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Csanyi Hírmondó

Tájékoztatom a település lakosságát, hogy CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettee  22001155..  ffeebbrruuáárr  1133..  nnaapp--
jjáánn  rreennddkkíívvüüllii  üülléésstt  ttaarrttootttt,,  ahol 2 napirendi pontot tárgyalt az alábbiak szerint:

Az ülés 1. napirendi pontjaként az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló önkor-
mányzati rendelet-tervezet közmeghallgatás elé terjesztése és elfogadása volt a téma. Ennek tárgyában a polgármester és
a jegyző közös előterjesztésében benyújtott megváltozott jogszabályi hátteret, magát a költségvetés tervszámait, a rende-
let-tervezet szöveges és 22 táblázatba foglalt melléklete és 6 függeléke, továbbá a rendeletet megalapozó előzetes hatás-
vizsgálatában és a rendelet indokolásában írtakat tekintette át a képviselő-testület. Figyelemmel az ügyrendi, a pénzügyi
ellenőrző, foglalkoztatáspolitikai és településfejlesztési bizottság 2015. februári ülésén hozott, határozatába foglalt vélemé-
nyére, tárgyi napirendi pont dokumentumait változtatás nélkül alkalmasnak találta a közmeghallgatás elé történő terjesz-
tésre, melyet egyhangú szavazással határozatába rögzített.

A képviselő-testület az ülés 2. napirendi pontjaként tárgyalta az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról és igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az előzetes hatásvizsgálat, az indokolás és a jegy-
zői előterjesztésben írtakat, melyet az önkormányzat 2 bizottsága előzetes véleményére, az Alsó- Tisza-vidéki Környezet-
védelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jóváhagyó véleményére alapozva alkalmasnak ítélt változtatás nélküli elfoga-
dásra és közmeghallgatás elé terjesztésre. Ezen napirendi pont keretében adott felhatalmazást a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást végző FBH-NP Közszolgáltatási Nonprofit Kft. és az önkormányzat közötti (egységes szerkezetbe foglalt)
szerződés aláírására a polgármester úr számára. 

Közmeghallgatás keretében, annak 1. napirendi pontjaként a képviselő-testület megalkotta 1/2015. (II. 13.) önkormány-
zati rendeletét, megfelelve az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában írt eljárásrendnek. Az önkormányzat
és a hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló jogszabályban a településen zajló szennyvízberuházásnak tudható be, hogy
halmozottan megjelenő önkormányzati bevételi és kiadási eredeti előirányzatai összege: 11..005566..559922  EE  FFtt..  Az önkormányza-
ti hivatal idei évi költségvetési bevételi és kiadási eredeti előirányzata 9999..443333  EE  FFtt..  Az önkormányzat a költségvetésbe kül-
ső finanszírozási elemeket (hitelfelvétel) nneemm  vveesszz  iiggéénnyybbee.. Kiemelésre érdemes, hogy mind az önkormányzat, mind az
önkormányzati hivatal kkööllttssééggvveettééssii  eeggyyeennssúúllyyaa  bbiizzttoossííttootttt,,  a Társulás fenntartásába adott önkormányzati nevelési és szo-
ciális intézmények működtetése zavartalan, hiány előfordulása esetére az önkormányzat működési keretéből kiegészítő
támogatás nyújtására alapot képezett. A helyi civil szervezetek az elmúlt évek gyakorlatához hasonló nagyságrendben ré-
szesülnek pályázati eljárás keretében önkormányzati támogatásban. 

A közmeghallgatás 2. napirendi pontjaként egyhangú szavazással fogadta el a testület az önkormányzat hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletet és a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási szerződést. 

Ehhez a napirendi ponthoz csatlakozva adott tájékoztatást a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző kft. képvise-
lője a vonatkozó hatályos jogszabályban foglaltak végrehajtása módjáról. Konkrétan az elkülönített (szelektív) hulladék
gyűjtése módjáról (közszolgáltató által zsákban, térítésmentesen biztosítottan) és az elkülönítve gyűjtött hulladékok fajtá-
iról (fém, papír, műanyag csomagolóanyagok), továbbá a begyűjtési időszakról (kéthetente) a kukákban gyűjtött háztartá-
si vegyes hulladék szállításáról, amely az elkülönítetten gyűjtött hulladék szállításáról eltérő időpontban fog történni. To-
vábbi információt a közszolgáltató e kiadvány külön rovatában szolgáltat.

A közmeghallgatás 3. napirendi pontja keretében a településen folyó szennyvízelvezetés és tisztítás beruházás kivitele-
zéséről adott tájékoztatást a KÉSZ Zrt. képviselője és a közműves háztartási szennyvíz-csatornahálózat üzemeltetője az Al-
földvíz Zrt. képviselője, melyről e kiadvány külön rovatában adnak bővebb információt. 

A Képviselő-testület február 26. napján rendkívüli ülést tartott, ahol 4 napirendi pontot tárgyalt, melyet az Ügyrendi, a
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság február 23. napján tartott ülése napirendje ke-
retében véleményezett és változtatás nélkül terjesztett be elfogadásra, az alábbiak szerint.

(folytatás a 2. oldalon)

Jegyzõi tájékoztató

Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselõ-testülete ülésérõl
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(folytatás a címoldalról)
Az ülés 1. napirendje keretében tárgyalta a testület és változtatás nélkül elfogadta az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati

Társulás fenntartásában működő szociális intézményekre (a Tömörkényi székhelyű Gondozási Központ Rózsafüzér Szo-
ciális Otthonra és a Csanyteleki Remény Szociális Alapszolgáltató Központra) vonatkozó társulási döntést, a két önkor-
mányzati bizottság előzetes elfogadó véleményét. A rendelet-tervezetet (annak mellékleteivel együtt) Tömörkény Község-
és Felgyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadásra javasolta. A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete is tárgyalta és egyetértett a beterjesztett önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltakkal, an-
nak előzetes hatásvizsgálata, indokolása és előterjesztése változtatás nélküli elfogadásával, – a társulás székhely települé-
se általi – önkormányzati rendeletbe foglalásával. Ennek ismeretében alkotta meg a képviselő-testület a személyes gon-
doskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati
rendeletét, amely 2015. április 01. napján lép hatályba, kihirdetése 2015. február 26. napján a Csanyteleki Polgármesteri Hi-
vatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 

Az ülés 2. napirendi pontjaként vitatta meg a testület az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, gyermekjó-
léti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja mértékéről szóló önkormányzati rendeletét, melyet a
két önkormányzati bizottság és a Csanytelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete is támogatott. A ren-
delet 2015. március 1. napjával lépett hatályba. A rendeletben lényeges változást nem jelent – a központi jogalkotó által be-
vezetett - új ellátási forma, mivel az eddigi önkormányzati segély fogalmi körébe sorolt, a település polgármestere által
(átruházott hatáskörben) elbírált szociális rászorultságtól függő ellátások (régi nevén átmeneti segély, temetési segély,
gyermekvédelmi rendkívüli támogatás) tartalma, az arra jogosító feltételek és összegek nem szigorodtak, viszont elneve-
zése települési támogatásra változott. Kibővül viszont a kötelező rendkívüli települési támogatási kör (amely alkalman-
ként adható) a rendszeres települési támogatásra való jogosultsági feltételek szabályozásával akként, hogy lakásfenntar-
tási támogatás címén eddig folyósított szociális ellátás nem központi, hanem ezen önkormányzati rendeletben meghatá-
rozott feltételek szerint a település jegyzője (átruházott hatáskörben) által természetbeni ellátás formájában juttatott támo-
gatásként jelenik meg, amely módot a védendő fogyasztói státusz közszolgáltatóknál való fenntartására. Továbbra is ki-
zárólag természetbeni ellátásként állapítható meg e támogatás, tehát a megadott közszolgáltató számlájára való havi át-
utalással valósul meg annak biztosítása.  A képviselő-testület átruházta hatáskörét a település polgármesterére a közteme-
tésre való jogosultság megállapítása feladatkörben, valamint annak visszatérítése alóli mentesítés joga gyakorlására vo-
natkozóan. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosító feltételek szintén nem szigorodtak, viszont az igénybe ve-
hető támogatások köre bővült. A gyermekétkeztetés igénybevétele után az óóvvooddaaii és áállttaalláánnooss  iisskkoollaaii  ééttkkeezzééss  sszzüüllőő  áállttaall
((nnyyeerrssaannyyaagg  uuttáánn))  aa  sszzoollggáállttaattáásstt  nnyyúújjttóó  sszzáámmáárraa  ffiizzeetteennddőő  ttéérrííttééssii  ddííjj  öösssszzeeggee  ttoovváábbbbrraa  iiss  vváállttoozzaattllaann,,  tteehháátt  aazz  iiddeeii  éévvbbeenn
sseemm  eemmeellkkeeddeetttt,, viszont az étkeztetést biztosító KÉBSZ Kft. általi üzemeltetési költségek növekedése miatt a rezsiköltség
összege nőtt (70 %-ra + ÁFA), melyet az önkormányzat költségvetéséből fizet meg a szolgáltató számára.

Az ülés 3. napirendi pontjaként tárgyalta a képviselő-testület és a pénzügyi ellenőrző, foglalkoztatáspolitikai és telepü-
lésfejlesztési bizottság véleményét figyelembe véve változtatás nélkül elfogadta az önkormányzat 100 %-os tulajdonában
lévő KÉBSZ Kft. által nyújtott a közétkeztetés térítési díjainak emelésére vonatkozó előterjesztésben foglaltakat, amelyet a
testület a szolgáltató által beterjesztett önköltségszámítására alapozott. A változtatást elsősorban az indokolja, hogy az el-
múlt évben érvényes szabályozás értelmében az állami költségvetésből a rezsiköltség nyersanyag költségéhez viszonyított
mértéke nneemm  lleehheetteetttt  mmaaggaassaabbbb  6600  %%--nnááll,,  függetlenül attól, hogy a valós, tényleges költségek ezt a mértéket lényegesen
meghaladták. Az önköltségszámítás alapján aa  rreezzssiikkööllttsséégg  sszziinnttjjee  7755  %%,,  amely így 15 %-os veszteséget okozott a szolgál-
tatónak. Az étkezési kategóriákon belül a kküüllssőőss  ((vveennddéégg))  ééttkkeezztteettééss  eebbéédd  nnyyeerrssaannyyaagg  nnoorrmmáájjáánnaakk  eemmeellééssee  eellkkeerrüüllhheetteett--
lleenn,, de nem megfizethetetlen adagáron értékesíthető.  A szociális étkeztetés (bentlakásos intézményi ellátás és a „kihordó-
sok”, továbbá a gyermekétkeztetés (óvodai, iskolai) rezsiköltsége csökkenését az önkormányzat által a közfoglalkoztatás
keretében előállított zöldségfélék konyhának való „ingyenes” átadása (1.246.000.- Ft értékben) csökkentette a szolgáltató
veszteségét. A megváltozott térítési díjak 2015. március 01. napján léptek hatályba.

A képviselő-testület az ülés 4. napirendi pontjaként tárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz be-
gyűjtése közszolgáltatás megszervezése tárgyában kiadott törvényességi felhívásban foglaltakat, melyet határozatába rög-
zítve – 2 önkormányzati bizottság véleményét is figyelembe véve – jóváhagyott. Közismert, hogy településünk belterüle-
tén folyik a közműves szennyvíz beruházás, viszont a külterületen szippantásos módszerrel kellene begyűjteni a háztar-
tási szennyvizet és a befogadó tisztító telepre (Szeged) kellene beszállítani. A képviselő-testület az elmúlt évben kétízben
írt ki közbeszerzési eljárást, amely ajánlattevő hiányában eredménytelen lett, így a feladat ellátására az önkormányzat nem
tudott közszolgáltatási szerződést kötni. Minden elvárható módon igyekeztünk eleget tenni a központi jogalkotó jogsza-
bályba foglalt követelményének, de tőlünk független körülmények miatt megoldhatatlan a közszolgáltatás önkormányza-
ti rendeletbe foglalt módon való megszervezése. A képviselő-testület határidő hosszabbítás iránti kérelmet terjesztett elő,
és bízik a központi illetékes szervektől régóta várt kezdeményezésünkre való támogatás megnyilvánulásában.

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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Tájékoztatom Önöket arról, hogy a képviselő-testület 2015. február 13. napján rendkívüli ülést tartott, amelyen tárgyal-
ta, és 337799..660033..--  FFtt  áállllaammii  kköözzppoonnttii  kkööllttssééggvveettééssbbőőll,,  vvaallaammiinntt a helyi öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  22001155..  éévvii  kkööllttssééggvveettéésséébbőőll  ttáámmooggaattááss--
kkéénntt  ááttaaddootttt  7700..000000..--  FFtt  összeggel változtatás nélkül elfogadta a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi
költségvetését. Melyet összesen 444499..660033..--  FFtt  bbeevvéétteellii  ééss  kkiiaaddáássii  eerreeddeettii  eellőőiirráánnyyzzaattttaall  hhaaggyyootttt  jjóóvváá  akként, hogy minden re-
zsiköltségét a helyi önkormányzat 2015. évi saját költségvetéséből finanszírozza.

A képviselő-testület 2015. február 26. napján – szintén rendkívüli ülés keretében – 2 napirendi pontot vitatott meg. Az 1.
napirendi pontként a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet véleményezte és változtatás nélküli tartalommal egyetértési jogát
gyakorolva javasolta annak elfogadását, továbbá önkormányzati rendeletbe foglalását.

Az ülés 2. napirendi pontjaként tárgyalta és egyetértő véleményével támogatatta az önkormányzat által nyújtott szociá-
lis ellátásokról, gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja mértékéről szóló önkor-
mányzati rendelet-tervezetében foglaltakat.

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

Rendkívül fontos a település érintett lakossága körében
annak ismerete, hogy mikor milyen munkafázis zajlik, ki-
nek mi a feladata, milyen szolgáltatás jár ingyen, mi az a té-
tel, amelyet az érintettnek kell fizetnie. Továbbá: hogyan
kell eljárni ahhoz, hogy az elkészült hálózati lekötések utá-
ni belső házi rákötések szabályosan, a hatályos vonatkozó
jogszabályoknak megfelelve készüljenek el, annak kivitele-
zésében aki erre a beruházáson belül hivatott, a rendszer
működtetéséhez kialakítandó elektromos-hálózat műszaki
tartalma szabványos legyen, hivatalosan dokumentált,
mert ezek hiányában az üzemeltető a műszaki átadás- átvé-
telt követően nem tudja sem a hálózatot, sem a tisztító mű-
vet szakmai elvárásnak megfelelően működtetni. Rengetek
olyan kérdés merül fel, amelyet csak időrendi sorrendbe
szedve érdemes megválaszolni, viszont az ütemezés egy
előremutató, kalkulálható kérdés. Jelenleg a szennyvíz-csa-
tornahálózat gerincvezetékének kiépítése és az arra ráköté-
si jogosultsággal bíró belterületi lakóingatlanok területén,
annak telekhatárától mért 1 méteres távolságon belül, az in-
gatlan tulajdonosa által a tervlapon bejelölt területen való
lefektetése, a műanyagtároló helyének kialakítása zajlik, al-
vállalkozók bevonásával, az ingatlantulajdonos számára té-
rítésmentesen. Sajnos a településünket évek óta sújtó belvíz
nem kedvez a terveknek megfelelő kivitelezésnek, mivel
több helyen okozott kárt és érdeksérelmet, melyet a kivite-
lezést végzők igyekeznek enyhíteni, de megszüntetni önhi-
bájukon kívül nem képesek. Minden érintett megértő köz-
reműködésére számítunk annak érdekében, hogy települé-
sünk önkormányzata a környezetvédelmi előírásoknak ha-
táridőn belül meg tudjon felelni és elkerülje az esetleges
mulasztásból eredő szankciókat. Kérem Önöket, hogy fo-
lyamatosan tájékozódjanak egyrészt az önkormányzat hon-

lapján külön erre a beruházásra létrehozott oldalon, továb-
bá személyesen az ügyfélszolgálatot tartó kivitelező képvi-
selőjénél, és természetesen polgármester úr és én is szívesen
állunk rendelkezésükre olyan kérdésekben, amelynek el-
döntése hatáskörünkbe tartozik. Minden alkalmat megra-
gadunk arra, hogy Önöket kellő időben és módon tájékoz-
tassuk a kivitelezés munkafolyamatáról és az Önöktől el-
várt feladatok végrehajtása mikéntjéről akár névre szólóan
kiküldött értesítésben, akár az üzemeltető által írásban ki-
adott tájékoztató érintettek számára a Hírmondóban való
eljuttatásával, melyben foglaltak betartása közös érdekünk.
A gerinchálózat kiépítése és az arról való lekötés több he-
lyen is érinthet közterületre kiültetett gyümölcsfát, dísznö-
vényt, fát, bokrot és virágágyást, amelyben okozott kárt an-
nak megtérítése nélkül kötelesek vagyunk közösségi cél
megvalósítása érdekében elviselni, ezért kérem az érintet-
tek közreműködését abban, hogy ne akadályozzák meg az-
zal a kivitelezést, hogy nem engedik meg a lakóházuk előt-
ti közterület „feltúrását”, tönkretételét. A beruházás terve-
zőjének megbízottja kapcsolattartóként (megbízólevéllel,
kitűzővel) jelenik meg a kivitelezőkkel együtt az érintett in-
gatlan tulajdonosánál, akinek feladata, hogy rögzítse a
munkafolyamatot és tájékoztatást adjon az érintett számára
az aktuális munkafolyamat ütemezéséről. 

Köszönöm együttműködésüket és megértésüket!
Tisztelettel:

KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

1. Csanytelek vízműrendszerét 2014. 01. 01-e óta az Al-
földvíz Zrt. üzemelteti, azon belül az orosházi központú 3.
sz. Területi Divízió.

(folytatás a 4. oldalon)

Tájékoztató
a szennyvíz-beruházásról
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(folytatás a 3. oldalról)
Csanytelek vízellátásáért a Divízión belül közvetlenül a

Csongrádi üzemmérnökség felel, az üzemeltetést közvetle-
nül az üzemmérnökség eszköz és dolgozói állományával
végezzük.

2. A településen most kiépülő másik víziközmű-rendszer
majdani üzemeltetését, magát a közüzemi szennyvízszol-
gáltatást az önkormányzattal kötött bérleti és üzemeltetési
szerződés alapján szintén az erre feljogosított, szakmai jo-
gosítványokkal rendelkező Alföldvíz Zrt. fogja végezni.

3. A megépült művek, maga a teljes szennyvíz-közmű-
rendszer az ellátásért felelős önkormányzat tulajdonába fog
kerülni, és ott is marad, pusztán az üzemeltetést, szolgálta-
tást bízza szakcégre.

4. Az épülő szennyvízrendszer alapvetően 3 nagy egység-
re bontható:

4.1.  A szennyvíztisztító-telep
4.2. A települési szennyvízgyűjtő-elvezető rendszer (ez a

szennyvízteleptől az egyes ingatlanokon belül kiépített há-
zi beemelő-egységekig bezárólag terjedő szakasz, ill. mű-
szaki tartalom)

4.3. Az ún. házi rendszer (a telekhatáron belül letelepített
aknától a mostani házi csatornáig terjedő csatornaszakasz).

5. Az első két műszaki egység vonatkozásában a lakos-
ságnak nincs dolga, azt a projekt, ill. a kivitelező „kezeli”,
azaz megépíti, és ami fontos: a munkálatok megfelelő, terv
szerinti minőségét alapvetően a mérnökszervezet (de a ké-
sőbbi üzemeltető szervezet, az Alföldvíz Zrt. is) ellenőrzi,
és csak megfelelő próbák, minősítések után történhet majd
meg az üzembe helyezés.

6. A harmadik műszaki egység, az ingatlanon belüli ún.
házi csatorna alapvetően nem a projekt része, de ennek a
rendszernek a megfelelő szakmai színvonalú megépítése
(ellenőrzése és átvétele) pont olyan fontos, mint az említett
első két rendszerelemé.

77..  AA  hháázzii  rreennddsszzeerr  ééppííttééssee,,  ééppíítttteettééssee  aa  ffeellhhaasszznnáállóó,,  iinnggaatt--
llaannttuullaajjddoonnooss  ffeellaaddaattaa  lleesszz,,  ddee  aazz  eellőőzzőőeekkbbeenn  iiss  lleeíírrttaakk  sszzee--
rriinntt,,  nnaaggyyoonn  ffoonnttooss,,  hhooggyy  eezz  iiss  mmeeggffeelleellőő  aannyyaaggbbóóll,,  ééss  mmeegg--
ffeelleellőő  sszzíínnvvoonnaalloonn  kkéésszzüülljjöönn  eell!!

88..  AA  HHÁÁZZII  CCSSAATTOORRNNAARREENNDDSSZZEERR  MMUUNNKKÁÁLLAATTAAII--
HHOOZZ  SSEENNKKII  NNEE  FFOOGGJJOONN  MMÉÉGG  HHOOZZZZÁÁ!!  

99..  MMiinnddeenn  eeggyyeess  éérriinntteetttt  iinnggaattllaannttuullaajjddoonnooss  kkeellllőő  iiddőőbbeenn
mmeegg  ffooggjjaa  kkaappnnii  aazztt  aazz  íírráássooss  AAllffööllddvviizzeess  sszzoollggáállttaattóóii  „„eell--
iiggaazzííttáásstt””,,  hhooggyy  mmiikkoorrttóóll  ééppíítthheett,,  mmiillyyeenn  eelljjáárráássrreennddddeell,,
mmiillyyeenn  aannyyaaggggaall  ééss  mműűsszzaakkii  ttaarrttaalloommmmaall..

1100.. NNyyoommaattéékkkkaall  kkéérrüünnkk  mmiinnddeennkkiitt,,  hhooggyy  aa  hháázzii  vveezzeettéékk
ééppííttéésséévveell  kkaappccssoollaattooss  kköövveetteellmméénnyyeekkeett,,  eelljjáárráássrreennddeett vvee--
ggyyee  mmiinnddeennkkii  kkoommoollyyaann,,  mmeerrtt  aa  hháázzii  ccssaattoorrnnaa  mmeeggffeelleellőő
mműűsszzaakkii  sszzíínnvvoonnaallúú  mmeeggééppííttéésséétt,,  ééss  bbeeeemmeellőő  eeggyyssééggrree  ttöörr--
ttéénnőő  rráákköötthheettőőssééggéétt  mmii,,  sszzoollggáállttaattóó  ffooggjjuukk  ((ccssaakk))  eelllleennőőrriizz--
nnii,,  iillll..  eennggeeddééllyyeezznnii..  EEnnnneekk  ffoonnttoossssáággaa  mmiiaatttt  rraaggaasszzkkoodduunnkk
aa  mmaajjdd  íírráássbbaann  ááttaaddootttt  eelljjáárráássrreennddii  ééss  mműűsszzaakkii  kköövveetteellmméé--

nnyyeekk  mmaaxxiimmáálliiss  bbeettaarrttáássááhhoozz,,  ééss  ccssaakk  aazz  aabbbbaann  ffooggllaallttaakk  tteell--
jjeess  kköörrűű  bbeettaarrttáássaa  eesseettéénn  áállll  mmóódduunnkkbbaann  aa  rráákkööttéésstt  eennggeeddéé--
llyyeezznnii,,  eeggyybbeenn  aazz  aakkttuuáálliiss  iinnggaattllaannrróóll  aa  sszzeennnnyyvviizzeett  „„eellsszzááll--
llííttaannii””..

1111.. „„EEllsszzáállllííttááss..””  AAzz  AAllffööllddvvíízz  ZZrrtt..,,  mmiinntt  kköözzüüzzeemmii  sszzooll--
ggáállttaattóó  aazz  eellőőíírráássookk  sszzeerriinntt  bbeeüüzzeemmeelltt  kköözzüüzzeemmii  sszzeennnnyyvvíízz--
rreennddsszzeerreenn  kkeerreesszzttüüll  ffooggaaddjjaa,,  ééss  sszzáállllííttjjaa  eell  aazz  eellőőíírráássaaiinnkk
sszzeerriinntt  mmeeggééppíítteetttt  ééss  rrááccssaattllaakkoozzootttt  ééss  áállttaalluunnkk  ááttvveetttt  hháázzii
rreennddsszzeerreekkbbőőll  aazz  iinnggaattllaann  kkoommmmuunnáálliiss  sszzeennnnyyvviizzéétt..  

1122.. AAhhooll  nneemm  ééppüüll  aa  tteelleeppüülléésseenn  ccssaattoorrnnaarreennddsszzeerr  ééss  ttoo--
vváábbbbrraa  iiss  úúnn..  kkiihhoorrddáássooss  mmóóddoonn  ttöörrttéénniikk  aazz  iinnggaattllaannii
sszzeennnnyyvvíízz--eellttáávvoollííttááss  ((sszziippppaannttaattááss)),,  aazz  aa  sszzoollggáállttaattáásstt
((sszziippppaannttááss))  nneemm  kköözzüüzzeemmii  sszzoollggáállttaattááss,,  eezztt  aa  tteevvéékkeennyysséé--
ggeett  nneemm  aazz  AAllffööllddvvíízz  ffooggjjaa  vvééggeezznnii..  ((EEzzeenn  iinnggaattllaannookkrróóll
sszziippppaannttootttt  kkoommmmuunnáálliiss  sszzeennnnyyvviizzeett  vviisszzoonntt  aa  mmoosstt  lléétteessüü--
llőő  sszzeennnnyyvvíízztteelleepp  tteerrmméésszzeetteesseenn  ffooggaaddjjaa,,  hhiisszz  aazz  eerrrree  aa
mmeennnnyyiissééggrree  iiss  ééppüülltt..))

1133.. MMéégg  eeggyy  ffoonnttooss  kkéérrddééss::  aammeennnnyyiibbeenn  aa  ccssaattoorrnnáábbaa  bbee--
kkaappccssoolltt  iinnggaattllaannookk,,  iillll..  ffeellhhaasszznnáállóókk  nneemm  aa  tteelljjeess  iinnggaattllaannii
vvíízzffooggyyaasszzttááss  uuttáánn  sszzeerreettnnéénneekk  ccssaattoorrnnaaddííjjaatt  iiss  ffiizzeettnnii,,  úúggyy
kkéétt  mmeeggoollddááss  kköözzüüll  vváállaasszztthhaattnnaakk::

1133..11  KKéérreellmmeezziikk  aa  sszzoollggáállttaattóóttóóll  aa  llooccssoolláássii  kkeeddvveezzmméénnyytt,,
aammii  aazztt  ffooggjjaa  jjeelleenntteennii,,  hhooggyy  aa  jjooggsszzaabbáállyy  sszzeerriinntt  mmeegghhaattáá--
rroozzootttt  llooccssoolláássii ––  mmáájjuuss  0011  ééss  sszzeepptteemmbbeerr  3300  kköözzööttttii  ––  iiddőő--
sszzaakkbbaann  aa  sszzoollggáállttaattóó  ccssöökkkkeennttii  1100  %%--kkaall  aazz  iinnggaattllaannii  vvíízzffoo--
ggyyaasszzttáássuukkaatt..  EEzzeenn  1100  %%--kkaall  ccssöökkkkeenntteetttt  mmeennnnyyiisséégg  lleesszz  llee--
sszzáámmlláázzvvaa  sszzeennnnyyvvíízzmmeennnnyyiissééggkkéénntt,,  aazz  iinnggaattllaannii  sszzáámmlláá--
zzootttt  vvíízzmmeennnnyyiisséégg  aazz  tteerrmméésszzeetteesseenn  aa mméérrőőbbeenn  mmeeggjjeelleennőő
tteelljjeess  iiddőősszzaakkii  vvíízzmmeennnnyyiisséégg..

1133..22  MMáássiikk  mmeeggoollddááss,,  hhooggyy  llooccssoolláássii  mméérrőőtt  sszzeerreelltteettnneekk
ffeell..  ((EEnnnneekk  rréésszzlleetteeiirrőőll  aazz  AAllffööllddvvíízz  hhoonnllaappjjáánn,,  aazz  üüzzlleettsszzaa--
bbáállyyzzaattáábbaann,,  vvaaggyy  mműűsszzaakkii  üüggyyffééllsszzoollggáállaattáánnááll  ttuuddhhaattnnaakk
mmeegg  bbőővveebbbbeett..  IIllll..  aammiikkoorr  aakkttuuáálliiss  lleesszz,,  aa  hheellyyii  úújjssáággbbaann  iiss
llee  ffooggjjuukk  íírrnnii  aa  sszzüükkssééggeess  eelljjáárráássrreennddeett,,  rréésszzlleetteekkeett..))

1144.. LLéénnyyeeggeess  ddoolloogg,,  hhooggyy  aa  mmeeggééppíítteetttt  ééss  üüzzeemmbbee  hheellyyee--
zzeetttt  ccssaattoorrnnáárraa  lleeggkkééssőőbbbb  33  hhóónnaappoonn  bbeellüüll  „„éérrddeemmeess”” rráá--
kkööttnnii,,  mmeerrtt  aa  jjooggsszzaabbáállyy  úúggyy  rreennddeellkkeezziikk,,  hhooggyy  aakkii  eezztt  nneemm
tteesszzii,,  aazz  aa  9900..  nnaappttóóll  aazz  eellffooggyyaasszzttootttt  iinnggaattllaannii  vvíízzmmeennnnyyii--
sséégg  uuttáánn  ttaallaajjtteerrhheellééssii  ddííjjaatt  ffiizzeett,,  aammii  11880000  FFtt  mm33--eennkkéénntt..

AAzzéérrtt  íírrjjuukk,,  hhooggyy  lleeggkkééssőőbbbb,,  mmeerrtt  eeddddiigg  „„bbüünntteettlleenn””  aa  rráá
nneemm  kkööttééss..

DDee  aa  pprroojjeekktt  ssiikkeerreessssééggee,,  aa  sszzeennnnyyvvíízztteelleeppii  pprróóbbaaüüzzeemm  llee--
ffoollyyttaatthhaattóóssáággaa  ––  aannnnaakk  mmeeggffeelleellőő,,  eellvváárrtt  hhaattáássffookkúú  mműűkköö--
ddéésséénneekk  kkiipprróóbbáálláássaa  ––  mmiiaatttt  aazz  iinnggaattllaannii  rráákkööttéésseekkrree  jjóóvvaall
kkoorráábbbbaann  sszzüükksséégg  vvaann//lleesszz,,  mmiinntt  aa  tteelljjeess  tteelleeppii  üüzzeemmbbee  hhee--
llyyeezzééss..  

1155..  AA  ccssaattoorrnnaasszzoollggáállttaattááss  eelllleennéérrttéékkee,,  aa  mmaajjddaannii
ccssaannyytteelleekkii  ccssaattoorrnnaaddííjj  jjeelleennlleegg  nneemm  iissmmeerrtt..  AA  ddííjjaatt  aazz  iilllleettéé--
kkeess  mmiinniisszztteerr  ffooggjjaa  mmeegghhaattáárroozznnii  aazz  EEnneerrggeettiikkaaii  ééss  KKöözzmműű--
sszzaabbáállyyoozzáássii  HHiivvaattaall  jjaavvaassllaattáárraa..

Üdvözlettel: KKrriizzssáánn  GGyyöörrggyy
((DDiivvíízziióóvveezzeettőő Alföldvíz Zrt.)

Az FBH-NP közszolgáltató Nonprofit Kft. Csanyteleken
is bevezeti a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A
lakosság részére erre a célra rendszeresített 120 literes
szelektív hulladékgyűjtő zsákokat biztosít a szolgáltató,
amelyet külön gyűjtőjárat szállít el kéthetente. A zsákokba
az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek: mműűaannyyaagg
(pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag

zacskó, reklámtáska, PP, HDPE jelzésű flakonok stb.), ppaappíírr
(pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék tiszta cso-
magolópapír stb.), fféémm (pl. alumínium italos doboz, tiszta
alufólia, öblített fém konzerves doboz stb.). A szolgáltatás,
illetve a zsákok nem jelentenek további költséget az
ügyfelek számára.

Forrás: FBH-NP közszolgáltató Nonprofit Kft.

Házhoz menõ szelektív hulladékszállítás Csanyteleken
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EEzzeennttúúll  mmáárr  hheettii  33  eeddzzéésssseell  vváárrjjaa a Faluház a mozogni vá-
gyókat. 2015. február 12-én Veres Irén edző megtartotta az
első alakformáló aerobic edzést. A mozgásforma sajátossá-
ga a flexibar (rezgőrúd) használata. Minden kedden 17-18
óra között Nippon Zengo, szerdánként 18-20 óra között jó-
ga, míg csütörtökönként 17-18 óra között alakformáló aero-
bic edzésen vehetnek részt az érdeklődők.

Alakformáló Aerobic:

RReennddsszzeerreess  ssppoorrttpprrooggrraammookk  aa  FFaalluuhháázzbbaann
kedd 17:00 - 18:00 Nippon Zengo
szerda 18:00 - 20:00 Jóga
csütörtök 17:00 - 18:00 Alakformáló aerobic
AA  KKuullttúúrrhháázzaakk  ÉÉjjjjeell--  NNaappppaall országos programsorozat

keretein belül 2015. február 13-án megrendezett farsangi ál-
arckészítő versenyre 45 mű érkezett. A munkák közül az el-
ső három helyezett részesült díjazásban. A nyertesek:

I. helyezett: Kovalcsik Odett elefántos álarca. II. helyezett:
Zsótér Alexandra flitteres lila álarca. III. helyezett:
Lekrinszki Brenda piros kalapos álarca.

22001155..  ffeebbrruuáárr  1133..--áánn  üünnnneeppééllyyeess keretek között került sor
a településünkön zajló szennyvíz beruházás alapcső letéte-
lére, annak dokumentálása az önkormányzat honlapján
megtekinthető.

PPrrooggrraammssoorroozzaatt  kkeerreettéénn  bbeellüüll,, 2015. február 14-én meg-
tartott kézműves foglalkozáson 9 fő vett részt. Minden
megjelentnek köszönjük a foglalkozáson való részvételét!

KKüürrttöösskkaallááccss  vváássáárrlláássáárraa nyílik lehetőség 2015. március 4-
én a Faluházban, 13:30-14:30 óra között.

AA  kkééppvviisseellőő--tteessttüülleett  kköözzmmeegghhaallllggaattáásstt  ttaarrttootttt a Faluház-
ban 2015. február 13-án, 16 és 18 óra között. Az önkormány-
zat nyilvános ülésén 70 fő vett részt, ahol 2 önkormányzati
rendeletet fogadott el a testület és 2 tájékoztatást hallgatott
meg a település szelektív hulladékgyűjtése bevezetéséről és
településen folyó szennyvíz beruházás jelenlegi munkafázi-
sairól.

SSzzíínneessbbee  ööllttöözzöötttt  aa  FFaalluuhháázz.. A téli, hópelyhes díszítést fel-
váltotta a tavaszi virágok szín-kavalkádja. A díszek elkészíté-
sében segítségünkre voltak a nappali ellátásban részt vevő
klubtagok is. Köszönjük munkájukat!

MMiinntt  mmiinnddeenn  éévvbbeenn,, 2015. évben is közművelődési sta-
tisztikai jelentésben adunk számot az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Kulturális Statisztikai Rendszerében a Falu-
házban folyó rendezvényekről, melynek határidőn belül
tettünk eleget.

CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa pályázatot nyújtott
be a Magyar Népművelők Egyesülete „Közművelődési
szakmai innovációs pályázat” kiírása kapcsán. A pályázat
célja olyan új, a közművelődés keretei között zajló művelő-
dési formák, alkalmak létrehozása és fejlesztése, melyek cél-
közönsége az ifjúsági korosztály. Számukra bővítenénk a
közművelődési szolgáltatások körét, és új művelődési lehe-
tőségeket teremtenénk a fiatalok számára.

FFeebbrruuáárr  1166..--áánn  aa  kkiivviitteelleezzőő megkezdte településünk
belterületén a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését az
Ady Endre, Árpád, Bercsényi, Botond, Arany János,
Nagy Imre, József Attila utcák érintett ingatlanain. A
munkálatokat szombat, vasárnap is végzi a kivitelező
folyamatos ellenőrzés mellett. 

FFeebbrruuáárrbbaann  mmáárr  ssookkaann eleget tettek az általam előző
Hírmondó számában közzétett adatszolgáltatásnak,
amely lehetővé teszi EBNYILVÁNTARTÁS felvételét,
folyamatos vezetését. Köszönöm együttműködésüket és
kérem, hogy aki még nem nyújtotta be adatlapját, amint
módja van rá, tegye meg.

FFeebbrruuáárr  2288..  nnaappjjáávvaall  jjooggsszzaabbáállyybbaann meghatározott
módon megtörtént a szociális hatáskör eddigi jegyzői
feladatok átadás-átvétele nyilvántartása zárása, a
Csongrádi Járási Hivatal számára átadandó iratanyagok
rendszerezése. Bővebben külön tájékoztatóban adok
számot.

KKöözzffooggllaallkkoozzttaattááss  kkeerreettéébbeenn településünkön 20 fő
részvételével település-karbantartóképzés folyik. Már-
cius elejétől további 4 közfoglalkoztatási program indul
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, START Ráépü-
lő mezőgazdaság, START Ráépülő belvízelvezetés,
START Ráépülő belterületi közutak karbantartása elne-
vezéssel.

AA  RReemméénnyy  SSzzoocciiáálliiss  AAllaappsszzoollggáállttaattóó  KKöözzppoonntt
(Csanytelek, Kossuth u. 33. sz.) szakmai gyakorlati
helyként közreműködik 2015. január 30. napjától 2015.
március 30. napjáig a Nomina 3 P Termelő, Kereskedel-
mi és Oktatási Zrt. által kötött keretszerződés alapján, a
családellátó T216TK1406041 kódszámú képzésben rész-
tevő hallgatók számára. 

KKöözztteerrüülleett  ffeellüüggyyeellőőii  kkééppzzéésseenn vesz részt a hivatal
köztisztviselője, aki jogosultságot szerez a településen
felszerelt, de üzembe még nem helyezett térfigyelő ka-
mera rendszerének kezelésére, amely javíthatja a tele-
pülés közbiztonsági helyzetét.

FFeebbrruuáárr  1188..  nnaappjjááttóóll  mmeeggkkeezzddőőddöötttt (az önkormányzat
helyi adó beszedése érdekében) az adóértesítők kézbesí-
tése. Adategyeztetési igény esetén állunk Tisztelt Ügy-
feleink rendelkezésére.

AA  jjááttsszzóóttéérr  mmeeggnnyyiittáássáátt (az időjárástól függően) ápri-
lis 1. napjától tervezzük.

AA  GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii  SSzzoollggáállaatt évente 5-6 alkalommal
szervezi meg a gyermekek veszélyeztetettségének meg-
előzése érdekében a jelzőrendszeri szakmaközi esetkon-
ferenciát.

(folytatás a 6. oldalon)

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

((22001155..  ffeebbrruuáárr))
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(folytatás az 5. oldalról)
AA  MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakk  CCssaannyytteelleekkii  CCssooppoorrttjjaa,, a

Nyugdíjas Egyesület és a Nagycsaládosok Egyesülete is
februárban megtartotta soros ülését.

AA  CCssaannyytteelleekkii  RRoommaa  NNeemmzzeettiissééggii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt által
benyújtott „Olvass és fejlődj táborozási ” és a „Gyere,
táncolj velem” pályázat befogadásra került, döntés ké-
sőbbi időpontban születik.

AAzz  AAllssóó--  TTiisszzaa--mmeennttii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  TTáárrssuullááss 2015.
február hónapban 2 rendkívüli ülést tartott, ahol elfo-
gadta a társulás és az általa fenntartott intézmények
2015. évi költségvetését, majd döntött arról, hogy
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete
határozata szerinti társuláshoz való csatlakozási szán-
dékát elfogadja. Jóváhagyta határozatába foglalva a
Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon szak-
mai tervét, alapító okirata módosítását és szakmai prog-
ramját, amely az illetékes hatóság befogadó nyilatkoza-
ta értelmében lehetővé teszi a házi szociális ellátásban
részesíthető ellátotti létszám eddigi 9 főről 18 főre való
emelését, annak költsége központi költségvetésből való

finanszírozását a Kormányhivatal által kiadott működé-
si engedélyben foglaltak szerint. Határozatába rögzítet-
te a Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában mű-
ködtetett szociális intézmények szolgáltatásai intézmé-
nyi térítési díjainak mértékét, amely a társulás székhely
települése önkormányzata képviselő-testülete rendele-
tében érvényesül. Jóváhagyta a Társulás Társulási Taná-
csa a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ alapító
okirata módosítását és egységes szerkezetbe foglalt vál-
tozatát, valamint az intézmény szakmai programját.
Tette mindezt annak érdekében, hogy a bentlakásos in-
tézmény férőhelyszáma 26 főről 28 főre változhasson,
az illetékes szerv által kiadott befogadó nyilatkozat sze-
rint, a törzskönyvi nyilvántartásban átvezetett változás
után pedig a működési engedély birtokában leigényel-
hető az intézmény költségvetésébe a központi költség-
vetésből feladatfinanszírozás címén járó állami támoga-
tás, amely megteremti a feltételét annak, hogy az intéz-
ménybe való bejutásra várakozók közül 2 fő felvétele és
intézményi ellátása megvalósulhasson.

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé  jegyző

Magyarország Köztársasági Elnöke az Országos Bírósági
Hivatal Elnökének előterjesztésére az ez évi ülnökválasztást
várhatóan 22001155..  mmáárrcciiuuss  77..  nnaappjjaa  ééss  22001155..  áápprriilliiss  3300..  nnaappjjaa
kköözzéé  eessőő  iiddőőttaarrttaammrraa tűzi ki. A megyei közgyűlésre és a
települési önkormányzatok, és a települési nemzetiségi
önkormányzatok képviselő-testületeire kiemelt feladatot

jelent az ülnökválasztás lebonyolítása. A bírósági ülnökök
jelölésének és megválasztásának módjáról további tájékoz-
tatást a Csanyteleki Polgármesteri Hivatalban a hirde-
tőtáblán kifüggesztve és Csanytelek község honlapján
(www.csanytelek.hu) olvashatnak.

Tájékoztató a bírósági ülnökök választásáról

A Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület a
Nőnapi rendezvényét 2015.március 9-
én 12 órakor tartja a Faluházban. A rö-
vid műsor után finom ebéddel várjuk

tagjainkat. Jelentkezés március 5-ig
Szeri Józsefnénál (Botond u. 12.) vagy
telefonon 06-30-607-7901.

Március 10-én Makóra megyünk a

fürdőbe, ahol nyugdíjas napot szer-
veznek. Indulás a Sajó sarokról 8 óra-
kor, különjáratos busszal. Jelentkezés
március 5-ig Szeri Józsefnénál. Ezek a
programok ingyenesek a tagjaink ré-
szére!!!!

Március 22-én, du. 3 órától Szege-
den, az Ifjúsági Házban Operett és nó-
tadélután lesz. Várjuk az érdeklődők
jelentkezését (kedvezményes belépők).

A nyugdíjas egyesület
rendezvénye

A havonta érkező családi pótlék az igénylő családok
számára fontos időről-időre kalkulálható bevétel.
Ugyanakkor a jogalkotó szándéka szerint fontos, hogy ne
csak juttatás legyen, de feltételeket is rendeljenek az
utalásához. Eszerint a családi pótlék ma már a nevelési
ellátásból és az iskoláztatási támogatásból áll. Előbbi a
tanköteles kor előtt, utóbbi azt követően kerülhet a családi
kasszába.

Fontos információ, hogy 22001155..  jjaannuuáárr  11--ttőőll a nevelési
támogatást óvodalátogatáshoz kötik és 2200  iiggaazzoollaattllaann  nnaapp
eesseettéénn  felfüggesztik annak utalását. Az iskoláztatási támo-
gatás is hasonlóan szigorú feltételekkel adott, eszerint
amennyiben aa  ttaannkköötteelleess  ggyyeerrmmeekknneekk  5500  iiggaazzoollaattllaann  óórráánnááll
ttööbbbbjjee  vvaann, akkor - az előző esethez hasonlóan -
felfüggesztik a családi pótlék utalását.

A családi pótlékot a Magyar Államkincstártól igényelheti
bármelyik, gyermeket nevelő szülő az erre rendelt
igénylőlap benyújtásával. Amennyiben jogosult a családi
pótlékra, úgy azt az igénylés napjával kapja majd meg, de
visszamenőleg csak két hónapra igényelhetik a gyermeket
nevelők. Nézzük az összegeket, mikor mennyi jár: egy
gyermek után a család 12 200 forintot kap, míg ha a gyer-
meket egyedülálló szülő neveli, akkor ez az összeg 13 700.
Két gyermeket nevelő családban gyermekenként 13 300
forinttal számolhatnak, míg a két gyermeket egyedül
nevelő szülő 14 800 forinttal, szintén gyermekenként.
Három vagy több gyermekes családoknál már
gyerekenként 16 000 forint jár, ez az összeg pedig 1000
forinttal magasabb, vagyis 17 ezer forint egyedülálló szülő
esetén. Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után
23 300 forint családi pótlék jár, egyedülálló szülőnek pedig
25 900 forint.

Tisztelettel: KKooppaasszz  IImmrréénnéé családgondozó

Jó, ha tudod!
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Villanyszámla támogatás igényelhető a családsegítő köz-
reműködésével a DÉMÁSZ és a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat által kiírt pályázat segítségével.

Ismét rréésszzeessüüllhheettnneekk  ttáámmooggaattáássbbaann pozitív elbírálás ese-
tén azok a pályázók, akiknek 22001133--aass  pprrooggrraammhhoozz  kkaappccssoo--
llóóddóó  rréésszzlleettffiizzeettééssüükk  22001144..  0011..  1100..  uuttáánn  bboommllootttt  ffeell..

22001155..  éévv  eelleejjéénn  úújjrraa  mmeeggnnyyíílliikk  mmaajjdd  aa  hhááttrraalléékkmmeenntteess  kkaa--
tteeggóórriiaa  iiss, így ebben is lehet lesz majd pályázatot beadni.
Ennek ppoonnttooss  iiddőőiinntteerrvvaalllluummáátt  mméégg  nneemm  ttuuddjjuukk,, de erről
ugyanilyen formában tájékoztatást fogunk nyújtani Önök-
nek.

EEmmlléékkeezztteettőőüüll  nnééhháánnyy  ffoonnttooss  iinnffoorrmmáácciióó  aa  pprrooggrraammrróóll::
– jelenleg terveink szerint 22001155..  sszzeepptteemmbbeerr  vvééggééiigg  lleehheett

ppáállyyáázznnii  aa  hhááttrraalléékkooss  kkaatteeggóórriiáábbaann,,
– a ppáállyyáázzóó  lleehheett  mmááss  sszzeemmééllyy,,  mmiinntt  aa  sszzáámmlláánn  sszzeerreeppllőő,,

ddee a részletfizetési megállapodás megkötéséhez tudjon
mmeegghhaattaallmmaazzáásstt  kkéérrnnii  ttőőllee,, ha a magas tartozásához
kapcsolódó önrészt nem tudja egyben kifizetni,

– a ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássááhhoozz  nneemm  sszzüükkssééggeess  aazz,,  hhooggyy  aazz  iill--
lleettőőnneekk  mmáárr  kkiikkaappccssoolláássii  éérrtteessííttőőjjee  iiss  lleeggyyeenn,, minél több
nap van még a kikapcsolás előtt annál több az esély,

hogy a program segítségével elkerülje az illető a kikap-
csolást,

– szeretnénk, ha aa  ppáállyyáázzóókk  nneemm  ccssaakk  aa  pprrooggrraamm  sseeggííttsséé--
ggéébbeenn  bbíízznnáánnaakk,,  hhaanneemm  mmaagguukk  iiss  tteennnnéénneekk  aa  ssaajjáátt
üüggyyüükkbbeenn és adott esetben lenne egy „B” tervük is,

– mműűsszzaakkii  kkööllttssééggrree,,  vviisssszzaakkaappccssoolláássrraa,,  bbüünntteettééssrree  22001155
éévvbbeenn  sseemm  lleehheett  ppáállyyáázznnii,,

– a tteelljjeess  ttáámmooggaattáásstt csak akkor kapja meg a támogatott
ppáállyyáázzóó,, ha Ő is mmiinnddeenn  kköötteelleezzeettttssééggéénneekk  iiddőőbbeenn  eellee--
ggeett  tteesszz,,

– a hhááttrraalléékkmmeenntteess  kkaatteeggóórriiáábbaann is nagyon fontos a hhaattáárr--
iiddőőrree  vvaallóó  sszzáámmllaaffiizzeettééss,, ha valaki az egyik ellenőrzési
pontnál elbukik, akkor további támogatás már nem jár
neki.

Amennyiben érdekli a Tisztelt Ügyfeleket a program, úgy
kérem, jelentkezzenek Kopasz Imréné családgondozónál
ügyfélszolgálati időben: hétfő 14-16, kedd 14-16, csütörtök
9-12, péntek 9-12 óráig.

Júliustól már használt lakásokra,
akár egy gyermek után is igényelhető
a lakásépítési támogatás, ismertebb
nevén a szocpol. Ennek segítségével a
rászoruló családok könnyebben juthat-
nak majd lakáshoz.

Jobb, ha megtanuljuk ezt az új betű-
szót: Családok Otthonteremtési Ked-
vezménye. A CSOK egyes esetekben
már használt lakásokra is érvényes
lesz, sőt nem csak nagycsaládosok ve-
hetik igénybe.

A támogatás összege több tényezőtől
függ: a nevelt gyermekek számától, a

lakás hasznos alapterületétől és az
energetikai minősítéstől. A nemrégi-
ben megjelent rendelet szerint a támo-
gatás félmillió és 3,25 millió forint kö-
zött mozoghat.

Több feltételnek kell megfelelnie an-
nak, aki fél év múlva használt lakás vá-
sárlására szeretné igényelni a támoga-
tást. Az ingatlannak például legalább
komfortosnak kell lennie, ha pedig la-
kásbővítésről van szó, a munkálatok
végére kell megfelelnie ennek a kitétel-
nek. A lakás négyzetméterenkénti ára
nem haladhatja meg a 350 ezer forin-
tot, a maximális alapterület nem lehet
nagyobb 160 négyzetméternél.

Regionálisan is szabályozzák az in-
gatlan értékét: Budapesten nem igé-
nyelhetünk támogatást 35 millió fo-
rintnál többet érő lakáshoz. A közép-
magyarországi városokban és a du-
nántúli régió megyeszékhelyein ez a
plafon 28 millió forint, az alföldi és az
északkeleti régióban a megyeszékhe-

lyeken 25 millió, egyéb városokban 19,
kisebb területeken 18 millió forintos
ingatlanokért lehet még támogatást
kérni.

A támogatást igényelhetik házas- és
élettársak is, továbbra is kitétel azon-
ban, hogy egyik fél sem lakástulajdo-
nos (kivéve, ha bővítéshez kérik a
szocpolt). A kérvényező lehet magyar
állampolgár vagy szabad mozgással és
tartózkodási joggal rendelkező sze-
mély, bevándorolt, hontalan, mene-
kült, oltalmazott. A CSOK kérhető vér
szerinti és örökbe fogadott gyermek
után is, amennyiben az nem töltötte be
a 16. életévét, vagy nappali tagozaton
tanuló, 25 év alatti fiatal. Sőt, a fiatal,
40 év alatti párok még meg nem szüle-
tett két gyermekükre hivatkozva is
igényelhetik a CSOK-ot.

Egy rendezvényen több példát is be-
mutatott az államtitkár, a pontos támo-
gatási szabályokat azonban egyelőre
nem közölték.

Családok Otthonteremtési Kedvezménye

AA  CCssaannyytteelleekkii  NNyyuuggddííjjaass  EEggyyeessüülleett a 2014 évben Az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől 349.000.-Ft működési
költségtámogatásba részesült a NEA-KK-14-M 0240
pályázati azonosító számon.

AA  NNaaggyyccssaallááddoossookk  CCssaannyytteelleekkii  EEggyyeessüülleettee szintén ered-
ményesen pályázott és a NEA-TF-14-M- 0151 azonosító
számú pályázatával 290.000.-Ft-ot nyert működési célra. 

Továbbá Dr. Latorcai Csaba nemzetiségi és civil társadal-

mi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár külön
keretéből 250.000.-Ft-ot kapott a 2014 évi Családi és
Sportnap megrendezésére.

A személyi jövedelemadóból származó bevétele az
egyesületnek 2014 évben 130.686.-Ft volt.

Köszönettel tartozunk minden támogatónak.
KKooppaasszz  IImmrréénnéé

Támogatások

FIGYELEM!
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TTiisszztteelltt  ÜÜggyyffeelleeiinnkk!!
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere

2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul. Az állam és
az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen
elválasztásra kerülnek. Az átalakítást érintő fő szabályozási
elemek 2015. március 1-jén lépnek hatályba.

AA  llaakkáássffeennnnttaarrttáássii  ttáámmooggaattááss  sszzaabbáállyyaaii  22001155..  mmáárrcciiuuss  11--
ééttőőll  kkiikkeerrüüllnneekk  aa  sszzoocciiáálliiss  ttöörrvvéénnyybbőőll.. EEttttőőll  aazz  iiddőőppoonnttttóóll
kkeezzddőőddőőeenn  aa  ttáámmooggaattááss  eebbbbeenn  aa  ffoorrmmáábbaann  nneemm  áállllaappíítthhaattóó
mmeegg  aa  kkéérreellmmeezzőőkk  rréésszzéérree..  

AAzzookknnaakk  aazz  üüggyyffeelleekknneekk  aa  jjooggoossuullttssáággaa,,  aakkiikk  22001155..  mmáárrccii--
uuss  11..  eellőőtttt  kkéérreellmmeezzttéékk  aa  llaakkáássffeennnnttaarrttáássii  ttáámmooggaattáásstt,,  aa  kköö--
vveettkkeezzőőkkééppppeenn  aallaakkuull::  

– ha az ellátásra való jogosultság 2014. december 31-ig
megállapításra került, akkor az ügyfél a korábbi szabá-
lyoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a la-
kásfenntartási támogatásra;  

– ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-ét követő-
en került megállapításra, akkor? a lakásfenntartási támoga-
tást csak 2015. február 28-ig lehet biztosítani. 

Az önkormányzat 2015. március 1. napjától rendszeres te-
lepülési támogatás keretében biztosít támogatást a lakha-
táshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.

AAkkttíívv  kkoorrúúaakk  eellllááttáássáábbaann  hhaattáásskköörr  vváállttoozzááss!!
AA  jjeelleennlleegg  jjeeggyyzzőőii  hhaattáásskköörrbbeenn  lléévvőő aakkttíívv  kkoorrúúaakk  eellllááttáássáá--

nnaakk  mmeeggáállllaappííttáássaa  22001155..  mmáárrcciiuuss  11..  nnaappjjááttóóll  aa  CCssoonnggrráádd  MMee--
ggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall  CCssoonnggrrááddii  JJáárráássii  HHiivvaattaall  hhaattáásskköörréébbee
kkeerrüüll.. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástí-

pus állapítható meg szociális rászorultság esetén:
– a foglalkozatást helyettesítő támogatás,
– az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.
Mindkét típus esetében a kérelmek befogadása a Csong-

rád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatalánál
(6640 Csongrád, Justh Gyula u. 2/b.) valamint a települési
ügysegédeknél valósul meg. 

ÜÜggyysseeggééddii  ffeellaaddaattookk  eellllááttáássaa  CCssaannyytteelleekk  tteelleeppüülléésseenn::
– kedd: 8.00-16.30.
– péntek: 8.00-14.00.
A 2015. március hónapra járó – április 5. napjáig kiutalan-

dó - foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve egészség-
károsodási és gyermekfelügyeleti támogatási összege utalá-
sáról a Csongrád Megyei Kormányhivatal gondoskodik. 

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív
korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskö-
rébe tartoznak az alábbi szociális ügykörök:

––  aallaannyyii  ááppoolláássii  ddííjj (alapösszegű, a fokozott ápolási szük-
ségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a
kiemelt ápolási díj);

––  iiddőősskkoorrúúaakk  jjáárraaddéékkaa;;
––  aallaannyyii  ééss  nnoorrmmaattíívv  kköözzggyyóóggyyeellllááttááss;
––  eeggéésszzssééggüüggyyii  sszzoollggáállttaattáássrraa  vvaallóó  jjooggoossuullttssáágg..
A felsorolt szociális ellátásokon túl egyéb ellátások nyúj-

tásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatunk dön-
tött rendkívüli települési támogatás keretében.

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé  jegyző

Tájékoztató a pénzbeli és természetbeni szo-
ciális ellátásokat érintõ, hatályos változásokról

2015. február 28-án befejezésre került a Batsányi János
Gimnáziummal közösen elindított TÁMOP 3.3.14-12-2013-
0035 pályázat „Közös kalandozás a tudományok, az idegen
nyelv és a kézművesség világában” címmel.

A konstrukció - a gyermekek kompetenciáinak fejleszté-
sén túl - olyan intézményközi kapcsolatok kialakítását ösz-
tönözte, amelynek keretében lehetőség nyílt az oktatás, ne-
velés különböző területein, így a hátrányos helyzetű, hal-
mozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatásával, nevelé-
sével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok
megosztására, a partner intézmények nevelési, oktatási
programkínálatának bővítésére, az aktív szabadidő eltölté-
sének támogatására és a tanulók tantárgyi ismereteinek, va-
lamint nyelvi készségeinek fejlesztésére.

A projekt lehetőséget teremtett a tanulók és pedagógusa-
ik számára arra, hogy a sajátjuktól eltérő életminősé-
gű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcso-
latba, a közös interakciók során csökkenjen a tanulók előí-
téletessége, szociális kompetenciái fejlődjenek, s mindez
hozzájáruljon a tanulmányi eredményeik és iskolai eredmé-
nyességük javulásához.

A pályázattal - amely 2014. január elején kezdődött és
2015. február 28-án ért véget – 14.730.000 forintot nyertünk.

A megnyert összeget eszközvásárlásra (fizika és kémia la-
bor fejlesztése, játékok, taneszközök, jutalomkönyvek, stb.)
és a következő ingyenes programok megvalósítására fordí-
tottuk:

1. Tanulmányi kirándulás Egyházaskozáron.
2. Nyári tábor Soltvadkerten.
3. Laborlátogatás Csongrádon.
4. Robotika foglalkozás Csongrádon.

5. Múzeum látogatás Csongrádon.
6. Közös gyermeknap Csanyteleken.
7. Közös kézműves foglalkozás Csanyteleken (Ki miben

ügyes?).
8. Biciklitúra a tömörkényi halastónál.
9. Gyárlátogatások (Felgyő).
10. Színházlátogatás Kecskeméten.
11. Kirándulás Ópusztaszerre.
12. Budapesti kirándulás (Fővárosi Nagycirkusz, Csodák

Palotája).
13. Egészségnap Csongrádon.
14. Tanórán kívüli szakkörök (angol, kézműves).
15. Egyéb tanórán kívüli programok (mesemondó, vers-

mondó verseny stb.).
Bízom abban, hogy a tanulók nemcsak hasznosan töltöt-

ték el az időt ezeken a foglalkozásokon, programokon, ha-
nem pályázat a testvériskolai kapcsolatok kialakításával,
közös programok megvalósításán keresztül hozzájárult a
gyermekek kompetenciájának (szociális, életviteli, kommu-
nikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez.

SSzzaabbóó  FFeerreenncc tagintézmény-vezető

Újabb innováció a Szent László Általános Iskolában
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Mozgáskorlátozottak Csanyteleki Csoportja március 14-én, 12 órakor zenés, műsoros Nőnapi ünnepséget tart a tor-
nateremben. A műsor után finom ebéd, tánc, tombola. Várjuk tagjaink és a hozzátartozók jelentkezését március 11.-ig Bali
Gábornénál, vagy Seres Istvánnénál, vagy március 3-án, a csoportgyűlésen. Tombolatárgyakat elfogadunk!!

Nõnapi ünnepség március 14-én

Ebben az évben is nagyon várták gyerekeink a farsangot,
hogy ki-ki kedvenc jelmezébe bújhasson. Szerencsére egyre
több szülő szánt esténként időt, hogy kicsinyével együtt
barkácsoljon, varrjon, ragasszon, készüljön erre a napra.
(Ezek az együtt töltött órák meghatározóak a gyerekek
életében)

Február 20.-a délelőttje versenyjátékokkal, vidáman telt.
Ebéd előtt az óvó nénik dramatikus játékának örülhettek az
óvodásaink. Délután már a falu lakóit is hívtuk és vártuk a
hagyománnyá vált télűzésünkre.

Lovas kocsival és teherautóval jártuk körbe a falu
főutcáját, hogy farsangi télűző kikiáltókkal elkergessük a
telet. A szegedi Mini Színpad „Erdei manó” című előadásá-

val színesítettük programunkat. A főszereplők a manó és a
medve vezetésével vonultunk, hogy elégessük a telet
jelképező kiszebábot. Körbe táncoltuk, körbe énekeltük.

A lobogó tűznél megnézhették a jelenlévők a hagyományt
őrző eszközzel készülő kukoricapattogtatást.

Ezután a mini diszkó vette kezdetét, miközben zsíros
kenyér- és fánkevésével illetve tea, forralt bor ivásával
pihentük ki a nap fáradalmait.

Köszönöm mindannyiunk nevében azoknak az aranyos
anyukáknak, nagymamának, akik megsütötték a farsangi
fánkot:

Pappné Marika nagymama, Széllné Morvai Erika, Kósa
Jánosné Magdika, Vargáné Elvira, Tímár Imola, Lantos
Erzsébet, Kövesi Éva, Lászlóné Beáta, Kovácsné Szilvike.

MMáárrttoonn  EErrzzsséébbeett intézményvezető

Farsangi télûzés

MEGHÍVÓ
Szeretettel váruk önt, kedves családját, baráti társaságát

az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki
Tagintézménye által szervezett,

2015. március 7-én (szombaton) 19:00 óráti kezdettel,
a Szent László Általános Iskola tornatermében tartandó

JJÓÓTTÉÉKKOONNYY  CCÉÉLLÚÚ
NNŐŐNNAAPPII  BBÁÁLLJJÁÁRRAA..

Vacsora: aperitif, tyúkhúsleves, disznópörkölt budgonyával,
svédasztal, sültes tál, sütemény.

A jó hangulatról a TThhee  EEnndd  zzeenneekkaarr gondoskodik.
VVaaccssoorraajjeeggyyeekk  kkaapphhaattóókk  aazz  óóvvooddáábbaann

ééss  EErrhhaarrdd  GGyyuullaa  üüzzlleettéébbeenn..
JJeeggyyáárraakk::

felnőtt 3200 Ft,
gyerek 1600 Ft (1 éves kortól 11 éves korig)
családi 8500 Ft (2 fő felnőtt, 2 fő gyermek)

MMiinnddeenn  ttoommbboollaattáárrggyyaatt  ééss  ffeellaajjáánnlláásstt  kköösszzöönneetttteell  ffooggaadduunnkk,,

Csanyteleki csapatok labdarúgó mérkõzéseinek idõpontjai
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OLVASÓI OLDAL

POÉN sarok

– Mit csinálsz, ha elaludt az anyó-
sod

– ???
– Meggyújtod még egyszer.

* * *
Hazaérve mondja

az asszony a férjének:
– Most jövök a szép-

ségszalonból.
– Zárva volt?

* * *
– Anya, anya! Az is-

kolában vámpírnak
neveztek minket!

– Csönd legyen kis-
fiam! Inkább edd a le-
vest, mielőtt megal-
vad.

* * *
Egy autós elgázol

egy gyalogost, aki sú-
lyosan megsérül. Pár
hónap múlva a bíró-
ságon, az áldozat ál-

tal indított kártérítési perben találkoznak.
– Tisztelt bíróság – kezdi az autós védőügyvéd-

je. – Kérem, vegyék figyelembe, hogy ügyfelem
harminc éve vezet balesetmentesen!

Erre feláll a felperes ügyvédje:
– Tisztelt bíróság! Ha ennyit számít a gyakorlat,

kérem, vegyék figyelembe, hogy ügyfelem már
ötven éve gyalogol balesetmentesen!

* * *
– Katona! Fel tudna váltani egy ezrest?

– Persze, haver.
– Katona, így nem beszélünk egy tiszttel! Szóval

fel tudja váltani?
– Nem, uram!

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

MMaanndduullááss
kkáávvééttoorrttaa

HHoozzzzáávvaallóókk::
A tésztához:
– 4 tojás,
– 4 evőkanál forró víz,
– 15 dkg cukor,
– 1 csomag vaníliás cukor,
– 1 csomag vaníliás pudingpor,
– 1 evőkanál instant kávé,
– 2 csapott teáskanál sütőpor,
– 12 dkg liszt,
– 3 evőkanál mandulalikőr.
A krémhez:
– 7 dl tejszín,
– 4 csomag habfixáló,
– 1 evőkanál instant kávé,
– 4-5 evőkanál porcukor.
A díszítéshez:
– 3 dkg pirított mandula,
– 2 dkg étcsokoládé.
EEllkkéésszzííttééss::
A tésztához a tojásokat tálba ütjük, és a forró vízzel

együtt robotgéppel pár perc alatt habosra keverjük. Közben
apránként hozzáadjuk a cukrot, a likőrt és a vaníliás cukrot,
majd további 2 percig verjük. A sütőporral és a kávéval el-
kevert lisztet 3 részletben hozzáadjuk, és krémesre dolgoz-
zuk. Sütőpapírral bélelt 26 cm-es kapcsos formába öntjük,
és 180 fokon 30 percig sütjük. Hagyjuk kihűlni. A krémhez
a tejszínt a habfixálókkal felverjük, hozzáadjuk a porcukrot
és a kávét, tovább verjük. A kihűlt tésztát félbevágjuk, meg-
töltjük a hab felével, befedjük a piskótalappal, és a maradék
krémet a tetejére kenjük. Megszórjuk a pirított mandulala-
pokkal és csokoládét reszelünk rá.

Jó étvágyat!
Forrás: www.mindmegette.hu
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