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Csanyi Hírmondó

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a képviselő-testület munkaterve szerinti soros ülését 2014. november 28. napján tartot-
ta, az ülésre kiadott meghívóban foglalt napirendi pontokat tárgyalta és fogadta el - két bizottsága: az ügyrendi, és a pénz-
ügyi ellenőrző, foglalkoztatáspolitikai és településfejlesztési bizottság véleményének figyelembe vételével – az alábbiak
szerint.

A napirendi pontok előtt tárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jegyzői beszámolót.
Az ülés 1. napirendi pontja keretében az ügyrendi bizottság nem képviselő (külsős) tagja tette le esküjét a képviselő-tes-

tület előtt (melyről esküokmányt írt alá), a bizottság így már 5 fővel folytathatja munkáját.
Az ülés 2. napirendi pontjaként tárgyalta a hatályos önkormányzati rendelet helyébe lépő, a kéményseprő-ipari közszol-

gáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet alkotására benyújtott dokumentációkat, melynek lényegét az aláb-
biakban foglalom össze. A képviselő-testület önként vállalt feladatként láttatja el a kéményseprő-ipari közszolgáltatási te-
vékenységet, a díj összegét önkormányzati rendeletben kell – minden év november 30. napjáig – felülvizsgálat után rög-
zíteni akként, hogy a rendeletben foglaltakat véleményeztetni kell az illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósággal és a Kémény-
seprő-ipari Közszolgáltatók érdekképviseleti szervével, az illetékes bizottságokkal. A képviselő-testület kötelezettségének
eleget téve, a beterjesztés szerinti előterjesztésben, az előzetes hatásvizsgálatban, a rendelet indokolásában és a vélemé-
nyekben foglaltakra alapozva megalkotta rendeletét, amely 2015. január 1. napján lép hatályba. Az önkormányzati rende-
let alkotása központi hatályos vonatkozó jogszabályok módosulásán alapul, melynek lényege, hogy az idei évben a ké-
ményseprő-ipari közszolgáltató által végzett szakipari tevékenysége további 4 munkavégzéssel bővül, melynek díjtétele
összegének beemelésével nem emelkedik a munkaegység, az továbbra is 2000 marad, a munkaráfordítás időtartama sem
módosul, így a közszolgáltatásért fizetendő díjtétel 2015. évben nem változik.

Az ülés 3. napirendi pontjaként tárgyalta a képviselő-testület az általa az alakuló ülésén benyújtott előterjesztés és hoz-
zácsatolt előzetes hatásvizsgálat, általános, részletes indokolásban, a rendelet-tervezetben (annak mellékletében és függe-
lékeiben) foglaltakat, és mindkét bizottsága véleményét is figyelembe véve megalkotta az önkormányzat szervezeti és mű-
ködési szabályzatát. Az önkormányzati rendelet un. „belső” jogszabály, amely a szervezet működésének mikéntjére ad
választ, a település lakosságára nem ír elő szabályokat, sem jogot, sem kötelezettséget nem keletkeztet és az Alaptörvé-
nyen alapuló jogosítványa alapján eredeti (nem központi jogalkotó felhatalmazásán alapuló) jogalkotói hatáskörében el-
járva ad ki. A rendelet 2014. december 1. napján lépett hatályba, amely a központi vonatkozó hatályos jogszabályok mó-
dosításának eleget téve készült, új elemeket is tartalmaz, többek között az önkormányzati tisztségviselőkre alkalmazandó
összeférhetetlenség és méltatlanság megállapítására irányadó eljárásrendet, a tiszteletdíjra való jogosultság és annak meg-
vonására vonatkozó, átruházott hatáskörben való intézkedési kört. 

Az ülés 4. napirendi pontjaként alkotta meg a testület az önkormányzati képviselők, bizottságok elnökei és tagjai tiszte-
letdíjáról szóló önkormányzati rendeletét, melynek elő- és elkészítésére a képviselő-testület alakuló ülésén hozott dönté-
sének megfelelően került sor, a fent írt többi önkormányzati rendelethez rendelt dokumentumok csatolásával.  Ez az ön-
kormányzati rendelet is un. „belső” jogszabály, amely az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok által a település
fejlesztése, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása biztosítása érdekében, a köz javára végzett tevékenységre fordí-
tott szabadidő pénzben kifejezett ellentételezésére hivatott. (folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címoldalról)
Az önkormányzati képviselők havonta bruttó 10.000.- Ft, a bizottságok elnökei havi bruttó további 6.000.- Ft, a bizottsá-

gi tagok pedig havi bruttó 4.500.- Ft tiszteletdíjra szereznek jogosultságot, ha tevékenységüket a fent írtak és a központi,
valamint helyi jogszabályokban foglalt elvárásoknak megfelelve teljesítik. Amennyiben (például) egy évben belüli soroza-
ton, 6 testületi, vagy bizottsági ülésről hiányzik az önkormányzati képviselő, vagy bizottsági elnök, tag, úgy a polgármes-
ternek (átruházott hatáskörben) joga van a mulasztást elkövető képviselővel szemben tiszteletdíja havi összege csökken-
tésének, vagy teljes összege megvonásának elrendelésére. A tiszteletdíj összege szimbolikus, melynek elsődleges oka,
hogy a központi költségvetés nem ad rá feladat finanszírozást, ezért az önként vállalt feladatok sorában az önkormányzat
költségvetése saját bevételei terhére kell azt kiegyenlíteni, amely viszont más feladatok végrehajtásával is terhelt, így ma-
gasabb összegű tiszteletdíj megállapítása veszélyeztetné azok megvalósítását. Emlékeztetem Önöket arra, hogy a képvi-
selő-testület és bizottságai minden tagja (8 éven át) lemondott az ugyanezen összegben megállapított tiszteletdíja felvéte-
lének jogáról az Európai Csanytelekért Közalapítvány javára, melyből közösségi célok sokasága (így pl. a közpark kiala-
kítása, a fitnesz gépek beszerzése, stb.) valósult meg, amely erősítette a lokálpatriotizmust, amely lehetőség most is adott.

Az ülésen 5. napirend keretében került sor a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra való jogosult-
ság feltételeiről szóló önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztésében, az ahhoz csatolt előzetes hatásvizsgálatban, az
általános, részletes indokolásban foglaltak megvitatására, amelynek jogalapját a belügyminiszter által tárgyra kiírt pályá-
zaton való eredményes részvétel teremtette meg. Sajnos lényegesen kevesebb (283 m3 mennyiségű, 1.219.200.- Ft értékű)
tűzifa beszerzésére kapott önkormányzatunk lehetőséget, mint amennyire igényét bejelentette. A képviselő-testület a jog-
alkotásra kapott felhatalmazás szerint eljárva alkotta meg önkormányzati rendeletét, melynek elsődleges célja a szociáli-
san rászorulók szociális biztonsága biztosítása és azon túl, a település környezetvédelme, a levegőminőség javítása lehe-
tőségének megteremtése és az illegális hulladékégetés veszélye, a tüzelőberendezések céltól eltérő használatának követ-
kezménye, az egészségkárosodás kockázata elkerülése. A központi költségvetésből ezen a címen az önkormányzat által
saját költségvetéséből kiegészített, természetben nyújtott támogatásra az a természetes személy szerezhet jogosultságot,
aki a településen állandó, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, életvitelszerűen egyszemélyes, vagy több személy közös-
sége által alkotott háztartásban él. Településünk lágy lombos tűzifa beszerzésére szerzett jogosultságot, melynek háztartá-
sonkénti mennyisége legalább 2 m3, de legfeljebb a 4 m3-t nem haladhatja meg. A támogatást az önkormányzat térítés-
mentesen nyújtja akként, hogy annak a településünkre szállításán túl, az arra jogosított számára (a polgármester jogerős
határozatában rögzített mennyiségű) tűzifa házhoz szállítását (önkormányzati tehergépjárművel) is biztosítja, melyre elő-
zetes időpont egyeztetést követően, elismervény aláírása ellenében kerülhet sor. A kérelmet a tárgyi rendelet függeléke-
ként csatolt formanyomtatványon lehet a hivatalban előterjeszteni a kérelmező és vele egy háztartásban élő havi jövedel-
mét bizonyító okmányok csatolásával. Kérelmet azon fenti követelményeknek megfelelő személy nyújthat be,  akinek az
egyszemélyes háztartása esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át (57.000.-Ft), több személy által alko-
tott háztartás  esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át (42.750.-Ft) az egy főre jutó havi rendszeres jöve-
delme nem haladja meg, továbbá a településen lévő lakása teljes területét tűzifával fűti, és vagyonnal nem rendelkezik. A
benyújtott kérelmek elbírálása során a döntéshozónak előnyben kell részesítenie az aktív korúak ellátására, az időkorúak
támogatására, az adósságkezelési támogatásban és a lakásfenntartási támogatásban, továbbá a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekét egyedül nevelő szülőt és családot, az egyszemélyes háztartásban élő, rokkantsági ellátásban részesü-
lő személyt, a több személy által alkotott háztartásban élő 70 éven felüli nyugdíjasokat és a településen közmunka prog-
ramban résztvevő közfoglalkoztatottakat. A tűzifa szétosztására a jogosultak számára az adott év novembere és a követ-
kező év február 15. napjáig van mód. Nem részesülhet szociális támogatásban az a személy, aki háztartásában az egész la-
kását gázzal fűti, vagy a háztartásában a tárgyi tüzelőanyag felhasználására a meglévő tüzelőberendezés nem alkalmas, a
téli fűtés időszakára elegendő mennyiségű tüzelőanyaggal rendelkezik, számára a tartásra képes és köteles hozzátartozó-
ja által a téli tüzelő biztosítható, a településen nem rendelkezik állandó vagy tartózkodási hellyel és életvitelszerűen nem
tartózkodik a településen, kérelmében valótlan adatot közöl, vagy a szükséges adatot hitelt érdemlően nem igazolja, olyan
közös háztartásban él, ahol a közös háztartásban élők egyik tagja már részesült szociális támogatásban és maradéktalanul
nem felel meg tárgyi rendeletben szabályozott jogosító feltételeknek (pl. az egy főre jutó havi rendszeres jövedelme össze-
ge meghaladja a megengedett összeget, vagy vagyonnal rendelkezik). Az önkormányzati rendelet 2014. december 01. nap-
ján lépett hatályba, melyet a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete soros ülésén véleménye-
zett, annak elfogadására vonatkozó döntését határozatába foglalta.

Az ülésen 6. napirendi pont keretében a vonatkozó hatályos központi jogszabályokban foglaltaknak megfelelve, decem-
ber 31. előtt tárgyalta és a bizottsági véleményt is figyelembe véve, változtatás nélkül elfogadta a testület a belső ellenőr
által elkészített 2015. évi belső ellenőrzési és stratégiai tervét, amely az önkormányzat 2014. évi vagyongazdálkodását, az
önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójában foglaltakat, a pénzkezelés rendjének, valamint a gépjárművek, ha-
szonjárművel és kisgépek használati rendjének ellenérzését tartalmazza, benne a kockázatelemzést, a kockázatkezelési
mátrixot és az időrendi táblát.

Az ülés 7. napirendi pontja keretében tárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a testület az önkormányzat bűnmegelő-
zési stratégiáját tartalmazó dokumentumot, amelyben a település lakosságával és a bűnmegelőzésre szakosodott szerve-
zetekkel (rendőrség, polgárőrség) való szoros együttműködés fenntartása szerepel fő célkitűzésként. A dokumentum sze-
rint nem hagyható figyelmen kívül a település szociálpolitikája, a fiatalok bűnözővé válásának megelőzése, az épített kör-
nyezet védelme, a lakosság körében a jelzőrendszer kiépítése és működtetése, a közterületek rendje, a bűnözés utánpótlá-
sának csökkentése, a közbiztonság erősítése érdekében teendő intézkedések, mint például a polgárőrség és a szomszédok
egymásért mozgalom (SZEM) támogatása.
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8. napirendi pontban tárgyalta a testület a település önkormányzata szerződésben önként vállalt feladataként a
CSOMIFÜST PLUSZ Kft. által ellátott, a 2014. évben végzett kéményseprő-ipari tevékenységéről szóló beszámolóját,
mellyel a közszolgáltató eleget tett a hatályos közszolgáltatási szerződésben rögzített – november 30. napjáig esedékes –
beszámolási kötelezettségének. A képviselő-testület sajnálattal vette tudomásul, hogy az előző évekhez képest jelentős
mértékben romlott településünkön a működő kémények állapota. Például: az előző évben a javítandó kémények száma
885 db-ról 967 db-ra, a megfelelő kémények száma 623 db-ról 387 db-ra változott, viszont az életveszélyes kémények szá-
ma 35 db-ról 15 db-ra csökkent, akárcsak a településen lévő összes kémények száma, amely elsősorban a lakatlanná vált
ingatlanok folyamatos emelkedésének tudható be. Itt hívom fel a figyelmet, hogy a közszolgáltató az illetékes Katasztró-
favédelmi Hatóság felé jelzési kötelezettséggel terhelt, a tűzesetek és füstmérgezések elkerülése érdekében, mely eljárás-
ban a hatósággal együtt nem működő, a kémény helyreállítására, vagy bontására kötelezett mulasztása, határidőre való
nem teljesítés esetén a nagyarányú pénzbüntetés kiszabása elkerülhetetlen.

A képviselő-testület az ülés 9. napirendi pontjaként tárgyalta a másik közszolgáltató, a Felső-Bácskai Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. 2014. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját, melyet az írásban benyújtott előterjesztés
szerint változtatás nélkül fogadott el, elismerve ezzel a közszolgáltató közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettsé-
gének teljesítését. A napirend keretében felhatalmazást adott a település polgármesterének arra, hogy kezdeményezzen a
közszolgáltatóval tárgyalást a hatályos jogszabályban foglalt, az elkülönített hulladék gyűjtési rendszer helyi feltételeinek
megteremtése, a feladat végrehajtása érdekében, mivel 2015. január 1. napjától háztartásonként kötelező e módozat alkal-
mazása. Ennek érvényesítése érdekében határozatával elrendelte tárgyra vonatkozó önkormányzati rendelet kiegészítését,
módosítását, mely feladat az önkormányzat jegyzője által elkészített tervezet alapján az önkormányzat bizottságaira há-
rul. A tárgyalás eredményéről soron kívüli tájékoztatást fogok nyújtani annak érdekében, hogy ez a közszolgáltatás is a
hatályos vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint valósuljon meg. A sok megpróbáltatás, a közszolgáltatók többszöri
változása ellenére is folyamatos településünkön a hulladék gyűjtése, szállítása, amelyet garantál a közszolgáltató, mivel
mindenben eleget tesz a rá irányadó jogszabályi követelményeknek. A település lakossága köréből a közszolgáltatás vég-
zésére vonatkozó panasz nem érkezett, az ügyfélfogadás a közszolgáltató által biztosított. Fontos kiemelni, hogy a köz-
szolgáltatás díja összegének megállapítása nem önkormányzati, hanem központi (miniszteri) szintű, a képviselő-testület-
nek abba beleszólási joga nincs. A jelenleg hatályos vonatkozó központi jogszabályok nem teszik lehetővé a közszolgálta-
tók számára a megnövekedett kiadások (pl. a megemelt lerakási járulék) díjba való elismertetését, a lakosságra való áthá-
rítását, így a közszolgáltató folyamatosan veszteséget termel. Ismételten felhívom minden érintett figyelmét arra, hogy az
eddig „szeméttelepként” a Határ úton használt terület rekultivációja befejeződött, a területet térfigyelő kamera „őrzi”,
ezért oda – egyébként más közterületre sem – semmilyen összetételű hulladék nem helyezhető el. Ellenkező esetben na-
gyon komoly környezetvédelmi bírság (kisebb súlyú esetben szabálysértési, de akár bűncselekménynek minősülő esetben
bírósági eljárás keretében történhet elmarasztalás) kiszabására kell számítani. Ennek elkerülése érdekében köszönettel szá-
mítok együttműködésükre!

A képviselő-testület 10. napirendi pontban tárgyalta és fogadta el – az ügyrendi bizottság véleményét figyelembe véve
–  az önkormányzat 2015. évi munkatervét, amely elsősorban a kötelező feladatok végrehajtása érdekében a szükséges el-
járásrendet, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát alapul véve, tartalmazza az önkormányzat és a hivatal
2015. évi költségvetési terve közmeghallgatás keretében való elfogadását, az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét,
a polgármesteri hivatal 2014. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót, a helyi esélyegyenlőségi program felülvizs-
gálatát (februári ülés). Márciusban az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót tűzi napi-
rendjére a testület, májusi ülésén a KÉBSZ Kft. ügyvezetője, következő napirendben pedig a helyi rendőrőrs parancsnoka
számol be tevékenységéről, majd módosítja az Európai Csanytelekért Közalapítvány alapító okiratát. Június – július hó-
napokban tanácskozási szünetet tart a testület, majd az augusztusi ülésén az önkormányzat vagyongazdálkodási tervét
vizsgálja felül, októberben az önkormányzat által kiadott önkormányzati rendeletetek felülvizsgálata és a közszolgáltatók
tevékenységének véleményezése szerepel a programban, míg a novemberi ülésen az önkormányzat belső ellenőrzési és
stratégiai terve, valamint a vagyongazdálkodásáról szóló beszámoló megvitatása a feladat. Decemberben az Alsó- Tisza-
menti Önkormányzati Társulás tevékenységéről szóló beszámoló, a Baross G. u. 2. sz. alatti épület hasznosításáról, továb-
bá az önkormányzat társulásokban folytatott éves tevékenységéről szóló beszámoló napirendje szerepel. A képviselő-tes-
tület üléseit – kihelyezett ülés kivétel – az adott hónap utolsó pénteki napján du. 13 órakor tartja a hivatal dísztermében.

A 11. napirendi pontban delegáltakról döntött a testület. Így – az előző évek gyakorlatát követve – Forgó Henrik polgár-
mester (mint az önkormányzat törvény által képviseletre jogosított személy) akadályoztatása esetére távollétében a tele-
pülés alpolgármesterét Mucsi István Tibort, a polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetére pedig
Pető Sándor képviselőt, mint a pénzügyi ellenőrző, foglalkoztatáspolitikai és településfejlesztési bizottság elnökét delegál-
ta az Orosháza város székhelyén működő Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Ön-
kormányzati Társulásba (DAREH). A társulás partner az önkormányzat hosszú-távú kötelező hulladékgazdálkodási fel-
adata ellátásban, későbbiekben átruházott feladatot ellátó, térségi hulladékgazdálkodási rendszert működtető.

A képviselő-testület ülése 12. napirendi pontjaként vitatta meg Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Ro-
ma Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodásban foglaltakat, melynek értelmében a te-
lepülési önkormányzat kötelezettséget vállal adott évi költségvetése saját bevételei terhére, a helyi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat működési feltételeinek (személyi, tárgyi, technikai, anyagi) teljesítésére, tekintettel arra, hogy a nemzetiségek
jogairól szóló hatályos törvényben írtak erre kötelezik.

(folytatás a 4. oldalon)
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A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete soros ülését 2014. november 28. napján tartotta,
ahol az írásban kiadott meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalta.

Az ülés 1. napirendi pontja keretében határozatába rögzítette a testület, hogy Nagy László Krisztián nemzetiségi önkor-
mányzati képviselő 2014. november 13. napjával lemondott képviselői megbízatásáról és elnökhelyettesi tisztségéről. A
lemondás nem vonható vissza, azzal a képviselő-testület tudomásul vételi helyzetben van. A lemondással a választási lis-
tán szereplő Rostás Erika korábbi jelölt személyében képviselőt választottak, aki átvette megbízólevelét.

2. napirendi pontként a Helyi Választási Bizottság elnöke által kihirdetett választási eredmény alapján készült írásos tá-
jékoztatást és a Helyi Választási Iroda vezetője által kiadott közleményben foglaltakat tárgyalta és fogadta el a képviselő-
testület, melynek értelmében Nagy László Krisztián (lemondott nemzetiségi önkormányzati képviselő) után a választási
listán a legtöbb szavazatot szerzett képviselő jelölt Rostás Erika 10 érvényes szavazattal jogot szerzett a nemzetiségi ön-
kormányzati képviselői hely betöltésére. Az ülés 3. napirendi pontja keretében Rostás Erika nemzetiségi önkormányzati
képviselő letette az esküt, melyről esküokmányt írt alá.

A lemondás miatt megüresedett elnökhelyettesi tisztség betöltésére (4. napirendi pont) 2014. november 28. napjától a
képviselő-testület megbízatásának időtartamára a testület egyhangú szavazással Rostás Erika nemzetiségi önkormányza-
ti képviselőt választotta meg. Feladata az elnök távollétében való helyettesítése, munkájának segítése. Ugyanezen határo-
zatával tudomásul vette a testület Nagy László Krisztián volt nemzetiségi önkormányzati képviselő tisztségéről való le-
mondását és hatályon kívül helyezte megbízásáról szóló határozatát.

Az ülésen Rostás Erika nemzetiségi önkormányzati képviselő lemondott tiszteletdíjban való részesítése lehetőségéről,
melyet a képviselő-testület (5. napirendi pont) határozatába foglaltan érvényesít.

Az ülés 6. napirendjeként megtárgyalta és változtatás nélkül jóváhagyta az írásban beterjesztett, a Csanytelek Község
Önkormányzata és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodást és
felhatalmazta az elnököt annak aláírására és kötelezte az abban foglaltak betartására, betartatására és érvényesítésére a tes-
tület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint. Ez a dokumentum rögzíti a két önkormányzat egymás kö-
zötti együttműködési kötelezettségéből eredő jogokat és kötelezettségeket, a polgármesteri hivatal és a jegyző feladatait.

A képviselő-testület ülése 7. napirendi pontjaként véleményezte a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testü-
lete előtt lévő, a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultság feltételeiről szóló önkor-
mányzati rendelet-tervezetet, melyet egyhangú szavazással, határozatával elfogadott és a jogalkotói joggal felruházott
képviselő-testület számára elfogadásra javasolt.

Az egyebek napirend keretében a település jegyzőjeként vonatkozó jogszabályok változásáról adtam tájékoztatást. Saj-
nos 2015. évre a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem tud jogot szerezni a központi költségvetésből műkö-
dési támogatásra, egyrészt a nemzetiségi önkormányzati képviselő lemondása által előállt helyzet, valamint a jogi ellehe-
tetlenülés miatt. Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vétele ugyan megtörtént, de megkésett, így folyószámla
nyitására nem kerülhetett sor. Az újonnan belépő nemzetiségi önkormányzati képviselőre háruló kötelezettséget ismertet-
ve hívtam fel a figyelmét ügyfélkapu nyitására, e-mail cím létesítésére, a köztartozásmentes adatbázisba való belépés és a
kötelező képzésen való részvételre, továbbá e kötelezettségek elmulasztása esetén beálló jogi hátrányokra. Az ülés zárása
után került sor a Roma Önkormányzat számára kialakított helyiség átadás – átvételére, amely lehetővé teszi az elnök szá-
mára a folyamatos munkavégzés feltételeit.

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

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

Jegyzõi tájékoztató
A Csanyteleki Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Képviselõ-testülete ülésérõl

(folytatás a 3. oldalról)
Az iroda működésének helyet adó helyiség a hivatal udvarában lévő (KÉBSZ iroda) rezsi költsége anyagi fedezete an-

nak ellenére biztosított, hogy a központi költségvetés a nemzetiségi önkormányzat szabályszerű működéséhez nem nyújt
feladat finanszírozást, viszont a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület tevékenységét tekintve, évi 4 ülés és 1 köz-
meghallgatás tartása a kötelező elem, amely teljesíthető. A tárgyi együttműködési megállapodást mindkét önkormányzat
képviselő-testülete változtatás nélkül elfogadta, így hatálybalépésének nincs akadálya.

Zárt ülés keretében tárgyalta és fogadta el a testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett pá-
lyázatot, mely szerint a pályázó részére tanulmányai folytatása idejére havi 3.500.- Ft anyagi támogatást biztosít. Ezt az
összeget a Csongrád Megyei Önkormányzat vélhetően ugyancsak 3.500 forinttal kiegészíti, továbbá az Emberi Erőforrás
Minisztériuma is nyújt pénzügyi támogatást, így legalább havi 10.000.- Ft szociális támogatást kap kézhez az arra jogosí-
tott hallgató, mely szerény összeg ugyan, de segíthet a tanulmányok folytatása feltételeinek megteremtésében. 

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

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző
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AA  CCssaannyytteelleekkii  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaallbbaann 2014. november
01. napjától 2015. április 30. napjáig a TÁMOP 1.1.1. kereté-
ben, 1 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló 4
órában, karbantartó munkakörben történő foglalkoztatása
100%-os támogatottsággal valósult meg. 

NNoovveemmbbeerr  0033..  nnaappjjááttóóll Forgó Henrik polgármester távol-
léte ideje alatt a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése és az
SZMSZ értelmében polgármester úr helyettesítését Mucsi
István Tibor alpolgármester látja el, akit Csanytelek Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 27. nap-
ján tartott ülésén az 55/2014. (X. 27.) Ökt. határozatával vá-
lasztott meg a település alpolgármesterének.

AA  kköözzmmuunnkkaa  pprrooggrraamm  mmeezzőőggaazzddaassáággii  áággaazzaattáánn belül ön-
kormányzatunk elismerő oklevelet kapott a program kere-
tében beszállításra került fűszerpaprika termesztésben elért
kimagasló teljesítményéért a Kotányi Hungária Kft. részé-
ről. Az elismerés a termelésben résztvevőket illeti meg, akik
Szeri László vezetésével érték el a sikert.  Beszállítóként jö-
vőre is számít önkormányzatunkra és az előzetes egyezteté-
sek alapján a lakosság körében növelhető a fenti céget érin-
tő termékek felvásárlása is.  

22001144..  nnoovveemmbbeerr  44--éénn a Nemzeti Művelődési Intézet
Csongrád Megyei Irodája Közművelődési Szakmai Napot
rendezett a Szent-Györgyi Albert Agóra közreműködésé-
vel. A szegedi Agórában rendezett szakmai napon, amely
nagyon hasznosnak bizonyult, a Polgármesteri Hivatalból a
kulturális szervező és a Kulturális Közfoglalkoztatási Prog-
ram keretében foglalkoztatott 2 fő közösségi munkatárs vett
részt.

NNoovveemmbbeerr  0044..--éénn  aa  FFaalluuhháázzbbaann TÖK PARTY megrende-
zésére került sor, melyen a sportolni vágyó Csanytelekiek
vettek részt.  A Veres Irén edző által tartott 2 edzés (Nippon
Zengo, alakformáló aerobic) hangulatát a tökből készült fi-
nomságok, a töklámpások, a lampionok, a jelmezbe bújt lel-
kes résztvevők, az önkormányzat által támogatásként adott
ásványvíz és a Faluház új díszlete növelte! TÖK jó volt! 

NNoovveemmbbeerr  0066..--áánn a településünk közparkjában a Kiskun-
sági Nemzeti Park által térítésmentesen tájékoztató tábla
került felállításra, melyen található játékelemek kirakása a
gyermekek környezetismerete fejlesztését szolgálja.

NNoovveemmbbeerr  0077..--éénn  MMiihháállyy  FFeerreennccnnéé gyönyörű szobanö-
vényt ajándékozott, amely a Polgármesteri Hivatal belső te-
rét szépíti, amiért köszönetemet fejezem ki Esztikének. 

NNoovveemmbbeerr  1100..--éénn  aa  tteelleeppüüllééssii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk szociális
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támo-
gatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendeletben és az ön-
kormányzat költségvetéséről szóló rendeletében foglalt fel-
hatalmazás alapján, a jogszabályban meghatározott szak-
vállalkozással 218 m3 lágy lombos tűzifa megrendelését
tartalmazó szerződés aláíratására került sor. 

NNoovveemmbbeerr  1100..--éénn  aazz  AAddookk--vveesszzeekk--ccsseerréélleekk program kere-
tében létrehozott adatbázis felkerült Csanytelek Község
Önkormányzata honlapjára, amely adatbázisba való beke-
rülés változatlanul térítésmentes. Várjuk további érdeklő-
dők jelentkezését. 

AA  vvoonnaattkkoozzóó  hhaattáállyyooss  jjooggsszzaabbáállyybbaann meghatározott idő-
pontig Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete tagjai, a Bizottságok külsős tagjai és a Csanyteleki Ro-
ma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai a
köztartozásmentes adatbázisba való bejelentkezési kötele-
zettségüknek eleget tettek, melynek elmaradása méltatlan-
sági eljárás lefolytatását tette volna szükségessé. 

AA  CCssoonnggrráádd  MMeeggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall Élelmiszer-bizton-
sági és Állategészségügyi Igazgatóság november 11. napján
ellenőrzést tartott a Remény Szociális Alapszolgáltató Köz-
pont székhelyén, melyre a fenntartó, az Alsó- Tisza-menti
Önkormányzati Társulás intézkedési tervet készít.

NNoovveemmbbeerr  1133..--áánn Nagy László Krisztián a Csanyteleki
Roma Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülésén megvá-
lasztott képviselője írásban bejelentette a nemzetiségi ön-
kormányzat képviselői mandátumáról való lemondását,
így helyére a listán következő legtöbb szavazatot elért jelölt
lép. Rostás Erika november 28.-án átvette megbízólevelét. 

AA  RReemméénnyy  SSzzoocciiáálliiss  AAllaappsszzoollggáállttaattóó  KKöözzppoonntt székhely-
ének átalakítása miatt november 24.-én a nyugdíjasok és a
mozgáskorlátozottak egyesülete átköltözött a Faluházba.
Ezúton köszönjük megértésüket.

NNoovveemmbbeerr  2244..--éénn Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete ügyrendi, valamint pénzügyi ellenőrző,
foglalkoztatáspolitikai és településfejlesztési bizottsága ülé-
sén készítette elő a Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete ülését.

NNoovveemmbbeerr  2266..--áánn az önkormányzati képviselők az Mötv.
32. § (2) j) pontban rögzített előírásainak megfelelve részt
vettek a kormányhivatal által Csongrádon szervezett köte-
lező képzésen, ahol eredményes vizsgát tettek. 

AA  CCssoonnggrráádd  MMeeggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall Munkaügyi Köz-
pontja és a Járási Munkaügyi Kirendeltségek az önkor-
mányzatokkal szoros együttműködés keretében biztosítják
a közfoglalkoztatottak számára szervezett programokat.
November 26.-án Szegeden került sor a közfoglalkoztatási
adventi vásárra, melynek célja, hogy Csongrád megye kis-
térségi startmunka mintaprogramjaiban létrehozott értéke-
ket a szélesebb közönség is megismerhesse. A vásáron
Csanytelek karfiol, kelkáposzta, fűszerpaprika és fűszer-
paprika őrleménnyel vett részt. Köszönetünket fejezzük ki
a termékek kiállításra jutásban közreműködőknek és a kiál-
lításon résztvevőknek. (folytatás a 6. oldalon)

H Í R M O R Z S Á K
Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról, a településen történt eseményekrõl

((22001144..  nnoovveemmbbeerr))
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MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakk  CCssaannyytteelleekkii  CCssooppoorrttjjaa 2014. novem-
ber 15-én tartotta évzáró csoportgyűlését és megalakulásá-
nak 21. évfordulóját. A rendezvényen részt vett a megyei
egyesület elnöke, Tóth Margit és az egyesület titkára,
Bodnár Zoltán. Taglétszámunk csökken, jelenleg 80 fő
fizetett tagdíjat. Tagdíjak változatlanok, nyugdíjtól,
jövedelemtől függően 1700-2500,- Ft. évente. A beszedett
tagdíjak 50%-a a megyei egyesületé. Minden hónap első
keddjén, 14 órakor találkozunk a klubhelyiségben, most
már új helyén, a Faluházban. Programjaink: Nőnapi, Anyák
napi ünnepség, falunapi főzőverseny, Mórahalmi gyógy-
fürdő látogatása, Gyöngyös és környéke 3 napos kirán-
dulás, baksi megyei találkozó, Idősek világnapja, névnapos
tagjaink ünneplése. Aktívan részt veszünk a községi ren-
dezvényeken, Egészségnapokon, rendőrségi bűnmeg-
előzési előadáson az idősek védelmében. Megyei egyesü-
let TÁMOP pályázatára jelentkeztünk gyógytornára,
masszírozásra, jövő májusban kerülünk sorra. Pályázati
lehetőségünk nincs, csak az önkormányzat, a takarék-
szövetkezet, magánemberek segítségére és tagjaink támo-
gatására számíthatunk.

A beszámoló elhangzása után a csanyteleki iskolások
nagy sikerű zenés műsort adtak, majd Antal Ferencné és
Gémes Pálné jelenete következett. A finom ebéd (májgom-
bóc leves, marhapörkölt, őzpörkölt, sütemény) elfo-
gyasztása után a további jó hangulatról Varga István és
Biczók Mihály gondoskodott. Támogatóink: Csanytelek
Község Önkormányzata, Szegvár és Vidéke Takarékszövet-
kezet, Márton Mihály, Vadásztársaság, KÉBSZ KFT., kony-
ha dolgozói és tagjaink, akik adományokkal és
munkájukkal járultak hozzá a kellemes délutánhoz.
Köszönjük a támogatást és vezetőségi tagjaink, Bali
Gáborné és Seres Istvánné egész éves önzetlen munkáját.
Mikulás ünnepségünkkel december 2.-án zárjuk az évet,
januárban téli szünetet tartunk, majd február 3-án, 14
órakor kezdjük a 2015.-ös esztendőt. Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket, Boldog Új Esztendőt kívánok mindenkinek!

AA  NNYYUUGGDDÍÍJJAASS  EEGGYYEESSÜÜLLEETT 2014. december 15-én, 14
órakor Karácsonyi ünnepséget tart a Faluházban, az új
klubhelyiségben!!!

BBaakkoonnyy  ZZoollttáánnnnéé  csoporttitkár

Évzáró csoportgyûlés

(folytatás az 5. oldalról)
UUVV  FFiittnneessss  PPaarrttyytt rendeztek november 27.-én a Faluház-

ban, melynek keretében Veres Irén edző alakformáló aerobic-
ot és Dance fitness órát tartott. A plakáton történő felhívás ér-
telmében a sportolni vágyók fehér öltözetben jöttek, mely jól
érvényesült az UV lámpa alatt. A rendezvény nagyon külön-
leges hangulatú lett, azáltal, hogy csak az UV lámpák világí-
tottak a sportolás közben, így a sportos hölgyek és a Faluház
fehér, téli díszei is csillogtak az UV fény alatt!

AA  CCssaannyytteelleekkii  RRoommaa  NNeemmzzeettiissééggii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattoott a Ma-
gyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság törzs-
könyvi nyilvántartásba november 25. nappal bejegyezte. A
folyószámla nyitása az új elnökhelyettes választását köve-
tően november 28. napján megtörtént.

AA  CCssaannyytteelleekkii  RRoommaa  NNeemmzzeettiissééggii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt és
Csanytelek Község Önkormányzata között létrejött együtt-
működési megállapodás alapján november 28. napján ügy-
félfogadásra alkalmas helyiség átadására került sor. 

Elérhetőség: Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat, 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. Telefonszám:

63/478-551, email: roma@csanytelek.hu. A 63/478-551 tele-
fonszámon minden munkanapon 10-11 óráig előzetes idő-
pont egyeztetéssel lehet bejelentkezni az ügyfélfogadásra.

AA  kköözzssééggii  jjááttsszzóóttéérr  22001144..  ddeecceemmbbeerr  0011..  nnaappjjááttóóll  22001155..  ffeebb--
rruuáárr  2288..  nnaappjjááiigg  zzáárrvvaa  ttaarrtt..  MMeeggéérrttééssüükkeett  kköösszzöönnjjüükk!!

AA  KKÉÉSSZZ  ÉÉppííttőő  ééss  SSzzeerreellőő  ZZrrtt.. a település belterületén meg-
kezdte a közműves szennyvízcsatorna hálózat kiépítés elő-
munkálatait, melynek része a tervben lévő vezetékrendszer
feltárása és az érintett lakóházak és előtte lévő közterületek
fényképezése. A kivitelezésre vonatkozóan minden szerdán
egyeztetés folyik a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. és az önkor-
mányzat képviseletére jogosítottak között.  A kivitelező által
megbízott személy végzi az előkészítő tevékenységhez tarto-
zó fényképezést, aki rendelkezik az alpolgármester úr általi
meghatalmazással, melyet kérésre köteles az illető bemutatni.
Köszönjük az érintettek megértését és együttműködését.
Részletesebb tájékoztatás külön közleményben található. 

AA  RReemméénnyy  SSzzoocciiáálliiss  AAllaappsszzoollggáállttaattóó  KKöözzppoonntt székhelyén
működő, ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás, idő-
sek otthonában – a közfoglalkoztatottak bevonásával – me-
szelésre került sor. Az idősek otthona működési engedélye
véglegesítéséhez szükséges munkálatok (imaszoba, nővér-
öltöző, társalgó, látogató és mosókonyha kialakítása, az
akadálymentesítés) kivitelezőjével folyik a terv- és költség-
vetés egyeztetés. A kiviteli munkákra 2,5 millió Ft áll ren-
delkezésre. 

TTeelleeppüüllééss--kkaarrbbaannttaarrttóó  ttaannffoollyyaamm indul december 01 nap-
ján. A képzés várható befejező időpontja 2015.március18. A
képzés helyszíne a Faluház lesz. AAzz  ookkttaattááss  tteerrvveezzeetttt  iiddőőttaarr--
ttaammaa  400 óra, melyből 120 elmélet, 280 óra gyakorlati okta-
tás lesz. Felnőttképzést folytató intézmény neve: Minerva
Bridge Kft

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

Mórahalmon működik a Fűszermalom Kft., mely a
Kotányi cégcsoportba tartozik. Hódi Pál köti a termelői

szerződéseket, előfinanszírozza a vetőmagot. A termelésre
jelentkezni Szeri Lászlónál (20/9812-987) lehet, aki össze-
gyűjti és továbbítja Hódi Pálnak a termelésben részt venni
szándékozók névsorát a szerződéskötéshez.

Fûszerpaprika termelés
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A KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. kivitelezésében elkezdődött
Csanytelek község szennyvízelvezetésének kiépítése. Főbb
adatok: gerincvezeték hossza 16.118 m, ingatlanokhoz
bekötő vezetékek 6.190 m, házi bekötések száma 695 db,
házi átemelők száma 695 db, közüzemi átemelők száma 6
db. A projekt első ütemében feltárási munkálatokat hajtott
végre a kivitelező. Ennek keretében 50-100 méterenként a
már meglévő földkábeleket, közművezetékek feltárása
történt meg.

A későbbi esetleges, nem várt károk megelőzése
érdekében a települési ingatlanokról és utakról előzetes
állapotfelvétel készül. A felvételek az ingatlanok belsejéről,
homlokzatáról, a kerítésről, illetve az ingatlan előtti bejáró,

burkolt, vagy nyílt szelvényű vízelvezető árok, valamint a
közút útburkolatának és útpadkájának állapotáról készül-
nek. Közös érdek az ingatlanok és közösségi területek
védelme, állapotmegőrzése. Ennek érdekében kérjük, hogy
kollégáink munkáját megértésükkel, együttműködésükkel
segítsék. 

Az állapotfelmérés Lamperth Bence (KÉSZ Építő Zrt.)
vezetésével történik. Kollégánk a felmerülő kérdésekre a
+36-30-533-5216 telefonon ad készséggel felvilágosítást.

Várhatóan még december hónapban a gerincvezeték fek-
tetése és a házi kisátemelő aknák telepítése is elkezdődhet,
melyek az ingatlanon belül, lehetőség szerint a kerítéstől 1
méter távolságra kerülnek elhelyezésre. A bekötés időpon-
tját és pontos helyének meghatározását minden tulajdonos-
sal személyesen egyeztetjük.

Célunk Csanytelek lakossága folyamatos tájékoztatása.

Kivitelezõi tájékoztató

ISMÉT MIKULÁS GYÁR CSANYTELEKEN
Tisztelt Lakosság! Tisztelt Vállalkozók!

Az elmúlt évhez hasonlóan a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata karácsonyi ajándékozás céljából

adománygyűjtést kezdeményez a rászoruló családok számára.
Sok szervezet szervez gyűjtést Karácsony tájékán.

Kérjük, ha tud segíteni, támogassa a helybéli gyermekeket!
A gyűjtés 22001144..  ddeecceemmbbeerr  0011..  nnaappjjááttóóll  ddeecceemmbbeerr  1177..  nnaappjjááiigg tart.
Az adományokat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál

(Baross Gábor u. 2. sz.), valamint a Védőnői Szolgálatnál (Radnóti u. 2. sz.),
ügyfélfogadási időben lehet leadni. 

VVáárruunnkk::  játékokat, könyveket, ruhákat (0-tól 18 éves korig), élelmiszereket,
édességet, zöldséget, gyümölcsöt, vagy bármi olyan dolgot, amivel a rászoruló gyermekek karác-

sonyát szebbé tehetjük.

SEGÍTSEN, HOGY MI IS SEGÍTHESSÜNK!
KKooppaasszz  IImmrréénnéé KKoovvááccssnnéé  HHaabblliinngg  TTeerréézz
családgondozó családgondozó

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2014-11-27

Csanytelek Község Önkormányzata 715 379 456, -Ft. Európai Uniós támogatásból valósítja meg Csanytelek

Szennyvízelvezetési és Tisztítási Konstrukciója című beruházását. A fejlesztés következében kiépül a település

minden ingatlanján keletkező szennyvíz befogadására alkalmas szennyvíztisztító, valamint csatorna gerinc háló-

zat, melybe a belterületi ingatlanok bekötése megtörténik. A külterületi ingatlanokról települési folyékony hulladék-

ként, tengelyen lesz beszállítható a szennyvíz a tisztítóba. A fejlesztés kapcsán szükségessé váló közterületi mun-

kák megkezdődtek, előrehaladásuk a téli időszakban az időjárás függvényében változik. Az első üzempróbák,

éles lakossági rákötések 2015. év tavaszán/nyarán várhatóak. A pontos ütemezésről az érintettek külön tájékoz-

tatást kapnak a Kivitelezőtől és a Polgármesteri hivatal képviselőjétől. 

További információ kérhető:http://www.csanytelek.hu/_projekt/

Dely Attila projektmenedzser G.L.L.A ENERGETIKAI, VÍZÉPÍTŐ ÉS GÉPÉSZETI KFT. H-1239 Budapest, Háló u. 9.

Tel./Fax: (+36/1) 786-4463 E-mail: info@glla.hu, honlap: www.glla.hu

Csanytelek Község Önkormányzata Cím: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 1.

E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu 

Csanytelek Község Önkormányzata 715 379 456,- Ft. Európai Uniós támogatásból valósítja meg
Csanytelek Szennyvízelvezetési és Tisztítási Konstrukciója című beruházását.
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OLVASÓI OLDAL

POÉN sarok

– Képzeld, a Feri el akar válni tőlem! - szipogja a
fiatal feleség.

– És miért? – kérdezi az anyja. 
– Miattad! - feleli a lány.
– És miből gondolja ez a bunkó, hogy én hozzámen-

nék?
* * *

Az indián család ül a tűz körül. A kicsi egyszer csak
piszkálni kezdi a tüzet. 

Rászól az apa: Kisfiam! Ne bántsd a telefont!

A főnök diktál az új titkárnőjének:
– Írja, hogy összehívunk egy megbeszélést a témá-

ban keddre.
– Főnök, a keddet egy vagy két d-vel írjuk?
– Tudja mit? Legyen a megbeszélés szerdán...

* * *
Autóbaleset történik, egyik autóban 4 fehér, a másik

autóban 4 fekete bőrű sérült. Kijönnek a mentők, el-
kezdik ellátni a fehér sérülteket, a feketék ott nyögdé-
cselnek az árokban. Az egyikük megunja és szól a
mentősöknek:

– Helló, velünk mi lesz? Miért csak a fehérekkel fog-
lalkoztok?

– Ismered a színeket?
– Hát persze!
– Milyen színű a mentőautónk?
– Hát fehér.
–Na, látod! Értetek majd a fekete jön...

Forrás: www.viccesviccek.hu

KKöösszzöönnjjüükk  íírráássaaiikkaatt!!  TToovváábbbbrraa  iiss  vváárrjjuukk  éésszzrreevvéétteelleeiitt,,  hhiirrddeettéésseeiitt,,  ööttlleetteeiitt!!
Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző • Szerkesztette: Mucsi Attila, Lovas József

E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, csanyihir@citromail.hu
Nyomdai munkák: SzVSz Kft. Nyomdaüzeme, Szentes • Felelős vezető: Borbás Tamás

ISSN 2061-5361 (Nyomtatott) ISSN 2061-537X (Online)

RECEPT KLUB

SSüülltt  lliibbaaccoommbb
ppáárroolltt

kkááppoosszzttáávvaall  IIII..
HHoozzzzáávvaallóókk::
– 4 libacomb,
– libazsír,
– só,
– bors,
– fokhagyma-granulátum,
– 1 közepes fej káposzta,
– 3 evőkanál kristálycukor,
– 2 kávés kanál ételecet,
– őrölt kömény.
EEllkkéésszzííttééss::
A libacombokat tepsibe helyezzük, és egy kevés libazsírt

teszünk a tetejére, sóval és kevés borssal fűszerezzük, majd
forró sütőbe helyezzük. A libacombot 120 fokon szép ropo-
gósra sütjük, ehhez kb. 2,5-3 órán át kell sütnünk a combo-
kat, és közben 3-4 alkalommal fordítsuk meg őket.

Amíg sülnek a combok, elkészítjük a párolt káposztát. A
fejes káposztát vékony, körülbelül 4-5 cm hosszú csíkokra
vágjuk, és teflonos edénybe helyezzük. Libazsírt teszünk
rá, valamint egy csipet sót. Miután a zsír elolvadt, hozzáad-
juk a kristálycukrot, az őrölt köményt és az ecetet, majd 1 dl
vizet. A káposztát fedő alatt puhára és aranybarna színűre
pároljuk. A megsült libacombokat kevés fokhagyma-granu-
látummal megszórjuk, és a párolt káposztával tálaljuk.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 450
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 450
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a0068006100740020006c00e9007400720065002000610020006a006f006200620020006e0079006f006d00740061007400e1007300690020006d0069006e0151007300e90067002000e9007200640065006b00e900620065006e0020006d00610067006100730061006200620020006b00e9007000660065006c0062006f006e007400e1007300fa002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e00200041002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061002000520065006100640065007200200035002e0030002c00200069006c006c00650074007600650020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [2976.378 2976.378]
>> setpagedevice


