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Több panasz is érkezett Hivatalunkhoz a tollfelvásárlók kap-
csán. Ezzel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot:

A kereskedelemről szóló törvény (2005. évi CLXIV. törvény) 
3. § (2) bekezdése értelmében a kereskedelmi tevékenység 
formáját a kereskedő maga választja meg. Ezen §. (4) bekez-
dés g) pontja a kereskedelmi tevékenységek körébe sorolja az 
üzleten kívüli kereskedelmet is, mely magába foglalja a házaló 
tevékenység folytatását. A kereskedelmi tevékenységek végzé-
sének feltételeiről szóló törvény kimondja, hogy üzleten kívüli 
kereskedelem esetében a kereskedő székhelye szerinti település 
jegyzőjét jelöli ki kereskedelmi hatóságként, tőle kell megkérnie 
a kereskedőnek a kereskedelmi tevékenység végzéséhez szük-
séges engedélyt.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa az AJB-219/2011. 
számú jelentésében kifejtette, hogy a kereskedelmi tevékenység 
korlátozására az önkormányzatoknak nincs jogi lehetőségük és 
valamennyi ilyen tartalmú önkormányzati előírás törvénysértő.

Fenti jelentésre hivatkozva a „házaló” üzleten kívüli ke-
reskedelem folytatásának rendeleti szinten történő helyi 
szabályozására, korlátozására tehát az egyes önkor-
mányzatoknak rendeleti szinten jelen pillanatban nincsen 
jogi lehetőségük. 

Hivatalunk hatásköre arra terjed ki, hogy mind a közterü-
let-felügyelő, mind hivatalunk munkatársai a polgárőrség se-
gítségét is igénybe véve igyekszik kiszűrni azon kereskedőket, 
akik nem rendelkeznek a tevékenység folytatásához szükséges 
hatósági engedéllyel, valamint a hatóságunktól megkérhető 
közterület használati engedéllyel.

A tollfelvásárló településen történő itt létekor szívesen fo-
gadjuk a lakosság bejelentését a pontos helymeghatározás 
tekintetében, hogy az engedéllyel nem rendelkező személyek 
minél előbb kiszűrésre kerülhessenek.

Kovács Tamás     Dr. Szalai Judit
    polgármester                aljegyző

TISZTELT LAKOSSÁG!

2022. január hónapi születések:
Balázs Dominik an.: Balázs Roxána
Balog Bence  an.: Knapp Csilla
Müller Zoé  an.: Pál Klaudia Bernadett
Sziráczki Áron  an.: Rostás Brigitta
2022. február hónapi születések:
Görhöny Lilianna an.: Cser Margit

Házasságot kötöttek:
Csapi Norbert és Fölföldi Szilvia
Dobos László és Szalai Katalin
Lipka Krisztián és Maráczi Julianna Erika

Elhunytak: 
Doszkocs Lajosné Mackó Etelka  élt: 89 évet 
Nagyváradi Lászlóné Kiss Margit élt: 92 évet
Kolompár Géza   élt: 66 évet
Kovács Kálmánné Megyesi Katalin élt: 83 évet
Kabai Lászlóné Magyar Erzsébet élt: 72 évet
Vörös Joákimné Kuris Margit  élt: 79 évet
Tokodi Gábor    élt: 59 évet
Szabó Ferenc István   élt: 71 évet
Lakatosné Gyetvai Zsuzsanna  élt: 52 évet
Matusevics Jánosné Illés Erzsébet élt: 91 évet
Gocol Gyuláné Balaton Gizella  élt: 76 évet
Fenyvesi Gyuláné Czip Erzsébet  élt: 74 évet
Kakas Ferencné Kiss Rozália  élt: 84 évet
Matus Jánosné Mayer Veronika  élt: 90 évet
Magyar István    élt: 63 évet
Franekné Szvetnik Borbála  élt: 86 évet

Anyakönyvi események

Óvodai beíratás időpontja
2022. április 20-21-én (szerda, csütörtök),
7-14 óráig
Helye: I. sz. óvoda Mélykút
Petőfi tér 5.

Óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
• Gyermek anyakönyvi kivonatát,
• A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
• A gyermek TAJ kártyáját
 
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az 

óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése 
után vehető fel. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda 
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét 
a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, 
hogy minden, a településen lakó-
hellyel, ennek hiányában tartózko-
dási hellyel rendelkező hároméves 
és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető. 

  Mackó Zoltánné
intézményvezető

Déli Autósiskola
„B” kategóriás online (e-learning) tanfolyamot szeretne kez-
deni? Ezt otthonról a számítógép előtt ülve is megteheti a 

jogositvany.com–on.
Oktatási helyszín: Bács-Kiskun megye;  Települések: Kiskunhalas

Képzőszerv: DÉLI AUTÓSISKOLA Kft.
A tandíjfizetés történhet átutalással és bankkártyás 

fizetéssel is a
11600006-00000000-85814356  számlaszámra.

Minden információ a weboldalon.
A tananyag az átutalás beérkezése után elérhetővé válik!

Személyes  ügyfélfogadás:  Mélykút, Rákóczi út 5.
Telefon:  +36-30-963-99-63

Üdvözlettel: Huszta István iskolavezető
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EGÉSZSÉG ÉS 
SPORTNAP
Időpontja: 
2022. április 20. 
(szerda) 
Sport program: 
10 órától  a Piactéren és a műfüves
   pályán
Szűrővizsgálat:  14-17 óráig a 
          Csorba-házban
-  Dr. Méhes Zoltán háziorvos előadása a 

BEMER terápiáról 14-órától.
-  BEMER készülék kipróbálási lehetőség, 

tanácsadás
-   EKG, vérnyomás, vércukor, boka-kar in-

dex, véroxigén, légzésfunkció, érdopler
A szűrővizsgálaton és a sportnapon in-
gyenes a részvétel, de április 12-ig elő-
zetes jelentkezést kérünk.
A résztvevőknek szerény vendéglátást 
biztosítunk!
Az egészségügyi szűrővizsgálat és sport-
napot a FOF2021-C-1195 kódszámú „AZ 
ÉLET ÉL ÉS ÉLNI AKAR” - integrált prog-
ramok a Mozgáskorlátozottak Mélykúti 
Egyesületénél c. pályázat keretén belül 
valósítjuk meg.

„VAN MÉG ESÉLY” KLUB – tavaszi 
találkozója
Időpontja: 2022. május 11. (szerda) 
10 óra
Helyszín: Mélykút, Petőfi tér 17.
Jelentkezéseket május 6-ig várjuk!

MAJSAI GYÓGYFÜRDŐZÉS
Időpontja: 2022. július 26. (kedd)
Indulás: 8.00 órakor
Költség: 3000 Ft (tagoknak), 3500 Ft (kívül-
állóknak) útiköltség, belépőjegy
Jelentkezéseket július 20-ig várjuk!

KÓBORLÓ-NAP BALÁSTYÁN
Időpont: 2022. augusztus 30. (kedd)
Indulás: 8.00 órakor
Program: Lovastanya bemutatása, 
lovaskocsikázás, 
gyerekeknek játszóház, zene-tánc
Ebéd: Bográcsgulyás, kemencés kalács, ás-
ványvíz, kávé
Egyéb italokat lehet hozni saját fogyasz-
tásra
Költség tagoknak: 5000 Ft, kívülállóknak: 
6000 Ft
6 év alatti gyerekeknek 3000 Ft (útiköltség, 
ebéd, lovasprogram)
Jelentkezéseket augusztus 18-ig várjuk!

HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS
Időpont: 2022. október 9–16-ig (8 nap 7 
éjszaka)
Helyszín: Hőforrás Gyógyszálló ***
Ellátás: félpanziós.
Költség: 56.000 Ft/fő kétágyas szobában. 
Egyágyas felár: 700 Ft/éjszaka. 
Továbbá idegenforgalmi adó + útiköltség.
Jelentkezéseket 20 ezer Ft előleg befi -
zetésével május 31-ig várjuk!

GYÓGYTORNA
Minden kedden 14.00 órakor a Fenyő Miksa 
Könyvtárban. Az ingyenes gyógytorna a 
Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda köz-
reműködésével valósul meg.

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
Minden szerdán 10 órától tartja foglalko-
zásait egyesületünk Kézműves csoportja a 
Rákóczi u. 13. szám alatt. Szeretettel várjuk 
az érdeklődőket.

TAGDÍJAKRÓL
A 2022. évi egyesületi tagdíj összege: 2000 
Ft/fő. Befi zetési lehetőségek: személyesen 
egyesületi irodánkban, banki átutalással 
(Takarékbank 51700083-11074836), vagy 
csekkes befi zetéssel. 
Befi zetési határidő: május 31.

SZJA 1%
Mindenkinek köszönjük, hogy az elmúlt 
években személyi jövedelemadójuk 1%-át 
egyesületünknek ajánlották fel.
Továbbra is kérjük adófi zető tagtársainkat, 
családtagjaikat és mindazon személyeket, 
akik szeretnék támogatni egyesületünk 
sokirányú tevékenységét, ajánlják fel sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-át közhasznú 
szervezetünknek. 
Adószámunk: 18343438-1-03 
Köszönjük szépen! 

SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés • sorstársi és tapasztalati ta-
nácsadás • klubfoglalkozások • tájékozta-
tó előadások • iskolai esélyórák tartása • 
egészségügyi szűrővizsgálatok • gyógy-
torna • gyógyüdültetés • szobai kerékpár 
és gyógyászati segédeszközök kölcsön-
zése, beszerzése • rendezvények, kirán-
dulások és kedvezményes szolgáltatások 
szervezése • kisebb lakossági pályázatok 
elkészítése • ingyenes internetes szolgál-
tatások.

GONDOSÓRA PROGRAM – INGYENES 
ORSZÁGOS SZOLGÁLTATÁS
A Gondosóra program egy országos jelző-
rendszerre épül. Feladata, hogy a saját ott-
honukban élő idős emberek egy egyszerű 
eszköz segítségével kapcsolatba léphesse-
nek az általuk előre megjelölt kontaktsze-
méllyel, aki baj esetén közvetlen és gyors 
támogatást, illetve megoldást nyújthat a 
problémájukra.
A program az emberi élet minőségét, vé-
delmét és biztonságát hivatott szolgálni 
a kontaktszemélyek (családtag, szomszéd, 
vagy barát, vagy akár opcionálisan szociális 
gondozó) bevonásával. Része a korszerű 
segélyhívó eszköz, amelyhez egy országos 
lefedettségű távfelügyeleti és diszpécser 
szolgáltatás kapcsolódik. Az így kialakuló 
bizalmi kör egy új típusú, jóléti szolgáltatási 
rendszert hoz létre.
A program részeként megvalósuló szolgál-
tatás és a jelzőeszköz ingyenes, és Magyar-
ország minden településén hozzáférhető a 
hét minden napján és órájában.
Kinek segít a Gondosóra program!
A Magyarország kormánya által biztosított 
programmal a 65 év feletti, otthonában élő, 
magyar állampolgárok biztonságát és sze-
retteinkről való gondoskodást biztosíthatjuk 
a közvetlen környezet bevonásával.
A szolgáltatással segítjük a generációk 
közötti szakadékok áthidalását, a törődé-
sen keresztül a mélyebb emberi kapcsola-
tok kialakítását. További információ: www.
gondosora.hu honlapon olvasható.
A Gondosóra programban való részvétel 
egy egyszerű regisztrációval indul, amely-
hez egy élő e-mail cím szükséges, valamint 
az igénybe vevő és a kontakt személy 
adatai.
Ehhez a regisztrációhoz segítünk a 65 év 
feletti egyesületi tagjainknak és a hozzánk 
forduló kívülálló személyeknek egyaránt.
A nagy érdeklődésre való tekintettel, kérjük 
ügyfélfogadási időben előzetesen telefonon 
érdeklődjön és egyeztessen időpontot mun-
katársunkkal a regisztráció időpontjáról.

ELÉRHETŐSÉGEINK
6449 Mélykút, Petőfi  tér 17.
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-14 óráig, 
szerdán 8-12 és 13-17 óráig
Telefon: +36-77/460-010
Mobil: +36-70/387-0512 
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu
www.facebook.com/mmemelykut

MME INFÓ                
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója

EGÉSZSÉG ÉS 
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Mélykút Város Önkormányzatának kezdemé-
nyezésére a vaskúti FBH-NP Közszolgáltató Non-
profit Kft. átfogó szelektív hulladékgyűjtési akciót 
szervez Mélykút város belterületén elektronikai hulla-
dék és gumiabroncs begyűjtésére.

A szervezett szelektív gyűjtés időpontja: 
2022. május 13. Péntek 800-1600

2022. május 14. Szombat 800-1400

Elektronikai hulladék és gumiabroncs gyűjtése az 
alábbi gyűjtőponton történik:

1. Futballpálya mellett, a betonpályán - TÓPART

A gyűjtőpontokon a lakosság és az intézmények 
leadhatják a háztartásában összegyűlt háztartási 
nagygépeket, – kisgépeket, informatikai és táv-
közlési berendezéseket, szórakoztató elektroni-
kát, elektromos barkácsgépeket, szerszámokat, 
gumiabroncsokat.

A gyűjtőponton 4 db 32 m3 konténer kerül kihelye-
zésre. 2 db az elektronikai hulladékot, 2 db a gumiab-
roncsot fogja gyűjteni.

A hulladékgyűjtési akcióban várjuk a lakosság és az 
intézmények megjelenését. Intézmények esetén selej-
tezési listát is szíveskedjenek mellékelni a leadandó 
berendezésekről, amennyiben a későbbiekben erről 
jelentést kell készíteniük. Az elektronikai hulladékot a 
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. szállítja el. 

A gyűjtés célja, hogy a hulladékok minél na-
gyobb mértékben hasznosuljanak, illetve a kör-
nyezetre, emberre veszélyt jelentő anyagokat 
ellenőrzött körülmények között kezeljük.

Tegyünk együtt környezetünk tisztaságáért!

Tisztelettel: Mélykút Város Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÓ
LAKOSSÁGI ELEKTRONIKAI- ÉS 

GUMIABRONCS HULLADÉKGYŰJTÉSI 
AKCIÓRÓL!

Magzatgyermek napja 
„én már azóta szeretlek mikor, még nem voltál más, csak puszta 
gondolat,
és a csillagok lüktették az égre  képzelt mosolyodat.
aztán megdobbant a szíved, szívem alatt,
és én azóta a lelkemhez simítva hordalak.”

Ismeretlen szerző

Március 25-én ünnepeljük a Mag-
zatgyermek Világnapját. Elsőként 
El Salvadorban ünnepelték, 1993-
ban. Talán nem véletlen a dátum, 
hiszen ez a nap épp, a keresztény 
Gyümölcsoltó Boldogasszony, va-

gyis Jézus fogantatásának napjának ünnepe is egyben.
A várandósság egy csoda: Az, ahogy a nők teste átalakul és 

40 héten át fejlődik bennük egy új élet. Az első trimeszter javarészt 
a rosszullétekről és a család/barátok/ismerősök előtti titkolózásról szól. A 
második egy energikus, szépséges időszak. A harmadik trimeszter vége 
felé kezdjük igazán megérteni a terhesség kifejezését.

Fantasztikus, ahogy a magzat hallja a szívünk dobogását, érez minket, 
egyfajta folyamatos anyai ölelésben, közelségben telnek a napjai. Az a 
fajta biztonság, amit a magzati kor rejt magában, megismé-
telhetetlen. 

Ez alkalomból köszöntünk minden kedves várandóst. 
Mélykúti védőnők

Szépkorúak köszöntése

Lojek József 90 éves

Ézsiás Ferencné 90 éves
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Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot 
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapít-
vány, akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szen-
vedtek sérelmet: egészségkárosodást, megaláztatást, 
igazságtalan kényszerkezeléseket vagy akár egy szere-
tett családtag elvesztését.

Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték fel 
ilyen panaszokkal, így szinte nincs olyan pszichiátriai jogsértési 
eset, amelyben ne tudnák, mi a teendő. Jogsértés esetén ki-
vizsgálásokat indítanak, és eljárnak a megfelelő hatóságoknál.

Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések miatt el-
veszti egy szerettét, gyakran magára marad a gyásszal és a 
veszteséggel, pedig felelősségre vonással elejét vehetjük, hogy 
másokkal is megtörténhessenek hasonló esetek. A pszichiátriá-
kon átélt traumák, lekötözések, kényszerkezelések szintén élet-
re szóló megrázkódtatást okozhatnak, mely esetekben sokszor 
ugyanígy kiharcolható az igazságszolgáltatás. A jogvédőknek 
számtalan esetben sikerült már elérniük, hogy az elkövetőt 
elmarasztalják, illetve hogy a károsult kártérítést kapjon.

Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az Ál-
lampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) hazai csoport-
jaként működik. Magyarországon is sok még a teendő, hiszen 
hazánkban is használnak még elektrosokkot, szállítanak kény-
szerrel a pszichiátriára embereket – a megalázó bánásmóddal, 
az emberi jogok elhanyagolásával kapcsolatban az Alapvető 
Jogok Biztosa (Ombudsman) is számos alkalommal felemelte 
már a szavát a hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek még ma 
is rendszeresen sértik a pszichiátriai kezeltek emberi jogait, 
ezért nagy szükség van egy olyan jogsegélyszolgálatra, amely 
kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget.

Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenve-
dett a pszichiátrián, kérje az alapítvány segítségét!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 (minden hétköznap 
9.30–17 óráig)

panasz@cchr.hu info@cchr.hu
www.cchr.emberijogok.hu

Tájékoztatjuk a város lakosait, hogy a Húsvéti Ünnepek 
elmúltával Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ díjmentesen 
ágdarálást végez a település utcáin.

A közterületen elhelyezett gallyakat ledaráljuk, a keletkezett 
mulcsot elszállítjuk és az arra alkalmas fűtőberendezésekben a 
városunk közintézményeiben a fűtési időszakban felhasználjuk.

A kihelyezés időszaka 2022. április 6.-tól 2022. április 
12.-ig tart. A munkálatokat ez után kezdjük meg, azonban az 
ágaprító gép elhaladtával kipakolt gallyakat nem áll módunkban 
ledarálni.

A gallyakat ettől eltérő időpontban természetesen továbbra is 
ki lehet szállítani a 6449 Mélykút, Széchenyi utca 69. szám alatti 

önkormányzati ingatlanhoz, ahol városunk a mulcsnak felhasz-
nálható zöldhulladékot kezeli. Továbbá kérjük Önöket, hogy csak 
fás szárú növények maradványait helyezzék ki, mivel a lágyszárú 
növények eltömíthetik a zúzógépet – ezek darálása nem lehet-
séges. Valamint kérjük, hogy kerüljék az oda nem illő anyagokkal 
szennyezett (pl.: drót, vas vagy betonkaró) gallyak kihelyezését, 
ezek szintén tönkre tehetik a zúzógépet, ezért az ilyen ágakat a 
helyszínen hagyjuk, ilyen esetekben a kihelyezőnek kell gondos-
kodnia annak eltakarításáról.

Kérjük Önöket, hogy a gallyak kihelyezésénél ügyeljenek arra, 
hogy a forgalmat ne akadályozzák.

Egyéb hulladék kezelése a vaskúti székhelyű NHK NP Kft fel-
adata, ezért annak elhelyezéséről velük kell egyeztetni, az ügyfél-
szolgálat telefonszáma  +36 79 524 821.

FELHÍVÁS

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér

Bolti eladó
Általános iskola, szakmunkás-
képző, szakközépiskola

Szuper Csemege Kft. Mélykút 260.000, -Ft

Pultos
Általános iskola, Szakmunkás-
képző, Szakközépiskola 

Ali Fruit & Meats Kft. Jánoshalma 200.000 – 260.000, -Ft

Seprű – kefe készítő
Általános iskola, Szakmunkás-
képző

Radar Őrség 82-83 Kft. Mélykút - Szeged 200.000 – 260.000, -Ft

Fenti ajánlatokról további információ a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00-12.00
13.00-16.00

08:00-12:00 08.00-12.00
13.00-16.00

nincs 08.00-12.00

Kérjük a Munkáltatókat, szíveskedjenek bejelenteni állásajánlataikat a Foglalkoztatási Osztály számára.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott 
álláslehetőségek a jánoshalmi járásban:                  

Közzététel: 2022. 03. 16

JOGSEGÉLY PSZIHIÁTRIAI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN
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Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal

Elérhetőségek:
6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc u. 12.

Telefon: 06-77/795-270
E-mail cím: janoshalma@bacs.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 800-1200 és 1300-1600

kedd: 800-1200

szerda: 800-1200 és 1300-1600

péntek: 800-1200

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal

Hatósági és Gyámügyi Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc u. 12.

E-mail cím: hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu
Szociális ügyintézés:

Telefon: 06-77/795-288, 06-77/795-284,
06/77-795-271

E-mail cím: hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu
Gyámügyi ügyintézés:
Telefon: 06-77/795-276

06-77/795-081, 06-77/795-082, 06-77/795-272
E-mail cím: hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály

6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc u. 12.
Telefon: 06-77/795-015

E-mail cím: foglalkoztatas.janoshalma@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal

Kormányablak Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc u. 12.

Telefon: 06-77/795-217, 06-77/795-290,
06-77/795-291, 06-77/795-294

E-mail cím: kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 700-1700

kedd: 800-1200

szerda: 800-1600

csütörtök: 800-1800

péntek: 800-1200

NAV ügyfélfogadás a kormányablakban:
hétfő: 800-1200 és 1300-1530

csütörtök: 800-1200 és 1300-1700

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Építésügyi Osztály 1.
Telefon: 06-77/795-274

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 800-1130 és 1300-1600

kedd, szerda, csütörtök: az ügyintézővel telefonon előzete-
sen egyeztetett időpontban

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hivatalos internetes 
oldala a www.bkmkh.hu címen érhető el. 

A honlapon megtalálhatók a Jánoshalmi Járási Hivatal leg-
frissebb, információi, állásajánlatok, nyomtatványok, kérelmek 

és az intézhető ügyekről szóló tájékoztatók is.

Tájékoztató
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal

elérhetőségeiről és ügyfélfogadásáról
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A kormány az immár egy év-
� zede megkezde�  bürokrácia-
csökkentési program keretében 
folyamatosan egyszerűsí�  a hi-
vatali ügyintézést. Most újabb 
szintet lépünk a szolgáltató 
állam építésében. A kormány 
olyan ingyenes szolgáltatást ve-
zete�  be 2022-től, amely már 
nemcsak a közigazgatási ügyin-

tézés során csökken�  a magyar emberek adminisztrációs terheit, 
hanem immár a szolgáltató szektorban is egyszerűbb, gyorsabb 
és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé.

Az egyablakos ügyintézés mostantól a közműszolgáltatóknál is 
megjelenik: az ingyenes e-bejelentő szinte minden adminisztrációs 
terhet levesz az emberek válláról. Kényelmesebbé és gyorsabbá 
válik az adatváltozások bejelentése, valamint a közművek átírása is. 
Jelenleg 34 közműcég csatlakozott az e-bejelentőhöz, ahol lehetővé 
válik az elektronikus ügyintézés.

Ezen rendszer mind az állampolgárok, mind pedig a szolgáltatói 
oldal részére biztosít ingyenes egyablakos elektronikus ügyintézési 
szolgáltatást.

Azok számára, akik igénybe veszik a szolgáltatást már nem 
szükséges külön-külön felkeresni a közműcégeket, elkerülhető 
a hosszas várakozás, az e-bejelentő segítségével otthonról, ké-
nyelmesen akár hétvégén is elvégezhető díjmentesen. Mindenki 
számára érkezhet egy-egy olyan élethelyzet, amikor személyes 
adatai megváltoznak és ezt jelezni kell minden szolgáltatónak, 
amellyel szerződésben áll. A víz-, gáz-, távhő- és áramszolgálta-
tóknál eddig külön-külön kellett olyan ügyeket elintézni, mint a pl.: 
név- és lakcímváltozás bejelentése, kapcsolattartói adatok vál-
tozása, valamint tulajdonosváltásból, öröklésből fakadó közmű-
átírási teendők elvégzése. Az e-bejelentő szolgáltatással minden 
adatváltozást és közműátírási eljárást már egyetlen bejelentéssel, 
az e-bejelento.gov.hu oldalon, vagy személyesen az ország vala-
mennyi kormányablakában megtehetjük. Az e-bejelentő szolgál-
tatásainak igénybevételéhez csupán ügyfélkapus regisztrációra 
van szükség.

Továbbá fontos kiemelni, hogy az eseti adatváltozás-bejelentés 
mellett, lehetőség van felhatalmazást adni automatikus bejelen-
tésre is, így az e-bejelentő akár 5 éven át automatikusan továb-
bítja a velünk szerződésben álló szolgáltatóknak, ha valamely 
adatunk megváltozott a lakcímnyilvántartásban.

  

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Országszerte fokozott tűzveszély alakult ki az erdőkben, 
így életbe lépett az országos tűzgyújtási tilalom. A Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy legyenek fokozottan körültekintőek, hazánk-
ban ugyanis az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás 
okozza.

Az elmúlt időszak csapadékhiányos, napos időjárás miatt 
minden vegetációtípusban kiszáradt a holt biomassza. A tűz-
kockázatban az esetleges lokális kis mennyiségű csapadék 
sem jelent változást, hiszen az erdőkben le sem ér a felszínre, 
nyílt területen pedig a szél és napsütés órák alatt felszárítja.

A gondatlan és szándékos tűzhasználat következtében 
megnövekedett a vegetációtüzek esetszáma a tűzgyújtási 
tilalommal eddig nem érintett megyékben is. A kiszáradt talaj 
és biomassza miatt gyors tűzterjedés alakulhat ki akár már 
kisebb szél vagy lejtőhatás esetén. Megnő a keletkező tüzek 
intenzitása, valamint ugrótűz potenciálja, ami tovább gyorsít-
hatja a tűzterjedést.

A várható időjárás, a jelentős csapadékhiány, az alacsony 
holt biomassza nedvességtartalom és a megnövekedett tűz-
esetszám miatt a Nébih – a Belügyminisztérium Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével – 2022. 
március 10-től országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

A tilalom fennállásáig tilos tüzet gyújtani a külterületi 
ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 

200 méteres körzetében, a kijelölt, kiépített tűzrakóhelyeken 
is. A Nébih felhívja a lakosság figyelmét, hogy a tűzgyújtási 
tilalom alá eső területeken kiemelten fontos a korlátozó elő-
írások betartása, amelyekről bővebben ebben a cikkünkben 
olvashatnak: https://portal.nebih.gov.hu/-/rugalmasabba-valt-
a-tuzgyujtasi-tilalom-rendszere.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu és 
a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térkép 
segítségével tájékozódhatnak az érdeklődők. A térkép minden 
nap 0 óra 1 perckor automatikusan frissül, így minden esetben 
az adott napon érvényes tűzgyújtási tilalmakat mutatja. A 
„napi összefoglalók” mellett egy interaktív tűzgyújtási tilalom 
térkép is az érdeklődők rendelkezésére áll, amelynek segítsé-
gével pontosan be tudják azonosítani a lakóhelyük környékén 
található erdőterületeket.

Csupán egy másodpercnyi odafigyeléssel, több hetes tűzol-
tást és évtizedes helyreállítást előzhetünk meg.

(nébih)

Országos tűzgyújtási tilalom 2022. március 10-től

Tovább csökkentek az adminisztratív terhek az e-bejelentő segítségével
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2022 
MAJÁLIS-MÉLYKÚT 

 
 

       9:30    .11-es rúgó verseny.                                       14:00 Annaa14:00 Anna Tánccsoport.
       áályás focikupa.10:00 Május 1 kupa, kispályás focikupa.                      BoogiiBoogie Nights Team.
       1100:0000 BBűnügyi vetéllkkeeddő.10:00 Bűnügyi vetélkedő.                                                 Hagyományőrző Kórus.Hagyományőrző Kórus.
                   Az elveszett csodaszarvas nyomában.Az elveszett csodaszarvas nyomában.              Mélykútake Terne Serhajaja aMélykútake Terne Serhaja
                   Krimi túra.Krimi túra.                                                                 Hagyományőrző Egyesület.Hagyományőrző Egyesület.
                   4-6 fős csapatok jelentkezését várjrjr uk.4-6 fős csapatok jelentkezését várjuk.               Szederinda Népzenei Egyesület.Szederinda Népzenei Egyesület. 
        11:00 Pálinkaverseny.11:00 Pálinkaverseny.                                                        Vadvirág Néptánccsoport.Vadvirág Néptánccsoport.
        12:00 Májájá usfaállítás.12:00 Májusfaállítás.                                                          Helyi fellépők műsora.Helyi fellépők műsora.

   16:00 Desperado nagykoncert.16:00 Desperado nagykoncert.
 
 
 
 
 
 

Várjrjr uk főzni vágyó kollektívák, baráti társaságok jelentkezését.Várjuk főzni vágyó kollektívák, baráti társaságok jelentkezését.
Gyermekeknek szervezett vetélkedők, változatos szórakozási és kikapcsolódásiGyermekeknek szervezett vetélkedők, változatos szórakozási és kikapcsolódási

lehetőségek.lehetőségek.  Ugrálóvár egész nap!Ugrálóvár egész nap!

 
 
 

KÚKÚK T

a Tánccsoport.aaaa TTTTáááánnnnccccccccssssooooppppoooorrrrtrttttt.
ie Nights Team.iiiieeee NNNNiiiigggghhhhthtttttssss TTTTeeeeaaaammmm.

ELŐADÓ-MŰVÉSZETI
SZERVEZETEK

TÖBBLETTÁMOGATÁSA
2021.  évi  tematikus egyedi

támogatási  rendszer
 „EMT-TE-21”

Programok 
MAJ

9:309999::::33330000 11-es rúgó verseny11111111-eeeessss rrrrúúúúggggóóóó vvvveeeerrrrsssseeeennnnynyyyyy
10:00 Májájá us 1 kupa, kispá11110000::::00000000 MMMMáááájájájááájájjjjájájájáájájájjjájájááájájájááájá uuuussss 1111 kkkkukuuuuuppppaaaa,,,, kkkkikiiiiissssppppáááá
10 00 lk d

2021. évi temati
támogatási r

„EMT-TE
EMBERI ERŐFORRÁSOK

MINISZTÉRIUMA

                  
EMT-TE-B-A-21-0079

A mélykúti  Művelődési  Ház kulturális  programjainak a
bővítése című  projekt .

 

Időpont :  2022.04.30.
Helyszín:  6449 Mélykút ,  Futbal lpálya.  

Tel.: 06-77/460-089




