (sajt, lekvár, kolbász) értékesíthetőek
az előállítás szerinti megyében és Budapesten vagy
a gazdaság helyétől légvonalban számítva az ország területén legfeljebb 40 kilométer távolságon
belül a végső fogyasztó részére, valamint boltokba
és vendéglátóegységekbe, így a közétkeztetésbe is.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az előzetesen az
állatorvosnál bejelentett házi disznótor termékei
akár már másnap a helyi iskolai ebéden is megjelenhetnek.
A lényegileg folyamatos hatósági ellenőrzés nélküli forgalmazásnak elsősorban csak mennyiségi
korlátai vannak: a településen, végső fogyasztó
számára történő értékesítésnél, ezután nem kell a
hatósági húsvizsgálatot elvégeztetni legfeljebb
heti 50 házityúk-féle, 25 víziszárnyas vagy puly -
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ka, 13 nyúlféle vágásánál és eladásánál. Előzetes
állatorvosi bejelentés után újra lehet háznál is
disznót vágni.
Az eddigi rendeletek tiltották az otthoni disznóvágást és a házilag előállított aszalt és füstölt áruk
értékesítését. A hivatalos megfogalmazás szerint
az új rendelkezés biztosítja az olyan hagyományok megőrzését, mint az ökör-, birka-, kecske- és
disznóvágást, a disznótort. A falusi vendégasztal
szolgáltatásnál és a rendezvényeknél a hatóságnak történő bejelentés mellett lehetőség nyílik az
ellenőrzött állományokból helyi/házi vágás elvégzésére, a hús helyben való elkészítésére, valamint helyben fogyasztás céljára történő értékesítésre. Az is jelentős könnyítést jelent, hogy szabad
immár az ökörsütés, a birkapörköltfőzés, házi
disznótor a falusi vendéglátónál és a rendezvényeken. Ezentúl a kistermelő is végezhet úgynevezett falusi vendégasztal szolgáltatói tevékenységet (ez a vendéglátás immár hivatalosan is elfogadott formája) az általa megtermelt vagy előállított és kiegészítő alapanyagként vásárolt élelmiszer felhasználásával.
A kistermelő emellett végezhet szolgáltatásokat
is más magánszemély, kistermelő részére élelmiszerének előállítása során (például húsfüstöltetés,
terménytisztítás, zöldség-, gyümölcs-, olajosmagszárítás, -őrlés, -préselés). A hatóság csak kirívóan nagy szabálysértés (például ipari méretű termelés vagy alapvető higiénés szabályok megsértése) gyanúja esetén végez majd helyszíni ellenőrzést és büntet, ha az indokolt.
Forrás: Részletek a Gazdaság 2010. július 12.
számában megjelent cikkből
A Magyar Közlöny 117. számában jelent meg a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2010. évi LXXI. törvény, mely
2010. szeptember 1-jén lépett hatályba. Rendelkezései szerint:
„Az első évfolyamon félévkor és év végén, a
második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól
vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a tanuló értékelésére az iskola pedagógiai programja,
illetőleg szöveges értékelés alkalmazását is előírhatja. Az iskola által alkalmazott jelölés, értékelés
érdemjegyre, osztályzatra való átváltásának szabályait a helyi tantervben kell meghatározni. Az
iskola pedagógiai programja meghatározhatja
azokat a tananyagokat, tantárgyakat, amelyekből
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a tanuló teljesítményét nem kell értékelni, illetve
minősíteni, továbbá eltekinthet a magatartás és
szorgalom értékelésétől, minősítésétől.
Azok az iskolák, akik a tanulók teljesítményét
már a 2010/2011. tanév második félévétől osztályzattal kívánják minősíteni, értékelni, 2010. december 31-ig áttekintik pedagógiai programjukat
és – ha a törvény hatálybalépéstől számított hatvan napon belül a fenntartó hozzájárul a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez – a szükséges változtatásokat átvezetik.”
A Magyar Közlöny 118. számában jelent meg az
érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe
való felvétel egyes szabályainak módosításáról
szóló 2010. évi LXXII. törvény, mely 2010. július
27-én lépett hatályba. Főbb rendelkezései szerint:
„A felsooktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 42. §-ának (1) bekezdése a következo mondattal egészül ki: „A felvételi eljárást megelőzően
legalább két évvel a Kormány rendeletben határozza meg, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételhez egyes alapszakok esetében az
érettségi vizsga mely vizsgatárgyából vagy vizsgatárgyaiból kell emelt szintű vizsgát teljesíteni.”
Ugyanezen számú közlönyben jelent meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatályba nem lépéséről, valamint az ezzel összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXIII. törvény, melynek értelmében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény nem lép hatályba.
Ugyanezen számú közlönyben jelent meg az ál lamháztartásról szóló 1992. évi XXXVII. törvény
módosításáról szóló 2010. évi LXXIV. törvény,
mely 2010 július 15. napján lépett hatályba.
A Magyar Közlöny 113. számában jelent meg a
családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.
törvénynek, valamint a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvénynek a tankötelezettség teljesítésével ösz szefüggő módosításáról szóló 2010. évi LXVI. törvény, mely 2010. augusztus 30. napján lépett hatályba. Főbb rendelkezései szerint:
„A családtámogatási ellátások a következők: családi pótlék, nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás. A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó
költségekhez az állam havi rendszerességgel járó
nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást (a továbbiakban együtt: családi pótlékot) nyújt. A családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról a gyermek védelembe vételéről határozatot hozó jegyző gyámhatóságként dönthet.
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Nevelési ellátásra jogosult: a vér szerinti, az
örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a
gyám, továbbá az a személy, akihez a gyermeket
ideiglenes hatállyal elhelyezték, a saját háztartásában nevelt, a Magyarország területén működő
szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett, még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig. Saját jogán jogosult nevelési ellátásra
a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg,
illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének
időpontjától.
Iskoláztatási támogatásra jogosult: a tanköteles
gyermekre tekintettel a gyermek tankötelessé válása évének november 1-jétol a tankötelezettség
teljes időtartamára, valamint a tankötelezettsége
megszűnését követően közoktatási intézményben
tanulmányokat folytató gyermekre annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek
(személy) a huszadik – a fogyatékos nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében
huszonharmadik – életévét betölti. A súlyos és
halmozottan fogyatékos tanuló szülője a tankötelezettség teljesítésének formájától függetlenül a
tankötelezettség teljesítésének végéig jogosult iskoláztatási támogatásra. Saját jogán jogosult iskoláztatási támogatásra az a közoktatási intézményben a tankötelezettsége megszűnését követően tanulmányokat folytató személy. Az iskoláztatási
támogatást a tankötelezettség fennállása alatt a
tanulói jogviszony szünetelésének időtartamára
is folyósítani kell.
A családi pótlékra vonatkozó közös szabályok:
Ugyanazon gyermek (személy) után járó családi
pótlék csak egy jogosultat illet meg. Azután a
gyermek (személy) után, akire tekintettel nevelési ellátást folyósítanak, iskoláztatási támogatás
nem folyósítható. A családi pótlékot teljes hónapra kell megállapítani és folyósítani.
A családi pótlék havi összege: egy gyermekes
család esetén 12 200 forint, egy gyermeket nevelő
egyedülálló esetén 13 700 forint, kétgyermekes
család esetén gyermekenként 13 300 forint, két
gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 forint, három- vagy többgyermekes
család esetén gyermekenként 16 000 forint, három
vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén
gyermekenként 17 000 forint.
(Folytatás a 8. oldalon)
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A családi pótlék összegének megállapítása
szempontjából egyedülállónak kell tekinteni azt a
szülőt, gyámot is, aki saját maga, illetve akinek a
házastársa, élettársa közoktatási intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény első oklevelet szerző
hallgatója és jövedelme nincs, vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül, rokkantsági nyugdíjas, baleseti rokkantsági nyugdíjas, illetve rehabilitációs járadékban részesül, és nyugdíjának vagy járadékának összege
nem haladja meg a rokkantsági csoportonként
megállapított legkisebb rokkantsági nyugdíj öszszegét, illetve a rehabilitációs járadék legkisebb
összegét, és egyéb jövedelme nincs, időskorúak
járadékában, rendszeres szociális járadékban,
rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban, részesül, és egyéb jövedelme nincs, illetve az
aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és jövedelme nincs. A családi pótlékra jogosult gyám, eseti gondnok.
A tankötelezettség mulasztásával és a családi
pótlék természetben történő nyújtásával összefüggő rendelkezések!
Ha a tanköteles gyermek a közoktatási intézmény kötelező tanórai foglalkozásai tekintetében
igazolatlanul mulaszt, a közoktatási intézmény
igazgatójának jelzése alapján a gyermek lakó-,
vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője gyámhatóságként eljárva az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező tanórai foglalkozás után végzéssel
felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a
meghatározott jogkövetkezményekre, az adott
tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után – amennyiben a
védelembe vétel még nem áll fenn – elrendeli a
gyermek védelembe vételét, továbbá a teljes öszszegű iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését.
A közoktatási intézményben tanulmányokat
folytatók tanulói jogviszonyának létesítéséről,
fennállásáról és megszűnésének várható időpontjáról a név és a TAJ-szám közlésével az oktatási
hivatal évente október 15.-éig adatot szolgáltat a
kincstár részére. Az adatok átadásának módjáról
az oktatási hivatal és a kincstár megállapodást
köt.
A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a
gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal –
szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat
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végez. Tevékenysége körében elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a települési önkormányzat jegyzőjének
megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet.
A gyermek után járó iskoláztatási támogatás teljes összege folyósításának egyidejűleg a települési önkormányzat jegyzője – védelembe nem vett
gyermek esetén – elrendeli a gyermek védelembe
vételét.
A települési önkormányzat jegyzője egy határozatban dönt az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről, védelembe nem vett gyermek esetén
a védelembe vétel elrendeléséről, az eseti gondnok kirendeléséről és ezzel egyidejűleg az iskoláztatási támogatás összegének a települési önkormányzat részére a kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára történő utalásáról.
A települési önkormányzat jegyzője ha a gyermek veszélyeztetettsége elsősorban elhanyagolása miatt áll fenn, és a szülő vagy más törvényes
képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja vagy nem akarja, és alappal feltételezhető, hogy a családi pótlék célzott felhasználásával a gyermek fejlődése a családi környezetben
biztosítható, a védelembe vétellel egyidejűleg
vagy a gyermek védelembe vételének fennállása
során – a családi pótlék gyermek után járó összegének 100%-a erejéig – a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról határozhat.
A családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása legfeljebb hat hónap időtartamra, a
döntést követő második hónap első napjával kezdődően rendelhető el. A családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása a feltételek fennállása esetén ismételten elrendelhető.
Ha a védelembe vétel során felmerül a családi
pótlék természetbeni formában történő nyújtásának szükségessége, ennek megvizsgálása érdekében a települési önkormányzat jegyzője
megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot. A gyermekjóléti szolgálat a megkereséstől számított 10
munkanapon belül tájékoztatja a települési önkormányzat jegyzőjét vizsgálatának eredményéről, és szükség szerint javaslatot tesz a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására. Nem kell megkeresni a gyermekjóléti
szolgálatot, ha a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezte a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtását.
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Ha a védelembe vétel során a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása válik szükségessé, a települési önkormányzat jegyzője – a
gyermeket gondozó szülő, illetve a korlátozottan
cselekvőképes gyermek meghallgatását követően,
véleményük figyelembevételével, továbbá a gyermekjóléti szolgálat és szükség szerint a jelzőrendszer tagjai javaslatának figyelembevételével – gondoskodik a családi pótlék természetbeni formában
történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási
terv elkészítéséről.
A pénzfelhasználási terv figyelembevételével a
települési önkormányzat jegyzője egy határozatban
dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, annak mértékéről, időtartamáról és
módjáról, védelembe nem vett gyermek esetén a
védelembe vétel elrendeléséről, az eseti gondnok
kirendeléséről, és ezzel egyidejűleg a természetben
nyújtott családi pótlék meghatározott összegének a
családtámogatási folyószámlára történő utalásáról.
A települési önkormányzat jegyzője a gyermek
részére – figyelemmel korára, egyéni szükségleteire és az ítélőképessége birtokában lévő gyermek
véleményére – eseti gondnokot rendel ki. Egy eseti
gondnok egyidejűleg legfeljebb tíz gyermek vonatkozásában gondoskodhat a családi pótlék természetbeni formában történő biztosításáról.
Összefoglaló az egyszerűsített foglalkoztatásról
szóló új törvényről
Az új törvény hatálya kiterjed a mezőgazdasági és
a turisztikai idénymunkára, továbbá az alkalmi
munkára. Az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló munkaviszony a felek megállapodása alapján
a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével vagy a jogszabály mellékletét képező egyszerűsített munkaszerződés megkötésével létesíthető.
Megszűnik a jelenléti-ív vezetési kötelezettség. Az
idénymunkára egy naptári évben létesíthető munkaviszony maximális időtartama 120 nap. Közteher
mértéke az idénymunkánál 500 Ft/nap/munkavállaló, az alkalmi munkánál 1.000 Ft/nap/ munkavállaló. A jogszabály alapján foglalkoztatott munkavállaló a törvény szerinti foglalkoztatása alapján nem
minősül Tbj. szerint biztosítottnak. Egyszerűsödnek
a bejelentési és bevallási szabályok. A munkáltatót
az elsőfokú állami adóhatóság felé bejelentési kötelezettség terheli, melyet elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, telefonon a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül vagy rövid szöveges üzenet (SMS)
útján teljesíthet. A munkáltató akkor élhet ezen bejelentési lehetőségekkel, ha előzőleg regisztrálta magát az ügyfélkapun. A munkáltató közteher-fizetési
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kötelezettségét a tárgyhót követő hónap 12.-éig, az
állami adóhatóság által erre a célra meghatározott
beszedési számla javára teljesíti. (Megszűnik a közteher-előleg fizetési kötelezettség.)
A Magyar Közlöny 125. számában jelent meg az
egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi
LXXV. törvény végrehajtásáról szóló 223/2010.
(VII. 30.) Korm. rendelet, mely 2010. augusztus 1.
napján lépett hatályba. Rendelkezései szerint:
„Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos
adatok telefonon történő bejelentése a 185-ös, országon belül helyi tarifával hívható hívószámon intézhető. A bejelentés elutasításának tényét és időpontját az ügyfélszolgálat elektronikusan rögzíti.”
Ugyanezen számú közlönyben jelent meg az
egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem és közteher bejelentésére, befizetésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 3/ 2010. (VII. 30.)
NGM rendelet, mely szintén 2010. augusztus 1.
napján lépett hatályba. Főbb rendelkezései szerint:
„Az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó
idénymunka vagy alkalmi munka esetén a munkavállaló foglalkoztathatósági vizsgálatára a munkáltató vagy az egyszerűsített foglalkoztatás körébe
tartozó idénymunka vagy alkalmi munka keretében elhelyezkedni kívánó természetes személy kezdeményezésére kerül sor. A foglalkoztathatósági
szakvélemény – a betöltendő munkakörre vonatkozó érvényes előzetes munkaköri alkalmassági véleménnyel egyébként nem rendelkező fiatalkorú és
idősödő munkavállaló, illetve terhes, nemrégen
szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák foglalkoztatása kivételével – nem kötelező feltétele a foglalkoztatásnak. E szabályok nem érintik a járványügyi érdekből kiemelt munkakörben történő, a jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok közötti foglalkoztatásra irányadó alkalmassági vizsgálat, valamint az állat- és növényegészségügyre vonatkozó jogszabályban előírt vizsgálatok elvégzésének kötelezettségét.
A foglalkoztathatósági vizsgálatról a munkáltatóval foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásra
szerződött foglalkozás-egészségügyi szolgáltató, a
foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást vagy
foglalkozás-egészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltató, vagy az elhelyezkedni kívánó személy által
választott – foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező – háziorvos foglalkoztathatósági szakvéleményt állít ki meghatározott nyomtatványon”

(Folytatás a 10. oldalon.)
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A Magyar Közlöny 130. számában jelent meg a
közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes
törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXXVI.
törvény, mely 2010. szeptember 1. napján lépett
hatályba. Főbb rendelkezései szerint:
„A rendvédelmi felsőoktatási intézményben tanuló ösztöndíjas hallgató szolgálati feladat ellátására nem vehető igénybe. Jogosult bármely cselekménynél jelen lenni, intézkedésben részt venni, részfeladatokat önállóan végrehajtani. A katasztrófavédelmi feladatok ellátásában részt vevő
ösztöndíjas hallgató részére a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott módon biztosítani kell a vizsgakötelezettség utólagos teljesítésének lehetőségét.”
A Magyar Közlöny 131. számban jelent meg a
Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.
törvény, mely 2010. szeptember 1. napján lépett
hatályba. Főbb rendelkezései szerint:
„Az Országgyűlés az állami tulajdonban lévő
termőföldvagyonnal való ésszerű, és a földbirtokpolitikai céloknak megfelelő gazdálkodás, továbbá a termőföldnek a mezőgazdasági termelés
ökológiai feltételeire, valamint a gazdaságosság
és a jövedelmezőség szempontjaira figyelemmel
történő hasznosításának elősegítése, a családi
gazdaságokon alapuló korszerű birtokszerkezet
kialakításának előmozdítása érdekében Nemzeti
Földalapot hoz létre, és a következő törvényt alkotja:
A Nemzeti Földalap, mint a kincstári vagyon része az állam tulajdonában lévő termőföldek, mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi
földek, a mező-, erdőgazdasági tevékenységet
szolgáló, vagy ahhoz szükséges művelés alól kivett földek összessége. A termőföld és a mező-,
erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld
fogalmán a termőföldről szóló törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni. A nem művelt,
vagy méretük és kialakításuk miatt gazdaságosan
nem művelhető területek hasznosításának állami
kezdeményező szereppel történő meggyorsítása,
az értékes termőhelyen lévő ültetvényterületek
megtartásának elősegítése, tározók, záportározók
kialakításához szükséges terület biztosítása, az
erdővagyonnal való tartamos (fenntartható) gazdálkodás feltételeinek segítése, szociálisan hátrányos helyzetű rétegek megélhetésének elősegítése érdekében szervezett mezőgazdasági munkavégzést szolgáló szociális földalap biztosítása. A
Nemzeti Földalapba tartozó földrészletet nyilvános pályázat vagy árverés útján történő eladással,

2010. augusztus

nyilvános pályázat útján történő haszonbérbe
adással, nyilvános pályázat útján történő vagyonkezelésbe adással, cserével hasznosítja. Az eladás,
a haszonbérbe adás, és a csere során a földbirtokpolitikai irányelveknek megfelelően kell eljárni,
valamint előnyben kell részesíteni az élethivatásszerűen mezőgazdasági tevékenységet folytató
személyeket.
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet kötelező önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében ingyenesen vagyonkezelésbe,
temető létesítése céljából ingyenesen tulajdonba
adható a földrészlet fekvése szerinti települési
(fővárosban a kerületi) önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat), valamint a megyei önkormányzat részére. A Nemzeti Földalapba tartozó
földrészlet szociális földprogram megvalósítása
céljából az önkormányzat számára ingyenesen tulajdonba vagy ingyenesen vagyonkezelésbe adható. Az önkormányzat a vagyonkezelői jogot
nem adhatja tovább. A vagyonkezelésbe, illetve a
tulajdonba adás feltétele – a szociális földprogram megvalósítása céljára történő tulajdonba
vagy vagyonkezelésbe adás kivételével – az ingatlanügyi hatóság által a termőföld más célú
hasznosításának, illetve erdőművelési ágú földrészlet esetén az erdészeti hatóság által erdő
igénybevételének engedélyezéséről hozott jogerős határozat.
A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó
földrészlet tekintetében a művelési ág megváltoztatást, más célú hasznosítást vagy a rendes gazdálkodás körét meghaladó beruházást végrehajtani kizárólag az NFA előzetes hozzájárulásával
lehet.
A földrészlet tulajdonosa az NFA-hoz intézett
írásbeli nyilatkozattal ingyenesen vagy ellenérték
megjelölésével felajánlhatja földrészletét a Magyar Állam javára. Nem lehet az ajánlatban közölt áron megvásárolni a felajánlott földrészletet,
ha az ajánlati ár a helyben kialakult piaci árat
meghaladja.
A termőföldről szóló törvény alapján az államot
megillető elővásárlási jogot a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló rendeletben
meghatározott módon az NFA gyakorolja.
A NFA székhelyén, internetes honlapján, a földrészletek fekvése szerinti területi szervezeti egységeinél, és az önkormányzatnál legalább 30 napra hirdetmény formájában, valamint a helyben
szokásos módon közzé kell tenni. A pályázati
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felhívásban 45 napnál nem lehet rövidebb időtartamot megállapítani az ajánlattételre.
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. §
m) pontja értelmében, m) helyben lakó: az a családi gazdálkodó vagy nyilvántartási számmal
rendelkező őstermelő, vagy egyéni mezőgazdasági vállalkozó magánszemély, akinek 1.) lakóhelye
legalább három éve azon a településen van,
amelynek közigazgatási területén a termőföld
vagy tanya fekszik; 2.) lakóhelye legalább három
éve olyan településen van, amelynek közigazgatási határa a termőföld vagy tanya fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy
közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 15 km távolságra van; n) helyben lakó szomszéd: az a helyben lakó, akinek a tulajdonában
vagy használatában lévő termőföld vagy tanya
közvetlenül, illetve önálló helyrajzi szám alatt
nyilvántartott út, árok, csatorna közbeékelődésével szomszédos az adásvétel, illetve a haszonbérlet tárgyát képező termőfölddel vagy tanyával;”
Termőföld vagy tanya eladása esetén – ha törvény másként nem rendelkezik – az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg: a Magyar Államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben
foglaltak szerint; a helyben lakó haszonbérlőt,
felesbérlőt és részesművelőt, a helyben lakó
szomszédot, a helyben lakót, haszonbérlőt, felesbérlőt és részesművelőt.”
Az elővásárlási jogot akkor lehet gyakorolni, ha
a haszonbérleti jogviszony (felesbérlet, részesművelés) legalább 3 éve fennáll. A vételi ajánlat közzétételének időpontjában hatályos rendelkezések
szerint kell elintézni: haszonbérleti ajánlat esetében a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő
benyújtásakor a beadványt a haszonbérleti ajánlat közzétételének időpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elintézni.
Ugyanezen számú közlönyben jelent meg az
egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények
módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény,
mely 2010. augusztus 17. napján lépett hatályba.
Főbb rendelkezési szerint:
„A Kormány rendeletében meghatározottak
szerint a szükség-, veszély- vagy katasztrófahelyzetből eredő kár esetén a helyreállítással kapcsolatos feladat látható el. Házi segítségnyújtás
igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem
alapján az intézményvezető, ennek hiányában a
jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő
gondozási szükségletének vizsgálatát.
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Az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző
által felkért szakértő a gondozási szükségletet
jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet
mértékét. A házi segítségnyújtást a megállapított
napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani.
Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás
igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben
a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés
időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult. Az idősotthoni ellátás iránti
kérelem alapján az intézményvezető végzi el az
ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a
beutaló szerv kezdeményezi a határozat hozatalát megelőzően az intézményvezetőnél. Az intézményvezető a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és
megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények
fennállását. Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb
körülményeken alapuló gondozási szükséglet
megállapítása esetén nyújtható. Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete
fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és az
idősotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről.”
A Magyar Közlöny 132. számában jelent meg az
Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények
megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010.
évi XC. törvény, mely 2010. augusztus 13. napján
lépett hatályba. Főbb rendelkezései szerint:
„Háztartási munka: a kizárólag a természetes
személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi
életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló
következő tevékenységek: lakás takarítása, főzés,
mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés,
kertgondozás;
Háztartási alkalmazott: a háztartási munkát
végző természetes személy, aki ezt a tevékenységét nem egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként végzi;
(Folytatás a 12. oldalon.)
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Foglalkoztató: az a természetes személy, aki a
háztartási alkalmazott munkáltatója, illetve
megbízója, megrendelője;
Adórendszeren kívüli kereset: olyan járandóság, amelyet foglalkoztató háztartási munka ellenértékeként a háztartási alkalmazott részére
juttat. Az adórendszeren kívüli keresettel összefüggésben bevallási kötelezettség sem a foglalkoztatót, sem a foglalkoztatottat nem terheli.
Háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén
a foglalkoztató az állami adóhatóságnak havonta a munkavégzés megkezdése előtt bejelenti
elektronikus úton, a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül (a továbbiakban:
ügyfélkapu), telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon, vagy rövid szöveges üzenet
(SMS) útján teljesítheti. A foglalkoztató bejelentési kötelezettségét az alábbi adatok közlésével
teljesíti: a foglalkoztató adóazonosító jele, a háztartási alkalmazott adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele, a tényleges foglalkoztatás kezdő napja.
Ugyanazon foglalkoztatott következő hónapban történő ismételt foglalkoztatása esetén a bejelentést újra teljesíteni kell. A háztartási alkalmazottanként havonta 1000 forint összegű regisztrációs díjfizetési kötelezettség terheli. A
háztartási munkára e fejezet szerint foglalkoztatott természetes személy nem minősül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerinti biztosítottnak. A regisztrációs díj a központi költségvetés bevétele.
A bejelentési és regisztrációs díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a foglalkoztató 100
ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.
Az Illetéktörvény 16. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
Mentes az öröklési illeték alól: az örökhagyó
egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) által megszerzett örökrész
Az Illetéktörvény 17. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
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Mentes az ajándékozási illeték alól: az ajándékozó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) által megszerzett ajándék.”
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény az alábbiakkal egészül ki:
„Adómentes a magánfőzésben a magánfőző által évente legfeljebb 50 liter mennyiségben előállított, feltéve, hogy az a háztartásában való személyes fogyasztásra szolgál.
Bérfőzés: a 2208 20 19, 2208 20 99, 2208 90 33,
2208 90 39, 2208 90 51, 2208 90 71 vámtarifaszám
alá tartozó alkoholtermék szeszfőzdében a bérfőzető részére történő előállítása,
Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 2 hektoliter tiszta szesz mennyiségig;
Magánfőző: az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki saját tulajdonú gyümölcsből,
gyümölcsből származó alapanyagból, saját tulajdonú desztillálóberendezésen állít elő párlatot.
A zárjegy az alkoholtermék palackjára vagy legkisebb fogyasztói csomagolási egységére felhelyezett olyan bélyeg, amely igazolja, hogy a termék adóraktárban került előállításra (palackozásra), és onnan került kiszállításra.
A vámhatósága jogosulatlanul előállított, birtokolt, vagy az arra jogosulatlan személy által használt desztillálóberendezést, a dohánygyártmány
előállítására alkalmas gépet és egyéb eszközt, lefoglalja.”
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

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft Csanyteleken
a Polgármesteri Hivatal dísztermében 2010. szeptember 22. napon
tart ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 óra között.
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CSALÁDI NAP
2010. szeptember 17. (péntek)
14 óra
MINDENKINEK INGYENES
Csanytelek Község Önkormányzata - a hagyományoknak megfelelően - 2010. szeptember 17én, 14 órától, a Szent László Általános Iskola tornatermében és a szabadtéri pályákon Családi
napot rendez a Nagycsaládosok Csanyteleki
Egyesülete szervezésében.
Programok:
– 14 órától:
óvodások műsora,
ugrálóvár, bohóc, lufi
hajtogatás, Gyuszkó
diszkó, buborékfúvás,
kézműves foglalkozás,
rajzverseny, arcfestés,
rendőrségi bemutató
– 17 órától:
vendégművészek
Equadorból - indián zenészek
sajátos hangzásvilágú zenéje,
szünetekben az általuk készített
ajándéktárgyak megvásárolhatóak

A rendezvény ingyenes lecsópartival zárul!
(Kizárólag a főzendő mennyiség miatt 2010. 09.
14-ig ajánlott az előzetes jelentkezés Kopasz
Imréné elnöknél a Családsegítőben!)
A helyszínen tombola, fagyi, üdítő árusítás!
Mindenkit szeretettel vár:
Forgó Henrik
Kopasz Imréné
polgármester
elnök

Meghívó
A Csanyteleki Kéknefelejcs Népdalkör 2010. szeptember 25-én (szombaton) 14 órától rendezi meg a

III. Alsó-Tisza menti Népdalkörök Találkozóját
Csanyteleken, az Általános Iskola tornatermében (Csanytelek, Szent László u. 4/a), melyre ezennel
tisztelettel és szeretettel meghívjuk. A találkozón 9 népdalkör és 2 szólista ad színvonalas műsort,
melynek megtekintése mindenki számára ingyenes. A műsor után a tornateremben megrendezendő
zenés, önköltséges vacsorára hívjuk kedves vendégeinket.
Menü: sült csirkecomb, rántott szelet, petrezselymes burgonya, savanyúság, sütemény.
A vacsora ára: 1500,-Ft.
Kérjük, hogy az érdeklődők legkésőbb 2010. szeptember 20-ig jelezzék vacsora igényüket a népdalkör tagjainál.
Minden kedves nóta- és népdal kedvelőt tisztelettel és szeretettel várunk!
A rendezvény támogatói: Csanytelek Község Önkormányzata, KÉBSZ Kft.
Kéknefelejcs Népdalkör
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Tegyünk Együtt Térségünk Biztonságáért
Program ismeretterjesztõ kiadványa
AZ ÁLDOZATTÁ VÁLÁS MEGELŐZHETŐ!
Jelen kiadványunknak a célja az, hogy felhívja a
lakosság figyelmét arra, hogy a közelmúltban
megszaporodtak egyrészt az idősek ellen történt
bűncselekmények, másrészt a lopások, kábellopá sok száma.
Az elkövetők azt használják ki, hogy az idősek jószívűek, olykor hiszékenyek is, a figyelmük könynyen elterelhető és gyakran élnek egyedül.
A fóliákban használt elektromos vezetékek, szivattyúk őrzés nélkül vannak elhelyezve az éjszakai
órákban, továbbá a mezőgazdasági területek csupán részben vannak körbekerítve.
A bűncselekmények elkövetését leginkább az óvatosság hiánya, a lakókörnyezet közömbössége, valamint a szükséges vagyonvédelmi eszközök, és
módszerek hiánya teszi lehetővé. Az alábbiakban
szeretnénk tanácsot adni, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává.
HA BAJBAN VAGYOK ÉS SEGÍTSÉGRE VAN
SZÜKSÉGEM AKKOR HÍVOM A RENDŐRSÉGET
A 107-ES TELEFONSZÁMON.
TANÁCSOK, JAVASLATOK idősek részére
Bármely indokkal megjelenő idegen személyt ne
engedjen be lakásába, lépcsőházba, amennyiben
megjelentek figyelje meg Őket és gépjárművüket, fontos nyomravezető adat lehet.
Növelje háza biztonságát pl.: hevederzár, rács, riasztóberendezés felszerelésével.
A besurranások megelőzhetők, amennyiben minden esetben zárva tartja a kaput, a bejárati ajtót akkor is ha otthon tartózkodik, vagy kis időre átmegy
a szomszédba!!
Alakítson ki lakókörnyezetével kölcsönös együttműködésre alkalmas viszonyt.
Értékesebb vagyontárgyairól készítsen házi leltárt, feltüntetve azok egyedi jellemzőit, azonosítási
számát.

Amennyiben azt észlelte, hogy sérelmére betörés történt, azonnal értesítse a rendőrséget a 107-es telefonszámon.
TANÁCSOK, JAVASLATOK
Vagyonvédelemmel kapcsolatban
Esti órákban a megfelelő kivilágítás zavarja a
bűnelkövetőket, ezért javasoljuk mozgásérzékelős
lámpák felszerelését.
A mezőgazdasági területeken gépeket, értékeket, kábeleket vigyék biztonságos helyre.
A lakókörnyezetükben feltűnő idegeneket kísérjék figyelemmel, az ismeretlen autók rendszámait
írják fel.
Bizalommal kérjenek segítséget a rendőrségtől,
polgárőrségtől, tanyagondnoktól, stb.
KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK ÉS CÍMEK:
Rendőrség: Csongrád Rendőrkapitányság 6640
Csongrád, Pacsirta u. 1-5. Tel.: 107, 112, 06- 63/ 571510, Telefontanú: 06-80/ 555-111
Csongrád és Térsége Polgárőr Egyesület: Csongrád, Kossuth tér 7 szám Tel.: 06-20/ 952-8244
Csanytelek Polgárőr Egyesület: Csanytelek,
Volentér János tér 2 szám Tel.: 06-30/621-6219
Felgyő Polgárőr Egyesület, Tel.: 06-20/662-5185
Tömörkény Polgárőr Egyesület: Tömörkény, Ifjúság út 7 szám Tel.: 06-30/ 621-6800
Tanyagondnoki Szolgálat: Csongrád, Fő utca 64
szám, Tel.: 06-20/778-327
Mentők telefonszáma: 104,
Tűzoltók telefonszáma: 105
Polgármesteri Hivatal: Csongrád, Kossuth tér 7
szám, Tel.: 06-63/571-900
Közterület Felügyelet: Csongrád, Kossuth tér 7
szám, Tel.: 06-63/571-905
Városgondnokság: Csongrád, Bercsényi utca
26/A, Tel.: 06-63/483-388
Gyepmester Telefonszám: 06-20/777-8335

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 kapacitását a PARLAGFŰ és egyéb gyomnövények írtására a
fűkaszálás térítés ellenében való igénybevételének lehetőségét. Időpont egyeztetésre személyesen, vagy telefonon állunk rendelkezésre. Megrendelését leadhatja Bori Sándornál a +36
Polgármesteri Hivatal
20/230-6285 telefonszámra.
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
Sajtkrémmel töltött
cukkini
Hozzávalók:
• 4 cukkíni
• 5 evőkanál zsemlemorzsa
• 2 tojás
• 30 dkg pizzás melegszendvics-krém
• 30 dkg krémsajt
• 1 db apróra vágott újhagyma
• só, bors
• 2 zsemle
• 10 dkg reszelt sajt
Elkészítés:
Töltelék: A zsemléket hidegvízbe áztatjuk, kifacsarjuk. A krémsajtot a hagymával, a pizzás melegszendvics-krémmel, a zsemlemorzsával és a
tojásokkal együtt a zsemléhez adjuk, megsózzuk,
megborsozzuk, majd jól összedolgozzuk. A cukkíniket megmossuk, 5 centis darabokra vágjuk,
belsejét kikaparjuk és megsózzuk, megborsozzuk.
A tölteléket a cukkinik üregébe töltjük. Tetejét
reszelt sajttal megszórjuk, előmelegített sütőben
kb. 30 perc alatt megsütjük.
Jó étvágyat!

VERS
Vesztergom Andrea

Hát hajrá,
új tanév
Itt állunk most újra, diáktársak, együtt.
Kézenfogva kísér a nyár íze még.
Szünetünk véghez ért, a szeptembert köszöntjük,
kíváncsian állunk elé: hát hajrá, új tanév!
Tanároknak százai készen állnak újra hát,
Szárnyuk alá kerül megint a sok csintalan diák,
lehet furcsa, mégis így van: vártam már az iskolát,
s érzem az új tankönyveknek komoly, tudás-illatát.
A régi arcok ismerősen mosolyognak vissza,
minden megváltoztunk, felnőttünk egy kissé. A
sok-sok kis diáktárs egymást is tanítja: Hogyan
tegyük együtt a kötelezőt széppé!
Feljebb lépünk mától, tanárok s diákok!
Tudás-szerző csatánk most veszi kezdetét,
Büszkén szembenézek s várakozva állok:
Biztassuk csak bátran: hát hajrá, új tanév! Fel!
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