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Csanyi Hírmondó

Ismét eltelt egy nehéz év, rengeteg munkával, küzde-
lemmel, szeszélyes időjárással, kevés eséllyel a felhőt-

len örömre.
A gazdaság, a gazdálkodás állapotát, lehetőségeit vala-

mennyien a saját bőrünkön érezhetjük, mint ahogy a jöve-
delmezőség alakulását is. Szomorúan láthattuk, hogy egy-
re több fóliaborda árválkodik – rosszabb esetben benőve
gazzal – fólia-borítás nélkül, messze vannak azok az idők,
amikor tavaszi búcsúkor 28 kamion állt sorban a Kossuth
és a Pusztaszeri úton a „szabadföldi csanyi karalábéra”
várva, bevételt, fejlődést lehetővé tevő forintokat jelentve
az itt lakó szorgalmas lakosságnak. A „selejt” zöldségen és
többnyire a háztájikon megtermelt takarmányon felnevelt
6000 sertést vittek el évente a falunkból még a rendszer-
váltás körüli években is – szintén bevételt, jövedelmet je-
lentve a jószággal (is) foglalkozóknak.

Hol vannak már azok az idők, amikor reggelente annyi
gyerek hajtotta a kistöltéshez csordába állításra a tehene-
ket, hogy szinte a töltés tövében el lehetett volna kezdeni
az iskolai tanítást. A tejből származó állandó havi bevétel
szintén nagyon sok család számára jelentette a számlák
biztos befizethetőségét, a napi „bolti kiadások” fedezetét,
a telente leadott hízott bika pedig a biztonságos áttelelés
és a tavaszi gazdálkodás újrakezdésének lehetőségét adta
meg számtalan családnak. 

Sajnos napjainkban a zöldség szinte eladhatatlan, sze-
rintem összesen nincs 200-nál több sertés a faluban (ma-
gán személyeknél), tehenet nem tudom tart-e 10-15 család
– ennyire leértékelődött a vidéken élők munkája, viszont
„óriási választékkal és akciókkal” várják a falun élő vásár-
lókat is a hiper-szuper marketek, ahol szinte minden zöld-
ség, gyümölcs, hús – külföldi… 

Amíg ebben a mind többek számára egyértelmű arány-
talanságnak nem lesz feloldása, nem kell csodálkozni az
évente növekvő számú falusi munkanélküliségen, a fiata-
lok elvándorlásán, a lélekszám csökkenésén – a piacok hi-
ánya így válik társadalmi problémává, aminek megoldá-
sát a pénztelenséggel küzdő önkormányzatokra hagyni
minden ésszerűséget nélkülöző elképzelés.

Az elmúlt évben közel 130 csanyteleki ember volt jogo-
sult - a vonatkozó törvények alapján - bérpótló juttatásra,
legalább kétharmadukat az önkormányzat, a többieket a
vízügy, illetve a víztársulat foglalkoztatta, szintén a tör-
vény által meghatározott bérért - amely bér csak néhány
politikus szerint elegendő egy család megélhetéséhez…

Említést érdemel az önkormányzat által pályázott és

működtetett „Start Kertészeti Mintaprogram”, mely a me-
gye legjobb három programjának az egyike volt – szá-
momra ez azt jelenti, hogy értelmes munkát lehet úgy vé-
gezni, hogy az ne kényszer legyen, különösen, ha a termé-
nyekből részesülve magáénak is érezheti a programot a
munkában résztvevő.

Őszintén remélem, hogy az említett programhoz hason-
ló, „segélyezést kiváltó” lehetőségek – kellő politikai se-
gítséggel, a magyar termékek piacra jutásának támogatá-
sával – sikeresek lehetnek a munkanélküliség csökkenté-
sében, illetve az „önfoglalkoztató” háztáji gazdálkodás új-
raélesztésében, folyamatosan felügyelt rendszer működte-
tésével.

Községünk múlt évi eredményei közül kiemelést érde-
mel a 100 éves Községháza felújítása, mely „utolsó állo-
mása” volt – az óvoda, a Gondozási Központ és az iskola
után – a középületek rendbe tételének, úgy gondolom, a
felsorolt intézmények mindegyikébe szívesebben megy be
jelen állapotukban minden csanyteleki lakos, működteté-
sük jelentősen kevesebbe kerül a nyílászáró-cseréknek,
hőszigeteléseknek, kazáncseréknek köszönhetően.

A járda-programot – hasonlóan a múlt évihez – idén
folytatni fogjuk, 1,8 km járdát fogunk építeni a földutak
mentén élők életének megkönnyítése érdekében – válto-
zatlanul remélve, hogy útépítésre is lesz alkalmas pályá-
zati lehetőség. A csatornázási pályázat első fordulójának
önerejét az önkormányzat vállalta – nem terheli a lakos-
ságra –, tehát aa  ccssőővveezzeettéékk  mmiinnddeenn  uuttccáárraa  mmeeggtteerrvveezzééssrree
kkeerrüülltt,,  ttoovváábbbbáá  aa  sszzeennnnyyvvíízzttiisszzttííttóó  bbeeffooggaaddóó  kkééppeessssééggee  iiss
aa  tteelljjeess  ffaalluu  sszzeennnnyyvviizzéérree  mméérreetteezzeetttt  ––  ffüüggggeettlleennüüll  aattttóóll,,
hhooggyy  aa  kkiivviitteelleezzéésstt  ccssaakk  bbeelltteerrüülleettii  iinnggaattllaannookk  eesseettéébbeenn  ttáá--
mmooggaattjjaa  aa  KKEEOOPP--ppáállyyáázzaatt,,  kküülltteerrüülleettii  iinnggaattllaannookk  ccssaattoorr--
nnáázzáássáárraa  eebbbbeenn  aa  ppáállyyáázzaattbbaann  nneemm  lleesszz  lleehheettőősséégg!!  

Miután az Önök akaratának következtében 10. éve va-
gyok polgármester, szeretném egy mondattal jellemezni
az elmúlt éveket:

22000022--bbeenn  3399  mmiilllliióó  ffoorrrráásshhiiáánnnnyyaall,,  ééss  1122,,44  mmiilllliióó  kkii  nneemm
ffiizzeetteetttt  sszzáállllííttóóii  sszzáámmlláávvaall  vveetttteemm  áátt  aa  tteelleeppüülléésstt  ––  aazz  uuttóóbb--
bbii  55  éévvbbeenn  nneemm  vvaaggyyuunnkk  ffoorrrráásshhiiáánnyyoossaakk,,  aa  22000022..  éévvrree  ++3355
mmiilllliióó  ((sszzáámmlláánn  lléévvőő  kkéésszzppéénnzz))  ttaarrttaalléékkkkaall  ffoorrdduullttuunnkk,,  aa
kköötteelleezzeettttssééggggeell  nneemm  tteerrhheelltt  nneettttóó  vvaaggyyoonnggyyaarraappooddáássuunnkk
335500  mmiilllliióó  aa  1100  éévv  aallaatttt,,  hhiitteelláálllloommáánnyyuunnkk  nniinnccss..

Tisztelettel kívánok minden kedves olvasónak Boldog
Új Évet, jó egészséget:

FFoorrggóó  HHeennrriikk
polgármester

Tisztelt Csanytelekiek!



2 Csanyi Hírmondó 2012. december

A képviselő-testület 22001122..  ddeecceemmbbeerr  1144--éénn  rreennddkkíívvüüllii  üülléésstt  ttaarrttootttt,, ahol az alábbi napirendi pontokat tárgyalta és fo-
gadta el:

1.) napirendi pontként az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (4. üteme) keretében
a) az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló helyi jogszabályba foglalta a Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) helyi önkormányzat SZMSZ-ére vonatkozó rendel-
kezéseiből eredő változásokat, a polgármesterre, a jegyzőre és az önkormányzat társulásaira átruházott feladata-
it;

b) az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet megalkotására nem csak jogtechnikai (tehát az Mötv. és más vonat-
kozó jogszabályoknak való megfelelés) miatt volt szükség, hanem elsősorban a 2013. január 1. napjától állami fel-
adattá vált alapfokú oktatási, köznevelési hatáskör változása, a Szent László Általános Iskola épületének megyei
intézményfenntartó központhoz és általa a Csongrádi Tankerülethez való átadása miatt. A köznevelési intézmé-
nyek állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás- átvételéről, a feladat ellátáshoz kapcsolódó va-
gyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló Megállapodás szerint, a köznevelési feladatot ellátó
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvényben
és a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltaknak megfelelve vagyonkezelői jogot létesített, és mint arra kö-
telezett, hozzájárult az önkormányzat vagyona (az iskola épülete, annak az oktatást szolgáló ingóságai) kezelői
jogának – és nem tulajdonjogának – átadásához az alapfokú oktatási, köznevelési feladat ellátása idejére;

c) az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet alkotását elsősorban a központi jogszabályok-
nak való megfelelés miatt vette napirendjére a képviselő-testület, mivel az Mötv. 2013. január 1-jén hatályba lépő
(a felhatalmazó és az önkormányzat feladat ellátását megállapító) rendelkezésekhez és a jogalkotás szabályaihoz
igazodva, az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdését betartva, miszerint: önkormányzati rendelet nem lehet ellenté-
tes más jogszabállyal. Belső tartalmi változást nem hordoz e rendelet;

d) az önkormányzat által nyújtott gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet alkotását ugyanazon okok motiválták,
mint a c) pontban leírtak, azzal kiegészítve, hogy e rendelet melléklete tartalmazza az óvodai és iskolai étkezési
térítési díjak nettó összegét, mivel a diákétkeztetés az önkormányzat kötelező feladata (a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény kötelezése révén), mely feladat ellátását az önkormányzat SZMSZ-ben a képviselő-
testület a jegyzőre ruházta át. A képviselő-testület – a fogyasztói árak folyamatos emelkedése és a gazdasági tár-
sasága által elszenvedett vesztesége ellenére – évek óta nem emelt az étkezési térítési díjak fizetendő összegén,
melyet akként kíván ellensúlyozni, hogy a Start mintaprogram keretében a bővülő mezőgazdasági termelésből
térítésmentesen juttat zöldséget a diákétkeztetést bonyolító és általa a diákétkezésben résztvevők számára.

Mind a 4 helyi önkormányzati rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba és az iránta érdeklődők számára az ismert
módon hozzáférhető.

A képviselő-testület fenti ülése 2. napirendjeként módosította és egységes szerkezetbe foglalta a polgármesteri hi-
vatal alapító okiratát. Erre azért volt szükség, mert az Mötv. 2013. január 1. napjával minden önkormányzat által lét-
rehozott hivatal megnevezése (esetünkben az eddigi „Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala”
elnevezést „Csanyteleki Polgármesteri Hivatal”-ra) változtatását rendeli el, továbbá a megyei önkormányzat hivata-
lát „önkormányzati hivatalra”, és a „közös hivatalok” elnevezését a székhely település neve alatt tartatja nyilván, ek-
ként alakíttatja át. A képviselő-testület korábbi döntéséből következően, a polgármesteri hivatal egységes, önálló szer-
vezetben látja el a vonatkozó jogszabályokban hozzárendelt feladatokat, melyet alapító okiratba rögzít a költségveté-
si szerv alapítója, tartalmának bejegyzése 2013. január 1. napjával a törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetésére jo-
gosított kincstár által megy végbe.

Az ülésen harmadik napirendként tárgyalta a képviselő-testület a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát, amelynek megváltoztatása (egységes szerkezetben való kiadása) az önkormányzat SZMSZ-
ének, a hivatal alapító okiratának és a vonatkozó központi és helyi jogszabályok változása következtében elkerülhe-
tetlen volt. Ennek a napirendnek keretében hagyta jóvá a képviselő-testület a hivatal munka- és ügyfélfogadási rend-
jét – amely nem változott – és tudomásul vette a jegyző által beterjesztett Közszolgálati Szabályzat (annak számtalan
függelékként csatolt szabályzat, munkaköri leírások, a pénzügyi ügyrend benne az önkormányzat és hivatala minden
pénzügyét érintő szabályzatát, pl. az önköltség-számítási, a belsőellenőrzési, a kontrolltevékenység, a pénzkezelési, a
leltározási, a selejtezési, értékesítési, a közbeszerzési, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések, stb.) és a
közfeladatot ellátók szervezeti és működési szabályzatát (benne a községi nyilvános és iskolai könyvtár, a Faluház-
ban működtetett közösségi színtér és az egészségügyi alapfeladat körébe tartozó védőnői szolgálat feladatai ellátásá-
nak módját), mint az önkormányzat kötelező feladatát, melynek ellátását a képviselő-testület (az önkormányzat
SZMSZ-ében) az önkormányzat jegyzőjére ruházta át.

Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület üléseirõl
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A képviselő-testület az ülés 4. napirendi pontjaként tárgyalta a kisteleki székhelyű Víziközmű Szolgáltató Kft-hez
való csatlakozásról szóló előterjesztést, melyet változtatás nélkül jóváhagyott. A Hírmondó korábbi kiadványában
már beszámoltam arról, hogy a képviselő-testület idén ősszel elfogadta a szekszárdi székhelyű önkormányzati társu-
lásban való részvételi szándékát kimondó Társulási Megállapodást, melyet időközben felülírt a vonatkozó jogszabály.
A jogszabály kimondja, hogy az ivóvíz ellátást és a szennyvíztisztítás szolgáltatást végző vállalkozás és ezen szolgál-
tatást igénybe vevő települések között nem lehet több mint 4 településbeli távolság. Ennek a Szekszárdi Társulási
Megállapodás már nem tud megfelelni, ezért kellett annak 2012. december 31. napjával felmondása mellett dönteni,
majd a társulás tagjainak minősített többséggel hozott jóváhagyó döntését követően kerülhet sor más érdekeltséghez
való csatlakozásra. A képviselő-testület döntött arról is, hogy a társasághoz való csatlakozás „díjaként” 700 ezer fo-
rint törzsbetéttel járul hozzá a tagsághoz, és a KÉBSZ Kft (mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági tá-
srasága) ivóvíz ellátásra vonatkozó feladatát kiszervezi. Továbbá az önkormányzat törzsvagyonába tartozó ivóvízhá-
lózat működtetését szolgáló műtárgyakat működtetésre (és nem tulajdonba) akként adja át a táraságnak, hogy a tár-
saság az eddig a KÉBSZ Kft-ben feladatot ellátó munkavállalókat is átveszi saját állományába. További érv a képvi-
selő-testület döntése meghozatalakor, hogy ez a társaság vélhetően a későbbi években megvalósuló szennyvíztisztí-
tó művet is képes lesz gazdaságosan működtetni.

Ezt követően elfogadta a képviselő-testület a Csanytelek Község Önkormányzata működés- és gazdálkodás irányí-
tásának és szervezettségének ellenőrzéséről szóló belső ellenőr jelentését, amely visszaigazolta a jegyző által beter-
jesztett, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatába rögzített, a pénzügyi ügyrendbe foglalt, a bel-
ső ellenőrzési szabályzat és annak mellékletei létét, jogszabályszerűségét, az abban írtak helyes alkalmazása rendjét.

Az ülésen 6. napirendi pontként szerepelt a Csanytelek Község Önkormányzata 100 %-os önkormányzati tulajdo-
nú Közműépítő- és Szolgáltató Kft. ellenőrzéséről szóló belső ellenőr jelentése, amelyet a képviselő-testület egyhan-
gú szavazással elfogadott, mivel ellenőrzése során olyan szabálytalanságot nem talált, amely a tulajdonos részéről kü-
lön intézkedést igényelt volna.

A képviselő-testület az ülés 7. napirendjeként tárgyalta a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan haszno-
sítására vonatkozó beszámolót, melyet elfogadott és felkérte a település jegyzőjét arra, hogy a határozathoz csatolt
dokumentumokat küldje meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére. Több ízben is beszámoltam arról, hogy
a Kormány határozatával a hivatal épülete mellett lévő „Fóti ingatlant” állami tulajdonból önkormányzati tulajdon-
ba adta, 15 érve szóló kötelező önkormányzati feladat ellátására (jelesül szociális alapellátás: családsegítő szolgálat,
házi szociális gondozás, idősek nappali ellátása), amely más célra nem hasznosítható. Ezt az ingatlant a Remény Szo-
ciális Alapszolgáltató Központ telephelyeként kívánja a képviselő-testület a jelenlegi székhelyhez rendeltetni a
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába bevitt feladata ellátási helyeként, melynek érdekében a Társulási Tanács
az idei évben pályázatot nyújtott be és nyert meg az épület célnak megfelelő felújítására, közel 50 millió Ft értékben,
melyhez több mint 5.5 millió Ft önkormányzati költségvetésből fedezendő saját forrás társul. Idén novemberben le-
zárult a közbeszerzési eljárás és a pályázati eljárás nyertesével megtörtént az épület felújítási munkálatai kivitelezé-
sére irányuló szerződés aláírása is, és már megkezdődtek a kivitelezési munkálatok előkészületei, melynek várható
befejezési határideje 2013. június 30. Ezt követően lehetővé válhat az eddig ideiglenes működési engedély helyett
(mind a székhely, mind a telephelye tekintetében) végleges működési engedély megkérése és annak birtokában sor
kerülhet a jelenleg 3 külön telephelyen működő (Családsegítő Szolgáltató, a Gyermekjóléti Szolgáltató, a központban
lévő alapellátások) szociális ellátások összevonására, gazdaságos, szakszerű, a helyben felmerülő igényeknek megfe-
lelő feladat ellátására.

A képviselő-testület következő napirendje keretében jóváhagyta, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetése ter-
hére, működési kiadáshoz való hozzájárulásként biztosítja az orosházi székhelyű Délkelet- Alföldi Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Rendszer létrehozását célzó önkormányzati társulás (DAREH) munkaszervezete 2013. évi működé-
séhez – társulási megállapodásban vállalt – taggyűlési döntésen alapuló, a település lakosságszámához viszonyított
60.-Ft/főben megállapított összegét (tagdíjként). Ezzel több, mint 90 település önkormányzatával együtt (várhatóan
már jövő évben) részesévé válik a településen bezárt szeméttelep rekultivációjának, és egy-két éven belül a hulladék-
kezelés és hulladékgazdálkodás keretében (Mötv. szerinti kötelező önkormányzati feladatának) szentesi közváloga-
tóműbe való beszállításnak, valamint két fajta gyűjtési mód alkalmazásának (a 2015. évtől kötelezővé váló szelektív
gyűjtés és eltérő űrtartalmú gyűjtőedény használata) Békéscsabán kialakítandó hulladék-égetőműbe való – várható-
an azonos díjfizetési feltételek melletti – szállításnak. A fentiek megvalósításához szükséges pénzügyi forrás saját ere-
jét az önkormányzat költségvetéséből több éven át már biztosította, így a fejlesztési beruházásra a gesztor által be-
nyújtott pályázat (közel 10,4 milliárd) központi költségvetésből való nyerése esetén, már nem terheli további anyagi
hozzájárulás az önkormányzat költségvetését. A társulásból a jövő években kézzel fogható előnye származik úgy a te-
lepülés lakosságának, mint az önkormányzatnak, melynek okaira a későbbiekben még bővebben kitérek.

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét a képviselő-testület az ülés 9. napi-
rendi pontjaként tárgyalta és hagyta jóvá, az Mötv. szabályainak megfelelve akként, hogy soros üléseit az adott hó-
nap utolsó pénteki napja délután 13 órától a polgármesteri hivatal dísztermében tartja, igazodva a jogszabályokból
eredő kötelezettségekhez, mind napirendben, mind időbeliségben, ezért a jövő évi kötelező 6 ülés helyett, a rendkí-
vüli ülésekkel együtt legalább 12 nyílt ülés tartása valószínűsíthető, amely kibővül a közmeghallgatások keretében
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tartott testületi ülésekkel (az önkormányzat adott évi költségvetése és a 80 millió Ft-ot meghaladó önkormányzati be-
ruházásra való pályázat benyújtása előtt, pl. a szennyvíztisztító mű kialakítása, a település rendezési terve, helyi épí-
tési szabályzata jóváhagyásakor). A munkaterv az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 6. függeléke-
ként csatolásra került.

A következő napirendi pontként tárgyalta és fogadta el a képviselő-testület a Csongrádi Kistérség Többcélú Társu-
lása Társulási Megállapodása módosítását, melyre azért volt szükség, mert 2012. december 31. napjával megszűnik a
Társulási Tanács eddigi, az önkormányzat átruházott hatásköreként gyakorolt oktatási feladata, és intézmény fenn-
tartói joga – mely a fent írtak szerint 2013. január 1. napjától állami feladat –, ezért a társulási megállapodás e feladat
ellátását már nem tartalmazhatja. A társulási megállapodást a képviselő-testület nevében, felhatalmazása alapján a
polgármester és a jegyző kézjegyével látta el, mely megállapodás az önkormányzat szervezeti és működési szabály-
zata 7. függelékeként megtalálható.

A képviselő-testület a polgármester és a jegyző közös előterjesztésében az ülés 11. napirendjeként tárgyalta a Szent
László Általános Iskola, mint köznevelési intézmény átadása- átvételére irányuló megállapodást, melyet változtatás
nélkül fogadott el és határozatában rögzített, a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelve, kiegé-
szítő megállapodásokat csatolva, melyet a csongrádi tankerület igazgatójával írt alá a polgármester és a jegyző. Erről
a vagyonrendelet alkotására való utalásnál már beszámoltam, lényege, hogy az eddigi Csongrádi Kistérségi Többcé-
lú Társulás fenntartásából – a fent írt társulási megállapodásból az oktatási feladat törlésével – kerül át a tankerület-
hez a feladatellátás, melyhez az önkormányzat költségvetéséből – eddigi ismereteim szerint – nem kell kiegészítő tá-
mogatást nyújtania az oktatási intézmény működtetéséhez. Részben azért, mert a köznevelési törvény értelmében a
3000 fő alatti települési önkormányzat a törvény erejénél fogva nem köteles, az önkormányzat saját költségvetéséből
pedig nem képes ellátni az alapfokú oktatási feladatot, viszont így a feladat ellátására értelemszerűen nem is kap
anyagi támogatást a központi költségvetésből.

Közmeghallgatás keretében tárgyalta – csekély lakossági érdeklődés mellett – és fogadta el a település polgármes-
tere és jegyzője közös előterjesztését, a település szennyvízcsatornázására vonatkozó pályázat benyújtására. Ez a fá-
zis már a beruházás kivitelezésére irányul, melynek tervezett nettó bekerülési értéke több mint 834 millió Ft, melyhez
önerőként több mint 118 millió Ft-ra van szükség. Ez az összeg a jelenlegi számítások szerint önerőt kiváltó pályázat-
tal felére csökkenthető, és amennyiben valóra válik a kormány azon elképzelése, hogy a „jól gazdálkodó önkormány-
zatok számára” infrastruktúra fejlesztésére ír ki önerő nélküli pályázatot, úgy minimálisra csökkenthető az önkor-
mányzatot terhelő saját erő része. Ennek tudatában pontos, egy háztartásra jutó összeget nem célszerű írni, mivel a
jelenlegi pályázati kiírás szerint pályázni csak a település belterületén lévő, ivóvíz bekötéssel rendelkező lakott ingat-
lanok után lehet, ezért  a 2013. január 13-i beadási határidőnek ekként teszünk eleget. A tervek úgy készültek el, hogy
a szennyvíztisztító mű kapacitása képes lesz a település külterületi részén keletkező szennyvíz befogadására is az el-
ső időszakban beszállítással, a későbbiek folyamán pedig csatorna hálózat bővítése kapcsán.

A képviselő-testület soros ülését 22001122..  ddeecceemmbbeerr  2211--éénn  tartotta, az alábbi napirendi pontokkal:
a napirendi pontok előtt hagyta jóvá a jegyző írásban benyújtott, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szó-

ló beszámolóját.
Az ülés 1. napirendjeként az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (5. ütem) keretében
a) az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló tárgyban önkor-

mányzati rendeletet alkotott, amiatt, hogy 2013. január 1. napján hatályba lép a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény, amely felhatalmazza (kötelezi) a képviselő-testületet önkormányzati rendelet alkotására,
melyben rögzítenie kell a közszolgáltató megnevezését, a közszolgáltatás igénybevételének módját és a törvény-
ben nem szabályozott kérdésköröket, és a polgármesternek a képviselő-testület nevében eljárva szerződést kell
kötnie a közszolgáltatást végző vállalkozással. Az Mötv. az önkormányzat kötelező feladatául rendeli a köztisz-
tasági- és hulladékgazdálkodási feladatokat, melynek több mint 10 éve tesz eleget a képviselő-testület az .A.S.A.
közszolgáltató által, a települési szilárd hulladék begyűjtésére, ártalmatlanítására, mennyiségi korlátozás nélkül,
a hulladék Hódmezővásárhelyre való szállításával. Komoly változást eredményez, hogy 22001133..  jjaannuuáárr  11..  nnaappjjááttóóll
aa  kköözzsszzoollggáállttaattááss  ddííjjttéétteelléénneekk  mmeeggáállllaappííttáássaa  jjooggáátt  mmeeggvvoonnttaa  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  kkééppvviisseellőő--tteessttüülleettééttőőll  aa  kköözzppoonnttii
jjooggaallkkoottóó,,  ííggyy  nniinnccss  bbeeffoollyyáássaa  aannnnaakk  aallaakkuulláássáárraa,,  mmeerrtt  aannnnaakk  jjooggáátt  mmiinniisszzttéérriiuummii  sszziinnttrree  ddeelleeggáállttaa akként, hogy
a közszolgáltató a képviselő-testület által alkotott, tárgyi 2012. december 31. napján még hatályos önkormányza-
ti rendeletében szabályozott szolgáltatási nettó díja ÁFA-val növelt összege képezi a 4,2 % emelés alapját. Eddi-
gi bevált gyakorlatként az önkormányzat költségvetése kommunális adóból befolyt bevétele terhére egyenlítette
ki az egy gyűjtőedény ürítése díja összegének 50 %-át a közszolgáltató számára, a közszolgáltatást igénybe-vevő
fizetési kötelezettsége részbeni átvállalásával. A képviselő-testület ezt 2013. január 1. napjától – az újfajta közpon-
ti feladat finanszírozás okán – már nem tudja vállalni, mivel az önkormányzat kötelező feladatain túli, önként
vállalt feladatot csak saját bevétele (amelyből a legjelentősebb tétel a kommunális adó) terhére vállalhat. A gép-
járműadó központi adónem, melyből 60–40 %-os a megosztási arány a központi és az önkormányzat költségve-
tése között, az eddigi 100 %-kal szemben, míg az iparűzési adóból befolyt bevétel marad az önkormányzat költ-
ségvetésében. A településen képződött személyi jövedelemadó és a hátrányos településeknek eddig a központi
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költségvetésbe befolyt és onnan a település költségvetésének juttatott személyi jövedelemadó százalékos
aránya megszűnik, amely jövőre több 10 millió Ft elvonást jelent az önkormányzat költségvetésében. Új adóne-
met nem vezetett be és nem emelt az eddigi helyi adók összegén a képviselő-testület, mivel figyelembe vette a
település lakossága anyagi teherbíró-képességét, amely viszont csökkenti az önkormányzat adóerő-képességét,
benne a pályázatokhoz szükséges saját anyagi erő mértékét, amely így szűkíti a beruházások lehetőségeit. Konk-
rétan: 2013. január 1. napjától a hulladékszállítás közszolgáltatási díjaként a közszolgáltató aallkkaallmmaannkkéénntt  ((ggyyűűjj--
ttőőeeddéénnyyrree  vveettííttvvee))  nneettttóó  443311..--  FFtt  ++  ÁÁFFAA  ==  554477..--  FFtt  ++  ((mmaaxx..))  44,,22  %%--ooss  eemmeellééss  ==  557700..--FFtt  kköözzsszzoollggáállaattii  ddííjjaatt számláz-
hat ki az ingatlan tulajdonosa (használója) számára, amennyiben a közszolgáltató a Nemzeti Energia Hivatalnál
ekként hagyatja azt jóvá. Itt hívom fel a figyelmet, hogy a hulladékról szóló törvény a közszolgálati díj hátraléka
összege behajtási eljárását az eddigi jegyzői, elsőfokú adóhatósági hatáskörből elvonta és annak jogát közvetle-
nül a NAV-ra delegálta, ami nem ad felhatalmazást méltányossági eljárásra, tehát konkrétan: a közszolgáltatási
díj határidőre való be nem fizetése szigorítást és szankciót eredményezhet;

b) a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotását a ké-
ményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében rendeli el, a törvény vég-
rehajtására kiadott, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 63/2012. (XII. 11.)
BM rendeletben és ugyanezen tárgyban, 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. Gyakorlatilag
az önkormányzati rendelet tartalmát tekintve jóformán csak a közszolgáltató CSOMIFÜST PLUSZ Kft. megneve-
zése és megbízása szerepel, mivel a három fent írt központi jogszabály szinte minden lényegi kérdést lefed, így
annak megismétlése tilalma miatt nem sok szabályozási kör maradt a képviselő-testület hatáskörében. Ez annál
is inkább igaz, mivel ezen közszolgáltatás díjtételének megállapítása jogát is elvonta a központi jogalkotó a kép-
viselő-testülettől, mivel annak központi díjtételként való alkalmazását rendelte el. Kormányrendeletben megje-
lent szerkezeti felépítésben kötelezi önkormányzati rendeletbe foglalni: a sormunka alkalmankénti egy egység-
nyi  munkaráfordítás legfeljebb 4.000 Ft összegű, a kémények műszaki vizsgálata utáni alkalmankénti egy egy-
ségnyi munkaráfordítás legfeljebb 14.000.- Ft, a megrendelésre kötelező munkálatok utáni alkalmankénti egy
egységnyi munkaráfordítás legfeljebb 4.000.- Ft összegű díjtétel és a kiszállás egyszeri 1.667.- Ft, ill. 2.000.- Ft ma-
ximált összegben, mely díjtételek összegét 22001133..  éévvrree  aa  kköözzsszzoollggáállttaattóó  eeggyyeettéérrttéésséévveell,,  2200  %%--kkaall  ccssöökkkkeenntteettttee  aa
kkééppvviisseellőő--tteessttüülleett..  Ez a jogosítvány az, amiért átvállalta a megyei önkormányzat feladataként meghatározott ké-
ményseprő-ipari közszolgáltatás Mötv.-ben meghatározott önkormányzati kötelező feladatát. A jelenlegi köz-
szolgáltató 2015. december 31. napjáig érvényes közszolgáltatási szerződéssel bír önkormányzatunk képviselő-
testületével, így a hatályos jogszabályok értelmében nem kellett új pályázatot kiírni, hatályban maradt a megkö-
tött közszolgálati szerződés annak lejáratáig, és a központi jogszabályok kihirdetése és hatályba lépése közötti
rövid határidőre tekintettel, a jövő évi díjtétel megállapítása véleményezésére jogosított Fogyasztóvédelmi Ható-
ságtól és a Kéményseprő-ipari szakmai szervezettő való kikérésétől eltekint a központi jogalkotó;

c) a köztemető használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotását az Mötv. hatályba lépése indo-
kolta, elsősorban jogtechnikai megfelelés okán, tartalma és a feladat ellátás változatlan maradt. Egyelőre az egy-
ház tulajdonában lévő temetőben, külön parcellában történik a köztemetés, annak megváltoztatására kisajátítás
keretében, a Helyi Építési Szabályzatban arra alkalmas terület kijelölésével, a köztemető létrehozásával kerülhet
sor a hosszú távú önkormányzati terv és a rendelethez csatolt szerződés szerint. Ezért ez a rendelet feltételekhez
kötötten lép hatályba, míg az aa))--bb))  ppoonnttookkbbaann  íírrtt  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleetteekk  22001133..  jjaannuuáárr  11..  nnaappjjáánn  llééppnneekk  hhaattáállyy--
bbaa,, alkalmazásuk ezen időponttól Csanytelek község közigazgatási területén érintettek számára kötelező. 

Az ülésen 2. napirendi pontként tárgyalta a képviselő-testület „A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésének szervezésére és ellenőrzésére irányuló eljárás lefolytatásának kezdeményezése” tárgyában a polgár-
mester és a jegyző közös előterjesztését, melyet változtatás nélkül elfogadott. A testület határozatában rögzítette a pol-
gármester és jegyző felhatalmazását a szükséges intézkedések megtételére. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (Ht.) 102. §-ában elrendelte az eddig folyékony hulladékként a hulladékgazdálkodásról szóló törvényben
(Hgt.) szabályozott feladat, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. fejezettel való kiegészítését, mely-
ben felhatalmazza (tehát kötelezi) az önkormányzat képviselő-testületét önkormányzati rendelet alkotására. A rende-
letnek tartalmaznia kell a közszolgáltató (szippantást végző szállító) megnevezését, a közszolgáltatás végzése mód-
ját, feltételeit, az ingatlan tulajdonosa (használója) közszolgáltatásra irányuló jogait és kötelezettségeit, a közszolgál-
tatási szerződés tartalmát és a közszolgáltatás díjtételeit. Ezen törvényi rendelkezés 2013. január 1. napján lép hatály-
ba, így a feladatellátás (amely az Mötv. szerint kötelező önkormányzati feladat) szervezése érdekében megkereséssel
éltünk az illetékes megyei vízügyi hatósághoz, melyben kezdeményeztük (a Ht.-ben foglaltakra hivatkozással) a nem
közművel begyűjtött háztartási szennyvíz befogadására alkalmas átadási hely kijelölését, mert ezen ismeret hiányá-
ban nincs mód akár közbeszerzési, akár pályázati eljárás lefolytatására. Az átadási hely ismeretében van módunk az
adott település illetékes jegyzőjétől vélemény megkérésére, így a működési engedélyen kívül a befogadó kapacitás is
ismertté válhat. Bonyolítja a helyzetet, hogy a háztartási szennyvíz közművel való ellátása érdekében – a fent már is-
mertetett pályázati eljárás keretében való megvalósítással – lehetőszvé válik egy környezet- és költségkímélő megol-
dás, a településen való szennyvíztisztító műre való szállítással. A beruházás megvalósításáig tárgyi közszolgáltatás
megszervezéséről kell gondoskodnia a képviselő-testületnek, melynek elmaradásához komoly jogi következménye-
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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.

CCssaannyytteelleekkii  KKöörrzzeettii  mmeeggbbíízzoottttaakk  eelléérrhheettőőssééggee::
MMéérraaii  AAttttiillaa  ffőőttöörrzzssőőrrmmeesstteerr  tteell..::  2200//885522--0066--9955,,  
PPiittrriikk  TTaammááss  ttöörrzzssőőrrmmeesstteerr  tteell..::  2200//885522--0066--9966..

2244  ÓÓRRÁÁSS  RREENNDDŐŐRRSSÉÉGGII  ÜÜGGYYEELLEETT
CCSSAANNYYTTEELLEEKKEENN

EElléérrhheettőőssééggeekk::  6633//447788--000077,,  2200//4433--4433--119966

Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát, hogy
Csongrád Város Önkormányzata

Városellátó Intézményének alkalmazottja
((GGuullyyááss  SSáánnddoorr,,  ggyyeeppmmeesstteerr,,  tteell..::  2200//777777--8833--3355))

havonta egy alkalommal
gyepmesteri tevékenységet végez Csanytelek területén!

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. Csanyteleken
a Polgármesteri Hivatal dísztermében 2013. január 30-án tart

ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 óra között.

TTiisszztteelltt  CCssaannyytteelleekkiieekk!!

2013. január 30.-án véradás lesz a Csanyteleki Orvosi Rendelőben

14:30-tól-18 óráig. Minden kedves régi és új véradót szeretettel várunk.
MMiinnddeennkkiinneekk  BBoollddoogg  ÚÚjj  ÉÉvveett  kkíívváánnuunnkk..

Simon Ottóné

ket rendel a központi jogalkotó, mint pl. a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását és a feladat ellátásához a köz-
ponti költségvetésből az önkormányzat költségvetése számára biztosított feladat finanszírozása zárolását, az ingatlan
tulajdonosának bírásággal való sújtását. 

A képviselő-testület az ülés következő napirendje keretében módosította a háziorvosi alapellátásra általa kötött fel-
adat-ellátási szerződést, mellyel eleget tett az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben 2013. janu-
ár 1. napjával hatályba lépő módosító rendelkezéseknek.

A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon az ön-
kormányzatok címszó alatt és a www.kozadattár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papírala-
pon is hozzáférhető.

Köszönöm minden érintettnek a jelenbeli és a jövőbeli jogkövető magatartását és kívánok a település minden Pol-
gára számára békés, boldog új évet, jó egészséget, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a magam nevében egy-
aránt!

Tisztelettel:
KKaattóó  PPáállnnéé jegyző
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A Csanyteleki Sport Club jótékonysági rendezvénye

2013. JANUÁR 26. SZOMBAT 18 ÓRA
CSANYTELEK, TORNATEREM

MENÜ:  CSANYI  MALACSÁGOK
ORJALEVES CSIGATÉSZTÁVAL, VADDISZNÓPÖRKÖLT, SERTÉSSÜLTEK, 
HURKA-KOLBÁSZ PEZSGÕS LILAKÁPOSZTÁVAL, HAGYMÁS BURGONYA,

TÖLTÖTT KÁPOSZTA, ÉDESANYÁK SÜTIJEI.

A JÓ HANGULATRÓL GONDOSKODIK:
UNICUM  BAND
és DJ.  GYUSZKÓ  

SZTÁRVENDÉGÜNK:

LACIBETYÁR

Bemutatkozik
a ROYAL csapat

A SPORTBÁL FÔVÉDNÖKE VINCZE OTTÓ 
VÁLOGATOTT LABDARÚGÓ,

FERENCVÁROS BL-CSAPATÁNAK TAGJA

KIKAPCSOLÓDÁS, JÓKEDV, FINOM ÉTELEK,
BÜFÉ, TOMBOLA.

NE HAGYJA KI, TARTSON VELÜNK,
VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLÕDÕT,

SPORTBARÁTOT, LEGYÜNK EGY CSAPAT!

JEGYEK KAPHATÓK AZ ISKOLA KONYHÁJÁN
Jegyárak: felnõtt  3000 Ft, gyerek (14 év alat) 1500 Ft, CSALÁDI (2 FELNÕTT + gyerekek) 7500 Ft

Info: 30/565-4928  www.facebook.com/csanyteleksc
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RECEPT KLUB

SSöörrbbeenn  ssüülltt
bbőőrrööss  kkaarraajj

HHoozzzzáávvaallóókk::
– 1,5-2 kg bőrös karaj,
– 1 db jó fajta dobozos sör,
– 4-5 szelet mangalica szalonna,
– 2-3 dl víz,
– só, bors.

EEllkkéésszzííttééssee::
A karajt megmossuk, majd a bőrt bevagdossuk rajta.

A szalonnát beirdaljuk, és egy magas falú sütőedény
aljába tesszük őket. A húsba bedörzsöljük a fűszereket
ízlés szerint, majd rárakjuk a szalonnára bőrrel felfelé.
Kevés vizet öntünk alá, kevéske sörrel meglocsoljuk,
lefedjük, és magas hőfokon elkezdjük sütni. Ahogy
puhul, időnként a szalonnával megsimogatjuk a bőrt,
és mindig kevés sört öntünk rá. Többször megis-
mételjük, majd ha a hús már puha, levesszük a fedőt,
még egyszer meglocsoljuk sörrel (kb. 3/4 doboznyi
fogy el összesen), és lejjebb vesszük a hőfokot, hogy
piruljon a bőr. Néha még megsimogatjuk a szalonná-
val, csurgatunk a tetejére a sörös szaftból, aztán ha
már szép színe van, lekapcsoljuk. Rizzsel vagy krum-
plipürével és sörrel tálaljuk!

KULTÚRA
CCssoorrbbaa  GGyyőőzzőő::

RRééggii  sszziillvveesszztteerr
Tombola volt s tánc hajnalig.
Ternó, kvaternó..., porcelán-

bögrét és káposztagyalut
nyertem, s parasztlegény-barátaimmal,

mikor magunk maradtunk,
eljártam egy kesergőt.

Aztán meg szürkület felé
újévet indultunk köszönteni.

Egy ifjú párhoz vitt első utunk.
A férj – kevéssel azelőtt legény –

pajtásunk – ádáz bömbölésre
eresztett csak be.

A szobába törtünk.
Az asszony két fonatba bontott

hajával, pislogó szemével ágyban
maradt, és csöppet sem látszott örülni.

Cigánydalt ordítoztunk, bort kerestünk.
A férj hosszú alsóban futkosott,

míg nem került elő ital.
A melegtől, a döngölt szoba föld-
szagától, az asszonytest és az ágy

illatától szédülve támolyogtam
ki a szabadba, szinte úgy vedeltem

a csípős, tiszta levegőt, de akkor
egyszerre fázni kezdtem, szótalan

s rosszkedvű lettem, és hiába
kérdezték társaim: Mi van veled?

otthagytam válasz nélkül őket.

OLVASÓI OLDAL

POÉN SAROK
Két macska beszélget a háztetőn.
– Te mit szeretnél karácsonyra?
– Én? Egy, csomó gyereket. Egy kosárra való kiscicát. És te?
– Én is boldog len-
nék hat-hét édes
kiscicával.
Ebben a pillanat-
ban megszólal mö-
göttük egy hatal-
mas kandúr…
– Szervusztok, lá-
nyok, megjött a
Télapó!

KKöösszzöönnjjüükk  íírráássaaiikkaatt!!  TToovváábbbbrraa  iiss  vváárrjjuukk  éésszzrreevvéétteelleeiitt,,  hhiirrddeettéésseeiitt,,  ööttlleetteeiitt!!
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