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Csanyi Hírmondó

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a képviselő-testület munkaterve szerinti soros ülését 2015. január 30. napján tar-
totta, ahol 5 napirendi pontot tárgyalt. A napirendi pontokat előzetesen a pénzügyi ellenőrző, foglalkoztatáspoliti-
kai és településfejlesztési bizottság, a 4. napirendi pontot pedig az ügyrendi bizottság véleményezte, az abban fog-
laltakat a képviselő-testület változtatás nélkül elfogadta.

Az 1. napirendi pontként az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetése előkészítése kere-
tében tárgykör a) pontjaként a Csanytelek községben működő civil szervezetek és önszerveződő közösségek 2015.
évi működési célú támogatása c. előterjesztést tárgyalta. Az önkormányzat nevében kiírt tárgyi pályázatra 9 helyi ci-
vil szervezet nyújtott be igényt, 3.675.000.- Ft összértékben, melyből a képviselő-testület a beterjesztés szerinti indo-
kok alapján 22..886655..000000..--FFtt  öösssszzeeggűű  ttáámmooggaattáásstt  hagyott jóvá, és az összeg költségvetésbe való beépítését rendelte el. 

Az 1. napirend b) pontjaként tárgyalta a testület az önkormányzati lakások és garázsok 2015. évi díjainak megál-
lapítására vonatkozó előterjesztést, melyben az alacsony inflációs hatásokra és a költségek számottevő emelkedése
elmaradása okán tett kezdeményezést, hogy a ddííjjttéétteelleekk  aa  22001144..  éévvbbeenn  mmeeggáállllaappííttootttt  öösssszzeeggggeell  aazzoonnooss  mméérrttéékkűűeekk
maradjanak, tehát ne emelkedjenek a bérlők bérleti díjai. A képviselő-testület az előterjesztést egyhangú szavazás-
sal jóváhagyta, és az önkormányzat költségvetésébe a tételek bevételi oldalon való megjelenítését rendelte el.

Az 1. napirend c) pontja előterjesztésében Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal által
ellátott egyéb szolgáltatói tevékenységek (szabadkapacitás kihasználás) 2015. évi díjtételeire tett javaslatot az arra
kötelezett polgármester és jegyző. A javaslattételben a 22001144..  éévvii  ddííjjttéétteelleekknneekk  mmeeggffeelleellőő  ––  eemmeellééss  nnééllkküüllii  ––  öösssszzeeggeekk
megtartása szerepelt a reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása, a Hírmondó megjelentetése, a fénymásolás, a
faxszolgáltatás és a fűnyírás, fűkaszálás és parlagfű mentesítésre vonatkozóan, mivel az önköltségszámítás alapján
nem indokolható a költségnövekedés beállítása. A képviselő-testület egyetértett az előterjesztők érveivel, az előter-
jesztésben foglaltakat változtatás nélkül, egyhangú szavazással fogadta el. 

Az 1. napirend d) pontjaként terjesztette be az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzített el-
járásrend szerint a polgármester és a jegyző közös előterjesztésében a költségvetési évet követő három évben várha-
tó önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a Kormány hozzájárulását igénylő – adósságot keletkezte-
tő – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározását. Az önkormányzat ssaajjáátt  bbeevvéétteellii  ffoorrrráásstteerrvvéétt a költ-
ségvetési rendelet előkészítéseként készült kalkuláció szerint, a bázisadatokra és a várható bevételi forrásokra ala-
pozva, 22001166..  ––  22001188..  éévveekkrree  vvéélleellmmeezzeetttt  2299..330000..000000..--  FFtt  ééss  2299..555500..000000..--  FFtt  öösssszzeeggbbeenn hagyta jóvá a testület. Az önkor-
mányzat saját bevétele legnagyobb tételét a helyi adók beszedése jelenti, melynek 2014. évi terve 96 %-ra teljesült.
Részben ennek tudható be, hogy a képviselő-testület korábbi döntése értelmében nem vezetett be új helyi adót, mert
annak beszedése szinte reménytelen, viszont a költségvetésben többletköltséget jelentene. Másrészt nem szolgálná a
kieső központi költségvetési támogatás pótlását sem, mert az új adónemből beszedett forrásból  és az iparűzési adó-
ból (amelynek felhasználásáról eddig szabadon dönthetett a testület) kellene fedezni az önkormányzati segély he-
lyébe lépő települési támogatás iránt a szociálisan rászorulók által benyújtott kérelmekben foglalt igényeket, ami re-
álisan nem tervezhető és a rászorultsághoz mérten (eddigi ismereteink szerint) nem teljesíthető. 

Az ülés 2. napirendi pontja keretében tárgyalta és határozatával elfogadta a képviselő-testület Csanytelek Község
Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése tervezésének ellenőrzéséről szóló belső ellen-
őri jelentésben foglaltakat. A jelentés összegzése értelmében mind az önkormányzat, mind a hivatal költségvetése
tervezése mindenben megfelel a vonatkozó hatályos jogszabályokban írt követelményeknek, határidőben történő
beterjesztéssel, tartalmát tekintve közgazdaságilag megalapozottan, a közfeladatok ellátásához szükséges mértékű
kiadások beállításával, a saját bevételi források konkrét felmérésével, hatásvizsgálattal alátámasztottak, így a bbeellssőő
eelllleennőőrr  zzáárraaddéékkaa  sszzeerriinntt  iinnttéézzkkeeddééss  kkeezzddeemméénnyyeezzéésséérree  nniinnccss  sszzüükksséégg..

(folytatás a 2. oldalon)

Jegyzõi tájékoztató

Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselõ-testülete ülésérõl
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(folytatás a címoldalról)
A képviselő-testület az ülés 3. napirendi pontjaként a házhoz menő elkülönített települési szilárdhulladék gyűjté-

sének bevezetésével összefüggő feladatokról szóló jegyzői tájékoztatót vitatott meg és fogadott el. Határozatában
felhatalmazta a település polgármesterét a feladat ellátásában érdekelt FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősség Társaság ügyvezető igazgatójával, az Orosháza város székhelyű DAREH Társulási Tanácsa elnökével és
a Békés- Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetőjével való tárgyalás folytatására. Egyben elrendelte az önkormányzati
rendelet-tervezet közmeghallgatás elé terjesztését és felkérte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére jo-
gosított közszolgáltató képviselőjét lakossági tájékoztatásra. A tájékoztatást a 2015. február 13. napján tartandó köz-
meghallgatás 2. napirendjeként tűzte ki. Az eddigi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás bővítésére vonatkozóan a
település lakossága részletes tájékoztatást a közmeghallgatáson, az ott elhangzottakról pedig, a soros Hírmondóban
kap általam. 

A képviselő-testület a nemzetiségek jogairól szóló törvényben foglalt kötelezettségének tett eleget azzal, hogy az
ülés 4. napirendi pontjaként tárgyalta és az ügyrendi bizottság véleményét figyelembe véve elfogadta a Csanytelek
Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetisége Önkormányzat Képviselő-testüle-
te között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata c. előterjesztésben foglaltakat. A két testület nem lá-
tott okot az általuk 2014. év végén határozattal elfogadott együttműködési megállapodás módosítására, ezért felha-
talmazást adott a település polgármesterének annak aláírására.

Az ülés 5. napirendi pontjaként vitatta meg és fogadta el a képviselő-testület a Remény Szociális Alapszolgáltató
Központ ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona intézményi ellátás kapacitása bővítésének kezdeményezése tár-
gyában benyújtott előterjesztést. Abban javaslatot fogalmazott meg a jelenlegi 26 fő bentlakó ellátott llééttsszzáámmáánnaakk  2288
ffőőrree  vvaallóó  eemmeelléésséénneekk indokoltságára, és felkérte az intézmény fenntartóját, hogy a település jegyzője által kiadott el-
látásra való jogos igény meglétének igazolása alapján indítványozza a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal-
nál az ellátotti létszám emelésének engedélyezését. Ez jelentős költségvetési bevételt eredményezne a szociális intéz-
mény idei évi gazdálkodásában, amely lehetővé tenné – az önkormányzat rendeletében meghatározott intézményi
térítési díj fizetése ellenében – a felvételre várakozók közül 2 fő szociálisan rászoruló személy intézményen belüli el-
látását. A központi költségvetésből feladatfinanszírozásra lehívható anyagi forrás az intézmény költségvetési bevé-
teleként biztosítaná (a jelenleg is foglalkoztatott) 1 fő gondozónő illetményfedezetét.

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

Tisztelettel:
KKaattóó  PPáállnnéé

jegyző

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.
január 30. napján tartott ülésén 2 napirendi pontot tárgyalt.

Az ülés 1. napirendi pontja keretében vitatta meg a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete között létrejött együttműködési megál-
lapodás felülvizsgálata tárgyában benyújtott előterjesztésben foglaltakat, melyet változtatás nélkül elfogadott
és felhatalmazta az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására.

A képviselő-testület az ülés 2. napirendjeként tárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a Csanyteleki Roma
Nemzetiség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata felülvizsgálata tárgyában benyújtott előter-
jesztést. Az abban rögzítetteket értelmében az eredeti SZMSZ-ben foglaltakhoz képest módosításra okot adó
körülmény nem merült fel, ezért a korábban hozott elfogadó határozatában írtakat hatályban tartja.

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. 

Tisztelettel:
KKaattóó  PPáállnnéé

jegyző

Jegyzõi tájékoztató
A Csanyteleki Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Képviselõ-testülete ülésérõl
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EEKKAAEERR  ((EElleekkttrroonniikkuuss  KKöözzúúttii  ÁÁrruuffoorrggaalloomm
EElllleennőőrrzzőő  RReennddsszzeerr)):: AArráánnyyttaallaannuull  nnaaggyy  mmuullaasszzttáássii
bbíírrssáágg  ééss  hhaattaallmmaass  kkoocckkáázzaatt  aa  mmaaggyyaarr  aaddóóaallaannyyookk
sszzáámmáárraa!! Minden eddiginél rövidebb idő alatt kell(ett)
az EKAER-re felkészíteni az adózók beszerzési,
logisztikai és raktározási szervezeti egységeit. Ha a
magyar adóalany elmulasztja a bejelentési
kötelezettségét az EKAER rendszerbe, akkor aa  NNAAVV

22001155..  mmáárrcciiuuss  11--ttőőll  hhaattóóssáággii  zzáárr  aalláá  vveehheettii  aa  sszzááll--
llííttóóeesszzkköözzöökk  rraakktteerréétt,,  lleeffooggllaallhhaattjjaa  aa  rraakkoommáánnyytt  ééss  aa
bbee  nneemm  jjeelleenntteetttt  áárruukk  éérrttéékkéénneekk  4400%%--ááiigg  tteerrjjeeddőő
mmuullaasszzttáássii  bbíírrssáággoott  sszzaabbhhaatt  kkii..  ÉÉlleess  rreennddsszzeerr  jjaannuuáárr  11--
ttőőll,,  bbíírrssáággoollááss  ééss  sszzaannkkcciióókk  mmáárrcciiuuss  11--ttőőll

RRéésszzlleetteess  iinnffoorrmmáácciióó::
https://ekaer.nav.gov.hu/

Tájékoztató!

MEGHÍVÓ

Ünnepélyes projektnyitó rendezvényére, közmeghallgatásra és sajtótájékoztatóra
Tisztelt Hölgyem/Uram!

Ezúton szeretnénk meghívni Önt a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 számú projekt 22001155..  ffeebbrruuáárr  1133..--áánn,,

1155..0000  óórraaii kezdettel tartandó ünnepélyes projekt nyitó rendezvényére, közmeghallgatásra és sajtótájékozta-

tó rendezvényünkre.

AA  nnyyiittóó  rreennddeezzvvéénnyy  hheellyysszzíínnee:: CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg,,  PPiiaaccttéérr  ((RRaaddnnóóttii  MM..  uu..))

KKöözzmmeegghhaallllggaattááss  hheellyysszzíínnee:: CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg  ffaalluuhháázz  ((KKoossssuutthh  LL  uu..  1155//GG..))

PPrrooggrraamm::

15.00-15.30   Nyitórendezvény, ünnepélyes alapcső letétel

16.00-17.30   Közmeghallgatás (Csatornázás napirend várható kezdése 16.30h)

Közmeghallgatást követően válaszolunk a sajtó munkatársainak.

Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk!

Üdvözlettel: Forgó Henrik polgármester

Csanytelek Község Önkormányzata, cím: 6647 Csanytelek, Vollentér János tér 1.

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

„Csanytelek szennyvízelvezetése és Tisztítása című projekt”

CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  PPoollggáárrmmeesstteerree  
ttiisszztteelleetttteell  mmeegghhíívvjjaa  aa  KKöözzsséégg  PPoollggáárraaiitt

22001155..  ffeebbrruuáárr  1133..--áánn  ((ppéénntteekkeenn))  1166  óórraakkoorr
aa  FFaalluuhháázzbbaann tartandó kköözzmmeegghhaallllggaattáássrraa..

NNaappiirreenndd::  
1.) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal

2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné

jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető
Sándor PEFTB elnök

2.) Az önkormányzat hulladékgazdálkodási fela-
datai keretében:

a.) a házhoz menő elkülönített települési szilárd
hulladék gyűjtésének bevezetésével összefüg-
gő feladatokról tájékoztatás

Előadó: FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit
Kft. képviselője

b.) az önkormányzat hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáról és igény-
bevételéről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató
Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök

3.) KEOP (1.2.0/09-11-2013-0005) „Csanytelek
Község Szennyvízcsatornázásának kiépítése”
tárgyú kivitelezéséről tájékoztatás
Előadó: Forgó  Henrik  polgármester, Kató Pálné
jegyző, projektmenedzser, kivitelező képviselője

4.) Egyebek
Tisztelettel várom minden érdeklődő  megtisztelő

megjelenését!
Csanytelek, 2015. január 30.

Képviselő-testület nevében:
FFoorrggóó  HHeennrriikk  polgármester

Meghívó
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AA  sszzeeggeeddii  HHoollddkkőő  AAllaappííttvváánnyy számítógépes pá-
lyázatot hirdetett ingyenes számítógépekre, me-
lyekre a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal is be-
nyújtotta igényét, mivel az új számítógépek nagy-
ban segítenék a köztisztviselők munkavégzését.
A pályázat elbírálására 2015. március 16-án kerül
sor.

AA  NNeemmzzeettii  MMűűvveellőőddééssii  IInnttéézzeett a Kulturális
Közfoglalkoztatási Program lehetséges folytatása
érdekében immár harmadik alkalommalvárja a
partnerszervezetek jelentkezését. A Csanyteleki
Polgármesteri Hivatal leadta szándéknyilatkoza-
tát 2 fő foglalkoztatására.

AA  NNeemmzzeettii  AAggrráárr--sszzaakkttaannááccssaaddáássii,,  KKééppzzééssii  ééss
VViiddéékkffeejjlleesszzttééssii  IInnttéézzeett által a Falusi és
Agroturizmus Szövetség a helyi szervek segítsé-
gét kérte a 2015. évben megrendezésre kerülő kul-
turális (hagyományőrző, kézműves, folklór), ak-
tív- és zöldturisztikai, valamint gasztronómiai
programok adatainak összegyűjtésében. A prog-
ramok a Vidékjáró kezdeményezés országos
adattárába kerülnek majd be.

AA  MMaaggyyaarr  TTeerrmméésszzeettjjáárróó  SSzzöövveettsséégg által vállalt
– nyilvánvalóan közérdekű – feladata a turista-
utakon, ezek körén belül kiemelten az Országos
Kékkör útvonalán biztosítani a természetjárók
minél zavartalanabb túrázását. A feladat teljesíté-
sének lényeges része a biztonságos tájékozódás
elősegítése, és az útvonalon látható nevezetessé-
gek, fontos ismeretek felől való tájékoztatás. A
Magyar Természetjáró Szövetség a rendezett kö-
rülmények kialakítása érdekében erőforrásokra
pályázott, ezekkel az eszközökkel készen áll,
hogy a nyomvonalakat, turista-jelzéseket, irányí-
tó és tájékoztató táblákat rendezze, illetve felújít-
sa és kiegészítse, amely érinti településünket is. 

EEzz  éévvbbeenn  iiss  ffoollyyttaattóóddnnaakk a Nippon Zengo edzé-
sek. A Faluházban minden kedden 17-18 óra kö-
zött Veres Irén edző változatos, jó hangulatú
edzésekkel várja a mozogni, fogyni vágyókat!

JJaannuuáárr  2222..--éénn,,  aa  MMaaggyyaarr  KKuullttúúrraa  NNaappjjáánn Csong-
rád Város Önkormányzata, a Csongrádi Város-
kép Nonprofit Kft. közreműködésével ünnepi
műsort rendezett a Csongrádi Művelődési Köz-
pontban. A rendezvényt Bedő Tamás polgármes-

ter ünnepi beszéde nyitotta, majd azt követte a
„Képzőművészet Csongrádon” című művészeti
könyv bemutatója. Az ünnepség keretében került
sor a „Kultúra Mecénása 2014” díj átadására. Az
est zárásaként a Csongrádi Színtársulat előadásá-
ban a résztvevők megtekinthették „A színek szél-
hámosai” című színjátékot. Az eseményen képvi-
seltette magát a Csanyteleki Polgármesteri Hiva-
tal.

JJaannuuáárr  2277..--éénn  vvéérraaddóó  nnaappoott tartottak települé-
sünkön. Az eseményen 62 fő véradó jelent meg,
59 főtől vettek vért és 4 új véradót is köszönthet-
tünk. Véradás után a szervezők vacsorával ked-
veskedtek a donoroknak az önzetlen támogatásu-
kért. A többszörös véradók kitüntetésben része-
sültek. Tízszeres véradó: Antalné Molnár Zsu-
zsanna, Fekete János, Gál Róbert, Gyöngyi Krisz-
tián. Húsz alkalommal adott vért Mészáros Fe-
renc, harmincszor Balogh Krisztián, Juhász Mag-
dolna, Patai Elemérné és Széll Csabáné. Negyven-
szeres véradó: Forgó Imre, Kádár József, Lajos Jó-
zsef, Mátyás Zsolt. Koncz György ötven, míg, Bu-
dai József és Forgó János hatvan alkalommal
adott vért. Pintér Istvánt pedig hetvenötszörös
véradóként köszöntötték a szervezők. Még egy-
szer gratulálunk nekik A vacsora megrendezésé-
ben támogattak bennünket: Forgó Henrik, Már-
ton János, Mrlják József, Ferenczi Gábor, Csanyi
Pékség, Start program csanyteleki kertészet,
konyhai dolgozók, és egészségügyi dolgozok. A
véradóknak, a szentesi kórház vérellátó osztálya
dolgozóinak és a támogatóknak nagyon szépen
köszönöm a segítséget.

AA  CCssoonnggrráádd  MMeeggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall Élelmi-
szerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazga-
tósága 2015. január 15. napján megküldött
CSI/01/117-5/2015. számú határozatában foglal-
tak szerint Csanytelek települést a sertés repro-
dukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó
szindrómájától (PRRS) mentesnek minősítette.

AA  kkééppvviisseellőő--tteessttüülleett 2015. 02. 13.-án (pénteken)
16 órára tűzte ki a közmeghallgatás időpontját,
melynek meghívóját külön jelenítjük meg.

Tisztelettel:
KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

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

((22001155..  jjaannuuáárr))
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TTiisszztteelltt  KKuuttyyaattuullaajjddoonnoossookk!!  
Csanytelek Község Önkormányzata eb rendé-

szeti feladatainak ellátása érdekében, és a veszett-
ség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira te-
kintettel az állatok védelméről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/B. § alapján a településen eb
összeírás végeztetéséről köteles gondoskodni.

Felérem a kutyatulajdonosokat, kutyatartókat,
hogy a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével
és leadásával 

22001155..  mmáárrcciiuuss  3311--iigg
a Csanytelek közigazgatási területén tartott

ebek adatairól nyilatkozni szíveskedjenek!
Az adatszolgáltatás a fent hivatkozott törvény

42/B. § (5) bekezdése alapján kötelező. Aki adat-
szolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget,
az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.
(XII. 31.) Kormányrendelet alapján ebenként 30
000-90 000 Ft állatvédelmi bírsággal büntethető.

Tájékoztatom a kutyatulajdonosokat, kutyatar-
tókat, hogy központi jogszabály változása követ-
keztében 2013. január 1-től négy hónaposnál idő-
sebb eb csak transzponderrel (mikrochippel)
megjelölve tartható. Ha természetes személy az
állat kötelező jelölését nem végezteti el, 45.000-
135.000 Ft állatvédelmi bírsággal büntethető.

Amennyiben az eb transzponderrel (mikrochip-

pel) történő megjelölése még nem történt meg,
úgy kérem a veszettség elleni oltás időpontja előtt
(2015. május) végeztessék el azt, mert addig az ol-
tás nem adható be az ebnek.

Amennyiben az összeírással, ebtartással kap-
csolatban bármilyen kérdés merül fel, úgy Kecs-
keméti Dorottya (telefonszám: 63/578-015, e-mail
cím: iktatas@csanytelek.hu) készséggel áll a lako-
sok és tulajdonosok rendelkezésére. Az adatlapo-
kat a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodájában kérem leadni.

Amennyiben aazz  iinnggaattllaannoonn  nniinnccss  eebb,, úgy akkor
aazz  aaddaattllaappoonn  eezztt  jjeelleezzvvee  ééss  aallááíírráássssaall  eellllááttvvaa kkéérr--
jjüükk  lleeaaddnnii szintén a Csanyteleki Polgármesteri
Hivatalban.

Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyve-
zett eb esetén a származási igazolás másolatát is
kérem csatolni a kitöltött nyomtatványhoz!

Csanytelek, 2015. január 22.
Tisztelettel:

KKaattóó  PPáállnnéé jegyző
AAzz  aaddaattllaapp  aa  66..  oollddaalloonn  ttaalláállhhaattóó!!

(Amennyiben egy ingatlanon több ebtulajdonos
/ ebtartó van, úgy plusz adatlap a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatánál térítésmentesen be-
szerezhető, vagy az önkormányzat honlapjáról
www.csanytelek.hu letölthető).

Felhívás adatszolgáltatás
teljesítésére

DDRR..  SSZZAARRKKAA  ÖÖDDÖÖNN
KKIISSTTÉÉRRSSÉÉGGII  EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGÜÜGGYYII  SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÓÓ  KKFFTT..
66664400  CCSSOONNGGRRÁÁDD,,  GGYYÖÖNNGGYYVVIIRRÁÁGG  UU..  55..

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0066

Kedves Olvasó! Tájékoztatom, hogy az Egészségfejlesztési Iroda által szervezett egészségmegőrző
klubfoglalkozásokra, ingyenes szűrővizsgálatokra, előadásokra örömmel és nagy érdeklődéssel jelen-
nek meg településünk lakói. Eddig közel 3500 főt ért el a Csongrádi Szakrendelő egészséggel kapcso-
latos hitvallása, „az egészség nem az orvosi rendelő várótermeiben és a kórházakban kezdődik, ha-
nem a mindennapokban…” 

A jövőben ugyanilyen lelkesedéssel és szakértelemmel folytatjuk a munkánkat. 
Továbbra is várjuk Csongrád és kistérségének lakosait, akiknek fontos a saját és hozzátartozóik

egészsége. Tájékoztatom a Kedves Olvasót, hogy a szűrések, előadások, klubfoglalkozások mindenki
számára ingyen elérhetőek. 

Az érdeklődőket a Csongrádi Szakrendelőben várják az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai. Je-
lentkezni lehet személyesen a Rendelő recepciójánál, illetve a 06/63/570-800-as telefonszámon.

Forrás: Gurdon Lajos EFI Iroda vezetője



6 Csanyi Hírmondó 2015. január



2015. január Csanyi Hírmondó 7

AAkkttuuáálliiss  kköözzéérrddeekkűű  iinnffoorrmmáácciióókk::
– A településen jelenleg a kivitelezést megelőző

előkészületi munkák folynak (nyomvonal ki-
tűzések),

– A vezetéképítés várhatóan február első heté-
ben megkezdődik,

– A házi bekötések tervezési és kivitelezési hatá-
ra a telekhatártól 1 m-re elhelyezésre kerülő
házi átemelő akna. Az ingatlan tulajdonos fel-
adata és költsége ezen akna rákötése a meglé-
vő belső szennyvíz hálózatra.

– A házi átemelő aknában lévő merülő szivattyú
(fázis:1, U=230V, P=0,75kW) elektromos be-
kötéséhez a meglévő mért oldali hálózatra,
mind a vállalkozó, mind a tulajdonos számára
feladatot és költséget jelent.

VVáárrhhaattóóaann  VVáállllaallkkoozzóóii  kköötteelleezzeettttsséégg::
– A szivattyú elektromos bekötéséhez 20 fm

elektromos vezeték biztosítása,
– A szivattyú bekötése: csapóeső elleni védettsé-

gű dugaszoló aljzat építendő ki a házi áteme-
lő akna 2 méteres sugarán belül, egységes ki-
alakítással a beruházás terhére, a házi átemelő

akna 2 méteres sugarán kívül elektromos ve-
zetéképítési kötelezettsége nincs a kivitelező-
nek,

– Szivattyú bekötés dokumentálása, jegyző-
könyvek elkészítése.

VVáárrhhaattóóaann IInnggaattllaann  ttuullaajjddoonnoossii  kköötteelleezzeettttsséégg::
– Elektromos bekötő vezeték lefektetése az

áramvételi hely és a házi átemelő akna 2 m-es
sugarán belül lévő kültéri dugaszoló aljzathoz
között, a vezeték 20 fm-t meghaladó szakaszá-
ra a beépítésre kerülő anyagok biztosítása
(pl.:védőcső, vezeték)

– A szivattyú villamos csatlakozásához szab-
vány szerinti csatlakozási pont biztosítása, en-
nek érdekében előzetes állapotfelmérés java-
solt.

CSÁNYI FERENC mélyépítési építésvezető
KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.
Telefon: +36 62 566 600, Fax: +36 62 566 699,
Mobil: +36 30 695 4675,
ee--mmaaiill::  csanyif@kesz.hu, wweebb::  www.kesz.hu

Tájékoztató
a szennyvízelvezetést érintõ

beruházásról!

A 2015-ös évre szívből kívánom, hogy adjon a Jóis-
ten minden idősnek és fiatalnak jó egészséget, sok-sok
mosolygós vidám megelégedett napot. A 2014-es év a
hagyományos programokkal mozgalmasan telt az in-
tézményünkben. A különleges dolog év végén történt
óvodánkban. Sikerült a Napsugár csoportba járó Ko-
lompár Dominik nevű kisfiú kis családjának szebbé
tenni az ünnepeket. A Szegedi Szent-Györgyi Albert
Rotary Club és Délmagyar című napilap évek óta ösz-
szefogva kart-karba öltve segítenek minden év végén
az Adventi időszakban egy-egy családnak. 2014. no-
vember 10-én kértem tőlük segítséget. A 24 rászoruló-
ból szerencsére a Kolompár család is támogatást ka-
pott. Így sikerül újra lámpafénynél olvasni Balázská-
nak, anyuka pedig már mosógéppel moshat, és a hű-
tőben tarthatja az élelmiszert. Hálával tartozom Tóth
Gábor főszerkesztő úrnak és munkatársainak, vala-
mint a Rotary Club vezetőségének és valamennyi tag-

jának. A tavalyi évben először szerveztünk a februári
hónapban karnevált, ami a szülők véleménye alapján
hagyománnyá kell, hogy váljék, ugyanis minden
résztvevő nagyon jól érezte magát. 22001155..  ffeebbrruuáárr  2200--áánn
((ppéénntteekkeenn))  úújjrraa  sszzeerrvveezzüünnkk  ffaarrssaannggii  kkaarrnneevváálltt..  SSzzeerree--
tteetttteell  vváárruunnkk  mmiinnddeenn  éérrddeekkllőőddőőtt,,  tteerrmméésszzeetteesseenn  jjeell--
mmeezzeess  mmaasskkaarráábbaa..

PPrrooggrraamm::
14:45 Gyülekező az óvoda előtti téren
15:00 Lovas kocsizás, séta
15:45 Szabadidő Központ előtt szabadtéri színház
16:30 Kiszebáb égetés

Kukorica pattogtatás
17:00 Farsangi eszem-iszom,

Fánk, Zsíros kenyér,,  Forralt bor
Tea vásárlásának lehetősége.

MMáárrttoonn  EErrzzsséébbeett intézményvezető

Kedves Csanytelekiek!
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A zzsseebbeesseekk  általában nem alkalmaznak semmiféle
erőszakot a kiszemelt dolog ellopása érdekében. Alkal-
manként egyedül, többnyire azonban társakkal együtt,
begyakorlott módszerekkel „dolgoznak“. Nagyobb tö-
megben, tömegközlekedési eszközökre történő fel-, il-
letve leszálláskor lökdösődni, tülekedni kezdenek, és a
szoros érintkezést kihasználva próbálják elemelni a
pénztárcákat, különböző értéktárgyakat. Mások kézben
tartott tárgyak (bevásárló szatyor, újság) takarásában
kutatnak értékeink után, vagy esetlegesen zsebmetszés
módszerével próbálják eltulajdonítani a kiszemelt zsák-
mányt. A figyelemelterelés, és az ellopott értékek men-
tése szintén jellemző bűnelkövetői magatartás lehet. 

• Az aallkkaallmmii  ttoollvvaajjookk a kínálkozó lehetőségeket igye-
keznek kihasználni. Ilyen lehet a külső zsebben el-
helyezett telefon, pénztárca; a hanyagul hátunkra
vetett, esetlegesen nyitva hagyott táska; a szórako-
zóhelyen asztalon, széken hagyott kabát, táska, mo-
biltelefon, stb.

• Vagyontárgyainkra, iratainkra igyekezzünk min-
den helyzetben fokozottan ügyelni! 

• A pénztárcát, iratot, telefont ellenőrizhető, bizton-
ságos helyre tegyük. (pl. kabát belső zsebébe, olyan
zárt táskába, melyet a kézre tudunk erősíteni, vagy
ruházat alatt nyakba akasztott, illetve elől hordott
táskába). 

• Ha forgalmas helyen, hosszabb időn keresztül gya-
núsan viselkedő személyt látunk magunk mellett,
tekintsük azt figyelmeztetésnek, és legyünk foko-
zottan óvatosak! 

• Ne hagyjuk őrizetlenül a bevásárlókocsira helyezett
táskánkat, kabátunkat, mert a vásárlás ideje alatt a
tolvajok néhány másodperc alatt eltulajdoníthatják
azokat. 

• Hasonlóan járjunk el a szórakozóhelyeken is, hisz
az ilyen jellegű bűncselekményeknél a tényleges
kárérték mellett plusz kiadásként jelentkezhet az
iratok beszerzésére fordított pénz és idő.

MMiinnddeenn  ffűűttééssii  sszzeezzoonnbbaann  hhaallllaannii  hhíírreekkeett  sszzéénn--mmoonnoo--
xxiiddmméérrggeezzééss  ookkoozzttaa  hhaalláálleesseetteekkrrőőll..  AA  kköövveettkkeezzőő  ppáárr
ssoorr  aa  ttüünneetteekkeett,,  ééss  aazz  eellllááttáássrraa  vvoonnaattkkoozzóó  ttaannááccssookkaatt

ffooggllaalljjaa  öösssszzee  ((aa  MMeennttőősszzoollggáállaatt  aallaappjjáánn))::
A szén-monoxid könnyebb a levegőnél, tiszta formá-

ban színtelen, szagtalan gáz. Könnyen áthatol falakon,
földrétegen, mennyezeten. Keletkezhet a földgáz töké-
letlen égésekor (pl. szakszerűtlenül szerelt kazánok,
bojlerok, eldugult kémények esetén). A legtöbb véletlen
balesetet ez okozza. De tartalmaz szén-monoxidot a ki-

pufogógáz, széngáz, generátorgáz.
A mérgezés alattomos, mert a kezdeti tünetek sokszor

általánosak, sok más betegség okoz hasonló panaszokat
és a szén-monoxid mérgezés is utánozhat más kórképe-
ket. Ezért is gyakori, hogy a beteg nem gondol a mérge-
zésre, panaszait bagatellizálja. A gáz a légutakat nem
izgatja, így akadálytalanul belélegezhető. A mérgezés
sok esetben éjjel, alvás közben fordul elő és az érintet-
tek nem mindig ébrednek fel rá. A szén-monoxid bár-
milyen koncentrációban belélegezve mérgezést okoz,
mert 300-szor jobban kötődik a hemoglobinhoz (ez a
molekula szállítja a vérben az oxigént), mint az oxigén.

TTüünneetteekk  ((aa  bbeelléélleeggzzeetttt  ggáázz  kkoonncceennttrráácciióójjááttóóll  ffüüggggőő--
eenn))::  Halántéktáji lüktető fejfájás, szívdobogásérzés, szé-
dülés, hányinger, gyomorfájdalom, az alsó végtagon
kezdődő, majd kifejezettebbé váló izomgyengeség, ami
később bénulásba megy át. (Ebből adódik, hogy a mér-
gezett nem tud menekülni.) Zavart viselkedés, eszmé-
letvesztés, görcsroham, légzésbénulás, halál.

EEllllááttááss::  Abban az esetben, ha járásképtelen vagy esz-
méletlen beteget találunk, és szén-monoxid mérgezésre
gyanakszunk, fontos, hogy a beteg ellátása során saját
magunk védelmét tartsuk szem előtt. Ne lélegezzünk
abból a gáztérből, ahol a mérgezést gyanítjuk! Még a
helyiségbe lépés előtt vegyünk mély levegőt, lélegze-
tünket visszatartva szaladjunk be a szobába, nyissunk
ablakot, szellőztessünk. Újabb friss levegőt véve pró-
báljuk meg kihozni a beteget. Ezt követően: betegvizs-
gálat, amennyiben szükséges légútbiztosítás, lélegezte-
tés, újraélesztés. Mentőt (akár csak a gyanú esetén is)
minden esetben hívjunk! Mérgezés esetén veszélyezte-
tettebbek a csecsemők, gyermekek, várandós anyák, az
idősek és a légzési problémákkal küzdők. A szervezet
toleranciaszintje a szén-monoxidra egyénenként válto-
zó (tehát nem biztos, hogy azonos koncentrációnak ki-
tette személyek egyszerre lesznek rosszul). A téli fűtési
szezonban minden különösebb előzmény nélkül kez-
dődő fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, hányinger ese-
tén fel kell, hogy merüljön a szén-monoxid mérgezés
gyanúja, különösen akkor, ha többen lesznek rosszul… 

EEGGÉÉSSZZ  ÉÉVVBBEENN  AAZZ  ÖÖNNÖÖKK  BBIIZZTTOONNSSÁÁGGAA
ÉÉRRDDEEKKÉÉBBEENN!!  

CCssoonnggrráádd  MMeeggyyeeii  RRFFKK  BBűűnnmmeeggeellőőzzééssii  OOsszzttáállyy,,
RReennddőőrrssééggii  sseeggééllyyhhíívvóó::  110077,,  KKöözzppoonnttii  sseeggééllyyhhíívvóó::  111122,,

www.bulisbiztonsag.hu,,
TTEELLEEFFOONNTTAANNÚÚ::  0066//8800//555555--111111,,

barka@csongrad.police.hu

PoliceMail
a Csongrád Megyei

Rendõr-fõkapitányság hírlevele

Hogyan elõzzük meg
a zseblopások bekövetkeztét?
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FFeellhhíívvááss
A Kultúrházak Éjjel-Nappal programsorozat keretében
FFaarrssaannggii  sszzeemmüüvveegg--  ééss  áállaarrcckkéésszzííttőő  vveerrsseennyytt  hhiirrddeettüünnkk!!

Az elkészült munkákat várjuk
22001155..  ffeebbrruuáárr  1111..  nnaappjjááiigg,,  1166  óórrááiigg

a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegítő épületében
(6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2.)

AAzz  aallkkoottáássookkbbóóll  kkiiáállllííttáásstt  rreennddeezzüünnkk  22001155..  ffeebbrruuáárr  1133--áánn  ((ppéénntteekk)),,  aa  FFaalluuhháázzbbaann  1144  óórrááttóóll..  
A kiállított munkákra a helyszínen szavazni lehet.

EErreeddmméénnyyhhiirrddeettééss:: 22001155..  ffeebbrruuáárr  1144..  ((sszzoommbbaatt)),,  1111  óórraakkoorr  aa  FFaalluuhháázzbbaann..

FFAARRSSAANNGGII  ÁÁLLAARRCCKKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS  ÉÉSS
KKÉÉZZMMŰŰVVEESS  FFOOGGLLAALLKKOOZZÁÁSS

Várunk mindenkit sok szeretettel a KKuullttúúrrhháázzaakk  ÉÉjjjjeell--NNaappppaall programsorozat keretében megren-
dezendő álarckészítő verseny kiállítására és kézműves foglalkozásra!

.   .   .
FFAARRSSAANNGGII  ÁÁLLAARRCCKKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS

Helyszín: Csanyteleki Faluház/ Dátum: 2015.02.13. / Időpont: 14:00/ Belépési díj: Ingyenes
A farsangi álarckészítő versenyre érkezett alkotások kiállítása.

A helyszínen szavazni lehet a kiállított művekre.
EErreeddmméénnyyhhiirrddeettééss:: 22001155..0022..1144..  1111::0000

Az első három helyezett díjazásban részesül!
.   .   .

KKÉÉZZMMŰŰVVEESS  FFOOGGLLAALLKKOOZZÁÁSS
Helyszín: Csanyteleki Faluház/ Dátum: 2015.02.14. / Időpont: 9:00-11:00/ Belépési díj: Ingyenes

Kézműves foglalkozás keretében asztali tolltartó készítése papírból.
A foglalkozás után az álarckészítő verseny eredményhirdetése következik.

.   .   .
A rendezvény támogatója a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal.
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OLVASÓI OLDAL

POÉN sarok

A kalózok megtámadnak egy hajót. A kapitány szól
a hajósinasnak:

– Hozd ide a piros ingem!
A piros ingében végig az élen harcol, visszaverik a

kalózokat.
Legközelebb két hajónyi ellenséges kalóz jön, de a

kapitány megint csak a piros ingét kéri, nagy nehezen
megint visszaverik a kalózokat.

Kérdezik a matrózok, hogy miért mindig a piros
ingben harcol, erre azt mondja nekik, hogy így nem
látszik a vér, ha megsebesül, és ezért ők továbbra is
ugyanolyan bátran harcolnak.

A matrózok be is látják, milyen okos a kapitány.
Harmadszor viszont már egy 20 hajóból álló flotta

támadja meg őket. A kapitány szól a hajósinasnak:
– Hozd a barna nadrágom!

– Doktor úr! A beteg jobban van!
– Miből gondolja?
– Megszólalt.
– És mit mondott?
– Azt, hogy nagyon rosszul van.

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

BBaattyyuuss
ccssiirrkkeeccoommbb

HHoozzzzáávvaallóókk  bbaattyyuunnkkéénntt::
– 1 db csirke alsó- vagy felsőcomb,
– 1/4 fej hagyma feldarabolva,
– 1 gerezd fokhagyma feldarabolva,
– 1-1,5 szem krumpli,
– 1 szelet bacon,
– néhány darab aszalt paradicsom,
– 1 szelet sajt,
– 1 kiskanál szárított bazsalikom

(vagy 2-3 levél a frissből),
– só, bors.
EEllkkéésszzííttééss::
A combot enyhén sózzuk, borsozzuk, betekerjük a

baconbe. Egy nagyobb darab fóliát kiterítünk, rárakjuk a
húst, köré a hasábokra vágott krumplit, a hagymákat és a
paradicsomot, és a hús kivételével mindent sózunk, meg-
szórjuk a bazsalikommal, ráteszünk egy szelet sajtot. A fó-
liát becsomagoljuk. 

A batyukat tepsire rakjuk, és 200 fokos sütőben kb. 1 óra
alatt megsütjük. Az utolsó 10 percben grill fokozatra is állít-
hatjuk, hogy meg is piruljon.

JJóó  ééttvváággyyaatt!!
Forrás: www.mindmegette.hu
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