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Jegyzõi tájékoztató

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselõtestülete áprilisi ülésén hozott döntésekrõl
Tájékoztatom Önöket arról, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 29. napján soros ülést tartott,
ahol 9 főnapirendi pontot tárgyalt, melyből az 1. főnapirendi pontot az Ügyrendi Bizottság jogi szempontból, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 1.-3. és 6.-9. napirendi pontig pénzügyi szempontból véleményezett és terjesztett
testület elé az alábbiak szerint.
Forgó Henrik polgármester napirendi pontok tárgyalása előtt szóban beszámolt a két ülés között eltelt időszak alatt általa tett intézkedésekről, melyet a testület határozathozatal nélkül tudomásul vett. Szintén napirendi pont előtt tárgyalta és fogadta el a Képviselőtestület a jegyzői beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját.
A Képviselő-testület az ülés 1. főnapirendi pontjaként tárgyalta az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást) és megalkotta az erről szóló önkormányzati rendeletét. Az önkormányzati
rendelet 2016. május 1-jén lépett hatályba. Fontosnak tartom kiemelni, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésében működési hiánnyal nem számoltunk, a költségvetés egyensúlya külső finanszírozási elemek (hitel felvétele nélkül) biztosított volt. Szintén fontos
elem, hogy az önkormányzatnak 60 napon túli esedékes tartozása, szállítói tartozása 2015. év végén nem volt. Az önkormányzat éves
bevételi tervét 102.23 %-ra teljesítette, még a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 100.5 %-ra. A kiadási oldal a módosított előirányzathoz
képest 2015. évben 90.2 %-ra teljesült. A pénzmaradvány községi szintű összege 142.767 E Ft, melyből a kötelezettséggel terhelt maradvány 84.374 E Ft, szabad pénzmaradvány pedig 58.393 E Ft. Az önkormányzat 2015. évi záró mérleg főösszege községi szinten 1.940.377
E Ft, a települési eredmény 553.326 E Ft. A kötelezettséggel nem terhelt önkormányzati vagyonérték 1.905.890 E Ft.
Az ülésen 2. főnapirendi pontként tárgyalta és változtatás nélkül jóváhagyta a testület a 2015. évről szóló éves belső ellenőrzési öszszefoglaló jelentést a zárszámadáshoz szervesen kapcsolódóan. A jelentésben intézkedésre okot adó megállapítás nem szerepel.
A Képviselő-testület az ülés 3. főnapirendi pontjaként tárgyalta és változtatás nélkül jóváhagyta az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi pénzmaradványának felosztásáról szóló előterjesztést. A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 2015. évi ténylegesen
igénybe vehető pénzmaradványa 4.683.770.- Ft, míg az önkormányzatnál keletkezett és igénybe vehető pénzmaradvány teljes forráskerete 138.083.414.- Ft, melyből kötelezettséggel terhelt 82.561.710.- Ft, melyet az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe eredeti előirányzatként (65.727.385.- Ft-ot forrásfedezetébe beépített. A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ felújítására 18.654.565.- Ft, a Faluház
felújítására és eszközök beszerzésére 41.807.468.- Ft, közfoglalkoztatottak előző évről áthúzódó költségeire 1.976.502.- Ft, továbbá OEP
finanszírozásból fogorvosi tárgyi eszközök beszerzésére 2.063.849.- Ft, valamint a szennyvíz-projekthez 1.225.000.- Ft pénzmaradvány
felhasználását hagyta jóvá a testület.
A szabadon felhasználható pénzmaradvány összege:
Csanyteleki Sport Club fejlesztési célú támogatására (TAO pályázathoz saját forrás) 600.000.- Ft,
TOP-4.1.1. pályázat (Eü. Kombinát felújítás) rehab. szakmérnöki díja (bruttó) 127.000.- Ft,
TOP-4.1.1. pályázat (Eü. Kombinát felújítás) helyszínrajzok, energetikai tanúsítvány (Áfa mentes) 554.000.- Ft,
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ felújítás és bővítés kiviteli terveinek elkészítési díja (Áfa mentes) 720.000.- Ft,
Engedélyes építési tervek elkészítési díja (Konyha kiépítése, Könyvtár- értéktár) 1.100.000.- Ft,
Csanytelek, Radnóti M. u. 7. sz. alatti szolgálati lakás karbantartási és egyéb anyag költsége 500.000.- Ft,
Ingatlan vásárlás fedezete turisztikai programhoz (Csanytelek, Pusztaszeri u.) 5.000.000.- Ft,
Önkormányzati tulajdonú utak felújításához saját forrás fedezet elkülönítés (bruttó) 35.000.000.- Ft,
Tartalék keret évközi működési és fejlesztési célú felmerülő többletköltségek és egyéb pályázatok saját forrás fedezetére: 11.920.704.Ft-ot határozott meg a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület az ülés 4. főnapirendi pontja keretében tárgyalta és a beterjesztésnek megfelelően változtatás nélkül fogadta el
és terjesztette a döntés meghozatalára jogosított Társulás Társulási Tanácsa elé az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és a Társulás által fenntartott intézmények 2015. évi költségvetése előirányzatainak véglegesítése tárgyában kiadott előterjesztésben foglaltakat.
Ehhez kapcsolódóan az 5. főnapirend keretében tárgyalta az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és a Társulás által fenntartott
intézmények 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást), melynek változtatás nélküli elfogadására tett javaslatot.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címoldalról)
A Képviselő-testület az ülés 6. főnapirendi pontja keretében tárgyalta és a beterjesztésnek megfelelően változtatás nélkül fogadta el
a Csanytelek Község Önkormányzata közpénzekből nyújtott támogatása ellenőrzésekről szóló belső ellenőri jelentésben foglaltakat.
A Képviselő-testület az ülés 7. főnapirendi pontja keretében tárgyalta a 2016. évi Falunapok költségeit, melyet 600.000.- Ft-ban határozott meg.
A Képviselő-testület az ülés 8. főnapirendi pontja keretében tárgyalta a turisztikai célú településfejlesztéshez és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó ingatlan vásárlásról szóló előterjesztésben foglaltakat, melynek értelmében Csanytelek külterületén lévő lakóház, udvar, gazdasági épület és szántó területet 4.200.000.- Ft értékben megvásárolja, melynek fedezete az önkormányzat 2015. évi költségvetési pénzmaradványa.
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 érhetőek el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is hozzáférhetőek.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõtestülete 2016. áprilisi ülésén hozott döntéseirõl
A Képviselő-testület soros, munkatervi ülését 2015. április 29. napján tartotta, ahol 5 napirendi pontot tárgyalt az alábbiak szerint.
A testület az ülés 1. napirendi pontja keretében tárgyalta és
változtatás nélkül elfogadta a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást).
Az ülés 2. napirendi pontjaként tárgyalta és változtatás nélkül
jóváhagyta a Képviselő-testület a 2015. évről szóló éves belső el-

lenőrzési összefoglaló jelentést a zárszámadáshoz szervesen kapcsolódóan. Az összefoglaló jelentésben intézkedésre okot adó
megállapítás nem szerepel.
A testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv 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

Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa 2016. áprilisi ülésén hozott döntéseirõl
A Társulás Társulási Tanácsa soron ülését 2015. április 29. napján tartotta, ahol 3 napirendi pontot tárgyalt és határozatába foglalva hagyott jóvá az alábbiak szerint.
Az ülés 1. napirendi pontja keretében tárgyalta és fogadta el az
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott
intézmények 2015. évi költségvetése előirányzatainak módosításáról szóló előterjesztést és határozati javaslatot.
A Társulás Társulási Tanácsa ülése 2. napirendi pontjában jóváhagyta az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2015. évi költségvetése végrehajtásáról

szóló beszámolót (zárszámadást).
Az ülésen 3. főnapirendi pontként tárgyalta és változtatás nélkül jóváhagyta a testület a 2015. évről szóló éves belső ellenőrzési
összefoglaló jelentést a zárszámadáshoz szervesen kapcsolódóan.
Az összefoglaló jelentésben intézkedésre okot adó megállapítás
nem szerepel.
A Társulási Tanács ülés előterjesztése és az ülésről készült
jegyzőkönyv 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.

Meserét

versenyt. A gyerekek izgatottan várták, hogy „a tavaszi mezőn”,
elmondhassák kiválasztott meséiket. E meghitt környezetben a kis
mesemondók, bár izgatottan, de elkápráztatták a zsűrit, akiknek
igen nehéz dolguk volt, hiszen ebben a „csodavilágban„ gyermekeink bátran megnyíltak, a meséket életre keltették. A mesélés
és a mesék által erősíteni kívántuk az összetartozás érzését, az
óvoda-család és a szülő-gyerek kapcsolatát, hiszen a gyerekek
felkészítése otthon, szüleik segítségével történt. A kis mesemondókat a zsűri, bátorságukért, részvételükért, jutalomban
részesítette.
Tóth Zoltánné és
Szabóné Pálinkás Györgyi
óvodapedagógusok

Óvodánkban áprilisban hagyományőrző céllal mesemondóversenyt rendeztünk. Nevelőmunkánkban kiemelt szerepet kap a
mese, hiszen közvetítése érzelmileg elfogadó légkörben, a gyermek nevelésének leghatékonyabb eszközei közé tartozik. A rendszeresen mesét hallgató gyermek, hamarabb képes eredményes
kommunikációra és szocializációra. A magyar népmesék mély
bölcsességet hordoznak az ember világáról, mely a lényegi értékek
és az alapvető lelki érzelmi működés tanulásának egyik legfontosabb forrásává válik. Ezt a szellemiséget követve rendeztük
meg Napsugár csoportunkban Meserét címmel a mesemondó-

Tavaszcsalogató
Óvodánkba, április 11.-én a Kölyökidő Alapítvány képviselői,
néphagyományőrző program keretén belül, elhozták „Tavaszcsalogató” táncház jellegű műsorukat. Megismerhettük, meghallgathattuk és táncolhattunk is a kecskeduda által előcsalogatott zenére. Ismert népdalokra, mondókákra tanulhattuk a néptánc alaplépéseit. Hatalmas élményt nyújtottak óvodásainknak, akik sok-sok

ismerettel is gazdagodhattak. Óvodánkban fontosnak tartjuk a
néphagyományok ápolását, melyet igyekszünk mindennapi életünkbe beépíteni. Megismerkedünk a jeles napokkal és a hozzájuk
kapcsolódó népszokásokkal. Ennek jegyében, minden évben szerveznek programot Pillangó csoportosaink a családok, a szülők bevonásával. Az idei évben, mindezt e program keretében bővíteni
tudtuk, melyet tisztelettel és szeretettel köszönünk meg, a Kölyök idő Alapítvány tagjainak.
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Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról,
a településen történt eseményekrõl – 2016. április

Ígéretemhez híven tájékoztatom Önöket a hulladékgazdálkodási feladatok végrehajtásában érintett településünk lakossága kötelezettségéről egyrészt az FBH-NP Nonprofit KFT által már kijuttatott lomtalanítási akcióról szóló kiadványban foglaltak szerinti
eljárásrend betartására, másrészt a házhoz menő biológiailag lebomló hulladék havi begyűjtése rendjére, továbbá a 2 heti szelektív hulladékgyűjtésre irányadó FBH-NP Nonprofit Kft., mint Közszolgáltató által összeállított kiadványában foglaltak maradéktalan betartására és a térítésmentesen kiadott lebomló zsákok alkalmazása fontosságáról. Felhívom a figyelmet arra, hogy 2016. május 12.-től településünkön megváltozik a hulladékszállítás gyakorisága az eddig 2 heti helyett heti egyszeri gyűjtésre. A szállítás
napja és ideje változatlanul csütörtök reggel 7 óra.
Felhívom a település belterületén szennyvízbekötésre kötelezett ingatlan tulajdonosok figyelmét a szennyvízelvezető házi
rendszer kialakítása 2016. december 31-ig szankció nélküli kiviteleztethetőségére. Azt követően – visszamenőlegesen – talajterhelési díj (1800.- Ft/m3) fizetési kötelezettség terhe mellett – a Csongrádi Járási Hivatal által lefolytatott eljárásban való kötelezéssel –
kikényszeríthető a szennyvízelvezető rendszerre való rákötés. A
szennyvíztisztító-mű szabályszerű és gazdaságos működtetése is
elengedhetetlenné teszi a házi bekötések szennyvízelvezető rendszerre való folyamatos rákötését. Kérem, hogy aki még fenti kötelezettségének bármilyen okból nem tett eleget, a jelzett szankciók
elkerülése érdekében vegye fel a kapcsolatot a házi bekötés kialakítására engedéllyel rendelkező vállalkozókkal, vagy önmaga végezze el a kivitelezést.
Az Alföldvíz Regionális Víziközmű Szolgáltató Zrt. idén áprilisban megkezdte a szennyvíz-szolgáltatási díjak beszedési megbízásának kiküldését. A díjak összegét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozatával állapította meg, amely a
Közszolgáltató jogerős működési engedélye időpontjáig ideiglenes jellegű, mivel a végleges díjak összegét a fenti hivatal elnöke
rendeletben fogja megállapítani, melyről időben tájékoztatni fogom Önöket.
Forgó Henrik polgármester egyeztető megbeszélést folytatott
az Alföldvíz Zrt. vezérigazgató-helyettesével a szennyvíz-díj bevezetésének körülményeiről, várható hatásairól, az érintett lakosság, valamint a település hátrányos helyzete figyelembe vételének
elmaradásáról az átmeneti díj megállapításakor. A tárgyalások

eredménytelenül zárultak, így polgármester úr Csanytelek Község
Önkormányzata nevében és képviseletében a fenntartó BM Ön kormányzati Államtitkárságához fordul a méltatlan helyzet tisztázása érdekében.
A Faluház átalakításai, építési kivitelezési munkálatai a terveknek megfelelően zajlanak.
Visszautalok az általam korábban már leírt azon tájékoztatásomra, miszerint a Polgármesteri Hivatal alapfeladata keretében
(Alapító Okirata szerint) nem jogosított vállalkozói tevékenység
végzésére, ezért az idei évben sem fogadhatunk fűnyírásra, kaszálásra irányuló megrendeléseket, viszont továbbra is (helyi és központi jogszabályok szerint) e kötelezettség teljesítése, az adott ingatlan tulajdonos kötelezettsége.
Az ingatlanok előtti nyílt árok (csatorna) folyamatos takarítása
a csapadékvíz lefolyása biztosítása érdekében az adott ingatlan tulajdonos kötelezettsége. A folyamatos esőzésre is tekintettel felkérem az érintetteket e kötelezettség folyamatos teljesítésére.
Szintén fontos kötelezettsége az ingatlan tulajdonosának az
aktuális növényvédelmi feladatok és növények telepítésével, ültetésével (fák, bokrok, cserjék, virágok) a helyi Építési Szabályzatban meghatározott fajtáknak való megfelelőség és tilalmak betartása, a szomszédos ingatlan tulajdonos jogainak tiszteletben tartására (ültetési távolság).
Javaslom (az engedélyezett időszak alatti avar égetés helyett)
az avar és kerti hulladék FBH-NP Nonprofit Kft. Közszolgáltató
által térítésmentesen biztosított lebomló zsákba való begyűjtését
és a Közszolgáltató számára való átadását a település környezetvédelme és a levegő tisztaságának biztosítása érdekében.
A közelgő falunapi eseményekhez a méltó környezet biztosítása érdekében felkérem a település lakosságát az ingatlana előtti
közterületek rendbetételére, rendbetartására és virágosítására,
melyben való közreműködésüket előre is köszönöm.
Településünkön a rekultivált hulladéklerakó utóellenőrzése
során feltárt garanciális javításról készült jegyzőkönyvben rögzítettek szerint folynak a kivitelező általi munkálatok.
Határidőben megtörtént a rekultivált hulladéklerakóra vonatkozó, központi jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatás
Környezetvédelmi Hatóságnak való megküldése.
Tisztelettel:
Kató Pálné jegyző

Egészséghét

Kurucsai Szabolcsot, az Árboc Egyesület elnökét, aki látás sérült.
Szabolcs bácsi megismertetett bennünket azzal, hogy a fogyatékkal
élők, hogyan élik mindennapjaikat, milyen segítséget tudnak igénybe venni életük megkönnyítése érdekében. (pl.: vakvezető kutya).
Olyan fejlesztőjátékokat hozott, mely a látást, mint érzékszervet nélkülözi, s megmutatta, hogyan tud más érzékszerveire támaszkodni.
Versenyjátékok formájában, a gyerekek is átélhették az egyes érzékszervek hiányát. (pl.: szembekötősdi). A frissítő torna, a vitamindús
zöldségkarikák kóstolása is programsorozatunk része volt, hiszen az
egészséges életmódhoz, a helyes táplálkozás is hozzátartozik. Fontosnak tartjuk, hogy már óvodáskorban megismerkedjenek a gyerekek az egészséges ételekkel, az egészséges életmóddal. Nem titkolt
célunk, hogy gyermekeink által, a családok szemléletét is formálni
szeretnénk. A rendezvény sikerességét, a csillogó szemek igazolták,
s reméljük a közösen eltöltött hét, hagyománnyá nőheti ki magát
óvodánkban.
Szabóné Pálinkás Györgyi megbízott Tagóvoda vezető

Április közepén óvodánkban, gyermekeinknek megrendeztük a
hagyományoktól eltérve, az Egészséghetet. A hét szervezése és megvalósítása Terike nénivel, a védő nénivel és az óvoda dolgozóinak
munkájával, közösen valósult meg. A rendezvény az egészséges életmód jegyében zajlott. Terike néni meséit, az óvoda dolgozói keltették életre. Megismerhettük egy család kalandos kirándulását, mely
során különböző elsősegélynyújtásra alkalmas helyzetekkel találtuk
szembe magunkat. Orrvérzés elállítása, rovarcsípés esetén teendő
feladat, horzsolásos sérülések ellátása, égési sérülések kezelése, valamint sok-sok hasznos dolog, amelyekkel a meséken keresztül ismerkedhettek meg a gyerekek. Az egészséghéten nem maradhatott el a
tisztálkodás és fogápolás fontosságának hangsúlyozása sem, hiszen
„a tisztaság fél egészség”. A hét zárásaként vendéget hívtunk,

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK csoportja
Anyák Napi rendezvényét május 10-én, (kedden) 14 órakor tartjuk a klubhelyiségben.
Szeretettel várjuk tagjainkat. Bakony Zoltánné csoport titkár
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Tájékoztató a biológiailag lebomló
hulladékgyûjtés rendjérõl
Az FBH-NP Nonprofit Kft. ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy megkezdi a biológiailag lebomló hulladék
rendszeres díjmentes begyűjtését – a cég által folyamatosan a gyűjtési alkalmak számához igazodóan biztosított biológiailag lebomló zsákban és/vagy egy kévényi mennyiségben – Csanytelek területén.
A biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves
anyagtartalmú hulladék elszállítása történik. Kérjük, hogy a biológiailag lebomló hulladékot (füvet, falevelet, lágyszárú növényeket, háztartásban, éttermekben, kiskereskedelmi egységekben keletkező konyhai és élelmiszermaradékot) a díjmentesen biztosított
biológiailag lebomló zsákban, illetve maximum 70 cm hosszú 50
cm átmérőjű kötegekben (maximum 0,5 m3) kévékbe kötve az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek a gyűjtési napon reggel 7
óráig kihelyezni. Legyenek szívesek azt az elszállítás időpontjáig
az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy a hulladékot a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni, fontos továbbá,
hogy az kézi erővel mozgatható legyen.
Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha az kommunális hulladékkal keveredik, akkor a biológiailag lebomló hulladék járattal nem szállítják
el!
Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:

Kerti hulladék: kötegelve, kévébe összekötve: faág, fanyesedék, gally, műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél,
lágyszárú növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok,
egyéb apró zöldhulladék.
Udvari hulladék: fűrészpor, faforgács, száraz szalma.
Konyhai hulladék: zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszermaradék.
Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló hulladék
gyűjtés során állati ürüléket vagy azzal szennyezett anyagot.
A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás
után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt
Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.
Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékos zsák települési szilárd hulladékot is tartalmaz, a hulladék nem kerül a jelen
gyűjtés keretében elszállításra, ennek tényéről az ingatlantulajdonos írásbeli tájékoztatást kap.
Továbbá értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2017 januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.
FBH-NP Nonprofit Kft.

Tájékoztatás gyakoriság változásról
Tisztelt csanyteleki lakosok
és közületi partnerek!
Az FBH-NP Nonprofit Kft., mint a térség hulladékgazdálkodási közszolgáltatója ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot és Közületeket, hogy 2016. május 12-től a Csanytelek települést érintő
hulladékszállítási gyakoriság változik. A változással egyidejűleg
alapszolgáltatás kibővítésére is sor kerül (kétheti szelektív hulladékgyűjtés, havi biológiailag lebomló hulladékgyűjtés bevezetése).
Az esedékes lakossági hulladékgyűjtő edények ürítésének
gyakorisága a továbbiakban heti egyszeri gyűjtésre változik. A
hulladék elszállításának napjában nem lesz változás, az továbbra
is a hét azon a napján (csütörtökön) történik a településen, mint az
eddigiekben.

Az utolsó régi rend szerinti ürítési nap: 2016. május 5. (csütörtök), ezt követően hetente történik elszállítás a településen.
Kérjük, hogy a megadott napon reggel 7 óráig szíveskedjenek
a kukákat az ingatlanok elé kihelyezni, mivel az ürítés konkrét
időpontja is eltérhet a korábban megszokottól.
Amennyiben az ürítés napja munkaszüneti napra esik, társaságunk – az eddig megszokottak szerint – abban az esetben is elvégzi a szolgáltatást.
Megértésüket és közreműködésüket előre is köszönjük!
Kérdés esetén, kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!
Elérhetőségeink: 63/483-956, vagy szallitmanyozas@fbhnpkft.hu
FBH-NP Nonprofit Kft.
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Tisztelt csanyteleki lakosok és
közületi partnerek!
Az FBH-NP Nonprofit Kft., mint a térség hulladékgazdálkodási közszolgáltatója ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot és Közületeket, hogy próba jelleggel elindítja a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtési rendszert, annak érdekében, hogy a háztartásokban képződött hulladék mennyisége minél magasabb arányban
hasznosuljon, csökkentve ezzel a lerakóba kerülő hulladékmenynyiséget. A szolgáltatás nem jelent további költséget az ügyfelek
számára.
Az eddig megszokott módszerrel (1 kukás rendszer) a hulladékgyűjtő edényzetekbe kevert települési hulladék került gyűjtésre, az új rendszerben, ezen hulladékot a továbbiakban kétfelé
szükséges gyűjteni. Ennek érdekében a szolgáltató átlátszó zsákos
gyűjtést indít, melybe a szelektív hulladék gyűjthető.
A próba időszak alatt kérjük a Tisztelt Lakosságot és Közületeket, hogy átlátszó zsákban helyezzék ki a szelektív hulladékot.
Az elkülönített gyűjtés kezdő időpontja: 2016. május 12., ezt
követően kéthetente indít külön hulladékgyűjtő gépjárművet a
szolgáltató azon napokon, amelyen a hagyományos edényzet ürítése (csütörtök) is történik Csanytelek közigazgatási területén. Természetesen emellett a vegyes hulladék gyűjtése a jelenleg is használt edényzetben történik, ezen edényzetbe a továbbiakban szelektív hulladék nem keverhető.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretein belül lehetőség van korlátlan mennyiségű szelektív hulladék díjmentes elszállítatására az alábbi feltételek mellett:
A szelektív hulladékot, a megszokott ürítési napon (reggel 6

órától az ürítés időpontjáig) a hagyományos hulladékgyűjtő
edényzettől láthatóan elkülönítve kérjük kihelyezni, papír-, karton hulladék esetében lapra hajtogatva, összekötözve, vagy egyéb
szelektív hulladék esetében átlátszó zsákban, hogy az ürítést végző gépjármű személyzete meg tudja állapítani, hogy az valóban
szelektív hulladékot tartalmaz. Amennyiben a zsák települési szilárd hulladékot is tartalmaz, a hulladék nem kerül a szelektív
gyűjtés keretében elszállításra, ennek tényéről az ingatlantulajdonos írásbeli tájékoztatást kap.
A szelektív hulladékgyűjtő zsákba az alábbi hulladékok kerülhetnek:
műanyag (pl. PET palack, tejfölös, műanyag zacskó, reklám
táska, mosószeres, mosogatószeres, kozmetikai szeres flakonok
(tusfürdős, samponos), tejfölös-, joghurtos-, vajas, stb. dobozok,
tejes-, gyümölcslés, stb. Tetra Pack dobozok (italos karton), csomagolófólia, fólia, műanyag szék, műanyag eszközök, műanyag játékok, hungarocell)
papír (pl. újságpapír, szórólap, füzetek, könyvek, irodai papírhulladék, csomagolópapír, hullámpapír, kartondoboz),
Fém (alumíniumos sörös, üdítős doboz, alufólia, fém konzerves doboz, háztartási fémhulladékok (pl. evőeszközök, kotyogós
kávéfőző, fém főzőedény)
Kérjük a fehér- és színes üveget lehetőség szerint a szelektív
hulladékgyűjtő szigeteken helyezzék el.
FBH-NP Nonprofit Kft.

Apák napja az óvodában
Hagyományainkhoz híven, a Napraforgó csoportban április
elején megtartottuk az „Apák napi” játékos kis délutánunkat.
Kiscsoportosaink egész héten izgatottan várták azt a pillanatot,
amikor az oviba édesapa és nagypapa érkezik csemetéjéért, hogy
együtt eltölthessenek egy órát. A szorgos kis kezek ajándékot
készítettek és egy kis műsorral is kedveskedtek az apukáknak,
akik betekintést nyerhettek óvodai életünkbe. Ez a rövid kis pillanat, az apa-gyermek kapcsolat elmélyítéséről szólt. Apával és
nagypapával, készítettünk az anyukáknak és nagymamáknak

apró ajándékot, tornáztunk, versenyjátékot játszottunk, s a
kimerítő torna után együtt csemegéztünk. A délután kellemesen
telt apukák, nagypapák, gyermekek, és a csoportban dolgozó felnőttek számára egyaránt. Jövőre tovább ápoljuk ezt a hagyományt, mert a csillogó szemekbe nézve, erre megerősítést kaptunk.
Kávainé Pálinkás Beáta
és Berényi Boglárka
óvodapedagógusok

MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE
Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület 2016. május 23-án (hétfőn) 14 órakor tartja az éves közgyűlését, amelyre meghívjuk és elvárjuk tagjainkat.
Közgyűlés helye: Csanytelek, klubhelyiség
Napirendi pontok: 1. Megnyitó, 2. Zárszámadás, 3. Költségvetés, 4. Egyebek.
Kérdések, hozzászólások.
Tagjaink jelenlétére feltétlenül számítunk!
Egyesület vezetősége

Az Alföldvíz Zrt. ingyenesen hívható
– már beüzemelt házi szennyvízbekötés – hibabejelentő telefonszáma:

80/922-333

Szennyvízszippantás megrendelése
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Lakossági felhívás

Az erdõ- és szabadtéri tüzek megelõzésére
Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek
megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti,
amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél
esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi
gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha
tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hul ladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben
meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi,
előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön
történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A
szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és

VÉRADÁS
Csanyteleken 2016. május 10-én 14:30-tól 18
óráig az Orvosi Rendelőben véradást szervezünk. A Szentesi Kórház Vérközpont dolgozói várják a véradásra jelentkező régi és új véradókat. Váradásra minden 18. év és 65. év között lehet jelentkezni. A véradás mindig egy
szűrő vizsgálat is egyben. Véradás előtt mindenki sok folyadékot igyon.
Minden véradót szeretettel várunk. Véradás
után a véradóknak vacsorával
köszönjük
meg az önzetlen segítségnyújtást.
Ne feledd egy véradó
három beteg embernek
segít!
Simon Ottóné

minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan
felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.
A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a
vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –,
ha azt egyébként más jogszabály megengedi.
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy
hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi
hatóság bírságot szabhat ki.
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további
információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait
(http://www.katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH Erdészeti
Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu).
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

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!

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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EBOLTÁS
A három hónaposnál idõsebb ebek veszettség elleni védõoltása
és féregtelenítése az alábbi helyeken és idõpontokban történik:
2015. május 23. (hétfő)
7 óra
8 óra
10 óra
14 óra
2015. május 24. (kedd)
7 óra
9 óra
10 óra
14 óra
2015. május 25. (szerda)
7 óra
9 óra
10 óra
14 óra
2015. május 26. (csütörtök)
7 óra
9 óra
10 óra
14 óra

Urbán István
Gyöngyi Jánosné
Bugyi István
Mészáros Józsefné

József A. u. 6.
Arany J. u. 1.
Móricz Zs. u. 1.
Szegedi u. 20.

Lajos Istvánné
Tóth József
Nagy Ferenc

Sajó-sarok
Nagy I. u. 8.
Bercsényi u. 11/c
Ady E. u. 41. (Nagy gyep)

Papp Balázs
Kecskeméti Istvánné

Kulik György
Tábith Béla
Bencsik Istvánné
PÓTOLTÁS

2015. május 30. (hétfő)
9 óra

Baross G. u. 58.
POSTA előtt Szt. László u. 3.
Damjanich u. 38.
Kiss Imre Béla u. 2.
Mázsaház
Nefelejcs u 1.
Pusztaszeri u. 60.
Dögállás 6.

Mázsaház

Az oltás és a féregtelenítés KÖTELEZŐ,
valamint DÍJKÖTELES.
Az összevezetés helyszínére

CSAK MIKROCHIPPEL MEGJELÖLT EB hozható el!!!
Az oltás díja: 3500 Ft/eb + a féregtelenítő tabletta ára: testtömeg kilogrammtól függően változó.
Az eboltási igazolványt szíveskedjenek magukkal hozni!
Dr. Dorogi Zsolt
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OLVASÓI OLDAL
•

RECEPT KLUB
ZÖLDSÉGES
LASAGNE

Hozzávalók:
• A paradicsomos szószhoz:
• 2 nagy húsos paprika,
• 1 kis cukkini,
• 1 konzerv vörösbab,
• 1 fej hagyma,
• 2 gerezd fokhagyma,
• 2 konzerv hámozott paradicsom,
• zöldfűszerek (oregánó, bazsalikom, kakukkfű),
• só.
A besamelmártáshoz:
• 4 dl tej, 5 dkg vaj, 5 dkg liszt.
Valamint:
• 1 doboz lasagne tészta, 10 dkg sajt, olaj.
Elkészítés:
A hagymát és a fokhagymát apróra vágjuk és megpirítjuk. Hozzáadjuk a kockára vágott paprikákat és cukkinit. Együtt pároljuk 10
percig, majd hozzáadjuk a vörös babot. A hámozott paradicsomot is
összevagdaljuk, és a levével együtt hozzáadjuk a többihez. Sózzuk,
és a zöldfűszerekkel ízesítjük. Kb. 15-20 percig főzzük.
Közben elkészítjük a besamelmártást: a tejet csomómentesen elkeverjük a liszttel, folyamatos keverés közben besűrítjük, majd a tűzről levéve beledobjuk a vajat, jól elkeverjük benne.
Tepsibe vagy jénaiba teszünk a paradicsomos szószból, majd kibéleljük a lasagne lapokkal. Erre tesszük a paradicsomszószt, majd újra tészta, arra besamel. Így rétegezzük, tetejére tésztalap kerül. Jól
befedjük a reszelt sajttal, és 200 fokos sütőben lefedve kb. 30 percig
sütjük. Az utolsó néhány percben fedő nélkül pirítjuk.
Jó étvágyat!
Forrás: www.mindmegette.hu

POÉN SAROK
Bíró a vádlottnak:
– Vádlott! Magát azzal vádolják, hogy kidobta
az anyósát a tizedik emeleti lakásuk ablakából.
Mit tud felhozni a mentségére?
– Bíró úr! Az anyósom nagyon gonosz asszony volt, aznap is
úgy felbosszantott, hogy hirtelen elfogott az indulat, megragadtam és hát bizony, kidobtam az ablakon!
– Vádlott! Erre nincs mentség! Gondolnia kellett volna arra,
hogy ha kidobja az anyósát az ablakon, akár egy ártatlan embert
is agyonüthet az utcán!

Jancsi meghökkenve látja a tengeri úton, hogy kabintársa, Fecó
női hálóinget vesz fel az éjszakára.
– Hát téged mi lelt? Transzvesztita lettél?
– Dehogyis! Csak tudod, ha süllyed a hajó, előbb mindig a
nőket és a gyerekeket mentik ki..
***
Megy a sánta és a dadogós az úton. Azt mondja a dadogós:
– Tte sá-sá-sánta ttu-tudod, ho-hogy nnem ssá-sántitanál?
– Hogy?
– Hha aaz eegyik ll-lábaddal aaz úú-úton, a mm-másik llábaddal a pp-padkán mmemennél.
– Te dadogós. Te tudod, hogy nem dadognál?
– Hhohogy?
– Ha befognád a pofád!
***
Hazaérve mondja az asszony a férjének:
– Most jövök a szépségszalonból.
– Zárva volt?
***
Szőke nő az Andrássy úton beugrik egy ott álló taxiba:
– Az Andrássy útra, legyen szíves!
– Már ott vagyunk hölgyem!
– Hűűű! Ilyen gyorsan? Mennyivel tartozom?
– Semmivel!
– Hűűű, de olcsó!
Forrás: www.viccesviccek.hu
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