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Csanyi Hírmondó
Jegyzõi tájékoztató

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselõtestülete 2015. decemberi ülésén hozott döntéseirõl
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület soros ülését 2015. december 18. napján tartotta, ahol 7 főnapirendi pontot tárgyalt, melyből a 6. főnapirendi pont kivételével a Pénzügyi Ellenőrzési, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság készítette elő, véleményezte és azok elfogadására tett javaslatot.
Az ülés főnapirendi pontjai tárgyalása előtt Forgó Henrik polgármester számolt be a két ülés között eltelt időszak alatt
általa tett intézkedésekről, melyet vita és határozathozatal nélkül zárt le a Képviselő-testület.
Szintén a főnapirendi pontok előtt számoltam be a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, melyet egyhangú szavazással fogadott el a Képviselő-testület.
A testület az ülés 1. főnapirendi pontjaként tárgyalta és határozatával fogadta el Csanytelek Község Önkormányzata és
a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal pénzkezelésének és a gépjárművek, haszonjárművek üzemeltetésének ellenőrzéséről
szóló belső ellenőri jelentésben foglaltakat.
Az ülés 2. főnapirendi pontjaként hallgatta meg a Csanyteleki I. sz. üresen álló háziorvosi körzete betöltésére pályázó
Dr. Tóth Mária orvost, akit egyéni vállalkozóként 2015. április 01. napjától bízott meg házi orvosi teendők ellátásával 2020.
március 31. napjáig és felhatalmazást adott a polgármester úr számára a területi ellátási kötelezettség és az önkormányzat
kötelező feladata teljesítése érdekében háziorvosi és iskola orvosi feladat-ellátási szerződés kötésére, melyre a jövő év első hetében kerül sor. Ezzel megnyílik a lehetőség arra, hogy ismét 2 háziorvos végezze a település egészségügyi alapellátását.
A beruházó önkormányzat és az Alföldvíz Zrt. képviselői között zajlott több tárgyalási fordulót követően került a Képviselő-testület elé Csanytelek Község Önkormányzata közműves szennyvízelvezetésre- és tisztításra – bérleti – üzemeltetési szerződéskötésre való felhatalmazás megadására az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal,a település ivóvízellátását 2014. január 01. napjától üzemeltetőként ellátó Vízi-közmű szolgáltatójával. Az előterjesztést, melyet a testület az ülés 3. főnapirendi pontjaként vitatott meg és egyrészt a beruházást finanszírozó Irányító Hatóság előzetes engedélyezéséhez képest történt változtatás, másrészt a vonatkozó jogszabályi előírások módosulása miatt, a főleg pénzügyi természetű vita ellenére (a bérleti díj éves mértéke a vagyon amortizációs költségét sem
éri el) elfogadta a beterjesztett szerződést. A közműves szennyvíz-tisztítás díja mértékét a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal javaslata alapján az illetékes miniszter határozza meg, az üzemeltető számlázza és szedi be a díjakat.
Javaslom a közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás üzemeltetésével 2015. december 21. napjától megbízott Közszolgáltató által kiadott, a házi-bekötésekre irányadó kiadvány részletes tanulmányozását és az abban foglaltak szerinti eljárás
teljesítését.
A Képviselő-testület az ülés 4. főnapirendi pontjaként elfogadta a beterjesztők beszámolóját, amely a Magyar Vagyonkezelő Zrt. számára benyújtandó, Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan (a Remény Szociális Alapszolgáltató
Központ telephelye, alapellátások helyszíne) 2015. évi hasznosítására vonatkozott. A testület határozatába rögzítette, hogy
az intézmény telephelye az Alapító okiratban, a működési engedélyben és a hatályos vonatkozó központi és helyi jogszabályokban foglaltak alapján szabályszerűen működik, annak igénybevevő megelégedésére.
A Képviselő-testület megtárgyalta ülése 5. főrendi pontja keretében Csanytelek Község Önkormányzata érdekeltségi
körébe tartozó Önkormányzatai Társulások 2015. évi tevékenységéről szóló polgármesteri beszámolót, melyet elfogadott.
Önkormányzatunk 4 Önkormányzati Társulásban érdekelt, melyből az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulásnak
székhelye, mely szervezet tevékenységéről a Hírmorzsák rovatban rendszeresen beszámolok. A Csongrád és Csanytelek
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás székhelye Csongrád, így annak polgármestere jogosított a pályázat keretében folyó, már a műszaki átadás – átvételi eljárásnál tartó beruházás menedzselésére. Településünkön a helyi vízmű-telepen kapott helyet az új technológiát befogadó épület, melyet szintén az Alföldvíz Zrt. fog üzemeltetni, mint vonatkozó
jogszabályban és szerződésben arra jogosított szervezet. Az Orosháza város székhelyű DAREH hívatott településünkön
jövő év második félévétől bevezetendő új hulladékgazdálkodási rendszer működtetésére, melyről már több ízben adtam
tájékoztatást és maga a Társulás is adott ki tájékoztató anyagokat. A témára vonatkozóan időben fogok információkat
megosztani Önökkel ahhoz, hogy az átállás zökkenőmentesen mehessen végbe. Sándorfalva település ad helyet a DARK
környezetvédelmi feladatot ellátó Társulásnak, amelynek profilja a szúnyoggyérítés.
Az ülés 6. főnapirendi pontja keretében tárgyalta a Képviselő-testület az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás
2015. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót, amelyet a Társulás Társulási Megállapodásában foglaltak szerint
eljárva hagyott jóvá és terjesztette azt elfogadásra a Társulás Társulási Tanácsa elé.
A Képviselő-testület értékelte a Polgármester úr 2015. évi feladat ellátását és számára kéthavi illetménye összegét állapította meg jutalomként az ülés 7. főnapirendi pontja keretében.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címoldalról)
Az Egyebek napirend között több olyan témát tárgyalt kötetlen formában a Képviselő-testület, amely egyrészt az önkormányzat 2016. évi költségvetését megalapozó feladatok ellátására biztosít pénzügyi fedezetet, másrészt az önkormányzat vagyona hasznosítása és abból önkormányzati költségvetési bevételi forrásteremtési szándékkal.
A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.njt.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is hozzáférhető.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

HÍRMORZSÁK

Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról,
a településen történt eseményekrõl – 2015. december

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 14-én ülése főnapirendi
pontjaként tárgyalta Tanodai programhoz való csatlakozási
szándékát, melyet Közmeghallgatás keretében megerősített
és az elnök (a Képviselő-testület felhatalmazása birtokában)
Együttműködési Megállapodást kötött e Tanodai programban az Emberi Erőforrások Minisztere által kiírt pályázaton
nyert Kft ügyvezetőjével.
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. december 18-án 3 főnapirendi pontot tárgyalt, melyből az 1. főnapirendi pont keretében a Tömörkényi székhelyű Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális

Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatokat
bírált el és kinevezte az intézmény vezetőjét. Az ülés 2. főnapirendi pontjaként tárgyalta és határozatával fogadta el a
Társulás Társulási Tanácsa a Csongrádi Járás Esélyegyenlőségi Programját, amelynek záró-rendezvénye e hónap elején sikeresen zajlott le Csongrádon. Az ülésen 3. főnapirendi pontként a Tagönkormányzatok által véleményezett és
elfogadásra beterjesztett, a Társulás 2015. évi feladatellátásáról szóló beszámolót tárgyalta és hagyta jóvá a Társulás
Társulási Tanácsa.
Tisztelettel:
Kató Pálné jegyző

Búcsú az óvodától
Negyven munkával eltöltött év. Ez
túl hosszú idő ahhoz, hogy nyomtalanul eltűnjön egy ember életében. Márton Erzsébet, az Alsó- Tisza- menti
Egyesített Óvoda intézményvezetője
ilyen hosszadalmas időn keresztül nevelgette az óvodás gyermekeket és
munkájával gyarapítgatta, szépítgette,
a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvodát. Emlékek sora villan fel gondolatainkban. Zsóka óvó néni fiatal pályakezdőként került óvodánkba. Hosszú
éveken át óvónőként, majd vezetőként
dolgozott. Sok-sok gyermek, ma már
családanyák-apák kedvence volt, akik
szívesen emlékeznek vissza a régi óvodás önmagukra. A falu életében is aktívan közreműködött. Nem csak az
óvodában, hanem a közéletben is számíthattak rá. Köszönjük, amit szíve,
lelke árasztott, a sok törődést, szeretetet. A kötelességei, feladatai, nálunk
befejeződtek. Az egyik szemünk sír,
mert hiányozni fog nekünk, a másik

szemünk nevet, mert örülünk, hogy
megérdemelt pihenését megkezdhette.
Zsóka óvó néni az élete egy újabb szakaszába érkezett, amely reméljük, tartogat számára sok boldogságot, örömteli éveket. Szeretnénk, ha jó érzéssel
emlékezne óvodánkra, s azt mondhatná, hogy az itt eltöltött idők nem voltak hiábavalóak. Mi, a munkatársai és
az óvodás gyermekek, szeretetünket,
tiszteletünket, megbecsülésünket szeretnénk kifejezni előtte, valamint jó
egészséget, pihenést, sok boldog pillanatot kívánni a nyugdíjas éveihez.

Minden történet véget ér valahol,
de az életben minden vég, valami újnak a kezdete!
Alsó-Tisza menti Egyesített Óvoda
Csanyteleki Tagintézményének Alkal mazotti Közössége

Egyesületi
hírek
Nyugdíjas Egyesület januárban téli
szünetet tart, legközelebbi összejövetel
február 1-jén, hétfőn 14 órakor lesz.
Mozg ásk orl átozottak csoportj ának
a 2016. év első csoportgyűlését február
2-án 14 órakor tartjuk.
Boldog Új Esztendőt és jó egészséget kívánunk 2016-ban is mindenkinek!
Bakony Zoltánné

Az Alföldvíz Zrt. ingyenesen
hívható — már beüzemelt házi
szennyvízbekötés —
hibabejelentõ telefonszáma:

80/922-333

Karácsonyvárás az óvodában
Advent utolsó hete, a reményteli várakozás időszaka.
Az Adventi gyertyák lángja azt sugallta, karácsony már a
kapunkban áll. Az óvoda falait, Jézus igazi öröksége, a szeretet megteremtése lengte körül, ezekben a napokban. Óvodánk Napsugár, Pillangó és Napraforgó csoportosai, ezekkel az érzésekkel telve készültek ünnepi műsorukkal és
szorgos kis kezeikkel a karácsonyvárás időszakában. A
meghívott anyukák, apukák, nagyszülők számára örökérvényű gondolatokat közvetítettek a gyerekek, hogy ez az
ünnep ma sem kér olyat tőlünk, amire ne lennénk képesek.

Hiszen ha az ember szeret valakit, a szíve folyamatosan várakozva virraszt. Óvodapedagógusaink erre készítették fel
a gyerekeket, jócselekedetekre, feltétel nélküli szeretetre, Jézus születésének megünneplésére. A gyerekek műsorukkal,
hirdették az összetartozást, az áldozat vállalást, a békét és a
szeretetet. Az óvodában eltöltött röpke órában, minden
vendég számára eloszlott a gond, mosollyá békült a bánat,
s a szívekben kihajtott a szeretet.
Szabóné Pálinkás Györgyi
megbízott tagóvoda vezető
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
VIRSLIS-SAJTOS
KARFIOL
Hozzávalók:
• 1 közepes karfiol,
• 5-6 pár virsli,
• 3 db tojás,
• 1 nagy pohár tejföl,
• 20 dkg reszelt trappista sajt,
• só,
• szerecsendió,
• ételízesítő,
• margarin.
Elkészítés:
A karfiolt rózsáira szedjük, és sós vízben puhára főzzük. A tepsit jól kikenjük margarinnal, beletesszük a leszűrt karfiolt. Megszórjuk ételízesítővel és szerecsendióval, majd rákarikázzuk a virslit a tetejére. Az egész tojásokat jól kikeverjük a
tejföllel és 10 dkg reszelt sajttal, és a virsli tetejére
öntjük. A megmaradt sajtot még a tetejére szórjuk, majd közepes lángon szép pirosra sütjük.
Jó étvágyat!
Forrás: www.mindmegette.hu

POÉN SAROK
Az utolsó tanítási napon a gyerekek ajándékot visznek a tanító néninek.
A virágboltos fia egy csokrot hoz, a cukrász kislánya egy
tortát, majd az italboltos kisfia egy nagy dobozt, szépen
csomagolva.
A tanító néni megemeli, és látja, hogy valami szivárog belőle. Viccesen megkóstol egy cseppet, és megkérdi:
– Bor?
– Nem – feleli a fiú.
Újabb cseppet kóstol a tanító néni.
– Pezsgő?
– Nem.
– Szabad a gazda! – mondja a tanító. – Feladom; mi ez?
– Kiskutya...

Az egyik bokszmeccsen kiütik a 4. menetben az egyik félt.
A bíró rászámol, mire egy idős nő kiugrik az első sorból:
– Ismerem a buszról, nem fog felállni!
***
Az anyós már olyan régóta a vejénél vendégeskedik,
hogy minden könyvet kiolvasott már a lakásban.
Egyik este megkérdezi a vejét:
– Mondd fiam, van itt esetleg valami, amit még nem olvastam?
– Igen mama, a vonatmenetrend.
***
Móricka lestoppol egy kocsit az iskolába menet:
– Bácsi kérem, vigyen el az iskoláig!
– Nem arra megyek.
– Annál jobb.
Forrás: www.viccesviccek.hu
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