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Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület alakuló ülésérõl
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 12. napján de. 9.00 órakor tartotta
alakuló ülését.
Az alakuló ülésen Deák Istvánné Helyi Választási
Bizottság elnöke tájékoztatást adott a polgármesteri
választás, majd a kislistás választás végleges eredményéről. Az eskü szövegét előmondva kivette a képvi selői esküt a képviselőktől, és az esküokmányok saját
kezű aláírása után megbízólevelükkel együtt átadta
részükre. Ezt követően került sor a polgármester úr
eskütételére és megbízólevelének átadására.
Márton Erzsébet korelnök felkérésére Forgó Henrik
polgármester ismertette 2010–2014. időszakra terjedő
gazdasági programját, melyet a képviselő-testület tagjai egyhangú igen szavazással a 28/2010. (X. 12.) Ökt
határozattal fogadták el.
Ezt követően a képviselő-testület megállapította a
főállású polgármester illetményét, költségátalányát,
amely megegyezik a négy évvel ezelőtt megállapított
összeggel, amely havi bruttó 410.000,- forint, és bruttó havi 120.000,- forint költségátalány.
A képviselő-testület – az SZMSZ módosításával –
kettőre csökkentette a képviselő-testület mellett működő bizottságok számát, megszüntette a Szociális,
Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságát, melynek hatáskörét a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságára
ruházta át.
Forgó Henrik polgármester javaslatát elfogadva a
képviselő-testület tagjai megválasztották a bizottságok elnökét, elnökhelyettesét, tagjait
Ügyrendi Bizottság:
Elnöke: Bali József képviselő,
Elnök-helyettese: Forgó János képviselő,
Képviselő tagja: Márton Erzsébet képviselő aszszony.
Nem képviselő (külsős) tagja: dr. Papp Erika és
Tápai Gáborné.
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Tele pülésfejlesztési Bizottság:
Elnöke: Pető Sándor képviselő,
Elnök-helyettese: Kopasz Imréné képviselő aszszony,

Képviselő tagja: Márton Erzsébet képviselő aszszony.
Nem képviselő (külsős) tagja: Márton János és Sinkó
Jánosné.
Forgó Henrik polgármester az eskü szövegét előmondva kivette az esküt a bizottsági tagoktól, az esküokmányok saját kezű aláírása után átadta azt részükre.
Következő napirendként arról döntött a képviselőtestület, hogy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ tagjai közül. A képviselő-testület tagjai a
polgármester javaslatára, a legtöbb szavazatot kapott
képviselőt, Mucsi István Tibort választotta egyhangú
szavazattal tiszteletdíjas alpolgármesternek, majd
döntött havi bruttó 50 ezer forint tiszteletdíja és havi
bruttó 10 ezer forint költségtérítése összegéről.
A képviselő-testület megalkotta Csanytelek Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2010. (X. 12.)
önkormányzati rendeletét a helyi önkormányzati képviselők és a képviselő-testület mellett működő bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról, melynek értelmében a képviselők és a külsős bizottsági tagok tiszteletdíjként bruttó havi 10 ezer forint, a két bizottság el nöke további havi bruttó 5 ezer forint juttatást kapnak. A képviselők és a külsős bizottsági tagok az írt
juttatásaikat közösségi célra ajánlották fel az Európai
Csanytelekért Közalapítvány javára.
A képviselők és a bizottsági tagok átvették a jegyző
írásos tájékoztatását a tisztségükre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokról, majd minden képviselő
átvette a vagyonnyilatkozat tételéhez szükséges formanyomtatványokat.
Az alakuló ülés a Magyar Köztársaság Kormányával, a Csongrád Megyei Közgyűléssel, Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásával, szomszédos települések
önkormányzataival és polgármestereivel, helyi civil
szervezetek vezetőivel és minden olyan szervezet vezetőivel a jövőre nézve tervezett önkormányzati feladatok végrehajtásában való együttműködés reményének kifejezésével ért véget.
Tisztelettel:
Kató Pálné
jegyző
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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSÉRE
az önkormányzat képviselő-testülete 25/2009. (XI. 27.) Ökt. rendelete alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Csanytelek Község közigazgatási területére
és az arról szóló felhívást az alábbiakban teszi közzé:
1) A pályázat beadásához szükséges alap (információs) adatok: a Polgármesteri Hivatal hirdető táb láján és az önkormányzat www.csanytelek.hu honlapján érhető el, a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 25/2009. (XI. 27.) Ökt. rendelet és annak mellékletei (díjtételek és a közszolgáltatói szerződés).
2) A pályázat tartalmi elemei:
– a pályázó személyi adatai, illetve cégadatok (cégbírósági bejegyzés) csatolása,
– a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30) BM. rendelet 15.-17.
§-ában foglaltak személyi- és tárgyi feltételeknek való megfelelés igazolása,
– a tevékenység végzéséhez szükséges dokumentumok fénymásolata,
– közszolgáltatás 2011. évre vonatkozó díjszabása, több évre vonatkozó elképzelések
(kedvezmények, esetleges mentességek) bemutatása,
– ügyfélszolgálat működtetése.
3) A pályázható kötelező közszolgáltatás időtartama: a Képviselő-testület döntése értelmében a
közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint (éves, illetve többéves).
4) A pályázat beadásának határideje: 2010. november 19. (péntek) du. 14 óra.
5) A pályázat beadásának címe: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (6647.
Csanytelek, Volentér János tér 2. sz.)
6) A pályázat beadásának módja: postai úton a fenti címre, Forgó Henrik polgármester úr nevére,
„kéményseprő-ipari közszolgáltatásra pályázat” szöveg feltüntetésével.
7) A pályázatok elbírálására jelen pályázati felhívás megjelenését követő 30 napon belül, illetv a soron követő testületi ülésen kerül sor, melynek eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést.
Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete nevében
Forgó Henrik polgármester

Évzáró csoportközgyûlés
Mozgáskorlátozottak Csanyteleki Csoportja évzáró csoportgyűlésre és azt követő ebédre várja
tagjait. Az évzáró 2010. november 20-án (szombaton) 12.30-kor kezdődik az iskola tornatermében.
Jelentkezés 2010. november 15-ig Bali Gáborné
Juliskánál (Csanytelek, Széchenyi u. 3.).
Az ebéd tagoknak: 400 Ft, hozzátartozónak:
700 Ft.
2010. december 7-én, 14 órakor Mikulás ünnepséget tartunk a Remény Szociális Alapszolgáltató
Központ klubjában.
Bakony Zoltánné
csoporttitkár

Banki és Végrehajtási
Károsultak Információs Irodája
A településen is bizonyára jó néhányan vannak
olyanok, akik banki hitelek vagy közüzemi tartozások miatt nehéz helyzetbe kerültek. Egy ingyenes, karitatív szolgáltatásról szeretném őket tájékoztatni. A Banki és Végrehajtási Károsultak Információs Irodája ingyenes jogsegélyszolgálatot
nyújt az eladósodott vagy nehéz helyzetbe került
családok részére. A részletekről a www.bankikarosultak.hu internetes portálunkon tájékozódhat. További szolgáltatásként a vállalkozók részére is segítséget tudunk nyújtani.
Tisztelettel: Kovács László ügyvezető
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Mezõgazdasági
és erdõgazdasági
képzések ingyenesen
Fakitermelő
(OKJ 31 623 01 0100 31 03)
Motorfűrészkezelő
(OKJ 31 623 01 0100 21 03)
A képzésben való részvétel feltételei:
1.) alapfokú iskolai végzettség, 2.) 21. betöltött életév, 3.) egészségügyi alkalmasság
Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő (pl.: traktor)
(OKJ: 31 521 19 0010 31 05)
Mezőgazdasági rakodógép kezelő (pl.: markoló)
(OKJ: 31 521 19 0010 31 07)
Önjáró betakarítógépkezelő (pl.: kombájn)
(OKJ 31 521 19 0010 10)
A képzésben való részvétel feltételei:
1.) alapfokú iskolai végzettség, 2.) 17. betöltött életév, 3.) egészségügyi alkalmasság
A DEKRA Albasafe Akademie Kft. a fenti képzéseket indítja novembertől ingyenesen az FVM támogatásával különböző helyszíneken.
A részletekről érdeklődjön:
DEKRA OktatóKözpont Budapest
1012 Budapest, Vérmező út 4.
Az Ön személyes tanácsadója: Török Éva 061-487-1090, 30/777-7703
DEKRA Albasafe Akademie Kft., Budapest 1012, Vérmező út 4.
Tel. (06-1) 487-1090 Fax. (06-1) 487-1099 E-mail: info@dekra-akademie.hu Internet: www.dekraakademie.hu
Nyilvántartási szám: 07-0190-05 Akkred. lajstromszám: AL 0088 ÚMVP reg.szám: 1004450610
Jelentkezési lap Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
ügyfélszolgálatán beszerezhető.

DEKRA Albasafe Akademie Kft.
www.dekra-akademie.hu
NyilvÆntartÆsi sz.: 07-0190-05 Akkred. lajstromsz.: AL 0088
A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft Csanyteleken
a Polgármesteri Hivatal dísztermében 2010. október 27. napon
tart ügyfélfogadást de. 9.00–11.00 óra között.
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
Sütőtökös
desszert
Hozzávalók (25 darabhoz):
• 450 g párolt sütőtök
• 60 g liszt,
• 12 g sütőpor,
• 2 db tojás,
• 1 csipetnyi só,
• kevés tej,
• olaj a sütéshez.
Elkészítés:
A sütőtököt felszeleteljük, levágjuk a héját majd
kb. 1,5 x 1,5 cm-es kockákra daraboljuk. Elektromos párolóban, vagy lábasban 45 perc alatt puhára pároljuk. Összekeverjük a tököt, a lisztet, a sütőport és a sót egy tálban. Hozzáadjuk a tojásokat, összekeverjük, majd annyi tejet öntünk hozzá, hogy puha tésztát kapjunk. Egy serpenyőben
felforrósítunk 1 evőkanál olajat, evőkanálnyi kupacokat kanalazunk bele a tésztából, és mindkét
oldalukat aranysárgára sütjük. Papírtörlőre szedjük ki a megsült korongokat, és jól leitatjuk az
olajat.

VERS
Török Stenczer Enikő

Emlékezzünk
kegyelettel
Ezernyi apró fény, sok pici mécses lángja félénken
pislákol, a szél, ha útját állja...
Itt van ma köztünk mind, aki elment,
akkor is, ha még nem nyert kegyelmet,
akkor is, ha csillag lett az égen,
vagy utolsó erejével vajúdta, hogy: MÉG NEM!
A holtak útját járjuk szüntelen.
Felemel minket a gyász: A megérett kalász learatva,
de ami még nem szökkent szárba...
Ó mondd, minek?
Nevek és arcok vonulnak sorba.
Ifjak, öregek, mind ki megpihent.
Arcukat látni vélem a kis mécsesek
lángjai felett.
Visszatérnek, hogy figyelmeztessenek:
– Az élet mulandó, nehéz a feszület.
Mert ahol ők most lakoznak, csönd van és magány.
Csak maradjunk itt a földön, amíg lehet!
Síri a csönd és méltóságteljes,
s mi, akik vesszük az üzenetet, fejet hajtunk előttetek!
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes,
Gyászunkban legyen az Úr hozzánk kegyelmes!

Ízlés szerint porcukorral, fahéjjal megszórva
lekvárral tálaljuk.
Jó étvágyat!
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