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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselõ – testülete
Tisztelettel várja Önt és Kedves Családját a
XXII. Csanyteleki Falunapok alábbi programjaira
2012. július 07. (szombat)
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XXII. Csanyteleki Falunapok ünnepélyes megnyitója a
Szent László Általános Iskola sportpályáján
Vendégek fogadása és főzőhelyek elfoglalása
Gyöngyi Imre Labdarúgó Emléktorna a futballpályán,
„Csanyi Lányok” kispályás labdarúgó tornája, csapatok összeállítása a futballpályán
Programok a Szent László Általános Iskola pályáján:
– Aranyfakanál főzőverseny,
– Népi kirakodóvásár,
– Ugrálóvár gyerekeknek,
– Nagycsaládosok tombolája.
Fog- és egészség megőrző sátor
Dr. Frankl Klára fogorvos és a Clraritas Alapítvány
szervezésében
Közlekedésbiztonsági sátor a Csongrádi
Rendőrkapitányság szervezésében
Eredményhirdetések:
Főzőverseny – „Aranyfakanál”díj,
Gyöngyi Imre Labdarúgó Emléktorna győzteseinek
díjazása.
Josera meglepetés vetélkedő az E és K Bt.
szervezésében
Osztálytalálkozók
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 évvel ezelőtt a
Csanyteleki Általános Iskolában végzett diákok
találkozója a Szent László Általános Iskola tantermeiben.
Korosztályok kavalkádja:
Csanyteleki Napközi Otthonos Óvodások műsora,
Csanyteleki Általános Iskolások műsora,
Csanyteleki Kéknefelejcs Népdalkör előadása.
Antal Adrián és zenekara talpalávalója
Csanyteleki Bálint duó „GITÁR” műsora
Hestia-Tűzzsonglőr Show
SZTÁRVENDÉGÜNK CSOCSESZ
Tűzijáték
Utcabál kifulladásig (Dj. Gyuszkó)
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Tisztelt földtulajdonosok
és földhasználók!
A Csongrád és Környéke Vízgazdálkodási Társulat
2012. május 23-án tartotta rendes évi Küldöttgyűlését.
A küldöttek tájékoztatást kaptak a 2011 évben elvégzett karbantartási és rekonstrukciós munkákról, valamint a társulat gazdasági, pénzügyi helyzetéről. A
Csongrád és Környéke Vízgazdálkodási Társulat 120
km belvíz csatornát üzemeltet, melyből az elmúlt évben több mint 50 km-en történt valamilyen szintű karbantartási munka, hogy szükség esetén majd megfelelően működjenek. Az elvégzett munkákhoz a szükséges pénz rendelkezésre állt.
A földtulajdonosokat képviselő Küldöttek sajnálattal vették tudomásul, hogy az állam az előző évvel ellentétben 2012. évben már nem vállalta fel a vízitársulatok által üzemeltetett vonalas belvíz védelmi létesítmények fenntartásához szükséges hozzájárulást.
A Küldöttgyűlés határozata szerint karbantartási és
felújítási munkákat folytatni kell, a belvíz szivattyúkat
üzemképes állapotban kell tartani, mert senki nem
tudja, mikor lesz a működtetésükre szükség. A feladatokhoz pedig elő kell teremteni a pénzügyi forrást,
mely az állam visszalépésével teljesen elapadt.
A Vízitársulatokról szóló 2009. CXLIV. törvény (Vt)
41. § (1) bekezdés szerint a vízitársulatok közcélú tevékenységüket az állam és az érintett települési önkormányzat költségvetési hozzájárulásából, tagi támogatásból, továbbá a vállalkozásból származó eredményből végzik.
Társulatunk Küldöttgyűlése ezért élt a társulati törvény 30. § (1) bekezdése c) pontjában kapott felhatalmazással és határozatban döntött a Csongrádi társulat
2012. évi működését és közcélú feladatainak ellátását
biztosító tagi működési hozzájárulás összegéről és a
befizetési határidőkről.
A társuA társulatokról szóló törvény 5. §-a szerint: „A
lat tagjai a működési területen ingatlantulajdonnal
rendelkező vagy az ingatlant a tulajdonos által feljogosított használó természetes és jogi személyek, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok,
egyéb szervezetek (a továbbiakban: tagok). A települési önkormányzatok a település teljes belterületével
tagjai a társulatnak.”
A Küldöttgyűlés hosszas vita után az Intézőbizottság előterjesztését módosítva az alábbiak szerint döntött:

Az 5 hektár alatti érdekeltségi területtel rendelkező
tagoknak jelenleg nem kell a közös költségekhez hozzájárulni.
Az 5 hektár feletti érdekeltségi területtel rendelkező
tagoknak
– a szántó területek után
1.000 Ft/ha,
– az erdő, gyep, halastó,
kivett művelési ágú területek után
500 Ft/ha,
– az Önkormányzatoknak
a település teljes belterülete után
800 Ft/ha,
– a Csongrád Kilencesi területen
művelési ágtól függetlenü
1.200 Ft/ha
tagi működési hozzájárulást kell fizetni.
A vonatkozó törvény szerint a vízitársulatok által
végzett közcélú feladat Áfa körön kívüli tevékenység,
így a kirótt hozzájárulás mentes az általános forgalmi
adó alól.
Felhívom a Tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy nyilvántartásunk adatait mindaddig változatlan tartalommal tartjuk és használjuk fel a hozzájárulás összegének megállapítására, míg a változást be nem jelentik.
Kérjük, hogy akinek 2010 óta földhasználata vagy tulajdona változott, minél előbb jelentse be a korábban
szokásos módon, okirat másolat benyújtásával.
A hozzájárulás fizetendő összegét levélben fogjuk
kiközölni. A számlát a befizetést követően állítjuk ki.
A befizetés elmulasztása a társulat közcélú feladatainak elvégzését veszélyezteti, esetleg hiúsítja meg. A
mulasztókkal szemben a munkaszervezet jogszabály
szerint köteles eljárni.
Kérem a Tisztelt Tagok megértését, és a kivetésben
közölt tagi hozzájárulás megfizetését.
A befizetésekből befolyt összeget és felhasználását
az Intézőbizottság és a Felügyelő Bizottság rendszeresen ellenőrzi.
Csongrád, 2012. június 25.
Tisztelettel:
Jakus József
igazgató
Csongrád és Környéke Vízgazdálkodási Társulat
6640 Csongrád, Vasút u 90.

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft.
Csanyteleken a Polgármesteri Hivatal dísztermében
2012. július 25-én tart ügyfélfogadást 9.00-11.00 óra között.
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Ballagás és tanévzáró az
általános iskolában
A Szent László Általános Iskola június 16-án tartotta ballagási és tanévzáró
ünnepségét, amelyen a 24 elballagó 8.
osztályos tanuló elbúcsúztatása után a
mögöttünk hagyott tanévet is értékeltük.
Ennek kapcsán elmondtam:
„úgy érzem, elégedettek lehetünk,
hiszen alapvető céljainkat teljesítettük,
eredményes, nyugodt tanévet zártunk
és ezért köszönet illeti:
• azokat a tanulókat, akik tanulmányi, művészeti vagy sportversenyen
vettek részt, különösen azokat, akik
helyezést is értek el a különféle megmérettetéseken,
• a pedagógusokat, akik elhivatottságból fakadó munkájukkal, szabadidejüket feláldozó önzetlen tevékenységükkel lehetővé tették, hogy diákjaink térítésmentes szakkörökre járhattak, színházba, kirándulásra vitték tanítványaikat, nagy gondot fordítottak
a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra, előadásokat, versenyeket, rendezvényeket szerveztek és vettek azokon részt, hogy csak a legfontosabbakat említsem:
– Erdélyi tábor és a nyári Erzsébet
tábor Györgyiné és Orosziné tanárnő szervezésében,
– Útravaló Ösztöndíjprogramban
való részvétel,
– IPR megvalósítása az osztályfőnökök által és az ehhez kapcsolódó
eszközbeszerzések,
– A színjátszó szakkör működése és
ennek keretében színházlátogatás
Budapesten.
• azokat a civil szervezeteket és
partnereket – mint Óvoda, ÖNO, Polgárőrség, Nagycsaládos Egyesület, Diáksport Egyesület, Rekreációs Egyesület, Rendőrség - akik munkájukkal
vagy anyagi támogatással segítették
nevelő-oktató munkánkat, céljaink
megvalósítását.
• az Önkormányzatot, amelynek folyamatos figyelme és támogatása –
lásd iskola felújítás - sikeres működésünk előfeltétele, és iskolánk külső pozitív megítéléséhez nagyon fontos.
• és nem utolsósorban a szülőket,
akikkel úgy érzem, ebben a tanévben
is sikeres párbeszédet folytattunk, és
ezáltal eredményesnek bizonyult igé-

nyeink összehangolása, gondoljunk
csak az iskolabálra, a sikeres gyermeknapra, az alsós udvar további építésére.
Persze nemcsak sikereket értünk el,
a kudarcokkal is számot kell vetnünk:
Sajnos rajtunk kívül álló okok miatt
nem sikerült a könyvtár felújítása, égető probléma az öltözők és a wc-k rendbetétele, előttünk áll a tornaterem felújítása, volt néhány „ki az erősebb játék” a nagyobbakkal, érthetetlen számomra a diákok rongálási és szemetelési hajlama és néhány esetben a hiányzások sajátos értelmezése.”
Bízom abban, hogy a következő tanévben még eredményesebbek tudunk
lenni, addig is jó egészséget, nagyon
szép nyarat kívánok minden családnak - jó pihenést, izgalmas kirándulásokat, táborozást, sok játékot, sok olvasást, és tartalmas felkészülést a következő tanévre.

Nyári táborok:
június 18-22.: focitábor
– Kálmán Róbert
június 25-július 05.: focitábor
– Bátki Márkó
július 02-06.: kézműves tábor
– Locskainé
Varga Julianna
július 09-13.: informatika tábor
– Berkecz József
július 16-21.: Erzsébet tábor, Vajta
– Györgyiné Felföldi Éva
és Orosziné Ábel Tünde
július 23-27.: Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat tábora
– Kopaszné Aranka
A 2011/12. tanévben kiemelkedő
versenyeredményeket elérő tanulóink
névsora
Iskolán kívüli versenyek:
• Kistérségi helyesírási verseny:
Fülöp Melani 3. hely.
• Kistérségi matematika verseny:
Bali Richárd 2. hely,
Piegler Armand 2. hely.
• Kistérségi népdaléneklési verseny:
Farkas Péter 3. hely.
• „Tisza-virág” környezetismereti verseny:
Mucsi István, Simon István, Kovács
Máté, Gál Bianka 2. hely.

• Suli-Hód levelezőverseny:
Kovács Richárd 3. hely (nyelvtan).
• Kistérségi matematika csapatverseny
Gémes Kármen, Magyar Barbara,
Mészáros Benjámin 2. hely.
• MGYLSZ kistérségi labdarúgó torna:
I. korcsoport 1. hely,
II. korcsoport 2. hely,
III. korcsoport 1. hely.
• Kistérségi diákolimpia
II. korcsoport leány 3. hely.
Magyar Barbara egyéni összetett 3.
hely.

Helyi versenyek:
• A Magyar Kultúra Napja - mesemondóverseny
1-2. osztály:
1. hely: Gyöngyi Zsolt,
2. hely: Szabó Lotti és Sebők Zsófia,
3. hely: Répa Erik és Ábel Réka.
3. osztály:
1. hely: Fülöp Melani,
2. hely: Urbán István
3. hely: Huszár Vanda és Tinca Klaudia
Különdíj: Simon István
4. osztály:
1. hely: Gál Bianka és Kovács Máté
2. hely: Magó Amarillisz
3. hely: Laczkó Dóra és Bali Rebeka
• Költészet Napja – vers és prózamondó verseny
5-6. osztály:
1. hely: Gémes Kármen,
2. hely: Lakatos Vanessza,
3. hely: Kósa Veronika és Mészáros
Benjámin.
7-8. osztály:
1. hely: Bali Kamilla és Varga Erik,
2. hely: Tóth Flóra,
3. hely: Dombovári Ágnes.
• Az osztály legjobb olvasója:
Urbán Lilla, Forgó Judit Lilla, Balogh Krisztián, Palatinus Dániel,
Mikulai Klaudia, Kristóf Kitti, Tolnai Attila, Tyukász Dávid, Kádár
Dóra.
• Polgármesteri dicséret:
Kádár Dóra, Pető Brigitta,
Tóth Flóra.
• Tehetséges Útravaló ösztöndíj:
Tóth Flóra.
(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
A csanyteleki Szent László Általános
Iskolában a 2011/2012. tanév tanévzá ró ünnepségen könyvjutalomban ré szesült tanulók:

Kovács Richárd
Pigler Armand
Szabó Lotti
3. osztály
Balogh Krisztián
Czombos Kevin
Deák Zoltán Benjamin
Dombovári Andrea
Fülöp Melani
Mucsi István
Simon István
Székesi Martin
Tinka Klaudia
Urbán István

1. osztály:
Ábel Réka
Arany Máté Gábor
Bali Csanád
Korom Zsolt
Magyar Gréta
Kovács Adél
Körmendi Nikol
Lekrinszki Brenda
Sebők Zsófi
Simó Anita
Sörös Fanni
Tápai Linett
Urbán Lilla
Zsótér Alexandra

4.a osztály
Gál Bianka
Horváth Eszter
Laczkó Dóra
Magó Amarilisz

2. osztály
Forgó Judit Lilla
Gyöngyi Zsolt

4.b osztály
Kovács Bálint
Kovács Máté

2012. június
Mikulai Klaudia
5. osztály
Gémes Kármen
Kristóf Kitti
Mészáros Benjamin
6. osztály
Bali Richárd
Lakatos Vanessza
7. osztály
Dombovári Ágnes
Varga Erik
8. osztály
Kádár Dóra
Pető Brigitta
Tóth Flóra Blanka

Gratulálunk a tanulóinknak!
Szabó Ferenc
igazgató

Felhívás idõszerû növényvédelmi feladatok végzésére!
A szigorú 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 PARLAGFŰ és egyéb gyomnövények irtására a
fűkaszálás térítés ellenében való igénybevétele lehetőségét.
Időpont egyeztetésre személyesen, vagy telefonon állunk rendelkezésre.
Megrendelését leadhatja Bori Sándornál a +36 20/230-62-85 telefonszámon.
Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát,
hogy Csongrád Város Önkormányzata
Városellátó Intézményének alkalmazottja
(Gulyás Sándor, gyepmester,
tel.: 20/777-83-35)
havonta egy alkalommal
gyepmesteri tevékenységet végez
Csanytelek területén!

A KÉBSZ KFT tájékoztatja Csanytelek község lakosságát, hogy
a Hősök és Áldozatok kápolnájában temetkezési hely váltására van lehetőség
365.000,-Ft+ÁFA áron.
További információ Ambrus László ügyvezetőnél
KÉBSZ KFT, 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2., tel.: 63/478-551.

2012. június
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Tájékoztató határszemlérõl és a parlagfû
elleni védekezés útvonaltervérõl
A Csongrádi Körzeti Földhivatal a hasznosítási kötelezettség teljesítése, a művelési ág eltérések, az újrahasznosítás megszűnésének bejelentése, az ideiglenes hasznosítás,
mellékhasznosítás, a termőföld engedély nélküli más célú
hasznosítás, a földminősítési mintaterek helytállósága a
parlagfűvel fertőzött területek hatékony ellenőrzése érdekében az előző évek tapasztalatai, valamint a bejelentések
alapján 2012. évre útvonaltervet készít.
A Csongrádi Körzeti Földhivatal az illetékességi területén
lévő erdő nélküli termőföldterület minimum 20%-án, azaz 5
094 ha nagyságú területen, Csanytelek, Tömörkény teljes
külterületén, valamint Csongrád zártkertben végzi el a termőföld hasznosításában bekövetkezett változások (hasznosítással, műveléssel, termőföld engedély nélküli más célú

Június
Június
Június
Június
Június
Június
Június
Június
Július
Július
Július
Július
Augusztus
Augusztus
Augusztus
Augusztus
Augusztus

Helyszíni szemle időpontja
5 (kedd)
8 (péntek)
12 (kedd)
15 (péntek)
19 (kedd)
22 (péntek)
26(kedd)
29 (péntek)
3-4 (kedd-szerda)
10-11 (kedd-szerda)
17-18 (kedd-szerda)
24-25 (péntek)
1 (szerda)
7-8 (kedd- szerda)
14-15 (kedd-szerda)
21-22 (kedd-szerda)
28-29 (kedd-szerda)

Augusztus hónaptól a helyszínelések a folyamatosan aktualizált FÖMI előrejelzései, a lakossági bejelentések, valamint a korábbi felderítések utóhelyszínelései alapján történnek.
A határszemle végrehajtásáért felelős személy: Maszlag
Mária (hivatalvezető)
A parlagfűvel fertőzött terület felderítése során a földhivatal a helyszínen digitális jegyzőkönyvet – illetve hatósági
tanú jelenlétében papír alapú jegyzőkönyvet – készít.
A lakossági vagy hatósági bejelentésekből származó információkat a földhivatalok folyamatosan beépítik az útvonaltervbe, melyet az új veszélyeztetettségi térképnek megfelelően a körzeti földhivatal folyamatosan aktualizál.
A helyszíni ellenőrzés alkalmával a Csongrádi Körzeti
Földhivatal illetékességi területének külterületén a földhivatal egyéb hatósági ellenőrző tevékenységet is végez:
• A mezőgazdasági termelésre alkalmas és ennek megfelelően nyilvántartott területeken a hasznosítási, valamint a mellék- és ideiglenes hasznosítási kötelezettség

hasznosításának feltárása, a művelési ágak ingatlan-nyilvántartási és természetbeni állapot egyezőségének ellenőrzésére), a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerint 30 napon belüli bejelentési kötelezettségek ellenőrzését.
A határszemle lefolytatása 2012. június 5. napjától kezdődően, majd 2012. július 1. napjától a határszem lével párhuzamosan a parlagfű-fertőzöttség helyszíni ellenőrzésére a
Csongrádi Körzeti Földhivatal illetékességi területén
(Csongrád, Csanytelek, Felgyő, Tömörkény teljes külterületén) a bejelentések, és az előző évi tapasztalatok, valamint a
Földmérési és Távérzékelési Intézet által készített parlagfű
veszélyeztetettségi térlép adatainak figyelembe vételével az
alábbiak szerint kerül sor:

Település
Csanytelek
Csanytelek
Csanytelek
Csanytelek, Csongrád
Tömörkény
Tömörkény
Tömörkény
Tömörkény
Csongrád (+ parlagfű ell.)
Felgyő (+parlagfű ell.)
Csanytelek (+ parlagfű ell.)
Tömörkény (+ parlagfű ell.)
Tömörkény (+ parlagfű ell.)
Csongrád (+ parlagfű ell.)
Felgyő (+parlagfü ell.)
Csanytelek (+ parlagfű ell.)
Tömörkény (+ parlagfű ell.)
teljesítését rendszeresen ellenőrzi.
• A hasznosítási kötelezettséget számára felróhatóan
megszegő földhasználókkalszemben alkalmazza a hatáskörébe tartótó hatósági intézkedéseket.
• Más közigazgatási szervet intézkedés végett megkeres.
• A természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartási
egybevetését követően az indokolt hatósági intézkedéseket megteszi.
• Ellenőrzi a községi mintatereket.
• A határszemle során feltárt termőföld engedély nélkül
más célra hasznosításával kapcsolatos ügyeket kivizsgálja.
A körzeti földhivatal a helyszíni ellenőrzést lehetőség szerint a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, az Önkormányzatok, mezőőrök, falugazdász, illetve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ellenőreivel folytatja le.
Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal
Csongrádi Körzeti Földhivatal
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Tájékoztató

a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó
gépjármûadó-mentesség módosult feltételeirõl
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alkalmazásában [18. § 12. pont] súlyos mozgáskorlátozott az a
személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési
kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban
meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak
minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény
igazolja.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló - 2011. július 2.-től hatályba lépett 102/2011. (VI.29.) Korm. rendeletet (Korm. rendelet) az
egyes kormányrendeleteknek a súlyos mozgáskorlátozott
személyek közlekedőképességének vizsgálatával Összefüggő módosításáról szóló 61/2012. (III. 30.) Korm. rendelet
(Mód. Korm. r.) 2012. március 31-i hatálybalépéssel módosította.
A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja szerint súlyos
mozgáskorlátozott személy 2012. március 30-át követően beálló vagy beállt egészségromlás következtében vagy
korábbi időponttól fennálló egészségromlás szakhatóság
általi megállapításának hivatkozott időpontot követő,
kezdeményezése esetén - az, aki
a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) 23. §
(1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan
fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai
közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,
b) a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (Mr.) 1.
számú mellékletének L) pontjában meghatározott
mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy,
vagy aki a P) pontban meghatározott többszörös és
összetett betegségben szenved, amennyiben többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik
mozgásszervi eredetű fogyatékosság,
c) a Korm. rendelet 8/A. § szerinti minősítési rendszer
szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan
legalább 3 éven át fennáll.
A súlyos mozgáskorlátozottság ténye - a gépjárműadómentesség megállapításához kapcsolódóan - 2012. március
30-át követően indult szakhatósági eljárás során kiállított
• elsődlegesen a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal (szakértői szerv) által a közlekedőképesség
minősítéséről kiadott szakvélemény-másolattal, míg
• másodlagosan a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás
(MÁK általi) megállapításáról szóló hatósági határozat,
vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolattal vagy
• az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott igazolásmásolattal igazolható.

Az előzőekben nevesített okiratok egyikévei sem rendelkező ügyfél a közlekedőképesség minősítését elősegítő,
rendelkezésére álló orvosi dokumentációval és egyéb iratokkal a lakóhelye szerinti körzetközponti jegyzőnél
(okmányirodánál) [8/A. § (5) bek.] kérelmezheti súlyos
mozgáskorlátozottságának megállapítását. E kérelemmel
az okmányiroda megkeresi a szakértői szervet a
közlekedőképesség minősítése érdekében. Ekkor a szakértői szerv által kiadott szakvélemény-másolat - feltéve,
hogy az a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának
fennállását legalább 3 éves időtartamra megállapítja - szolgál alapul a gépjárműadó alóli mentesség megállapíthatósághoz.
A Korm. rendelet átmenti rendelkezései alapján
• a Mód. Korm. r. hatálybalépését megelőző napon a
(2012. március 30-án hatályos) 7. § ac) alpontja szerinti szakértői szerv által az egészségkárosodás minősítése
során kiadott - szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás a hatályosság! idején belül, de legkésőbb 2012.
szeptember 15-ig használható fel [Korm. rendelet 14/A.
§ (1) bek.],
• a 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet alapján 2011. július
1-ig kiadott orvosi szakvélemény („7 pontos igazolás“)
annak hatályossági idején belül, legfeljebb 2012. december 31-íg használható fel [Korm. rendelet 14. § (4) bek.]
az adómentesség érvényesítéséhez. Ez azt is jelenti, hogy
a szakértői szerv hivatkozott véleménye alapján 2012.
szeptember 15-ig, míg az un. „7 pontos igazolás" alapján
2012. december 31-ig (mint jogvesztő határidőig) jár a
gépjárműadó-mentesség.
A Korm. rendelet szabályaiból következően a 2013. évtől
az ún. „7 pontos igazolással", illetőleg a R. 2012. március 30án hatályos 7. § ac) alpontja szerint szakértői szerv által
kiadott szakvéleménnyel rendelkező személyek nem
tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottnak, így gépjárműadó-mentességre sem jogosultak. Ahhoz, hogy ezen
személyek – függetlenül attól, hogy egészségügyi állapotuk
évek, esetleg évtizedek óta véglegesnek tekintendő – továbbra is jogosultak legyenek az adómentességre a szakértői
szervnél (2012. évvégéig) a közlekedőképességük
minősítése céljából vizsgálaton kell részt venniük és annak
eredményeként súlyos mozgáskorlátozottságukat megállapító új igazolással kell rendelkezniük. Ha a „régi igazolással" rendelkező személy felülvizsgálaton csak 2012.
december 31-ét követően vesz részt, akkor az adómentesség
értelemszerűen az új igazolás kiállítását követő hónap 1.
napjától jár.
Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB

KULTÚRA

Bundáskenyér
másként

Szabó Lőrinc

Hozzávalók:
4 körbevágott szelet kenyér (kb. 40 dkg),
• 5 dkg reszelt sajt,
• 2 tojás,
• 1 dl tej,
• 2 evőkanál olaj,
• 1 teáskanál ételízesítő,
• 1 gerezd fokhagyma,
• ízlés szerint törött bors és őrölt szerecsendióvirág,
• a tepsihez 2 evőkanál olaj.
Elkészítés:
A sütőt közepes lángra kapcsolom. A
kenyérszeleteket félbevágom, így összesen 8
darab lesz. A sütőlemezt beolajozom. Mély tálban
a tojást a tejjel habosra verem, belekeverem a
fűszereket és a zúzott fokhagymát. Minden darab
kenyeret belemártok a fűszeres tojásba, majd
egymás után addig mártogatom, amíg el nem
fogy a tojás. Ezután a kikent sütőlemezre teszem
a nedves kenyereket, szorosan egymás mellé. A
már forró sütőbe tolom, és addig sütöm, amíg
szép pirosas-barna nem lesz a tetejük. Még tűzforrón meghintem reszelt sajttal és azonnal
tálalom. Saláta vagy savanyúság illik hozzá.

NYÁR
Nézd csak, bolondul, karikázva
hogy összecsap az a két sárga
lepke! hogy kezd tündéri táncba!
hogy gyúrja egymást, hogy forog!
Négy szárnyuk százfelé lobog,
pedig egyhelyben kavarog.
Csókolóznak? vagy marakodnak?
Most hirtelen egybefogóznak,
s nyílegyenest fölfurakodnak.
föl, föl, föl, ingó, lebegő
tornyot húzva, mely repdeső
útjuk nyomában égbe nő,
függőlegesen rakéta: már a
bükk magasában, már a nyárfa
csúcsánál járnak: már a drága
túlvilágban szikráznak a
kék őrületben, ahova
csak a szerelem mámora
vagy az se emel!...Ott repülnek!
Ott! Hol? Fény! Látod?... Tovatüntek...
Magukkal vitték a szemünket!
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