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Tisztelt Csanyteleki Lakosok!
Egy pár mondatban szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy az utolsó Csanyi Hírmondó kiadása óta mely
események történtek a településünkön. Folyamatosan zajlanak a munkálatok, amelyek remélhetőleg az év végére
befejeződnek. A nyár végén elkezdődött az egészségügyi
rendelőben a felújítás, ahol az orvosok számára egy öltözőt és
pihenőt alakítunk ki. A rendelő feletti szolgálati lakás is belső felújításon fog átesni,
hogy ha lesz a II. körzetet
betöltő háziorvos, igénye
esetén tudjunk számára
szolgálati lakást biztosítani. A nyár végén befejezésre került a Petőﬁ utca
és a Damjanich utca felújítása. Ez részben pályázati
forrásból valósult meg,
melyhez 3.553.624,- Ft
önerőt kellett biztosítanunk. A két utca felújítása bruttó költsége bruttó
31.548.338,- Ft volt. A
beruházás egy BM –es
és egy Magyar Falus pályázatból tevődött össze.
Közben az Óvoda belső teraszának felújítása is folyt,
így sikerült biztonságosabbá tenni az óvoda udvarát és a
burkolatot is felújítani. A munkálatokra közel 7.000.000,Ft–ot fordítottunk, amely ugyancsak a Magyar Falu pályázati forrásból valósult meg. A Remény Szociális Alapszolgáltató Központnál (Idősek Otthona) is újból felújítást
kellett eszközölnünk, mert a már előzőleg felújított belső
vizesblokkban elváltak a csempék és használhatatlanok voltak. A folyosó burkolatának egy része is cserére szorult. Az
ablakok külső fából készült párkányai is ki lettek cserélve
lemezpárkányra, mert felpúposodtak és a víz befelé kezdett
folyni az ablakokon. Az intézmény külső iroda és mosoda
részlegének a felújítása is megtörtént, mert a falazaton át ki
lehetett látni az udvarra, így energetikai szempontból sem
volt megfelelő. Az irodaépületen kicserélték az összes ablakot és egy új külső ajtó lett behelyezve, ezzel is biztosítva
az akadálymentes közlekedést az intézményben, a hatósági
ellenőrzéskor megállapításra került ezen beruházások mi-

előbbi szükségessége és fontossága, ezért a munkálatokat
-pályázati forrás hiányában- saját költségvetési forrásból
valósítottuk meg, amely megközelítette a 4.000.000,-Ft-ot.
Még fennálló problémák a salétromos belső falak mentesítése, amelyet a közeljövőben meg kell oldanunk, melyre
csak a jövő évi költségvetésben lesz elkülöníthető forrása
az önkormányzatnak. Az elmúlt hónapokban volt olyan
időszak, amikor egyszerre 4 vállalkozással végeztettünk
munkát! Előkészületi munkák folynak a már elnyert TOP–
os pályázatban, a felszíni vízlevezetés harmadik szakaszának

kiviteli terveinek elkészítésére. A beruházásra 165.000.000,Ft pályázati támogatást nyert el önkormányzatunk. A Szent
István utca és a Lehel utca útstabilizálására 48.000.000,- Ft öszszegben beadott pályázat még elbírálásra vár. Tapasztalták,
hogy a temetőben is befejeződtek a munkálatok. Elkészült a
térköves út teljes hossza 10.000.000,- Ft összegben, amelyet
az Egyház pályázott meg a Magyar Falu program keretén
belül. Felkerült a kereszt a kápolna tetejére. Ugyancsak Egyházi
beruházás a Templom külső és a Parókia felújítása is. A folyamatban lévő egyházi beruházásokra 42.000.000,- Ft támogatást
kapott az egyház. A felújítási munkálatok már megkezdődtek és remélhetőleg az ősz végére a Templom felújítása be
is fejeződik.
Csanytelek Község Önkormányzatánál a természetben
nyújtott szociális tüzelőanyag támogatás igénylés (tűzifa)
kérelmek elbírálása folyamatos. Itt szeretném tájékoztatni
Csanytelek község Lakosságát, hogy a tűzifára az jogosult, aki
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kérelmét beadja és jövedelme nem haladja meg az 1 főre jutó:
- 1 személyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át (114.000,-Ft-ot),
- több személy közössége által alkotott háztartás esetén
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350
%-át (99.750,-Ft-ot).

Nagy sikere volt a Megyesi István Sporttelepen augusztus
végén megrendezett főzőversenynek, melyen közel 1000 ember vett részt! Itt szeretném megköszönni minden támogatónak a segítséget és természetesen azok közreműködését
is, akik munkájukkal hozzájárultak a program sikeréhez!
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Településünkön befejeződött az elektrotechnikai hulladék
gyűjtés, közel 9 tonna hulladékot sikerült elszállítatni, ezzel
is tisztábbá tettük környezetünket. Szebbé tettük
Csanyteleket, árvácskákat ültettünk.
Köszönöm szépen a virág adományokat Lackó
Erzsikének és a Budai családnak!

Nagyon jó bizonyíték arra, hogy van igény a településünkön a hasonló, összetartást elősegítő programokra, ezáltal
településnek van/lesz hírneve és jövője!
Tisztelettel: Erhard Gyula polgármester

Jegyzői tájékoztató

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2021. augusztus hónapban hozott döntéseiről
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testü- litikai és Településfejlesztési Bizottság készített elő ülésén,
let 2021. augusztus 13. napján rendkívüli ülést tartott, ahol minden napirendi pontot véleményezett, elfogaaz idei évben első üléseként, tekintettel arra, hogy a dott és alkalmasnak talált testület elé terjesztésre és
Kormány 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendeletével a ve- jóváhagyásra.
szélyhelyzet alatti időszakra törölte a Kat. törvény 46. A Képviselő-testület az ülés 1. főnapirendi pontjaként
§ (4) bekezdése önkormányzat testülete működését vitatta meg a Csanyteleki Víziközművek 2022. – 2036.
korlátozó tilalmát, és 2021. 06. 15. napjától visszaállt évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének
a testület feladat- és hatásköre saját jogán való gyakor- jóváhagyása tárgyában benyújtott előterjesztésben foglása. A rendkívüli ülésen 5 főnapirendi pontot tárgyalt laltakat. Ennek lényege, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt.
a testület, melyet a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspo- mint önkormányzatunk vízközmű-vagyonát üzemelte-
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tő szolgáltatója szerződésben vállalt arra kötelezettséget, hogy a hatályos vonatkozó jogszabályoknak megfelelően írásban javaslatot készít önkormányzatunk,
mint ellátásért felelős számára a víziközmű ágazatok,
mint az ivóvízellátást, a szennyvízkezelést érintő gördülő fejlesztési terv Magyar Energetikai és Közmű
– Szabályozási Hivatalhoz való benyújtása érdekében.
Az aktuális GFT 2022.-2036. évek közötti időszakra
vonatkozóan tartalmazza az egyes felújítási, pótlási és
beruházási munkálatok nevesítését, rövid, - közép és
hosszútávú tervezési ciklusos bontásban. A szolgáltató
által benyújtott felújítási és pótlási tervben olyan rendkívüli helyzetből adódó feladatok és rekonstrukciós munkák
szerepelnek, melyek pénzügyi fedezetét, a szolgáltató által,
az ellátásért felelős számára, évente megfizetett üzemeltetési, bérleti díjak biztosítják. A pályázati lehetőségek
ismeretében, a testület határozatába foglalta, hogy a
jelzett időszakra a két víziközmű ágazatra vonatkozóan új
beruházási célokat nem tervez önkormányzatunk.
A Képviselő-testület az 2. főnapirendi pontjaként vitatta meg és hagyta jóvá a fogorvosi körzet alapellátására kötött feladatellátási szerződés módosítása tárgyában
benyújtott előterjesztést. A döntés hátterében a helyi
fogorvos kérése áll, miszerint a meglévő 21,5 óra heti
rendelési idejét kitevő 3 nap helyett 4 napra való változtatását javasolta, amely a település lakossága számára előnyt jelent, az önkormányzat számára pedig nem
jelent költségvetési kiadást. Idén szeptember 1. napjától hétfőn 13 – 19 óráig, kedden 8 – 13 óráig,
szerdán 13 – 19 óráig, csütörtökön pedig 8 – 12,30
óráig tart a fogorvos rendelési ideje. Ezen változást tartalmazó feladatellátási szerződést a szerződött
felek kézjegyükkel ellátták. A rendelési idő változását
az illetékes hatóság a fogorvos működési engedélyén
átvezette.
Az ülésen 3. főnapirendi pontként tárgyalta a testület a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtása tárgyában kiadott előterjesztést, melynek elfogadását határozatba
rögzítette, miszerint pályázat alapján szociális célú tűzifa
vásárlása címén 486 erdei m3 mennyiségű lágy lombos tűzifa vásárlásához támogatási igényt nyújtott be. a tárgyi pályázati kiírásban és a tárgyi önkormányzati rendeletben szabályozott feltételeknek való
megfelelés teljesítését a szociális célú tűzifában részesülő
rászorulók számára ellenszolgáltatás nélkül biztosítja. A
tárgyi központi támogatás igénybevételéhez szükséges
(1.000,- Ft/erdei m3+ÁFA) saját anyagi forrás öszszegét: 617.220,- Ft-ot a támogatás önrészeként és a
felmerülő valamennyi szállítási és fűrészelési költséget a a
települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcímen biztosított
forráskeretből fedezi. A pályázat Belügyminiszter úr
általi elbírálását követően fogok tájékoztatást adni az
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érintettek számára az eljárás részleteiről. Addig kérem
szíves türelmüket és köszönöm megértésüket!
A Képviselő-testület 4. főrendi pontként vitatta meg a
kivitelező kiválasztása a Csanytelek, Petőfi utca (belterület
339/2 hrsz) és Damjanich utca (020 hrsz) részleges útburkolat felújítási munkálataira vonatkozó előterjesztésben
írtakat, melyet elfogadott és határozatba rögzített az
alábbiak szerint. A bekért árajánlatok értékelése alapján az ajánlatkérési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánította és 1. helyen, nyertes Ajánlattevőként az Építő-Szándék Szolgáltató Szociális
Szövetkezetet (6791 Szeged, Kút utca) hirdette ki,
bruttó 7.469.319.- Ft egyösszegű vállalási árral,
melyből a Damjanich utcai szakaszra vonatkozó vállalási díj bruttó 3.449.317.- Ft, míg a Petőfi utcai szakaszra vonatkozó vállalási díj bruttó 4.020.002.- Ft. A
nyertes ajánlattevő egyösszegű bruttó vállalási díja és
a pályázat keretében kivitelezésre biztosított forráskeret között 13.848.- Ft többletköltség keletkezett. Ezen
többletköltség az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.
22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete szerinti tartalék keretből biztosítandó. A kivitelezési szerződés
aláírása a nyertes vállalkozóval kitűzött határidőben
megtörtént. A kivitelezés várhatóan még idei év őszen
megvalósul.
Az ülésen 5. főnapirendi pontként tárgyalta a testület
a Kivitelező kiválasztása a Csanytelek, Petőfi utca (belterület
339/1 hrsz) útburkolat felújítási munkálataira irányuló előterjesztésben írtakat és határozatába rögzítette annak
elfogadását. A bekért árajánlatok értékelése alapján
az ajánlatkérési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánította. A Képviselő-testület 1. helyen,
nyertes Ajánlattevőként a NORBO-ÉP (6728 Szeged, Dorozsmai út 35.sz.) Kft-t hirdette ki, bruttó
22.987.019.- Ft egyösszegű vállalási árral. Az útfelújítási munkálatok közvetlen kivitelezése költségét
a nyertes Ajánlattevő egyösszegű vállalási árával megegyezően, bruttó 22.987.019.- Ft összeggel, míg a kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó mérnöki, műszaki
ellenőri és projektmenedzseri díj költségét bruttó 531.000.-Ft
összeggel hagyja jóvá a Képviselő-testület. A kivitelezés bruttó költsége és az eredetileg ezen célra tervezett
(22.956.524.-Ft) forráskeret között 30.495.-Ft többletköltsége plusz kiadásként jelenik meg. Ezen többletköltséget az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 22.)
önkormányzati rendelet 9. melléklete szerinti tartalék
terhére, az önkormányzat kiegészítő forrásaként biztosítja. A nyertes kivitelező képviselőjével Polgármester
úr aláírta a kivitelezési szerződést, a pályázaton elnyert
állami támogatás pénzügyi forrása az önkormányzat
erre a célra elkülönített számláján rendelkezésre áll,
így nincs akadálya annak, hogy a közeljövőben meg-
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kezdődhessen a kivitelezés. Addig is szíves türelmüket az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék, benne
kérjük annak reményében, hogy az útfelújítás a tele- a Csanyteleki Óvoda és Mini Bölcsőde 2021/2022. nevelési évi
pülés egész lakosságát szolgálja a közlekedésbiztonság munkaterve véleményezése tárgyában az Intézmény Vezetője
növelése által.
által benyújtott beszámolóban és a munkatervben
Az ülésen sem írásban, sem szóban nem került sor az foglaltakat elfogadta és elfogadó javaslattal terjesztette azt
egyebek napirendi pont keretében előterjesztés benyújtására. a Társulás Társulási Tanácsa elé. Egyetértett a testület az
A Képviselő-testület 2021. szeptember 3. napján tartott Intézményvezető óvodai csoportlétszám fenntartó általi 20 %-kal
rendkívüli ülésén egy főnapirendi pontot tárgyalt, mellyel való átlépése 2021/2022. nevelési évtől történő engedélyezése iránti
az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási kezdeményezésével, melynek támogatására tett javaslatot a
Tanácsa döntéshozatalát készítette elő. Ennek jogalapja testület, hivatkozva a köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
a Társulás Társulási Megállapodása, miszerint az adott törvény 25. § (7) bekezdésében foglaltakra. A törvény
önkormányzat, melynek területén nevelési intézmény a szerint az adott óvodai csoportlétszám maximuma 25 fő, melytől
Társulásnak átadott feladat- és hatáskör szerint működik, a fenntartó 20 %-kal eltérhet a nevelési év kezdetén, de nevelési év
javaslat-tételi joggal bír a benyújtott beszámolókra, közben is, ha az intézmény vezetője más intézménytől gyermeket vesz
tervekre vonatkozóan. Az Alsó- Tisza-menti Többcélú át, vagy vesz fel.
Óvodák és Mini Bölcsődék, benne a Csanyteleki Óvoda és Mini Az ülésen egyebek napirendi pont keretében nem került
Bölcsőde 2020/2021. nevelési évi tevékenységéről szóló beszámoló és sor tárgyalásra.

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2021. szeptember hónapban hozott döntéseiről
A Képviselő-testület 2021. szeptember 24. tartott soros
ülésén 4 főnapirendi pontot tárgyalt, melyet a Pénzügyi
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság
soros ülésén véleményezett, egyetértett a napirendi
pontként felvett előterjesztésben foglaltakkal és azok
elfogadására tett javaslatot.
A Képviselő-testület az ülés 1. főnapirendi pontjaként
tárgyalta és határozatába foglaltan hagyta jóvá a Csanytelek
Község Önkormányzata ellátotti felelőssége és víziközmű-vagyona
Magyar Állam javára való átruházásának megalapozása
érdekében végrehajtásra váró feladatok eljárásrendjére irányuló
előterjesztésben és a hozzá csatolt dokumentumokban
foglaltakat. A döntés lényege, hogy az önkormányzat kötelező
feladatai közé sorolt ivóvízellátás ágazat és a szennyvíztisztítás
ágazat feladatellátása az Alföldvíz Zrt. által évek óta működtetett
felaadatokhoz rendelt önkormányzati vagyon teljes egészében a
Magyar Államhoz, az általa alapított, 100 %-ban tulajdonában
lévő Nemzeti Vízközmű Zrt. kezelésébe kerül át. A két ágazat
könyvszerinti összvagyonértéke 1.401.428.307.- Ft,
melybe az ivóvíz- és a szennyvízvezeték törzshálózata, az
ivóvízkutak, a szennyvíztelep, az informatikai rendszer és a
működéshez szükséges eszközök, berendezések, stb. értéke
tartozik bele. A két ágazatot hatósági engedélyek birtokában
működtető Alföldvíz Zrt. olyan pénzügyi helyzetbe került,
hogy nem tud maradéktalanul megfelelni azon elvárásoknak,
mellyel folyamatosan biztosítani tudná a közszolgáltatások
üzembiztonságát. Az önkormányzat csak hatósági
engedéllyel rendelkező közszolgáltató által működtethet
ivóvíz- szennyvízkezelési közszolgáltatást, ami az Alföldvíz
Zrt. helyett más közszolgáltató kiválasztása szabadkapacitás
hiányában lehetetlen. Hosszú-távban gondolkodva, a
két szakágazat működtetése kizárólag az önkormányzat

ellátotti felelősi jogi státusza és az önkormányzat
érintett vagyona Magyar Állam javára való átadásával
valósulhat meg. Racionális, pénzügyi ok is meghúzódik
a fenti döntés mögött, mivel a településen üzemeltetett
szennyvíztisztító-telep működési költségeket meghaladó,
felújításnak minősülő költségek a tulajdonost terhelő
kiadás, ami esetünkben a havi közel 500.000.- Ft összeget
emészt fel az önkormányzat költségvetéséből, melynek
nincs központi anyagi fedezete, azt saját bevétel terhére
kell kigazdálkodni. A központi vonatkozó döntésekből
eredően csökken az önkormányzat helyi adókból befolyó
saját bevétele, amely összeget a pályázatok önerejeként
tart költségvetése tartalékalapján az önkormányzat, így
az önkormányzatnak nincs szabad pénzügyi forrása ezen
kiadások kiegyenlítésére. Az önkormányzat tárgyban
hozott döntése az első lépés, melyet többnek kell majd
követnie ahhoz, hogy végbemehessen az ellátotti felelősség
és a két ágazat működtetését lehetővé tevő önkormányzati
vagyon tényleges, közérdekű adományként való átadás –
átvétele. Mindkét közszolgáltatás működtetése továbbra
is biztosított, annak változó feltételei nem érintik a
közszolgáltatást igénybe-vevőket.
Az ülésen 2. főnapirendi pontként tárgyalta a Képviselőtestület Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki
Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési gazdálkodása belsőellenőri
szabályszerűségi vizsgálatáról szóló jelentésében foglaltakat,
melyet változtatás nélkül jóváhagyott. Megállapította,
hogy a Belsőellenőr az éves tervnek megfelelve végezte
el a tárgyban vizsgálatát és nem talált olyan okot, amely
intézkedési terv készítését tette volna indokolttá. A
Belsőellenőr jelentésében rögzítette, hogy Csanytelek
Község Önkormányzata jegyzője, aki egyben a Csanyteleki
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Polgármesteri Hivatal vezetője is, elkészítette a könyvek
zárását követően bizonylatokkal, a jogszabályváltozásokat
követő könyvvezetéssel, folyamatosan vezetett részletező
nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített
főkönyvi kivonattal, valamint a jelentésben részletesen
felsorolt jegyzőkönyvekkel, időszaki kimutatásokkal,
nyilvántartó kartonokkal, bizonylategyeztető listákkal
alátámasztott éves költségvetési beszámolóját, melyet a
képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati
hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
6/2021. (V. 11.) önkormányzati rendeletével fogadott
el. A Belsőellenőr megállapította, hogy a vonatkozó
eljárásrendnek megfelelve, a költségvetési szerv vezetője
a szervezetek kontrollrendszerét kialakította és működteti,
melynek keretében megfelelően határozta meg a
költségvetés tervezésével és a beszámolóval kapcsolatos
kontrolltevékenységeket. A költségvetési szerv vezetője
a hivatal belső szabályzataiban rendezte a szervezetek
működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó és pénzügyi
kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket.
Megnyugtató mind az önkormányzat, mind a hivatal
szempontjából a Belsőellenőr azon megállapítása, miszerint
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az önkormányzat és a hivatal gazdálkodása egyensúlyban volt az
elmúlt év folyamán, a kiadások megtakarításával és a többletforrások
elnyerésével az intézmények működése és a likviditás biztosított volt.
A Képviselő-testület az ülésen 3. főnapirendi pontként a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Elbírálásának Rendjéről szóló Szabályzat módosítása tárgyában
benyújtott előterjesztésben foglaltakat jóváhagyta,
mivel az igazodik a központi pályázatkiíró által előírt
feltételrendszerhez.
Az előző napirendi ponthoz szorosan kötődik a 4.
főnapirendi pont, melyet a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához
történő csatlakozás jóváhagyását kezdeményező előterjesztés
szerint tárgyalt a testület és hozott jóváhagyó határozatot,
melyben pályázat kiírására kérte fel a település jegyzőjét.
Az előző évek feltételrendszere szerinti pályázati kiírásban
foglaltak hozzáférhetők az önkormányzat honlapján.
Várjuk az érintett fiatalok pályázata benyújtását, melynek
támogatásaként a hivatal köztisztviselője ügyfélfogadási
időben rendelkezésre áll.
Az ülésen egyebek napirendi pontra vonatkozóan
előterjesztés benyújtására nem került sor.

A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság
2021. szeptemberi ülésén hozott véleményalkotásáról
A Bizottság a Képviselő-testület szeptemberi ülésén
napirendre vett pontjai véleményezési eljárása során
tárgyalja az adott tárgyra vonatkozó előterjesztésben, az
ahhoz csatolt dokumentumokban foglaltakat, melyre
vonatkozóan fogalmazta meg azon véleményét, melyet a
testület elé terjeszt. A szeptember 21. napján tartott ülésén

mind a 4 napirendi pontot tárgyalta a Bizottság, melyet
vita nélkül fogadott el és terjesztett jóváhagyásra testület
elé, tekintettel arra, hogy azok az önkormányzat érdekét
szolgálják és az önkormányzat költségvetését kedvezően
befolyásoló tényeken alapulnak.

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
2021. szeptemberében hozott döntéséről
A Társulás Társulási Tanácsa figyelembe vette az általa
2021. szeptember 3. napján tartott ülésén tárgyalt napirendi
pontnál a Képviselő-testület javaslataiban foglaltakat a
Társulás nevelési intézménye, benne a Csanyteleki Óvoda
és Mini Bölcsőde 2020/2021. nevelési évben folytatott
tevékenységéről szóló beszámolóban és a 2021/2022.
nevelési évi munkatervben írtakat. A Társulás Társulási
Tanácsa jóváhagyta a Társulás Óvodáiban és Mini
Bölcsődéiben elmúlt nevelési évben folytatott, valamint
a jövő nevelési évre előirányzott tervekben rögzítteteket
és határozatába foglaltan engedélyezte a Csanyteleki Óvoda
és Mini Bölcsőde mindhárom óvodai csoportja létszámának 20
%-kal való átlépését a 2021/2022. nevelési évtől. Ez a döntés
a tagintézmény számára plusz pénzügyi forrás lehívását
teszi lehetővé a központi költségvetésből, mellyel a
megemelkedett gyermeklétszám ellátása kiadásait fedezi

le, így Csanytelek Község Önkormányzata adott évi
költségvetését kevesebb pénzeszköz átadás fogja terhelni.
A Társulás Társulási Tanácsa elismerését fejezte ki az AlsóTisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék Vezetője,
Tagintézmény vezetője és a nevelési intézményben dolgozó
munkavállalók magas szakmai színvonalon végzett
teljesítményéért és elvárásként fogalmazta meg a jövőre
nézve ugyanilyen szakmai kihívásoknak való megfelelést.
Az ülésre kiadott előterjesztés papíralapú változata
a hivatal ügyfélszolgálatán, a település könyvtárában,
valamint az önkormányzat honlapján (www.csanytelek.hu)
az önkormányzat címszó alatt és a www.njt.hu oldalon
érhetőek el.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző
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Tisztelt Páciensek, kedves Betegeink!
Tájékoztatom Önöket az orvosi rendelésről, a járványügyi szabályokról, a társadalombiztosítási törvény változásáról.
Szeptember hónapban, az ősz beköszöntével elkezdődött a „vírusos” fertőzések időszaka. Jelenleg „közönséges”
nátha és hányást, hasmenést okozó törzsek vannak jelen a faluban, de nemsokára itt is megjelenik a súlyosabb tüneteket okozó COVID19 és az influenza. Mivel a rendelőben és annak váróhelyiségében egyidőben koncentráltan
vannak jelen betegek és potenciálisan fertőző emberek,
az orrot és szájat eltakaró maszk használata mindenkinek kötelessége és a saját érdeke, azoknak is,
akik a fogorvoshoz várnak. Ne felejtsék otthon a maszkot!
A jelenlegi rendelkezések értelmében a háziorvosi
rendelők „nyitva” vannak, vagyis a betegeket meg kell
vizsgálni, a vizsgálaton meg kell jelenni. A potenciálisan
fertőző betegek vizsgálata elkülönülten kell, hogy történjen, ahogy korábban is. A COVID fertőzésre jellemző tünetek esetén (száraz köhögés, láz, nehézlégzés, hirtelen jelentkező íz-és szaglásvesztés, gyengeség) először
telefonon kell jelentkezni! Az ilyen tünetekkel jelentkezőket visszahívom, amint van rá lehetőség.
A praxis közösségi törvény alapján praxisonként hetente 4 óra rendelési időt elkülönülten kell kezelni és
preventív (megelőző) rendelést kell tartani. Ide tartozik
a terhesgondozás, a diétás tanácsadás, vérnyomás, vércukornaplók átnézése, szűrővizsgálatok végzése, szervezése, védőoltások beadása, stb. Ez az időszak nem a hagyományos rendelés része. Időpontra hívjuk a betegeket
és csak ezzel foglalkozunk, tehát nem írunk gyógyszert
és nem adunk útiköltség papírt az éppen betévedőknek
és köhögősöket sem szeretnénk akkor „meghallgatni”.
A fertőző beteg rendelés és a délutáni gondozás között szoktunk takarítani, hogy a kvázi beszélgetésre behívott egészséges emberek ne megfertőződve menjenek
haza. Ez a takarítás durván az ebédidő alatt történik.
A takarítás után mi is szeretnénk ebédelni, ahogy ezt
minden munkahelyen megteszik a dolgozók. Ezen tevékenységek közben is nehéz folyamatosan telefonálni és
gyógyszert írni.
Szerdán reggelente több mint 5 éve vérvétel van, két
okból is: az egyik, hogy a fekvő, nehezen mozgó betegeket betegszállítóval is nagyon nehéz, időnként szinte lehetetlen laborba küldeni (kapacitáshiány miatt). A másik
oka, hogy a lakosság ragaszkodik hozzá. Vérvétel alatt
szintén nem tudunk folyamatosan a telefonokra reagálni, tehát nem tudunk ilyenkor gyógyszert írni sem, vagy
időpontot adni. Kérem ebben az időszakban csak sürgős
szükség esetén telefonáljanak!
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Vadászkiállítás Csanytelekről…

Az utóbbi időben mérhetetlenül sok a munkánk és ez a
COVID terjedésével csak rosszabb lesz. Kérem, hogy az
állandó havi gyógyszerek felírását havonta egyszer, kétszer kérjék,
ne mindennap (egyik nap ezt, másik nap azt).
Lehetőség van két, három hónapra is gyógyszert íratni.
Panaszmentes esetben ezt szeretném ajánlani, és kérem,
hogy gyógyszerírásra a vezetékes telefonokat használják (478-009,
200-024).
Néhány hónappal ezelőtt lejárt a türelmi időszak a járulék fizetéssel kapcsolatban, így akinek nincs érvényes
biztosítása, annak gyógyszert csak teljes áron tudunk írni és
mindenért fizetnie kell, például a vérvételért, röntgenért,
sürgősségi ellátásért és a háziorvosnál is, aki helyett akár
gyógyszert írat, akár vizsgálatot kér. Ez jelenleg 10-20 embert érint a helyi praxisokban, egyenlőre figyelmeztettem
őket, még egyszer, később itt is fizetniük kell majd mindenért. Emiatt azt javasolom, rendezzék a biztosításukat,
NAV tartozásukat, stb.

Rendelési idő megosztása
HÉTFŐ

8:00-11:00
Betegvizsgálat,
receptírás

11:00-12:00
„Fertőző beteg”
rendelés

12:00-13:00
Adminisztráció,
ebédszünet,
takarítás

13:0015:00
Gondozás

KEDD

8:00-11:00
Betegvizsgálat,
receptírás

11:00-12:00
„Fertőző beteg”
rendelés

12:00-13:00
Adminisztráció,
ebédszünet,
takarítás

13:0015:00
Terhes
tanácsadás

7:00-9:30
Vérvétel
9:30-11:00
Vizsgálat,
receptírás

11:00-12:00
„Fertőző beteg”
rendelés

12:00-13:00
Adminisztráció,
ebédszünet,
takarítás

13:0014:00
Gondozás

CSÜTÖRTÖK

7:00-11:00
Betegvizsgálat,
receptírás

11:00-12:00
„Fertőző beteg”
rendelés

12:00-13:00
Adminisztráció,
ebédszünet,
takarítás

13:0014:00
Gondozás

PÉNTEK

7:00-11:00
Betegvizsgálat,
receptírás

11:00-12:00
„Fertőző beteg”
rendelés

12:00-13:00
Adminisztráció,
ebédszünet,
takarítás

13:0014:00
Gondozás

SZERDA

Tisztelettel kérem a lakosság együttműködését!
Tisztelettel: 		

dr. Tóth Mária
háziorvos

Csanyteleki Vadásztársaság a 2021.09.25 - 2021.10.14.
időszakra megrendezett EGY A TERMÉSZETTEL
Vadászati és Természeti Világkiállítás megtekintésére
Csanytelekről buszjáratot indított 2021.10.10. napon, melyen összesen 23 fő vett részt Csanytelekről, Szegedről és
Gátér településekről. A 10 órakor megnyílt kiállítás tartalmas programokat kínált.
A HUNGEXPO területén 8 pavilonban interaktív kiállításokkal, virtuális valóságjátékokkal, trófeákkal, preparátumokkal, de akváriumokban 2 m-es és legalább 100 kgos halakkal is segítettek megismerni Földünk élővilágát.
Hazánk vadászatát és vadgazdálkodását egy ezeréves séta
keretében láthattuk a Központi Magyar Kiállításon. A látogatók elé tárták a solymászat, íjászat fortélyait, de külön
csarnokban mutatták be a vadvilágukat a világ minden tájáról érkezett nemzetek is. Szerepeltették magukat a régmúltat idéző, de természetesen új és modern vadászfegyverek
is. Itt említem meg, hogy a kiállításon a Csanyteleki néhai

Szabó Zoltán Csanyteleki Vadásztársaság területén lőtt abnormális
őzbak trófeáját is megcsodálhatták a látogatók.
A gasztronómiai csarnokban a termelők által kínált termékeket lehetett megkóstolni és megvásárolni, melyben
szerepet kaptak az állati és növényi élelmiszertermékek,
vadhúsból készült kolbászok, szalámik, sajtkülönlegességek, mézek, lekvárok, borászok, pálinkafőzők „itókái”,
sörmanufaktúra által kínált sörkülönlegességek, de nem
maradtak el a kiállított mezőgazdasági gépek, személyautók
és haszongépjárművek sem. A csarnok hangulatát színesítette a magyar néptáncos fellépők zenés műsora is.
Szeretném megköszönni a Csanyteleki Vadásztársaság
tagságának közreműködését és a kiránduláson résztvevő
személyek megtisztelő jelenlétét, felejthetetlen élményt
szerzett az 50 évenként megrendezett világkiállítás az oda
ellátogatott csapatnak.
Tisztelettel:		
Mucsi Attila
Csanyteleki Vadásztársaság titkára
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Tájékoztató az elektromos és robbanómotoros kerékpárok vásárlásához
A Csongrádi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya tájékoztatni szeretné Önt, hogy elektromos vagy robbanómotoros kerékpár vásárlása
előtt győződjön meg arról, hogy az adott jármű pontosan milyen járműkategóriába tartozik, és használatához milyen szabályokat kell betartani.
Az elmúlt időszakban több olyan jármű került
„elektromos, vagy robbanómotoros kerékpárként”
forgalomba, amely nem felel meg a hatályos közúti közlekedési szabályoknak.
Ezen szabályok szerint kerékpárként ugyanis olyan
legalább kétkerekű jármű használható, amelyet emberi erőforrás hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti. Ennek megfelelően, ha az
elektromos vagy robbanómotoros kerékpár, amelynek a motorjának a teljesítménye nagyobb, mint 300
W, illetőleg amely eszközt emberi erővel történő hajtás nélkül, kizárólag csak motor hajtja, úgy az a jármű
már segédmotoros kerékpárnak minősül (pl. vezetői
engedély, felelősségbiztosítás szükséges hozzá, kötelező a motoros bukósisak használata, utast nem szál-

líthat, stb.).
Az előírásoknak jelenleg az az elektromos kerékpárfajta felel meg, melynél csak akkor működik az elektromos rásegítés, amikor pedálozik a vezető. Nem
rendelkezhet „gázkarral”, mint a motorok, ha nem
vagy a pedál fordulatát figyeli egy szenzor, vagy a pedálozási nyomatékot. A pedálozás befejezése után a
rásegítésnek azonnal meg kell szűnnie, és a rásegítés
max. 25 km/h sebességgel működhet.
Mit is jelent a pedálrásegítés: egyes kerékpárokat
olyan elektronikával szerelnek fel, ami érzékeli, ha
az ember fárad, és annyira pörgeti a motort, hogy
a sebesség állandó maradjon. Ez gyakorlatilag egy
tempomat: beállítjuk, hogy mondjuk 25 km/h sebességgel szeretnék menni, és ha nem tekerünk eléggé,
akkor a motor adja a hiányzó teljesítményt.
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Régi idők emléke…. hagyományteremtés
A csanyteleki Őszikék Nyugdíjas Egyesület tagjai úgy
döntöttek, hogy mivel a nyárnak vége, 2021. október 2.-án
délelőtt a letűnt korok hagyományait felelevenítve szüreti
felvonulást szervez. Szerettük volna, ha óvodások, traktorosok, zenészek, szép korúak, egyszóval kicsik és nagyok,
helyi önkéntesek kapcsolódnak be rendezvényünkbe.
A Csanyi Piacnál Jancsi és Juliska várta a résztvevőket,
egy kis hangolás után, Apró Mihály, Apró Szeri Mária és
Csongrádi Csabika, mint kisbíró közhírré tették a felvonulás kezdetét.

A fentiek alapján kitűnik, hogy nem minden az,
aminek látszik, és vásárláskor ne hagyja magát
megtéveszteni!
B.-A.-Z. Megyei Balesetmegelőzési Bizottság

E napra kovácsolódott zenekar adta a hangulatot, a jó
kedvű, dalos mamák, az óvodások, szüleik, a feldíszített
traktorok különleges hangja utcára csalta az embereket.
Öröm volt látni, hogy a boltok ajtójában, a buszmegállóban, a kiskapuban várták a felvonulást tapssal, integetéssel
és kedves szóval köszöntötték a felvonulókat.
Tisztelettel köszönöm a nagycsoportos óvodásoknak,
Szabóné Pálinkás Györgyi óvó néninek a szép műsort, az
óvoda dolgozóinak, a kedves szülőknek, hogy lehetővé tették, segítettek a rendezvény lebonyolításában. Kovács János, ifj Kovács János, Antal Adrián, Gál Pál, Kósa Mihály,
Lukács Gábor muzsikusoknak, hogy a dalosokkal együtt
a jó hangulatról gondoskodtak. Külön köszönöm Palást
Pálnak és családjának a látványos hintó fogatot, ahol Apró
Mihály bíró, Apró Szeri Mária bíróné és Csongrádi Csabi
kisbíró irányíthatta a felvonulás rendjét. Külön köszönöm
Kovács Antal, Kovács Bálint, Vári Levente, Tápai Lajos,
Bali Dávid, Gyöngyi István, Losonczi Nándor, Losonczi
Tamás, Sipka Zsolt, Sipka Attila, Sallai Kornél és Papp János traktorosoknak, illetve a mögöttük álló gazdálkodóknak, hogy színesítettek a felvonulást.

CSANYTELEKI NYUGDÍJAS EGYESÜLET programja
A nagyon jól sikerült, hangulatos 25 éves jubileumi találkozó után is tevékenyen telik az egyesületünk élete: 2021.
október 12.-én, szép őszi délutánon az egyik kedves tagunk
ötletét valósítottuk meg. Azt javasolta, hogy fosszunk közösen kukoricát!

Köszönöm minden résztvevőnek ezt a tartalmas délutánt,
az ötlet sikeres megvalósítását!!
Bánfi Sándor nyugalmazott plébános a templom előtt
áldást adott a szőlőre, borra és a szüreti felvonulókra. Az
óvodások alkalomhoz illő szép műsorral kedveskedtek az
idősek otthonában lakóknak, akik tapssal, süteménnyel
köszönték meg. Egy könnycsepp, egy mosoly jelentette a
régi szép idők emlékét.
Csongrádiné Pap Zita gyümölcskosárral kedveskedett,
Erhardné Katika a felvonulóknak egy batyut adományozott a résztvevőinek, akik nótával, tánccal köszönték meg
a kedvességét.

Köszönöm a helyi polgárőrségnek, név szerint Bernát János, Körmendi József és Varga István munkáját, mellyel
biztosították a felvonulást. Köszönöm az Őszike Nyugdíjas Egyesület tagjainak önzetlen segítségét. Remélem sikerült egy szép hagyomány kezdetét közösen elindítani.
K Ö S Z Ö N Ö M!
Györgyiné Mészáros Erzsébet egyesület elnöke

Évzáró közgyűlést tartottak a Csanyteleki Polgárőrök

Az ötlet mindenki tetszését elnyerte! A program 13 órakor
kezdődött. A háziasszony finom kakaspörköltet tálalt fel a
vendégeknek, a résztvevők kaláccsal, süteménnyel, innivalóval, kávéval járultak hozzá programunkhoz. A kukoricafosztással a régi időket elevenítettük fel, történeteket meséltünk, nótáztunk, jól elbeszélgettünk, de ami a legjobb
volt, hogy együtt voltunk és nagyon jól éreztük magunkat.

ÉLETET AZ ÉVEKNEK Csongrád Megyei Egyesülete az Idősek napját Szatymazon rendezte, ahol elismerő
okleveleket adtak át az egyesületekben, klubokban aktív
tagoknak, ahol Kardos Imréné és Seres Istvánné részére
- a Csanyteleki csoport javaslatára – oklevelet adtak át. A
rendezvényen örömmel hallgattuk Poór Pétert, aki dalaival,
közvetlenségével nagyon vidám hangulatot teremtett!
Bakony Zoltánné Nyugdíjas Egyesület vezetője

A Csanyteleki Polgárőr Egyesület évzáró közgyűlést tartott 2021. október 10.-én a Faluházban. A meghívott vendégek köszöntése után az elnökség beszámolt a 2020. évben elvégzett munkáról, ismertette a 2021. évben elvégzett
és még hátra lévő feladatokat. Meghallgatták a költségvetési beszámolókat, melyet a tagság elfogadott. A közgyűlés
egyesület alapszabálya módosítást kezdeményezte, melyben
a Csanyteleki Polgárőr Egyesület nevét, a tevékenységi körét módosította és kiegészítette, amely szerint Csanyteleki
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület néven működik to-

vább egyesületünk a cégbírósági bejegyzés megtörténtét követően. Zárásként a közgyűlést vacsora követte. Köszönjük
a Csanytelek Község Önkormányzatának, hogy a közgyűlés
helyszínét a rendelkezésünkre bocsátotta.
Az egyesület vezetősége ezúton is köszönetét fejezi minden Csanyteleki lakosnak az eddig nyújtott támogatásáért és
kérem Önöket, hogy adójuk 1 %-val a jövőben is támogassák a Csanyteleki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet.
Tisztelettel:
Bernát János elnök

GYERTYÁK A SÍRON
November elsején mindenki halottjaira emlékezik, értük
gyújt gyertyát. A sírokat gyertyaerdők és virágkoszorúk
ékesítik, mert ilyenkor még a nem vallásos emberben is feltör a szorongás és emlékezés, a személyes halál biztos tudata. Amíg égnek a gyertyák akaratlan is elmerengünk azok
életén, akik előttünk jártak, hozzánk tartoztak.
Talán még nem engedtük el őket, talán nem is hiányuk
fáj, hanem magunkat sajnáljuk, és azon töprengünk, mi lett
volna, ha...
A gyertya világít, önmagát emésztve adja a fényt másoknak. Egy teljes életprogram. Valójában nem is az elmúlásra emlékeztet, hanem az örök életre,
a halhatatlanságra. Arra, hogy az életet a halál nem zárja
se be, se ki. A gyertyák fényei és a sírok mellett eltöltött
csendes percek meggyőznek arról, hogy többre vagyunk
hivatottak, mint ez a rohanó földi élet, melyet a halál látszólag végképp megakaszt. A novemberi gyertyák az örökkévalóság fényét csillantják fel, és üzenik: van élet a halál
előtt is. Értelmes, szép élet, amihez a halál is hozzátartozik.
Nem kell elfutni előle, meghalhatunk szépen, felkészülten,
elengedve lassan mindazt, ami múlandó. Sokkal emberibb,
ha visszaadjuk a meghalás méltóságát, meghittségét szeretteinknek és magunknak, együtt élve így a Halál testvérrel,

és bízva Isten irgalmában, hiszen Isten maga az Élet.
Az elhunytakról imádsággal 2021. november 01. napján 15 órakor emlékezünk meg a ravatalozónál, azt követően pedig sírszentelést végzünk a temetőben.
Antal Imre plébános

KÉBSZ Kft. konyha – NOVEMBERI ÉTLAP
01-07

Hétfő
Lebbencsleves
Csibe fasírt,
zöldborsófőzelék
Karfiolleves
Tarhonyás hús,
káposztasaláta

Kedd
Szerda
Csütörtök

Tojásleves
Hentes tokány, tészta

Péntek

Gulyásleves
Káposztás tészta

Szombat

Zöldbableves
Carbonárás csirkemell

Vasárnap

Daragaluska leves
Csirkepörkölt, burgonya

08-14

15-21

22-28

29-30

Zöldborsóleves
Burgonyás-tarhonyás
hús

Karfiolleves
Milánói spagetti

Paradicsomleves
Tavaszi rizses csirke

Pirított tarhonyaleves
Sült kolbász, babfőzelék
Zöldségleves
Mustáros szelet, tört
burgonya

Karfiol krémleves
Rántott csirkemáj,
gombás rizs
Erőleves
Bélszínroló,
paradicsomos káposzta

Rizsleves
Fasírt, tökfőzelék

Brokkoli krémleves
Rántott hal, kukoricás
rizs
Rizsleves
Lecsós szelet, tejfölös
burgonya
Lebbencsleves
Fűszeres pulyka,
zöldbabfőzelék

Orjaleves
Székelykáposzta

Húsgombóc leves
Tükörtojás, spenót

Sárgaborsógulyás
Dejós tészta
Nyírségi gombócleves
Rántott szelet,
meggyfőzelék

Csángógulyás
Almás lepény

Erdei gyümölcsleves
Paprikás burgonya
sertéshússal
Frankfurti leves
Sajtos spagetti
Burgonyaleves
Sült, tarja, kelkáposzta
főzelék

Májgombócleves
Zúzapörkölt, galuska

Csontleves
Pulykapörkölt, sós
burgonya

Alföldi tésztaleves
Párolt hús, almafőzelék

Magyaros karalábéleves
Rakott burgonya, befőtt

Pulykanyak leves
Barbequs csirkeszárny,
párolt rizs, párolt
zöldség

Tisztelt Étkezők!
A koronajárvány a nyersanyagok beszerzését nehezíti, ezért az étlap változtatásának a jogát fenntartjuk!
Megértésüket köszönjük! Tel: 20/310-11-41
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