112 szám

Hírek, információk Csanytelek életéről

2016. március

Csanyi Hírmondó
Az „EURÓPAI CSANYTELEKÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY kuratóriuma tisztelettel kéri
a Csanyteleki adófizető polgárokat, hogy adóbevallásuk készítésekor
jövedelemadójuk 1%-át szíveskedjenek a
Csanytelek fejlesztését szolgáló közalapítvány részére felajánlani.

Adószám: 18474952-1-06

Jegyzõi tájékoztató

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselõtestülete 2016. márciusi ülésein hozott döntésekrõl
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület a munkaterve szerinti ülésén túl további 2 rendkívüli ülést tartott március hónapban, ahol az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg. Az első rendkívüli ülésen (2016. március 11.) a 3 főnapirendi pontot előzetesen véleményezte a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és napirendje keretében elfogadva beterjesztette azt a Képviselő-testület elé változtatás nélküli elfogadásra. Az ülés főnapirendi pontja tárgyalása előtt a Polgármester úr beszámolt a két ülés között eltelt időszak alatt általa tett intézkedésekről, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul
vett.
Az ülésen 1. főnapirendi pontként tárgyalta a Képviselő-testület a KÉBSZ Kft. Alapító okirata módosításáról szóló előterjesztésben
foglaltakat, melyet elfogadva több változtatást mondott ki, így többek között az új Ptk. szerinti szerkezetbe és formába történő megjelenítés mellett törölte az eddigi könyvvizsgálatra vonatkozó rendelkezését és a könyvvizsgálóval 2016. február 29. napjával közös megegyezéssel szerződést bontott, mivel a hatályos vonatkozó jogszabályok a kft. árbevétele alapján már nem teszik kötelezővé könyvvizsgáló alkalmazását. Szintén törölte a kft. eddigi telephelyeként nyilvántartott címet, mivel a Faluháznak helyet adó ingatlanban a gazdasági társaság már nem végez tevékenységet, számára egy telephelyet határozott meg, a Csanytelek, Szent László 4/a. sz. alatt, ahol
a konkrét feladatát végzi. Megváltozott a kft. elektronikus elérhetősége, annak átvezetését, továbbá az átalakult tevékenységi körének
bejelentését kezdeményezte az eljárásra illetékes Szegedi Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál, amely – a cégkivonat tanúsítása szerint
– 2016. március 22. napján a módosításokat átvezette. A Képviselő-testület ezzel eleget tett az időközben 1 évvel meghosszabbított határidő szerinti kötelezettségének, amely 2016. március 15. napjában határozta meg az új Ptk. szerinti alkalmazást.
Az ülésen 2. főnapirendi pontként tárgyalta és fogadta el a testület az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát, amelynek módosítását a közbeszerzésekről szóló új központi jogszabályban foglaltak alkalmazása és ahhoz igazodó eljárásrend kialakítása indokolt, továbbá az önkormányzat pályázati beruházásai kivitelezése előtti közbeszerzési eljárás tett szükségessé.
A Képviselő-testület az ülés 3. főnapirendi pontjaként vitatta meg a helyi hulladéklerakó rekultivációs feladati közül az utógondozásra vonatkozó feladatok ellátása működtetésére benyújtott előterjesztésben foglaltakat és úgy döntött, hogy a DAREH által felkért szakvállalkozás által adott ajánlat helyett, az elmúlt év végén szakvállalkozással kötött szerződését hatályban tartja és 5 évig az önkormányzat adott évi költségvetése terhére vállalja a rekultivációs terület monitoring tevékenységének (akkreditált laborvizsgálatok, jelentések
készítése, stb.) költsége kifizetését. A két ajánlat között nagyságrendbeli különbség van, mivel az önkormányzat által kötött szerződés
évi 100.000.- Ft, öt év alatt 500.000.- Ft, míg a Társulás által felkért vállalkozás évi közel 2 millió, öt évre közel 10 millió Ft összegű vállalkozói díjat állapít meg.
Egyebek napirend keretében sem írásbeli, sem szóbeli előterjesztés benyújtására nem került sor.
A Képviselő-testület soros, munkaterv szerinti ülését 2016. március 25. napján tartotta, ahol 4 főnapirendi pontot tárgyalt, melyből az.
1.)-2.) főnapirendi pontot az Ügyrendi Bizottság, az 1.)-4.) főnapirendi pontot pedig a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendi keretében előzetesen véleményezett és terjesztett be változtatás nélküli elfogadásra. A Képviselőtestület a főnapirendi pontok tárgyalása előtt meghallgatta a Polgármester úr két ülés között eltelt időszak alatt általa tett intézkedéseiről szóló beszámolóját, melyet határozathozatal nélkül fogadott el.
A Képviselő-testület az ülés 1. főnapirendi pontjaként tárgyalta az Önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása tárgyában
benyújtott előterjesztésben, az önkormányzati rendelet-tervezetben, a hatásvizsgálatban és indokolásban foglaltakat, majd megalkotta
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2015. évi költségvetése eredeti előirányzatainak módosításáról, az előirányzatok véglegesítéséről. Az önkormányzati rendelet 2016. április 01. napján lépett hatályba, melynek rendelkezései egységes szerkezetbe való beépítéséről gondoskodtam, így könnyen értelmezhető és az önkormányzat honlapján megtekinthető.
A Képviselő-testület ülése 2. főnapirendi pontjaként tárgyalta és fogadta el a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában benyújtott előterjesztésben, az önkormányzati rendelet-tervezetben, annak előzetes hatásvizsgálatában és az indokolásban foglaltakat és megalkotta tárgyban az 5/2016. (III. 25.) önkormányzati rendeletét, amely 2016. július 01. napján lép hatályba.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címoldalról)
A tárgyi önkormányzati rendelet hatályát a Csanytelek község közigazgatási területén szennyvízelvezető gerinchálózatra házi átemelő kiépítésére, működtetésére kötelezett azon környezethasználóra terjed ki, aki (amely) ingatlana előtt kiépült és működő szennyvízelvezető gerincvezetékre a megadott határidőn belül nem köt rá. Tehát, aki a település belterületén ivóvíz bekötéssel ellátott ingatlan
tulajdonosa, köteles a lakóingatlana előtti gerincvezetékre az ingatlanán belül kialakított házi bekötését kialakítani és rákötni, mert en nek elmaradása a talajterhelési díjfizetési kötelezettségét alapozza meg. Nem kell talajterhelési díj fizetési kötelezettséggel számolnia
annak az ingatlan tulajdonosnak, aki (amely) ingatlana előtt nem épült ki a gerincvezeték, pl. a település külterületén. Mentesül továbbá a talajterhelési díj fizetési kötelezettség alól, akinek ingatlana előtt elmegy a gerincvezeték, de a rákötést biztosító csonk nem épült
meg, így műszakilag nem kivitelezhető a rákötés. Szintén mentesül azon ingatlan tulajdonosa, akinek az ingatlana előtt kiépült a gerincvezeték, rákötésre alkalmas, de az ingatlanon belül csak kerti csap van, így a közműves szennyvízelvezetésre nincs mód. Természetesen nem tartozik tárgyi önkormányzati rendelet hatálya alá azon ingatlan tulajdonos sem, aki már gondoskodott a rákötésről és annak működtetését biztosítja. A Képviselő-testület több olyan szempontot is mérlegelt, amely jelentősen befolyásolja a házi rákötések kiépítését, ezért úgy döntött, hogy mindazon ingatlan tulajdonosokat, akik a település belterületén a házi bekötésre kötelezettek, 2016. december 31. napjáig mentesíti a talajterhelési díj fizetési kötelezettség alól, azzal a feltétellel, teljesültével, ha a rákötési kötelezettségüknek idén december 31. napjáig maradéktalanul eleget tesznek. A feltétel megszegése ezen mentesség elvesztésével jár és az érintettek
2016. 07. 01.–2016. 12. 12. időszakára vonatkozóan talajterhelési díj bevallására, megállapítására és megfizetésére kötelezettek, melynek
időpontja: 2017. március 31. A fenti időszak eredménytelen elteltét követőn nincs mód további mentességre, mert azokkal szemben, akik
eleget tettek a rákötési kötelezettségüknek és szennyvízdíj fizetésre kötelezettek, morálisan elítélendő és igazságtalan lenne a mentességi eljárás. Fontosnak tartom kiemelni és felhívni a mentességben részesülő ingatlan tulajdonosok figyelmét arra, hogy a mentességük
időszaka alatt, évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni az önkormányzattal közszolgáltatási szerződésben álló Közszolgáltató által szippantás módszerével nyújtott szolgáltatást, melyet a Közszolgáltató által kibocsátott számlával tudnak igazolni. Aki
nem tesz eleget a fent írt rákötési kötelezettségének, úgy annak teljesüléséig minden év március 31. napjáig köteles a tárgyi rendelethez
csatolt, elektronikusan le- és kitölthető formanyomtatványon bevallást adni, a talajterhelési díj összeget megállapítani és az önkormányzat megadott számlaszámára egy-összegben megfizetni. az önkormányzat adóhatóságához. A talajterhelési díj összege: 1.800.-Ft/m3,
mivel településünk érzékeny területként besorolt települések közé tartozik, ezért a törvényben meghatározott 1.200.- Ft/m3 összeg 1,5
szorzóval megállapított összege érvényesítendő helyi adóként. A településünkön vezetékes ivóvíz-szolgáltatást biztosító Alföldvíz Zrt.
által március 31. napjáig nyújtott adatszolgáltatás és a kötelezett által benyújtott bevallás alapján, annak összevetése szerint önkormányzatunk adóhatósága elektronikus nyilvántartást vezet és a központi vonatkozó hatályos adójogszabályok szerint jár el a nem, vagy késedelmesen teljesítő kötelezettek szemben. A sok kellemetlenség elkerülése érdekében felkérek minden érintettet a jogkövető magatartásra és a szükséges együttműködésre!
A Képviselő-testület az ülés 3. főnapirendi pontjaként tárgyalta és határozatába foglalta Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadását, mellyel határidőn belül eleget tett a központi jogszabályba foglalt kötelezettségének. Ezen tervben szerepelnek az önkormányzat idei évre betervezett és ismert, pályázati beruházásai, így az idei évben megvalósuló Faluház felújítása, amely nettó 29.691.000 Ft-ra tervezett, az Egészségügyi kombinát felújítása, amely nettó 19.133.000.-Ft-ra, a felszíni vízelvezetés pedig nettó 150.000.000 Ft-ra tervezett, önerő nélküli, tehát az önkormányzat jövő évi költségvetését nem terhelő építési munkálatot takar, amennyiben önkormányzatunk a vonatkozó pályázaton eredményesen szerepel. Amennyiben további pályázati
lehetőségek nyílnak meg, úgy időben gondoskodni fogok a Közbeszerzéséi Terv módosítása beterjesztéséről a Közbeszerzési Szabályzatban foglalt eljárásrend szerint.
Az ülés 4. főnapirendi pontjaként Csanytelek Község Önkormányzata 2014.–2016. időszakára jóváhagyott gazdasági programját akként módosította a Képviselő-testület, hogy a már megvalósult beruházásokat (pl. a belterületi szennyvízelvezetés projektjét) kivette,
ugyanakkor kiegészítette a külterületi szennyvízelvezetés projekttel és a Közbeszerzési Tervben feltüntetett beruházásokkal, továbbá a
közép- és hosszú távú tervek közé bekerült a nyilvános könyvtár és értéktár kialakítása, konyha kiépítése, amely tárgyra irányuló pályázaton való sikeres részvétel után valósítható meg.
Az Egyebek napirend keretében sem írásbeli, sem szóbeli előterjesztés benyújtására nem került sor.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság 2016. március 25. napján tartott ülésén a Faluház épülete felújítására kiírt közbeszerzési eljárás keretében ajánlatkérésre benyújtott ajánlatok tartalmi és formai ellenőrzésével előkészítette a nyertes Ajánlattevő kiválasztását. A közbeszerzési eljárásra meghívott 4 ajánlattevőből 2 szakvállalkozás tett ajánlatot, mely ajánlatok érvényesek voltak, így a közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, miután március 29-én beadott hiánypótlásnak az érintettek eleget tettek. Az önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatába foglalt eljárásrendnek megfelelően a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatot tett a nyertes ajánlattevőre, amely a KaPet
Bau Kft. (székhelye: Kiskunfélegyháza, Bessenyei u. 22.) nettó egyösszegű árajánlata 29.758.625 Ft. A kivitelezés teljesítésének határideje 80 nap, melynek túllépése naponta 0,4% késedelmi kötbért von maga után. Az építési munkálatok kivitelezésére 36 hónap jótállást
vállalt a 390 pontot elért vállalkozás. A másik Ajánlattevő a RIZALIT Építő és Szolgáltató Kft. nettó 30.148.887.- Ft árajánlatot tett, a kivitelezés teljesítéseként 90 napot határozott meg, jótállásként 24 hónapot vállalt és 0,5% késedelmi kötbért jelölt meg. Az Ajánlattevő
320 pontot ért el a súlyozott számításnál, mivel ajánlata – a kötbért leszámítva – minden más mutatóban kedvezőtlenebb volt. A KBB
javaslatát az Ajánlatkérő képviselője beterjesztette a Polgármester úr számára, aki a jegyzővel közös előterjesztésben nyújtotta be indítványát a Képviselő-testületnek. A Testület a 2016. március 30-i rendkívüli ülésén főnapirendi pontban elfogadta a Közbeszerzési Bíráló
Bizottság nyertes vállalkozásra tett javaslatát és felhatalmazást adott Polgármester úr számára a kivitelezési szerződés megkötésére,
melynek határideje (jogorvoslati határidőket számításba véve) 2016. április 10. Azt követően indulhat meg a kivitelezés. A nyertes Ajánlattevő ajánlata bruttó 85.658 Ft-tal nagyobb annál az összegnél, amelyet a Belügyminisztérium a központi költségvetésből, mint adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzat támogatásaként jogcímen biztosított önkormányzatunk számára, így gyakorlatilag az önrész nélküli beruházáshoz kiegészítésként az önkormányzat 2016. évi költségvetése tartalékkerete terhére vállalta (sajáterőként) a hiányzó különbözet anyagi fedezete biztosítását.
Az ülésen Egyebek napirend felvételére nem került sor.
A képviselő-testületi ülések előterjesztései és az ülésekről készült jegyzőkönyvek a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.njt.hu oldalon érhetőek el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is hozzáférhetőek.
Tisztelettel: Kató Pálné
jegyző
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Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról,
a településen történt eseményekrõl – 2016. március

Közművelődési közfoglalkoztatás keretében a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett pályázaton ismét 2 helybeli munkanélküli számára nyílt lehetőség munkavégzésre, az önkormányzat
számára hasznos feladatok végzésére, amely az önkormányzat
költségvetését nem terheli. Annak minden felmerült költségét a
központi költségvetés fedezi.
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában
lévő két szociális intézmény (az Esély Szociális és Gyermekjóléti
Alapellátó Központ és a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ) tevékenységében Alapító Okiratban rögzített (törvényi rendelkezésnek megfelelő) változás bejelentése átvezetése a Magyar
Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága által a törzskönyvi
nyilvántartásban megtörtént. Hasonlóképpen teljesült a két szociális intézmény ugyanezen okra visszavezethető működési engedélyének módosítása is a Csongrád Megyei Kormányhivatal által,
amelyben további módosítás várható, egyrészt székhely, másrészt
Telephelyváltozás, továbbá ellátotti létszám emelkedése miatt.
A házi orvosi rendelőben lévő eszközök leltározását követő selejtezés után a vállalkozó házi orvos által beszerzett eszközökkel
április 01. napján indul az új házi orvosi rendelés.
Az önkormányzat által fenntartott intézményekben március
8-án virággal köszöntötték női kollegáikat az önkormányzat és a
hivatal férfi munkatársai, melyet ezúton is köszönünk. Köszönjük
a Koncz Béla úr által adományozott virágcsokrokat!
Ezen napon a helyi tornateremben tartotta agrárfórumát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Szervezete, ahol
aktuális kérdéseket vitattak meg a mezőgazdaság jövőjére vonatkozóan, benne az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos változásokról, a Vidékfejlesztési Programban foglaltakról, a növényvédelmi törvény módosulásáról és az új Szegedi Nagybani Piacról. A
meglepően nagy lakossági érdeklődés mellett megtartott fórumon
szerzett hasznos információk birtokában nagyobb lehetőség nyílik
a gazdák számára rendelkezésre álló célzott támogatások igénybevételére, ezért szorgalmazzuk több ilyen agrárfórum településünkön való tartását, az aktuális kérdések napirendre vételével.
A hulladékszállítás és kezelés kötelező feladata ellátása szervezését (átruházott hatáskörben végző) DAREH Társulás kétszer is
ülésezett március hónapban, ahol napirendje keretében elfogadta
az idei év második felétől érvényes változtatásokat tartalmazó
közszolgáltatási szerződést és vagyonhasznosítási szerződésben
foglaltakat, melynek értelmében a korábban létrehozott Társulási
tulajdonú vállalkozás végzi és végezteti az önkormányzat kötelező feladatát az általa kötött közszolgáltatási szerződés szerint.
Több ponton is várható módosulás, hiszen a központi jogalkotó
szándéka közismert, miszerint a hulladékgazdálkodási feladatok
közül többet is állami kézbe, egy központi szervezetbe tömörítve
láttat el (pl. a közszolgáltatást végző, földrajzi területekre lebontott szakvállalkozásokkal közszolgáltatási szerződés kötése, a
számlázás, a hátralékok beszedési eljárása bonyolítása, stb.)
Amennyiben hiteles információval rendelkezem, úgy folyamatosan tájékoztatni fogom a teendőkről Önöket.
Az Ügyrendi Bizottság egy, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 2 ülést tartott, ahol a
Képviselő-testület márciusi üléseinek napirendjeit véleményezte.
Helyszíni bejárást tartottak a nyilvános könyvtár és értéktár kialakítására kijelölt Kossuth utcai épületben a tervező kalauzolása
mellett a Szegedi Somogyi Könyvtár képviselői, akik a folyamatban lévő vonatkozó pályázatokhoz ajánlatták fel támogatásukat,
egyetértve a nem építési engedély köteles kivitelezési tervdokumentációban írt, a vonatkozó jogszabályi feltételeknek eleget tevő
helyiségek elhelyezésével. Egyelőre központi irányadó pályázat

még nem jelent meg, így a terv megvalósítása még várat magára.
A település parkja tovább bővült több bokorral, virághagymával, facsemetével, amely nem mindenkit boldogít, mert sajnos a
parkban lévő padok közül már többet megrongáltak, amely így
esztétikailag nem mindenben felel meg az elvárható küllemnek.
Felhívom a figyelmet a térfigyelő kamerák nyújtotta lehetőségekre, amelyek megkönnyítik a rendőrség munkáját, de a kár elhárítása, a helyreállítás költsége minden helyi adófizető állampolgárt
érint azáltal, hogy a költségek az önkormányzat költségvetését
terhelik, mivel a rongálást jövedelemmel nem rendelkezők követik el és a szabálysértési eljárás keretében megállapított kár értéke
viszonylag csekély. Köszönjük Boldogh Istvánné Erzsikének az általa adományozott facsemetét, amely a közparkot még tovább díszíti.
A szakmai és vonatkozó jogszabályi elvárásnak mindenben
megfelelő fogszakorvosi rendelőben helyszíni ellenőrzést tartott
az illetékes működést engedélyező hatóság, amely – jegyzőkönyvbe foglalt megállapítása szerint – mindent rendben talált az adminisztrációs kötelezettség teljesítése körében. A finanszírozás feltételei továbbra is biztosítottak az igénybe vett szolgáltatások után.
A rekultivációs munkálatok végzésének utóellenőrzése keretében tartott helyszíni bejáráson a MEP által megállapítást nyert,
hogy az esős időjárás miatt elhúzódott fásítási munkálatok nem
történtek meg, viszont kiszállítottak 600 tő galagonya, vadrózsa,
szil és fagyal dugványt, melynek ültetésére a napokban kerül sor
az önkormányzat közfoglalkoztatottai által.
A Széchenyi utcán a hiányzó, illetve elhasznált járdalapok kiépítése és cseréje befejeződött, így a gyalogosközlekedés biztosítottá
vált, továbbá több gömbakác fa telepítéséről is gondoskodtunk a
területen. Az érintett ingatlanon, mint magánterületen uralkodó
állapoton ezzel szemben – minden igyekezetünk ellenére - nem
történt változás a tulajdonos elzárkózása, együttműködési készsége hiánya miatt.
Folyamatosan zajlik településünkön, de sajnos lassú ütemben a
belterületen lakóingatlanok előtt kialakított és működő szennyvízelvezető gerincvezetékre való házi bekötések kivitelezése és annak
rákötése, melyet szankció nélkül 2016. december 31. napjáig tehet
meg minden arra kötelezett, mivel 2017. január 01. napjától a rákötést elmulasztóknak talajterhelési díj (önbevallásos eljárásban történő) bevallása jövő év március 31. napjáig történő megfizetése elkerülhetetlenné válik. Arra kérek minden érintettet, hogy jogkövető magatartásával segítse elő a szennyvízelvezetés- és tisztítás kötelező önkormányzati feladata önkéntes teljesítését, amely nem
csak a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés szempontjából
fontos, hanem anyagi szempontból is előnyösebb, mint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésánek költsége
és a talajterhelési díj együttes megfizetése. Emlékeztetek minden
érintett arra a korábban általam már leírtakra, miszerint aki a megadott határideig nem tesz eleget rákötési kötelezettségének, Őt az
illetékes Csongrádi Járási Hivatal – büntetés kiszabása terhe mellett – kötelezni fogja a szennyvízelvezető gerincvezetékre való rákötésre.
Lakossági bejelentés kivizsgálása után a Csongrádi Rendőrkapitányság Közlekedésbiztonsági Osztálya kezdeményezésére a
Szent István utca mindkét sarkára, valamint a Lehel út – Damjanich út sarokra „autóbusszal behajtani tilos” közlekedési tábla kihelyezésére került sor, a földutak állapota további rongálástól való megóvása és a közlekedésbiztonság érdekében.
Tisztelettel:
Kató Pálné
jegyző
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!
Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárd tüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem
csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.
A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az
előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.
A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak
keletkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak
fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a
mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is. A
műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék,
festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.

Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyes tüzelésre, ill. építenek be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szilárd- és olaj
tüzelőanyagok használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata
pedig megnöveli ezen lerakódás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéséhez,
ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst-, illetve
szén-monoxid-mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévő nagymértékű korom és kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a
nagy külső- és belső hőmérséklet különbség hatására belobbanhat,
kéménytüzet okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében lévő bútorzatra.
A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi
a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és
az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
a légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének megfelelő
tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részre a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!
Forrás: Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Nõnapi jótékonysági óvodabál
Március 12-én rendeztük meg a már hagyománnyá vált Nőnapi
jótékonysági óvodabálunkat. Az idén, a XXII. rendezvényt sikerült
megszervezni, mely ismét, mint minden évben, tartogatott meglepetéseket a kedves vendégeinknek. Nagycsoportosaink meglepetés műsorral léptek fel, amely során a vadnyugat hangulatát varázsolták a lelkes közönség elé. A remek vacsoráról, a konyha dolgozói gondoskodtak Szélné Katika vezetésével, az ízletes pörköltet
pedig Pintér István és Ambrus László főzte a bál vendégeinek. Ezúton is köszönetünket szeretnénk kifejezni a konyha dolgozóinak,
hogy a pompás vacsorát elkészítették számunkra.
A finom vacsora után a szülők és az óvodai dolgozók alkalmi
színtársulata mesejátékkal kápráztatta el a közönséget. Hófehérke
és a hét törpe története nem kis derültséget okozott vendégeinknek. A hangulat további fokozásáról a Reflex együttes gondoskodott. Reméljük, vendégeink jól érezték magukat! A rendezvény
közös összefogással valósulhatott meg, melynek bevételét gyermekeink óvodai életének tartalmasabbá tételére fordítjuk. Köszönjük a szülőknek, az önzetlen segítséget. Köszönetünket szeretnénk
továbbá kifejezni mindazon szülőknek, dolgozóknak, cégeknek és
egyéb szervezeteknek, akik részvételükkel, tárgyi és anyagi felajánlásaikkal hozzájárultak a jótékonysági bálunk támogatásához
és eredményességéhez.
Támogatóink: Csanytelek és Térsége Földtulajdonosi Vadásztársaság, Csanyi-Táp Kft., Csanyi Agrár Kft., Jéri Csaba és családja,
Forgó Henrik Polgármester Úr és családja, Csongrádi Csaba és
családja, Szeri Béla és családja, Gémes Józsefné, Losonczi Zoltán és
családja, Lovas Imréné, Perbíró György és családja, Gémesné Faragó Edit, Kósa Mihály és családja, Dömötör József és családja,

Arany Gábor és családja, Süli Sándor és családja, Potor István és
családja, Samu Patai Edina és családja, Licsicsányiné Oláh Izabella, Tóth Zoltán és családja, Németh Attila és családja, Dóka István
és családja, KICEL Kft., Berényi Boglárka és családja, Lajos
Jánosné és családja, Kátai B. István és családja, Szabó Róbert és
családja, Pálinkás Istvánné, Kávai Tamás és családja, Kucsora Tibor és családja, Erhard Gyula és családja, Lőrinczné Smuta Gyöngyi- Oriflame területi képviselő, Bérces Mariann és családja, Szabó
Dániel és családja, Szász Erika és családja, Lászlóné Nagy Beatrix
és családja, Forgóné Oláh Anna és családja, Enyingi Anett és családja, Papp Gyöngyi és családja, Forgó Attila és családja, Szabó Péter és családja, Faragóné Fűri Andrea és családja, Huszár Nándor
és családja, Kovácsné Kecskés Gabriella, Faragó Róbert és családja, Feketéné Papp Nikoletta és családja, Gyöngyi Róbert és családja, Bartyik Eszter, Tajti Ildikó és családja, Gémes Zsolt, Nagy Magdolna és családja, Vida Tibor és családja, Vargáné Varga Elvira és
családja, Patkány Sándor és családja, Szunyi Anikó és családja, Lucai Veronika és családja, Kovács László és családja, Juhászné Varga Éva és családja, Kovács Emese, Nagyné Kovács Krisztina és
családja, Szélpál Evelin és családja, Erhardné Gémes Adrienn, ifj.
Erhard Gyula, ifj. Vida Tibor és családja, Ferenczik Gábor és családja, Varga Péter és családja, Rostás Erika és családja, Varga Mária és családja, Fejes Ferenc és családja, Basa Brigitta és családja,
Tápai Lajos és családja, Csanyteleki Polgárőr Egyesület, Vári László és családja, Pintér István, Kató Edina és családja, Márton Erzsébet, Boldog Miklós és családja, Schmiz Veronika, Balogh Mihály és
családja, Gulyás János és családja, Csanytelek- Radnóti u. Pékség.

HALLÁSSZŰRÉS! Ingyenes hallásvizsgálat, tájékoztatás, tanácsadás.
Helye: Fogorvosi rendelő. Ideje: 2016. április 12. 8-11.30-ig.
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„Gyöngyös szavak”
Óvodánkban hagyományőrző céllal rendezzük meg minden évben versmondó versenyünket a 4-5 éves korosztálynak. Nevelőmunkánkban kiemelt szerepet kap a mese-vers, az anyanyelvi nevelés. A mese és a vers gyermekeink mindennapi lelki tápláléka,
hiszen képet teremt a hallottakról, ami csak az övék, s így gazdagítja belső világukat.
Ezt a szellemiséget követve rendezték meg Pillangó csoportosaink, Kátai B. Istvánné Erika óvó néni és Lajos Jánosné Locsi óvó
néni szervezésében „Gyöngyös szavak” címmel a versmondó ver-

senyt. A gyerekek izgatottan várták, hogy elmondhassák kiválasztott verseiket. E meghitt környezetben a „kis versmondók“ elkápráztatták a zsűrit, akiknek igen nehéz dolguk volt, hiszen ebben a
„csodavilágban” gyermekeink bátran megnyíltak, a verseket életre keltették. Az óvó nénik célja meghallgatásra talált, a verselés és
a versek által erősíteni kívánták az összetartozás érzését, a szülőgyerek kapcsolatát, hiszen a gyerekek felkészítése otthon, szüleik
segítségével történt. A „kis versmondókat”, a zsűri bátorságukért,
részvételükért jutalomban részesítette.

Víz Világnapja

vigyázni rá. A csapatok lelkesedéssel vettek részt a „versenyben”,
s természetesen a jutalom sem maradt el. A program további részében, a felnőtteké volt a főszerep. Tapasztalatokat cseréltünk,
hogyan rendezzük meg e jeles napot óvodáinkban, milyen kísérletekkel ismertetjük meg gyermekeinket, amelyek során hasznos tapasztalatok birtokába juthatnak. A vetélkedőn túl együtt játszottunk a felgyői ovisokkal, ezzel is ápolva az óvodák közötti jó viszonyt. Felnőttek és gyermekek egyaránt, élményekkel meggazdagodva zárhatták e jeles napot.

Március 23-án a Felgyői Napközi Otthonos Óvoda adott otthont
a már hagyománynak számító Tagóvodák közötti „Víz Világnapivetélkedőnek”. Izgatottan várták nagycsoportosaink, hogy utazhassanak Felgyőre, s hogy bizonyíthassák mi mindent, tudnak a
„vízről”, mint természeti kincsről, mint élőhelyről, s arról, hogyan
tudjuk védeni, hogyan tudunk takarékoskodni és hogyan tudunk

Március 15. – ünnep az óvodában
Március 15-ét ünnepeltük az oviban, gyermekeinkkel. Az 184849-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete ez a nap, amelynek célja a függetlenség kivívása és az alkotmányos berendezkedés megteremtése volt.
De hogyan is jelenhet meg ez a nap az óvodában? Elsősorban a
játékosság elvét követve. Képeskönyvek nézegetése közben a
gyerekek megismerkedhettek a magyar huszárokkal, kardjukkal,
öltözetükkel, a nemzeti színekkel, várakkal, csatajelenetekkel.
Beszélgettünk velük, felidéztük a már meglévő ismereteiket a
témáról, új fogalmakat tanulhattak.
A játékon túl, minden óvodás gyermek bevonásával, tevékeny
közreműködésével ünnepélyes keretek között elevenítettük fel az
1848-49-es Forradalom és Szabadságharc korát. A legnemesebb
érzéseket, s eszményeket próbáltuk erősíteni bennük: mint a hazaszeretet, az összefogás, együttműködés öröme, az együttérzés, a

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója
jogait megsértették a pszichiátrián,
jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért
a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

bátorság, a tettrekészség, segítőkészség. Az óvodások életkorának
megfelelően, velük, végig együtt cselekvésben vezettük az
ünneplést, amely valójában megrendezett, de soha el nem próbált
színdarab, drámapedagógiai játék volt. A foglalkozást a kiscsoportosok is figyelemmel, lelkesedéssel játszották végig. A játék
felépítéséből adódóan a gyerekek végig cselekvő részesei voltak
az eseményeknek. Az ünnep folyamatos készségfejlesztésre adott
lehetőséget, hiszen sokat tanulhattak a gyerekek, de mindezt természetesnek vették, mert magával ragadta őket a közösségi játék
lendülete, szellemisége, a tenni akarás vágya, a közösségiség, a
hazaszeretet érzése.
A célunk: olyan, igencsak ritkán megteremthető, szívhez szóló
lelki élménnyel gazdagítani gyermekeinket, amely meghatározó
lehet a személyiségfejlődésükben.
Tisztelettel: Szabóné Pálinkás Györgyi
Megbízott Tagóvoda vezető

PSZICHIÁTRIAI SZEREK
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára“ vagy „viselkedési
rendellenesség“ miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítványt.
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
el.: 06 (1) 342-6355, 70/330-5384
E-mail: info@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Hulladékszállítási ügyben az FBH-NP Nonprofit Kft. 2016. évben
minden negyedév utolsó pénteki napján tart ügyfélszolgálatot
a Csanyteleki Polgármesteri Hivatalban 10.00-12.00 óra között
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SZENYVÍZCSATORNÁZÁSI KÖLCSÖN
A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt
az alábbi feltételek szerint nyújtja:
Takarék Személyi Kölcsön célja:
A Takarék Személyi Kölcsön standard igénylési feltételekkel és kondíciókkal, felhasználási hitelcél
megjelölése nélkül, gyors ügyintézéssel igényelhetõ hiteltermék.
Takarék Személyi Kölcsön kondíciói:
A kölcsön összege 100.000,- Ft és 5.000.000,- Ft közötti összeg lehet. A kölcsön futamideje: 12-84 hónap.
Referencia-kamatláb: 3 havi BUBOR
2. Az ügyleti kamat a Referencia-kamatláb és Kamatfelár összege:
Az ügyleti kamat mértékének és összetevõinek adatai/alakulása:

4 Díjak és költségek:

• Az Igénylõ határozatlan idejû munkaszerzõdéssel, vagy nyugdíjjal, legalább havi 68.775,- Ft nettó jövedelemmel rendelkezõ nagykorú, fogyasztónak minõsülõ természetes személy lehet.
• Az Igénylõ nagykorú (a 18. életévét már betöltötte), hogy amennyiben a hiteligénylõ ügyfél nem töltötte be a 21. életévét, abban az esetben kötelezõ
Adóstárs bevonása (a bevonandó Adóstársnak a 21. életévét be kell töltenie, illetve életkora a futamidõ végén nem haladhatja meg a 70 életévet ),
• Otthoni (az Igénylõ vagy az Igénylõvel egy háztartásban élõ más személy nevére, a bejelentett állandó vagy a bejelentett ideiglenes/tartózkodási
lakcímére szóló) vezetékes telefonnal vagy mobiltelefonnal (elõfizetéses, kártyás vagy alkalmazottak esetén a munkáltató által biztosított), amin
elérhetõ az Igénylõ.
Példák:

Ebzárlat és legeltetési tilalom!
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal
Járási Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Osztálya hatósági állatorvosa első fokú
élelmiszerlánc-felügyeleti
hatósági jogkörben eljárva meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
Csongrád város, Csongrád-Bokros városrész, Felgyő, Csanytelek
és Tömörkény községek
területére 2016. április 2-22. között ebzárlatot és legeltetési tilal mat rendel el.
A zárlat alá vont helyen az alábbi szabályok lépnek életbe:
Tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve kell tartani, illetve kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.

Kutyák tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
A zárlati területen a zárlat időtartama alatt
állatok legeltetése tilos.
A vadász ebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, rendeltetésszerű használatuk idejére mentesek az 1-2. pontban foglalt
korlátozás alól, a pásztor-ebeket szájkosárral ellátva szabad állatok őrzésére alkalmazni.
Az elhullott róka és egyéb elhullott vadonélő emlősállat hulláját
az állatorvoson keresztül veszettség vizsgálatra kell küldeni (apróvad esetén a teljes tetemet, nagy vad esetén a fejet kell vizsgálatDr. Lovászi Zsolt hatósági állatorvos
ra küldeni).
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Az Alföldvíz Zrt. ingyenesen hívható
– már beüzemelt házi szennyvízbekötés – hibabejelentő telefonszáma:
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Szennyvízszippantás megrendelése

80/922-333
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. május 03-án 9-13 óra között a Csanyteleki víztornyon tisztítási,
fertőtlenítési munkálatokat végzünk. Ezen időszak alatt a település egész területén nyomáscsökkenés
várható.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a település ivóvíz-elosztó hálózatán 2016. május 4-30. között
mosatást végzünk. Ezen időszak alatt szakaszos nyomáscsökkenés, vízminőség romlás, illetve rövid
ideig tartó vízhiány fordulhat elő.
Az okozott kellemetlenségekért a felhasználók türelmét, megértését kérjük.
Alföldvíz Zrt.

A lakossági
szennyvízhálózat
házi bekötésével
kapcsolatosan keressék:
A házi bekötések kivitelezése:
Forgó Mihály (30/743-35-83),
Szabó Mihály (30/978-52-65),
Villamos bekötés kivitelezése:
Vidács László (30/995-01-95).
Hürkecz Imre
Saját kivitelezés esetén, illetve
ha nem a fenti kivitelezőkkel
végeztetik a munkákat,
a munkálatok megkezdése előtt
egyeztessenek az
Alföldvíz Zrt. munkatársaival,
mert a szennyvízhálózatra
csatlakozás az üzemeltető
engedélyével történhet!

Csanyteleki
nyugdíjasok Makón
2016. március 22.-én nyugdíjas fürdőnapon vettünk részt a nagyon
szép Hagymatikum gyógyfürdőben
kedvezményes belépővel. Délelőtt
szűrővizsgálatra is lehetett jelentkezni, délután Csonka András remek,
szórakoztató, vidám műsorán tapsoltunk. Útban hazafelé kissé elfáradva megállapítottuk, hogy szép
napunk volt! Reméljük, hogy lesz
még sok ilyen napunk!
Bakony Zoltánné
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
KLASSZIKUS
SKÓT TOJÁS
Hozzávalók:
• 50 dkg darált hús,
• 1 db vöröshagyma,
• 3 gerezd fokhagyma,
• 7 db tojás,
• 1 db zsemle vagy kifli,
• 1 db húsleveskocka vagy fasírt, fűszerkeverék,
• 3-4 evőkanál zsemlemorzsa,
• 1 evőkanál pirospaprika,
• 2 teáskanál só,
• 1 kevés őrölt bors,
• 1 evőkanál paprikakrém vagy Piros Arany.
Elkészítés:
6 db tojást megfőzünk, majd megpucolunk. A zsemlét
vízbe áztatjuk, kinyomkodjuk, majd a darált hússal, egy
darab nyers tojással, az elmorzsolt leveskockával, a sóval, a
borssal, az őrölt paprikával, a paprikakrémmel és a zsemlemorzsával összedolgozzuk.
A vöröshagymát és a fokhagymát megpucoljuk, egészen
apróra vágjuk, és a fasírtmasszához adjuk. A főtt tojásokat
a fasírtmasszába csomagoljuk, (a tojásokat lisztbe
márthatjuk, ha nehezen tapad rá a fasírtmassza) majd egy
vékonyan kiolajozott sütőedénybe rakjuk.
180 fokra előmelegített sütőbe toljuk, és kb. 30-35 percig
sütjük. Melegen és hidegen is finom, körettel vagy kenyérrel tálaljuk.
Jó étvágyat!
Forrás: www.mindmegette.hu

POÉN SAROK
Egy nő az alábbi újsághirdetésre figyel fel:
„Fajtiszta németjuhász rendőrkutya eladó, ára:
1000 Ft.”
Az asszony megörül a jó vételnek, azonnal felhívja a megadott
számot, és megrendeli a kutyát. Hamarosan kiszállítanak neki
egy koszos, ápolatlan kis korcsot. A nő felháborodva telefonál:
– Hogy merték ezt a ronda korcsot fajtiszta rendőrkutyának
nevezni?
– Asszonyom, ne tévessze meg az állat külseje, a
Titkosszolgálatnál szolgált.

Egy amerikai lány Skóciába látogat, és egy turistacsoporttal
elmegy egy régi kastélyba. A séta végén megkérdezi tőle az idegenvezető, hogy tetszett a kastély.
– Nagyon szép – feleli a lány. – Csak egész idő alatt attól tartottam, hogy előbukkan valahonnan egy szellem.
– Á, ettől nem kell félni, én már elég régóta itt vagyok, de még
nem láttam egyet sem – mondja az idegenvezető.
– Mióta van itt?
– Úgy háromszáz éve.
* * *
A mozi pénztáránál a falusi bácsi bosszankodik.
– Tessék ideadni a panaszkönyvet és még egy jegyet!
– De bácsi, maga már a negyedik jegyet vásárolja!
– Hát éppen ez az! Ahányszor bemennék vele, ott áll egy nő és
mindig összetépi!
* * *
A gyerekeket arról kérdi a tanárnő, mivel foglalkozik a
papájuk.
– Az én apám ügyvéd! – feleli az első kisgyerek.
– Az én apám orvos, embereket gyógyít! – mondja a második.
– Az én apám meghalt – válaszol Pistike.
– Ezt sajnálattal hallom – mondja a tanárnő. – És mit csinált,
mielőtt meghalt volna?
– Először elvörösödött, aztán elkékült, majd összeesett a
szőnyegen...
Forrás: www.viccesviccek.hu
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