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Csanyi Hírmondó
Csanytelek Község Önkormányzata nevében és képviseletében

a Csanyi Hírmondó minden kedves olvasójának
eredményekben gazdag boldog új évet, jó egészséget, álmaik,
elképzeléseik megvalósulását kívánom erre a küzdelmesnek

ígérkezõ, de reményeink szerint jobbá váló évre!

Természetesen azon személy(ek) számára is kívá-
nom a fentieket, akiknek az átadáshoz képest közel
3 hét elegendő volt arra, hogy a 2013-as év egyik
csanyi büszkeségét – amelyre már évtizede vártunk
–, a játszótér feliratát „megcsonkítsák”, a két, háló-
ban felfüggesztett labdát levágják, ellopják. Csak ab-
ban reménykedek, hogy nem csak ezen „hőstett” je-
lenti számukra az értéket az elkövetkező évben,
olyat is fognak majd tenni, melyre méltán lehet
büszke családjuk, de a falu közössége is. Őszintén
kívánom, hogy éljék meg azt az érzést, mely szá-
momra – az Önök immár három cikluson át tartó bi-
zalma következtében – megadatott: építsenek új
utakat (Ady Endre, Gárdonyi, Bercsényi, Nefelejcs
egy kis része), újítsanak fel utakat (Tiszai, Kossuth,
Botond), tegyék rendbe a középületeket (Faluház,
Varroda, Iskola, Óvoda, Gondozási Központ, Köz-

ségháza, Baross G. úti iskola épülete, építsenek parkolót (Temető, Iskola, Önkormányzat mellett), járdákat,
kerékpár-utat és játszóteret, újítsák meg a parkot, vásároljanak a falu közössége számára stratégiai fontosságú
ingatlanokat, gépeket, eszközöket, melyekkel jövedelem kiegészítő termelést lehet végezni közel 100 ember-
nek. Igaz, a száz főből jó, ha hatvanan megbecsülik ezt a lehetőséget, és ennek megfelelően dolgoznak – ennek
ellenére kizárólag gyermekeik érdekeit szem előtt tartva – mindeddig mégis foglalkoztattuk a teljes létszámot,
hiszen a gyermekek nincsenek abban a helyzetben, hogy megválogassák szüleiket, enni viszont nem biztos,
hogy tudnának, ha csak a szülők gondoskodása állna mögöttük…

Ritkán, szinte csak ilyenkor, év elején szoktam pár sort magamról írni, hiszen sokan érdeklődnek egészségem
felől, illetve a választások évében többen tudni vélik, hogy most már biztosan nem indulok…

Nos, tisztelettel megköszönve érdeklődésüket, szeretném megnyugtatni az aggódókat: egészségi állapotom
jó, persze nem olyan, mint 30 évvel ezelőtt, de meggyőződésem, hogy akinek 57 éves korában semmi baja
nincs, az vagy nagyon szerencsés genetikával rendelkezik, vagy életében nem fáradt el munkában…

A választásokról pedig annyit: természetesen indulni fogok, hiszen a kötelezően megvalósítandó szennyvi-
zes pályázatunk most van a közbeszerzés fázisában, és én nagyon szeretném ezt a beruházást végigvinni –
reményeim szerint ezt Önök szerint is szerencsésebb műszaki végzettséggel tenni, mint bármilyen egyéb
dologhoz értve. Ma 90%-os biztonsággal kijelenthetem: köszönhetően az elmúlt 12 év kiváló gazdálkodásának,
lakossági önrész nélkül lesz megvalósítható településünkön – a pályázat engedte keretek között – ez a nagyon
fontos környezetvédelmi beruházás! A múlt év végén ugyanis megnyertük az ehhez szükséges 118 millió
forintos, úgynevezett „önerő-kiváltó” pályázatot.

FFoorrggóó  HHeennrriikk
polgármester
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A Képviselő-testület 2013. december 20. napján tartotta soros ülését, ahol napirend előtt Forgó Henrik polgármester
beszámolt a két ülés között eltelt időszakban általa tett intézkedésekről.

Ezen az ülésen a képviselő-testület két bizottsága előkészítésével két önkormányzati rendeletet alkotott. Az általam
beterjesztett rendeletekből az egyik: az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatása ellátásáról és igény-
bevételéről szóló hatályos rendelet, amely az eddig hatályos önkormányzati rendelet helyébe lép. A képviselő-testület a
vonatkozó központi jogszabályok változása miatt kényszerült helyi szabályozásra, továbbá az általam már többször köz-
zétett hulladékgazdálkodási közszolgáltató váltás miatt új közszolgáltatási szerződés kötésére a vaskúti székhelyű FBH-
NP Közszolgáltatási Kft.-vel, melynek lényege, hogy a jogelőd közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződést vál-
toztatás nélküli feltételekkel folytatja tovább 2015. június 30. napjáig. Itt hívom fel ismét a figyelmet arra, hogy a képviselő-
testületnek évek óta nincs ráhatása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele után kiszabott díjtétel megál-
lapítására, és nincs jogosultsága a díjtételre vonatkozó javaslattételre sem. Az önkormányzati rendelet kihirdetése után
2014. január 1. napján lépett hatályba. 

A másik önkormányzati rendelet alkotását, amely a kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szól, szintén a
központi jogszabályok változása idézte elő, amely kihatott a hatályos közszolgáltatási szerződésre is, így annak egységes
szerkezetbe foglalt módosítására is sor került, melynek aláírására a polgármestert hatalmazta fel a testület. Korlátozott for-
mában érvényesül a közszolgáltatási díj módosítási jogalkotói hatáskör alkalmazása, tekintettel arra, hogy azt a központi
előírások határozzák meg, melynek megfelelő módon megállapított közszolgáltatási díj mértékét az előző évhez képest
nem módosította a képviselő-testület. Tehát 22001144..  jjaannuuáárr  11..  nnaappjjáávvaall  nneemm  eemmeellkkeeddeetttt  aa  kkéémméénnyysseepprrőő--iippaarrii  kköözzsszzoollggáállttaattááss
ddííjjaa,,  egyrészt azért, mert a közszolgáltató törvénybe foglalt jogával élve nem kezdeményezte azt, illetve jelezte, hogy meg
kíván felelni a rezsicsökkentés kötelezettségének. Annak ellenére, hogy az önkormányzat rendelet-tervezetére jogosított
szervezet a többletköltségek önkormányzat általi átvállalása mellett érvelt, a képviselő-testület azt nem fogadta el, hanem
a fenti jogszabály 2014. január 1. napjával való hatályba lépését rendeletbe foglalta.

Az ülésen 3. napirendként tárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a képviselő-testület a Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulása 2013. I. félévi és az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2013. II. félévi feladatellátásáról szóló pol-
gármesteri beszámolót.

A következő napirendi pontként tárgyalta és változtatás nélkül fogadta el a polgármester és a jegyző közös előter-
jesztésében beterjesztett, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére benyújtott, a Csanytelek, Baross G. u. 2. sz. alatti
ingatlan hasznosítására vonatkozó beszámolót, melyből lényeges kiemelni, hogy tavaly év végén megtörtént az épület
pályázatára vonatkozó záró-ellenőrzés, amely megnyugtató módon zárult azzal, hogy az épület teljes felszerelése, beren-
dezése befejeződött a központi költségvetésből 2,3 millió forint szerkezetátalakítás címén jutott támogatásból. 

Szintén közös előterjesztésben benyújtott, a szakbizottság által támogatott napirendként tárgyalta és határozatába
rögzítve fogadta el Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Tervét a képviselő-testület, amely az idei évben
elkezdődő szennyvíz beruházás egyik alap-dokumentuma.

A képviselő-testület változtatás nélkül fogadta el az ülés 6. napirendi pontjaként tárgyalt Csanytelek Község Önkor-
mányzata Képviselő-testülete 2014. évi munkatervét, melyet az ügyrendi bizottság közreműködésével állítottak össze. 

Módosította a képviselő-testület a településen az I. háziorvosi körzet működtetésére a dr. Hornyák Edina háziorvossal
kötött feladat-ellátási szerződést, annak érdekében, hogy a háziorvos élni tudjon a feladat-ellátási szerződésben foglalt
határidőtől eltérő időpontban való felmondása lehetőségével. A képviselő-testület felhatalmazást adott a település pol-
gármesterének az egységes szerkezetbe foglalt feladat-ellátási szerződés módosítása aláírására, majd az ülés következő
napirendi pontja keretében elfogadta az I. körzet háziorvosi alapellátására kötött szerződés közös megegyezéssel való fel-
bontását 2014. február 28. napjával, mely idő alatt a testület döntést hoz majd az I. háziorvosi körzet-helyettesítéssel való
működtetéséről.

Az ülés 9. napirendjeként a képviselő-testület véleményezte a Békés- Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. támogatása
tárgyában benyújtott előterjesztést és határozatba foglalta (mint a kft. résztulajdonosa) azon okokat, hogy miért nem áll
módjában anyagi támogatást nyújtani a hulladékgazdálkodásban érdekelt vállalkozás számára.

A következő napirendben véleményezte a testület a víziközmű-közszolgáltatás biztosítása terén kialakult jogi helyzetet,
amely szerencsére 2014. január 1. napjától már rendeződött akként, hogy az évek óta ivóvíz ellátást biztosító KÉBSZ Kft.
helyett a Békéscsabai székhelyű AAllffööllddvvíízz  ZZrrtt.. látja el az ivóvíz szolgáltatást. A cég 2013. december 31. napjával kézhez
vett engedélye alapján rendelkezik a település egész közigazgatási területére minden hatósági engedéllyel, bérleti –
üzemeltetési szerződéssel. A Zrt., (amelyben önkormányzatunk résztulajdonos) tevékenységéről a cég fog (névre szóló
megkeresésben) tájékoztatást adni, ezért arra külön nem térek ki csak annyiban, hogy emlékeztetem Önöket ismét arra,
hogy a képviselő-testületnek nincs jogosítványa az ivóvíz díja megállapítására, sőt annak mértéke kialakítására
véleményezési joggal sem bír.

Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület ülésén
hozott döntésekrõl
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A polgármester 11. napirend keretében adott számot az önkormányzat társulásokban 2013. évben végzett
tevékenységéről, konkrétan a DAREH (hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok) a DARK (környezetvédelmi
feladatok) és a Csongrád Város Önkormányzatával a két település ivóvízminőségének javítása érdekében tett
intézkedésekről, melyet a képviselő-testület változtatás nélkül elfogadott.

A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a wwwwww..ccssaannyytteelleekk..hhuu honlapon az önkor-
mányzatok címszó alatt és a wwwwww..kkoozzaaddaattttáárr..hhuu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is
hozzáférhető.

Tisztlettel:
KKaattóó  PPáállnnéé  

jegyző

Rendkívül különleges, mozgalmas év volt a 2013-as esz-
tendő. 

Hazánk teljes mértékben (idő előtt!) visszafizette az IMF-
nek az előző kormány által felvett gigantikus hitelt, így gaz-
daságilag is függetlenné válhattunk. Ez tette lehetővé, hogy
nagyon sok országgal szemben nálunk ne kelljen a közal-
kalmazottak tízezreit elbocsátani, megőrizhessük a nyugdí-
jakat, szép lassan kimászhassunk a pokol legforróbb katlan-
jából. Immár harmadik éve sikerül az ország költségvetési
hiányát 3 % alatt tartanunk. Kikerültünk a fenyegetett „túl-
zott deficit” eljárás alól, így maradéktalanul hozzájutha-
tunk az EU pénzbeli támogatásaihoz. 

Az ország gazdaságát érintő intézkedésekkel sikerült
megteremteni az alapot ahhoz, hogy az egyéneknek is segí-
teni tudjunk. Nemzeti kormányunk az adóterhek jelentős
részét „átrakta” a bankok és a multinacionális cégek háti-
zsákjába. (Kaptunk is érte hideget-meleget országhatár-
okon túlról, és ami fájóbb, a határainkon belülről is.)

A fenti intézkedések sorával megteremtettük az alapját
annak, hogy segíthessünk a családok elviselhetetlen terhe-
in. Az év során húsz százalékkal csökkentettük a rezsikölt-
ségeket, amit eddig soha sehol nem tettek meg! Visszaállí-
tottuk az MSZP által elvett gyes 3. évét, a családi adóked-
vezmények bevezetésével sokat segítettünk a gyermekes
családokon, az idén bevezetésre kerülő „gyed extrával”, a
családokat érintő adókedvezmények kiterjesztésével ösz-
tönzést adunk a fiataloknak a további gyermekvállalásra, a
munka világába való könnyebb visszahelyezkedésre. 

Elhatározott szándékunk szerint az idén tovább csökkent-
jük a lakosságot terhelő rezsiköltségeket.  A feladat a ban-
kok és a multik ellenállása miatt még továbbra is nehéznek
ígérkezik, de reményt ad az a tény, hogy Európa országai
már szépen követik példáinkat. 

Kormányunk mindent megtett azért, hogy az előző kor-
mányok által devizahitelbe hajtott embereken segítsen. Az
árfolyamgát és egyéb intézkedések során több tízezer em-
bernek tudtunk segíteni. Hittel és meggyőződéssel állítom,
hogy a nemzetközi szabályok végső döntése nyomán meg-
találjuk azt a megoldást, amely reményt és hatékony segít-
séget tud nyújtani bajbajutott honfitársainknak. (Az azért
furcsa, hogy azok kiabálnak és nyavalyognak, hogy nem
húztunk ki mindenkit a gödörből, akik az egész rakományt
az árokba hajtották. Ők most a nagy ellenzéki összefogásról
papolnak. Szétrebbentek, mint a károgó varjúk, és most az
összefogás szükségességét hirdetve egy új és jobb helyet
próbálnak kicsikarni maguknak az üresen hagyott faágai-
kon.)

Mi továbbra is a teljes nemzeti összefogásában bízunk. A
kettős állampolgárság bevezetése ezt fényesen igazolja.
Azt, hogy nemzetünk döntő része mellénk állt, kellően bi-
zonyítja a tavaszi árvíz esetén történt példátlan összefogás.
Korra, nemre, pártállásra tekintet nélkül összefogtunk és le-
győztük az eddig valaha mért legnagyobb árhullámot. Itt
szeretnék nagy tisztelettel köszönetet mondani mindenki-
nek a rendkívüli áldozatvállalásért, az erőfeszítésért, a pél-
dás, önzetlen összefogásért. 

Az újesztendő alkalmából szeretettel kívánok Önöknek, a
szeretteinek és a település valamennyi lakójának nagyon
boldog, áldásos és eredményekben gazdag újesztendőt!

Szentes, 2014. január 8.  

FFaarrkkaass  SSáánnddoorr
országgyűlési képviselő

Tisztelt Honfitársaim!

Az „EURÓPAI CSANYTELEKÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY kuratóriuma
tisztelettel kéri a Csanyteleki adófizetõ polgárokat,

hogy adóbevallásuk készítésekor jövedelemadójuk 1%-át szíveskedjenek a
Csanytelek fejlesztését szolgáló közalapítvány részére felajánlani.

Adószám: 18474952-1-06
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A Csanyteleki Sport Club                      jótékonysági rendezvénye

2014. JANUÁR 25. SZOMBAT 18 ÓRA
CSANYTELEK, TORNATEREM

MENÜ: CSANYI MALACSÁGOK
ORJALEVES CSIGATÉSZTÁVAL, VADDISZNÓPÖRKÖLT, 

SERTÉSSÜLTEK, KÖRETEK, TÖLTÖTT KÁPOSZTA, DESSZERT

A JÓ HANGULATRÓL GONDOSKODIK:
UNICUM BAND

GYUSZKÓ SOUND 

SZTÁRVENDÉGÜNK: 
BUNYÓS PITYU ÉS CSAPATA 

Extra meglepetés mûsor!
TOMBOLA ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKKAL

DíSZVENDÉGEINK:
A FRADI LEGENDÁI

VÁLOGATOTT LABDARÚGÓK

A RENDEZVÉNY FÕVÉDNÖKE:
FARKAS SÁNDOR országgyûlési képviselõ

FORTUNA BÜFÉ             KOKTÉLBÁR
KIKAPCSOLÓDÁS            JÓ HANGULAT

TARTSON VELÜNK,           LEGYÜNK EGY CSAPAT!

JEGYEK KAPHATÓK AZ ISKOLA KONYHÁJÁN
Jegyárak: Felnőtt  3500.-Ft  Gyerek  /14 év alatt/  1500.-Ft  Családi /2 felnőtt + gyerekek/ 8500.-Ft

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



2013. december Csanyi Hírmondó 5

Mi mennyi 2014-ben?
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1100..  KKiiss  öösssszzeeggűű  kköövveetteellééss  éérrttéékkhhaattáárraa  110000..000000,,--FFtt  [2013. évi CCXXX. tv. (Költségvetési tv.) 61. §]
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes tel-

jesítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.
1111..  AAzz  eeggyysszzeerrűűssíítteetttt  ffooggllaallkkoozzttaattááss  ssoorráánn  ttöörrttéénnőő  mmuunnkkaavvééggzzééssrree  tteekkiinntteetttteell  ffiizzeetteennddőő  kköözztteehheerr

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 8.§ (2) bekezdés alapján. Az ellátás alapja az egyszerűsített
foglalkoztatás során jogviszonyban álló számára kifizetett (nettó) bér.

1122..  BBéérrggaarraanncciiaa  ttáámmooggaattááss  mmaaxxiimmuummaa  11..111155..000000,,--FFtt
(1994. évi LXVI. tv. 7. § (1) bek., Nemzetgazdasági Közlöny 2013/13. szám)
A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal

szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tár-
gyévet  megelőző  második  év  -  Központi  Statisztikai  Hivatal  által  közzétett  -  nemzetgazdasági  havi  bruttó átlagk-
eresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Amennyiben a felszámolási eljárás egyes
naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján
számított támogatási mértéket kell figyelembe venni. Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak
esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket, jogosultanként
további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben
meghatározott egyéb feltételei fennállnak. A kétszeres összeg (7.§ (2) bek) 444466..000000,,--  FFtt..

Forrás: Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

A nevem Kása Klára Angéla. A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Ka-

rának szociális munkás szakán vagyok végzôs hallgató. Szakdolgozatomat, Csanytelek külterüle-

tén élô, idôsödô lakosságnak, a szociális ellátórendszerrel való kapcsolatáról írtam.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani: Kató Pálné jegyzônek, Kopasz Imrénének, Kecskemé-
ti Dorottyának, Ábelné Deák Anitának, hogy segítették munkámat. Valamint szeretnék köszöne-

tet mondani mindazoknak, akiket kérdôívemmel felkerestem, és válaszukkal hozzájárultak tanul-

mányom elkészültéhez.

Tisztelettel: Kása Klára Angéla

Értesítés
Értesítjük Csanytelek Község Lakosságát, hogy a vízmû üzemeltetõváltása

miatt elszámoló számlát állítottunk ki, melynek összege befizethetõ
2014. január 20.-ától (hétfõ) minden munkanapon 9-12 óráig folyamatosan

a KÉBSZ Kft irodájában (A Polgármesteri Hivatal udvarában).
KÉBSZ Kft

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.
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TTeejjffööllööss--hhúússooss  kkáá--
ppoosszzttaalleevveess

HHoozzzzáávvaallóókk  ((88  sszzeemmééllyy  rréésszzéérree))::
– 30 dkg sertéshús,
– 30 dkg füstölt sertéshús,
– 50 dkg káposzta,
– 2 dl tejföl,
– 1 evőkanál liszt,
– 1 evőkanál zsír.
– 1 evőkanál Piros Arany (lehet csípős is),
– 1 evőkanál ketchup,
– 1 púpozott evőkanál fűszerpaprika,
– 1 fej vöröshagyma,
– 2 gerezd fokhagyma,
– ételízesítő,
– csipet köménymag,
– késhegynyi őrölt bors,
– só.
EEllkkéésszzííttééssee::
A vöröshagymát apróra vágjuk, és a zúzott fokhagymá-

val a zsíron megpároljuk, ezután hozzáadjuk a kockákra
vágott húst, ízesítjük sóval, borssal, belekeverjük a Piros
Aranyat, a ketchupot, a köménymagot és a fűszerpaprikát.
Kicsit megpirítjuk, felöntjük kevés vízzel, hogy a húst ellep-
je, és félpuhára főzzük. A káposztát kockára vágjuk, hozzá-
adjuk a félig főtt pörkölthöz, és annyi vizet töltünk hozzá,
hogy ellepje levesszerűen. Puhára főzzük. A tejfölből és a
lisztből jól elkevert habarást készítünk, és a fövésben lévő
kész leveshez keverjük. Forrón tálaljuk.

OLVASÓI OLDAL

PPOOÉÉNN  SSAARROOKK
– Te, engem mindig kizár az asszony a lakásból,

ha részegen megyek haza... Mit tegyek, nincs va-
lami ötleted?

– Én azt szoktam csinálni, hogy bekopogok, le-
vetkőzöm, beadom a ruháimat az ajtón, és nincs
az az asszony, aki hagyná, hogy a férje meztele-
nül ácsorogjon az utcán.

– Rendben, kipróbálom...
Legközelebb mikor találkoznak, megkérdi a

másik:
– Nos, bevált a tervem?
– Hát, csak részben...
– Hogyhogy részben?
– Bekopogtam, levetkőz-

tem, beadtam a ruháimat az
ajtón, az becsukódott, ám
ekkor hirtelen bemondta
egy hang: „Deák tér
következik...“

Egy asszony egy kisbabával elmegy az orvos-
hoz. Az orvos megvizsgálja a babát, megméri a
súlyát, és megállapítja, hogy egy kicsit soványka.
Megkérdezi a nőtől:

– Anyatejet vagy tápszert eszik a baba?
– Anyatejet.
– Akkor kérem, legyen szíves derékig levetkőz-

ni. Az orvos megtapintja, megnyomkodja a nő
mellét, és megállapítja:

– Érthető, hogy nem lakik jól a kisbaba, hisz Ön-
nek nincs is teje.

– Nem csoda, mert én a nagynénje vagyok, nem
az anyja!
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