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A képviselõ-testület ülésén
hozott döntésekrõl
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 30. napján tartotta soros ülését, ahol az elfogadott napirendi pontok előtt a Forgó Henrik polgármester beszámolt a két ülés között eltelt időszak alatt tett intézkedéseiről. A beszámolót a képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette. Szintén a napirendi pontok előtt tárgyalta és változtatás nélkül
elfogadta a testület a település jegyzőjeként benyújtott beszámolómat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Az ülés 1.) napirendi pontjaként tárgyalta a képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi módosított költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztését, az előzetes hatásvizsgálat és az önkormányzati rendelet indokolására benyújtott előterjesztésben foglaltakat, melyet a képviselő-testület változtatás nélkül elfogadott. Ezzel az
ügyrendi-, a pénzügyi ellenőrző-, foglalkoztatáspolitikai- és településfejlesztési bizottság támogató véleményének ismeretében
megalkotta önkormányzati rendeletét, amely 2014. június 1. napján lépett hatályba. A rendelet módosítását a tárgyév első négy
hónapjára vonatkozóan két közmunka programhoz kapcsolódó (szerződéssel megalapozott) előirányzat módosítás, valamint a
képviselő-testület áprilisi ülésén jóváhagyott 2013. évi pénzmaradvány felosztása tételeinek beépítése tette szükségessé.
A képviselő-testület az ülés 2.) napirendi pontja keretében tárgyalta a jegyző által beterjesztett, Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátása átfogó értékeléséről szóló beszámolót, melyet a képviselőtestület – a pénzügyi ellenőrző-, foglalkoztatáspolitikai- és településfejlesztési bizottság elfogadó véleményét is figyelembe véve – határozatba foglaltan jóváhagyott.
A Képviselő-testület az ülés 3.) napirendi pontja keretében elfogadta a pénzügyi ellenőrző-, foglalkoztatáspolitikai- és településfejlesztési bizottságához (SZMSZ 24. § (1) bekezdése bf) pontjában biztosított javaslattevő jogkörében eljárva beterjesztett), a
Csanyteleki Sport Klub Elnöke által díszpolgári címre tett javaslatát, és 2014. év díszpolgárának Megyesi István személyét választotta, számára Csanytelek díszpolgára címet adományozta. Csanytelek Község Díszpolgára cím adományozása rendjéről
szóló 18/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése értelmében, a képviselő-testület a címmel járó díszoklevelet és
ajándéktárgyat adományoz a díszpolgár számára, melynek átadására 2014. július 12-én (szombaton) tartandó ünnepi testületi
ülésen kerül sor.
A képviselő-testület az ülés 4.) napirendi pontja keretében a pénzügyi ellenőrző---, foglalkoztatáspolitikai- és településfejlesztési bizottság támogató véleményét elfogadta és jóváhagyta a Csanytelek Község Önkormányzata munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentésben foglaltakat, mivel abban intézkedésre okok adó szabálytalanság előfordulására utaló dokumentumot a belső ellenőri vizsgálat nem tart fel.
Az ülésen 5.) napirendi pontként tárgyalta a képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó előterjesztésben foglaltakat, melyet – a pénzügyi ellenőrző-, foglalkoztatáspolitikai- és településfejlesztési bizottság és a bíráló bizottság véleményét alapul véve – változtatás nélkül, határozatba foglalva elfogadott, egyben a település polgármesterét további tárgyalásokra hatalmazta fel, mivel már 2 eljárás is ajánlattevők hiányában eredménytelenül zárult. A közszolgáltatás megszervezése közfeladat jogszerű végrehajtása szakvállalkozások jelentkezése nélkül megoldhatatlan, mely helyzetet tovább nehezíti a hatályos vonatkozó jogszabályok változása
és a településen még ki nem épült szennyvíz befogadására alkalmas tisztítómű hiánya, amely miatt Szeged városába kellene
„szippantás” módszerével szállíttatni a háztartási szennyvizet, amely nagyban drágítja a közszolgáltatás díjtételét. Megoldást a
belterületen kiépülő közműves szennyvízhálózat és az egész településen keletkezett szennyvíz befogadására alkalmas tisztítómű megépítése jelenthet. Addig az egyedi megrendelésre szállító szegedi vállalkozás szolgáltatása jelenti a kiutat, mivel az ivóvizet közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint szolgáltató Alföldvíz Zrt. kapacitás hiányában településünkön nem tud
szennyvíz szállítást vállalni.
Az ülés 6.) napirendi pontjaként tárgyalta a képviselő-testület – a pénzügyi ellenőrző-, foglalkoztatáspolitikai- és településfejlesztési bizottság előzetes támogató véleménye ismeretében – a KÉBSZ Kft. 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, melyet változtatás nélkül jóváhagyott.
A képviselő-testület az általa alapított Európai Csanytelekért Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az
ülés 7.) napirendi pontja keretében tárgyalta és – a pénzügyi ellenőrző-, foglalkoztatáspolitikai- és településfejlesztési bizottság
támogató véleményét elfogadva – hagyta jóvá a közhasznúsági jelentéssel együtt.
A Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját jelen ülés 8.) napirendi pontja
keretében tárgyalta és fogadta el a képviselő-testület.
A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is hozzáférhető.
Tisztlettel: Kató Pálné jegyző

2

Csanyi Hírmondó

2014. május

Rekultiváció: elindultak a gépek
Kivitelezési szakaszba ért a Délkelet Alföld nagy környezetvédelmi beruházása, elindultak a munk agépek a bezárt települési szilárdhulladék-lerakókon. A következő hónapokban a korábban bezárt
szeméttelepek sorsát rendezi a Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH)
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás.
A kivitelezők a szabályoknak megfelelően átvették a munkaterületeket. Első lépésként minden
telepen a növényzet irtására kerül sor. Ezután következhetnek a bontási munkák, aminek során az
egyes hulladéklerakók esetében a funkciójukat vesztett létesítményeket, berendezéseket számolják
fel. Szükség esetén a lerakó megközelítéséhez az út helyreállítására kerül sor, hogy a nehézgépjárművek akadály nélkül a helyszínre juthassanak. A hulladék rendezésének megkezdése előtt rágcsálóirtás elvégzése, valamint a kiindulási állapot geodéziai felmérése, a hulladéktest pontos felmérése
szükséges. A bozót- és gyomirtást követően a kitűzött rekultivációs sarokpontok által meghatározott
területre (depónia) hordják be a hulladékot. A terület többi részén (azaz a tervezett depónia területén
kívülre eső) szétszórt hulladékot összegyűjtik, és a kijelölt területre rendezik. Az esetlegesen felszínre
kerülő veszélyes hulladékokat elkülönítik, és a megfelelő helyre szállítják.
Csanyteleken közel 25 ezer négyzetméternyi területet rekultiválnak.
A megvalósítási időszak vége: 2015. június 30.
A Társulás a térségi szintű rekultivációs programban 71 település összesen 76 hulladéklerakójának
rekultivációját valósítja meg, teljes mértékben pályázati forrásból. A II. ütemben 37 lerakó szerepel, a
projekt bruttó összköltsége 5.234.022.397 Ft.
DAREH Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Tel.: 06 (68) 413-022/106, 06 (68) 413-022/135
Fax: 06 (68) 473-806
www.dareh.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

„Kedves Szülõk! Kedves csanyteleki Fiatalok!
A Faluház bővülő programjaihoz az Ön igényeinek figyelembe vételéhez szükségünk van a véleményére. Ezért készítettünk egy, a személyes adatokat nem tartalmazó kérdőívet, amelynek kitöltése kb. 5-10 percet vesz igénybe. Kitöltésével nem csak a munkámat segítheti, de az ötletei, javaslatai alapján bővülhet, „testreszabottabb” lehet a településen elérhető közművelődési lehetőségek kínálata.
A kérdőívek:
1. Kérdőív (10-25 éves) fiatalok részére

2. Kérdőív (2-9 éves) kisgyermekek szülei részére
A kérdőívek letölthetőek a www.csanytelek.hu- oldalon, a
Faluház fül alatt.
A kitöltött kérdőívet, juttassa vissza az óvodába/ iskolába/polgármesteri hivatalba, vagy,
ha e-mailben kívánja visszaküldeni, a faluhaz@
csanytelek.hu címre.
Segítségét köszönjük!
Üdvözlettel: Boda Anita kulturális szervező

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.

Hulladékszállítási ügyben az FBH-NP Nonprofit Kft. 2014. évben a következô idôpontokban tart
ügyfélszolgálatot Csanytelek településen: 2014. július 31. csütörtök 10:00-14:00
2014. október 30. csütörtök 10:00-14:00.
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„Hálózat a közösségért 2014-2015”

Áramdíjfizetést segítõ program
Az EDF DÉMÁSZ és Magyar Máltai Szeretetszolgálat
2014. május közepétől újra támogatási pályázatot hirdet az
áramdíj megfizetésével küzdő háztartások megsegítésére
az EDF DÉMÁSZ szolgáltatási területén.
Pályázati feltételek
Pályázatot nyújthat be az, aki:
• szociálisan rászoruló és nehéz anyagi helyzetben levő,
• életvitelszerűen az EDF DÉMÁSZ szolgáltatási
területén a megpályázott fogyasztási helyen él
• az EDF DÉMÁSZ-nál hátralékot halmozott fel vagy
nehezen fizeti meg az áramszámláját
• az EDF DÉMÁSZ-tól kapta/kapja az áramot, mint
egyetemes szolgáltatótól
• a fogyasztási hely lakóingatlan, (nem gazdasági létesítmény, munkatelep, stb.)
Támogatás kérhető:
• az EDF DÉMÁSZ Zrt-nél nyilvántartott tartozások rendezésére (részszámla, elszámoló számla)
• hátralék mentesség megtartására fix összegű támogatás
Pályázatot az alábbi kategóriákba adhat be:
• HÁTRALÉKOS:
– kikapcsolt fogyasztó
– hátralékos fogyasztó
– előre fizető mérővel rendelkező hátralékos fogyasztó
A támogatás mértéke a hátralék nagyságától függ és

legfeljebb a felét vállalja át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, de a legmagasabb támogatás 150 ezer Ft. 12
havi részletfizetést lehet kérni az önrész rendezéséhez,
de a törlesztő részlet nem lehet kisebb, mint 5 ezer Ft.
• HÁTRALÉKMENTES:
– rendszeresen fizető, nehéz szociális helyzetben levő
fogyasztó
– előrefizető mérővel rendelkező hátralékmentes
fogyasztó
3 részletben kaphat összesen 15 illetve 9 ezer Ft előre
meghatározott összegű támogatást jóváírásként a
támogatott pályázó, amennyiben megőrzi hátralék
mentességét 2014 decemberéig.
Pályázatot benyújtani 2015. szeptember 15-ig lehet
(kivéve, aki rendszeresen fizető fogyasztó vagy hátralékmentes előrefizető mérővel rendelkező fogyasztó ebben az
esetben hamarabb lezárjuk illetve szakaszoljuk a pályázást)
a halozat.maltai.hu weboldalon keresztül.
A PÁLYÁZATRÓL BŐVEBBEN
KOPASZ IMRÉNÉ Családgondozónál 6647, Csanytelek
Baross Gábor utca 2. sz. alatt ügyfélfogadási időben:
hétfő- kedd délután 14-16, csütörtök-péntek 9-12 óráig
lehet, valamint a 06-20/4900-987-es telefonszámon.

Csanytelek 2014. június 11–12. reggel 7.00 órától

Lomtalanítási tájékoztató
A lomtalanítást Csanytelek területén
a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit
Kft végzi. A lomtalanítás reggel 7.00
órától kezdődik és tart az aznapi útvonaltervben szereplő utcák befejezéséig.
A lomtalanítás során a lomhulladékot
az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni, úgy, hogy azt a
begyűjtést végző gépjármű meg tudja
közelíteni és a rakodás biztonságosan
és balesetmentesen, kézi erővel legyen
elvégezhető!

2014. június 11. szerda
Tömörkényi u.
Bercsényi M. u.
Szegedi u.
Móricz Zsigmond u.
Csongrádi u.
Táncsics M. u.
Széchenyi u.
Rákóczi F. u.
Kossuth L. u.
Arany J. u.
Tiszai u.
József A. u.
Árpád u.
Ady Endre u.

Volentér János tér
Gárdonyi G. u.
Baross G. u.
Martinovics u.
Botond u.
Kis köz
Jókai M. u.
Nagy-gyep

2014. június 12. csütörtök
Radnóti M. u.
Pókföld u.
Pusztaszeri u.
Vasvári P. u.
Nefelejcs u.
Nagy Imre u.
Petőfi S. u.
Szent István u.
Szent László u.
Budai Nagy Antal u.
Járandó u.
Lehel u.
Damjanich u.
Juhász Gy. u.
Dózsa Gy. u.
Petőfi s. u.
Gábor Á. u.
Oláhállás
Török B. u.

A lomtalanítás során a következő
hulladékok kerülnek begyűjtésre:
• Nagy térfogató lomhulladékok
(szekrény, ágy stb.),
• Fém-, fa-, papír-, műanyaghulladékok,
• Zöldhulladékok (biológiailag lebomló hulladékok).
A lomtalanítás során a kis térfogatú
hulladékokat zsákba összekötözve,
növényi eredetű hulladékokat összekötözve kérjük kihelyezni!
Kérjük, a zsákok megtöltésénél szíveskedjenek odafigyelni arra, hogy a
zsákok kézi erővel mozgathatóak le gyenek! Az egyéb módon kihelyezett
hulladékok nem kerülnek elszállításra!
Veszélyes hulladékok: elemek, akkumulátorok, festékek, lakkok, ragasztók, oldószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, veszélyes anyagokkal
szennyezett csomagolási hulladékok
és minden egyéb veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, háztartási-, információs-, távközlési-, szórakoztató
elektronikai hulladékok, gumiabroncsok nem kerülnek elszállításra!
Forrás: Közszolgáltató
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
Sajtos húspogácsa
grillkrumplival
és paradicsommal
Hozzávalók:
– 2 szikkadt zsemle,
– 10 dkg vöröshagyma,
– 2 ág rozmaring,
– 1 tojás,
– 1 evőkanál zsemlemorzsa,
– 50 dkg darált marhahús,
– 1 nagy golyó mozzarella.
A töltelékhez:
– A körethez:
– 60 dkg burgonya,
– 50 dkg paradicsom,
– 1/2 csokor bazsalikom,
– 5 evőkanál balzsamecet,
– 3 evőkanál olívaolaj,
– 2 kávéskanál citromlé.
Elkészítés:
A zsemlét durvább darabokra vágjuk és 2,5 dl langyos
vízbe beáztatjuk. A hagymát megtisztítjuk, felaprítjuk, a
bazsalikomot és a rozmaringot felaprítjuk. A zsemlét jól
kinyomkodjuk, a hagymával, a rozmaringgal, a tojással és a
zsemlemorzsával együtt a darált húshoz adjuk. Sózzuk,
borsozzuk, jól összekeverjük, és a masszából pogácsákat
formázunk. A körethez a burgonyát megmossuk, héjában
félpuhára főzzük, leszűrjük, felszeleteljük. A paradicsomot
megmossuk, feldaraboljuk. Az ecetet az olajjal kikeverjük, a
citromlével, sóval, borssal ízesítjük. Az öntetet a paradicsomra locsoljuk, megszórjuk a bazsalikommal. A húspogácsákat és a krumpliszeleteket olajozott grillrácsra fektetjük, kb. 10 percig sütjük, közben kétszer megfordítjuk. A
mozzarellát felszeleteljük, 1-1 szeletet a húspogácsákra fektetünk, és hagyjuk megolvadni. A sült krumplival és a
paradicsommal tálaljuk.

POÉN sarok
Az iskolában a tanító megkérdezi a gyerekeket,
hogy kinek az apukája hasonlít valamelyik híres
emberre. Az egyik diák büszkén mondja:
– Az én apukám Mátyás királyra hasonlít.
– Miért?
– Mert olyan igazságos.
Erre megszólal egy másik gyerek is:
– Az én apukám Dugovics Tituszra hasonlít.
– Miért?
– Mert vállalatigazgató volt, és amikor lebukott,
három másik embert is magával rántott.

A tizedes elküldi a katonát, hogy
nézze meg, ott van-e a bokor
mögött. A katona visszajön. Kérdi a
tizedes:
- Na, mit látott, ott vagyok?
- Igen uram, csak le van takarva
egy adag vécépapírral.

Ki hogyan hal meg?
- Az aratót lekaszálja a halál.
- A boldogtalan megboldogul.
- A búvár örök álomba merül.
- A díjbirkózót legyűri a halál.
- A hajós boldogabb hazába evez.
- A harangozónak beharangoznak.
- A házmester beadja a kulcsot.
- A kalauz eléri a végállomást.
- A kertész a Paradicsomba jut.
- A koldus jobblétre szenderül.
- A léghajósnak elszáll a lelke.
- A molnár leőrli az életét.
- A muzsikusnak elszakad élte húrja.
- Az órásnak üt az utolsó órája.
- A pék megeszi kenyere javát.
- A pénztáros elszámol az élettel.
- A portásnak megnyílik a mennyország kapuja.
- A szabónak elszakad élete fonala.
- A trombitásból végképp kifogy a szusz.
- A vegetáriánus fűbe harap.

Forrás: www.viccesviccek.hu
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