
4. oldal

10. oldal

8. oldal

5. oldal

A szerkesztőség a beküldött kéziratok rövidítésé-
nek és stilisztikai javításának jogát fenntartja!

6. oldal

TARTALOMBÓL

Közszolgáltatási Kft. hirdetései 2. oldal
Óvodai beíratás időpontja 2. oldal
Tájékoztatás kéményseprői szolgáltatásról  2. oldal
A szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályozása 3. oldal
Házhoz menő lomtalanítás 4. oldal
A Mélykúti Víziközmű Társulat tájékoztatója 5. oldal
Anyakönyvi események  6. oldal
Csak az édesanyának 6. oldal
Floorball-os sikerek  8. oldal
Iskolai beíratás 9. oldal
Május 1. program 10. oldal

Díszítsük együtt a város Tojásfáját!
A húsvéti hagyományok őrzése céljából tojásfát szeretnénk állítani a 

városközpontban, a könyvtárral szemben a parkban. A Fenyő Miksa 
Könyvtár szeretettel várja a város lakóit, óvodás csoportjait, 

iskolai osztályokat, szervezeteket, cégeket, baráti társaságo-
kat és bárkit, aki szívesen részt venne a város tojásfájának 
feldíszítésében. A díszítéshez sok-sok tojásra lesz szükség.

Bármilyen technikával készült hímes tojás és egyéb húsvéti 
dísz is elhelyezhető rajta. A tojásokat a Fenyő Miksa Könyvtár-
ba várjuk, gyűjtjük, vagy aki szeretné, saját kezűleg is feltűz-
heti a kijelölt fára, a könyvtárral szemben a Petőfi szobor 
mögött. Szeretnénk, hogy a tojásdíszes fa szép éke legyen az 
ünnepek alatt városunknak.

Az első tojások elhelyezése az óvodásokkal közösen:
2017. április 10. hétfő 10 óra
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Óvodai beíratás időpontja
2017. április 20-21-én,

8-16 óráig
Helye: I. sz. óvoda Mélykút

Petőfi tér 5.

Szükséges iratok:
gyermek anyakönyvi kivonata 9
gyermek oltási könyve 9
gyermek lakcímkártyája 9
gyermek TAJ száma 9

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján törté-
nik. 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 települé-
sen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvo-
dai felvételi kérelme teljesíthető. 

Mackó Zoltánné 
 óvodavezető

Tájékoztatás kéményseprői 
szolgáltatásról

Tisztelt Lakosság!
Mélykút Város Önkormányzat közigaz-

gatási területén a kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatást a Tűzker IMP Tüzeléstech-

nikai Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti 
Társaság végzi. A kötelező kéményseprő-ipari 

közszolgáltatásról szóló 2015 évi CCXI törvény, 
illetve a 21/2016 (VI.9) BM rendelet kötelezővé teszi a szolgáltatás biz-
tosítását. A kéményseprő folyamatosan keresi fel Önöket, ezért kérjük, 
hogy munkáját szíveskedjenek lehetővé tenni az ingatlanokhoz való 
bejutás biztosításával.

A LAKOSSÁG SZÁMÁRA A SZOLGÁLTATÁS – 
amennyiben az értesítőn megadott időpontban 

elvégzésre kerül – INGYENES.
Kérjük, hogy a szolgáltatással, és a fűtéssel kapcsolatos 

kérdéseikkel forduljanak társaságunkhoz. 

A településen munkát végző kéményseprő elérhetősége:
ZSÁMBOKI JÓZSEF
06/30-548-13-24

Tisztelettel:
Tűzker IMP Tüzeléstechnikai Szolgáltató és 

Kereskedelmi Betéti Társaság
6440 Jánoshalma, Kőrösi Csoma Sándor u. 50.

Tel.: 77/402-884 @:tuzkerbt@t-onlnie.hu

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 9  Közszolgál-
tatási Kft-nél a személyes ügyintézés 2016. április 
18-tól a Művelődési Házban (Mélykút Tópart 58.) 
történik. Az ügyfélfogadás Mélykút Rákóczi u. 5. 
szám alatt megszűnt.
Mélykút város víziközmű szolgáltatását 2013. január 1-től  9
a BAJAVÍZ KFT. látja el. A vízszolgáltatás és szennyvízelve-
zetés összes problémájával (csőtörés, vízbekötés, számlá-
zás, stb.) a BAJAVÍZ Kft-hez kell fordulni a 79/426-991-
es telefonszámon. 
A Közszolgáltatási Kft. üzemeltetésében lévő 9  temetők (Kál-
vária, Pesti, Alsó temető) a hét minden napján 6:00-tól 
20:00 óráig tartanak nyitva. 
Temetőgondnok telefonszáma: 30/245-5266 (Bagóczki 
Róbert) 
A Kálvária és Pesti temetőben megváltott sírhelyek lejárati 
idejéről személyesen a Kft. irodájában (Mélykút, Tópart 58.) 
lehet érdeklődni.
Szippantást  9 lehet rendelni a 77/460-089-as telefonszámon 
vagy személyesen az irodában. 2015. október 1-től a szippantott 
szennyvizet a mélykúti szennyvíztelepen ürítjük le. 

A Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft emblémájával ellátott  9
szemeteszsákba gyűjtött hulladékot (a kuka ürítésekor, külön 
díj felszámítása nélkül) elszállítják. Szemeteszsákot a KFT iro-
dájában (Mélykút Tópart u. 58.) 448,-Ft-os bruttó áron lehet 
megvásárolni.
A zöldhulladék elszállításához biológiailag lebomló zsákot is 
ezen a címen tudnak beszerezni ügyfeleink 
A legközelebbi begyűjtési nap:  2017. május 4.

Tájékoztatjuk a cé-
geket, vállalkozókat, 
lakosságot, hogy JCB 
4CX típusú földmun-
kagéppel munkát 
vállalunk. Érdeklődni: 
Béleczki Krisztiánnál a 
70/612-5069-es tele-
fonszámon. 

Tisztelettel: 
Hurton Zoltán 

ügyvezető

KÖZSZOLGÁLTATÁSI KFT (régi nevén ÉPTESZ) HIRDETÉSEI
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Az enyhébb tavaszi időjárás bekö-
szöntével egyre többen választanak 
szabadtéri programot és tevékenysé-
get, ennek során fokozott figyelmet 
kell fordítani az évről évre jelentkező 
veszélyforrásra: a szabadtéri tűzre.

Az erdő- és vegetációtüzek tekinte-
tében két fokozottan veszélyes időszak 

van. Az egyik kora tavasszal, ezek az 
úgynevezett „tavaszi tüzek”, melyek többsége 

a tavaszi kerti tevékenységhez köthetőek. A jó időt kihasználva a 
kert- és telektulajdonosok ilyenkor égetik el a száraz gazt, az avart 
és egyéb hasonló szerves anyagot. A második kiemelt tűzkockázatú 
időszak júliustól-augusztus végéig tart. A száraz nyári hónapokban 
főleg az alföldi fenyvesek vannak kitéve az erdőtűz pusztításának. 
A két kiemelten tűzveszélyes időszakban keletkezik az erdő- és 
vegetációtüzek 70-75 százaléka. Ilyenkor Magyarországon évente 
több ezer helyen keletkezik tűz. A szabadtéri tűzesetek különféle 
okokból keletkezhetnek, legtöbbjük azonban emberi gondatlan-
ságra vezethető vissza. Ezek a tüzek jelentős természeti károkat 
okozhatnak. Sok esetben az előző évből megmaradt elgazosodott 
növényzet felszámolása érdekében a terület gazdája szándékosan 
gyújt tüzet, amely neki nem okoz kárt. A tűzoltóságtól viszont nagy 
erőfeszítést igényel és jelentős többletköltséget okoz a lángok 
megfékezése és a tűz által veszélyeztetett területek védelme. A 
gondatlan magatartás veszélyes az élet- és vagyonbiztonságra, 
hiszen amíg a tűzoltók a szabadtéri tüzekhez mennek, addig ér-
kezhet olyan bejelentés, melynél az emberi élet mentése lenne az 
elsődleges feladat.

A száraz gazt, avart és egyéb kerti hulladékot belterületen 
elégetni továbbra is csak azokon a településeken lehet, ahol 
azt a helyi önkormányzat rendeletében szabályozza és fel-
tételekhez kötötten megengedi. Azokon a településeken, ahol 
a helyi önkormányzat ezekről nem rendelkezik, tilos a száraz gaz, 
avar és egyéb kerti hulladék belterületi égetése. A kerti hulladékok 
hasznosításában alternatív környezetkímélő megoldást jelenthet 
a házi komposztálás. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a 
zöldhulladék elszállíttatása is jó választás, mely több településen 
megoldott.

Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
környezetvédelemről szóló 14/2010.(VII.1.) önkormányzati 
rendelet 3.§-a értelmében az avar és kerti hulladékok ártal-
matlanítására vonatkozó szabályok az alábbiak:

Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban  9
komposztálással történhet. 
Családi házas és kertgazdálkodási (zártkerti) övezet- 9
ben kerti hulladékot (nyesedéket) égetni október 1-je 
és április 30. között lehet. 
Az égetést a reggeli és esti talajközeli inverzió (leve- 9
gőréteg hőmérsékleti változásai) miatt 09.00 és 17.00 
óra között lehet végezni, szélcsendes időben. 
Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen  9
szabad elégetni, ahol az égetés hősugárzása a személyi 
biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti 
kárt nem okoz. 
A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a  9
tűz gyújtója köteles gondoskodni. 

A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket  9
kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése 
megakadályozható, illetőleg az eloltható. 
Közút és vasút szélétől 50 méteren belül avart és kerti  9
hulladékot nyílt téren égetni tilos. 
Az elégetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat  9
más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (mű-
anyag, gumi, PVC, stb.).

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat a külterületi ingatlanok 
vonatkozásában az irányított égetést lehetővé teszi, de azt elő-
zetesen a tűzvédelmi hatóság engedélyéhez köti. A kérelmet 
az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig kell benyúj-
tani az illetékes tűzvédelmi hatósághoz – Kiskunhalasi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség, (6400 Kiskunhalas, Kőrösi 
út 15.) –, amely azt 5 munkanapon belül elbírálja. A kérelemhez 
3.000 forint értékű illetékbélyeget kell csatolni az illetéktör-
vény vonatkozó előírása alapján.

A szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatosan érdemes néhány 
előírást megismerni és jó tanácsot megfogadni. Kérünk mindenkit, 
hogy csakis a tűzvédelmi előírások betartásával égessék a száraz 
növényeket.

Az égetés megkezdése előtt célszerű értesíteni az érintett szom-
szédokat a tűzoltóságra történő téves jelzés elkerülése érdekében.

Az égetés befejezése után győződjünk meg, hogy megfelelően 
eloltottuk-e a tűzet, nem áll-e fent a visszagyulladás veszélye. A 
helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást – vízzel, 
földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Abban az esetben, ha mégis „elszaladt” a tűz, értesítsük 
a tűzoltókat a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó számon. A 
tűzoltók azonnali értesítése a garancia arra, hogy időben, 
szakszerűen és a legkevesebb kárral sikerül eloltani a tü-
zet.

Milyen szankciókkal lehet sújtani azt, aki nem tartja be az elő-
írásokat?

A tűzvédelmi előírások, valamint az égetési tilalomra vonatkozó 
rendelkezések megszegését az illetékes hatóságok a szabálysze-
gés súlyától függően bírsággal sújthatják.

A vonatkozó jogszabály alapján a szabadtéri égetéssel össze-
függő előírások megsértőivel szemben – a jogsértés súlyosságától 
függően – minimálisan 20.000,- forint, maximálisan 3.000.000-, 
forintig terjedő tűzvédelmi bírság is kiszabható, amennyiben az ol-
tási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozására is szükség volt.

Az okozott károkért a tűz okozóját felelősség terheli, ha a sza-
badtéri égetés miatt nagy értékű vagyontárgyak károsodnak vagy 
emberek kerülnek veszélybe, a tűzokozó ellen büntetőeljárás is 
indulhat.

Forrás: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

illetve
Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a környezetvédelemről szóló 14/2010.(VII.1.) önkormányzati 
rendelet

A szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályozása
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Az FBH-NP Nonprofit Kft. ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy megkezdi a biológiailag lebomló hulladék díjmentes – a cég 
által folyamatosan biztosított biológiailag lebomló zsák és egy kévényi 
mennyiségben történő – begyűjtését Mélykút város területén.

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtése során az ingatlanoknál – ker-
tekben, udvarokban, konyhában – keletkező minden szerves anyagtar-
talmú hulladék elszállítása történik. A biológiailag lebomló hulladékot az 
ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon 
reggel 7 óráig, és az elszállítás időpontjáig azt kinn hagyni, oly módon, 
hogy kézi erővel mozgatható legyen, illetve a begyűjtést végző gépjármű 
meg tudja közelíteni.

A keletkező apró biológiailag lebomló hulladékot pl.: fűkaszálékot, 
falevelet, lágyszárú növényeket, háztartásban, éttermekben, kiskereske-
delmi egységekben keletkező konyhai és élelmiszermaradékot műanyag 
zsákokban, illetve maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben, 
kévékbe kötve kell kihelyezni, alkalmanként maximum 0,5 m3-t. Ameny-
nyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik 
ki, vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor azt a biológiailag 
lebomló hulladék-járattal nem szállítják el. 

Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:
Kerti hulladék:

kötegelve, kévébe összekötve: faág, fanyesedék, gally 9
műanyag zsákokban: vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú  9
növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró 
zöldhulladék;

Udvari hulladék:
fűrészpor, faforgács, száraz szalma; 9

Konyhai hulladék:
zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojás- 9
héj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék;

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló hulladék-gyűjtés során 
állati ürüléket vagy azzal szennyezett anyagot.

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasz-
nosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regio-
nális 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. Az elszállításhoz szükséges lebomló zsákot a Művelődési 
Házban tudják átvenni. Továbbá értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
2018 januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről 
külön értesítjük Önöket.

Tisztelt Ügyfelünk!
Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. a 

korábban megszokott előre ütemezett, település 
egész területére vonatkozó egy meghatározott 
napon történő lomtalanítás helyett - az ingatlan-

tulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak meg-
rendelését követően - évente 2 alkalommal a háztartásban ke-
letkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, 
bútorok) háztól történő elszállítását kívánja biztosítani. Ezáltal 
megtörténik a szolgáltatás színvonalának magasabb szintre emelése, 
hiszen minden településen élő lakos maga választhatja meg a számá-
ra legmegfelelőbb időpontot. Mélykút város esetében csütörtöki 
napokra lehet egyeztetni lomtalanítást.

A 2017-es évben a lomtalanítást az alábbi módon lehet kérelmezni: 
Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-20-401-4304 telefonszá-
mon tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársa 
felé. Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél partnerazonosító 
számára, mely a számlán megtalálható. A lom elszállításának fel-
tétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen.

A lomtalanítás folyamata:
az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért  9
elszállítási időpontot az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
munkatársával; 

az előre egyeztetett időpontban az ügyfél reggel  9 7:00 óráig kihe-
lyezi az ingatlan elé a közterületre a lomhulladékot úgy, hogy az 
nem akadályozhatja a gyalogos- és gépjárműforgalmat;
az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. szállító járműve az  9
egyeztetett napon elszállítja azt.

A díjmentesen kihelyezhető mennyiségnek korlátja nincs. A nagy-
darabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a ha-
tékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében 
kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra. A lomtalanítási 
hulladéknak nem minősülő hulladékot nem szállítjuk el. A helyszínen 
hagyott hulladék visszapakolásáról az ingatlantulajdonosnak kell 
gondoskodnia.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek el-
szállításra:

gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, 
bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;

elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálko-

dói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Tisztelettel:
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Tájékoztató a biológiailag lebomló hulladékgyűjtés rendjéről

Házhoz menő lomtalanítás

Zöldjárat naptár Mélykút 2017
Hónap Május Június Június Július Augusztus Szeptember Október November December
Begyűjtési nap 4 1 29 27 24 21 19 16 14

Zöldjárat naptár Mélykút 2018
Hónap Január Február Március Április
Begyűjtési nap 11 8 8 5
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Mélykúti Polgárok!

Lassan elérkezik az idő, hogy a Mélykúti Víziközmű Társulat el-
számoljon és befejezze munkáját. Ehhez azonban az alábbiakban 
felsorolt feltételeknek még teljesülniük kell.

Nem csak a Mélykúti Víziközmű Társulat tartozik Önöknek 
elszámolni, hanem sajnos még sokan vannak, akik tartoznak a 
Társulatnak. Szeretném tájékoztatni a lakosságot a visszafizetendő 
megtakarításról, illetve talajterhelési díjról. Felhívom azon Ügyfelek 
figyelmét, akik nem teljesítettek valamilyen feltételt, hogy van le-
hetőség pótolni az elmulasztott kötelezettségeket.

 A Mélykúti Víziközmű Társulat 2017. december 31-ig vesz részt 1) 
a lakossági bekötések szervezésében. 2017. december 31-ig 
lehet még igényelni ingyenesen a szükséges mennyiségű cső 
kiszállítását és a kamerázást. Természetesen addig, amíg az 
időjárás engedi. (Tehát ha plusz 5 Celsius fok alá süllyed a 
hőmérséklet, akkor hamarabb megszűnik a csőkiadás, mint 
2017. december 31, mivel a gyártó nem ajánlja a csövek beépí-
tését a megadott hőmérséklet alatt.)
 Aki a kiépítés során nem használt fel annyi csövet, mint ameny-2) 
nyit igényelt, kérem, jelentse be és mi elszállítjuk. Év végén 
a kamera által mért mennyiség alapján megállapítjuk a cső-
felhasználást és a végelszámolásnál – a be nem épített cső 
beszerzési árát – levonjuk a háztartás részére visszafizetendő 
díjból.
 Azon Ügyfeleink, akik a bekötés bejelentését elmulasztották, 3) 
– 2017. január 1-től addig, amíg a bekötés meg nem történik 
– talajterhelési adót kell fizetni a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX törvény (Ktd.) rendelkezései szerint.

A talajterhelési díj fizetésére vonatkozó alapvető szabályok: 
A törvény alkalmazásakor két feltétel együttes fennállásakor 
kell talajterhelési díjat fizetni. Egyfelől a műszakilag rendelke-
zésre álló közcsatorna léte. A „műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatorna” léte alatt az erre a célra kiépített gerincvezeték 
értendő, amelyre a tulajdonos, vagy haszonélvező ingatlanán 
kiépített szennyvízvezeték ráköthető.
A második feltétel az, hogy történik-e az ingatlanon szenny-
vízelhelyezés. Ennek vizsgálatánál a vételezett víz „forrása” 
közömbös. Történhet az a vezetékes hálózaton kívül fúrt, vagy 
ásott kútból is, szennyvízkibocsátás így is megvalósulhat. A 
talajterhelési díj megállapításának nem feltétele a vízvezeték 
építményen belüli kiépítése, fürdőszoba léte, továbbá az sem, 
hogy az ingatlan épülettel beépített legyen. 
A szennyvizet kibocsátó a talajba juttatott környezetterhelő 
szennyvíz minden köbmétere után talajterhelési díjat köteles 
fizetni. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, 
a meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási 
területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. 
A településünkön a talajterhelési díj számítása a következő:

Szolgáltatott víz mennyisége m3 (talajterhelési díj alapja) x 
1200 Ft/m3 (meghatározott egységdíj) x 1,5 (területérzékeny-
ségi szorzó) = éves talajterhelési díj.
Az adóhatóság tájékoztatása szerint a talajterhelési díjat fizető 
szennyvízkibocsátásról önadózás keretében a következő év 
március 31-ig kell bevallást adni. Amennyiben a 2017. év ja-
nuárjára és az év azt követő időszakára pontosan mért adatok 
nem állnak rendelkezésre, úgy az egyes időszakokra arányosí-
tással lehet a díjköteles vízmennyiséget meghatározni.
Az önadózási kötelezettséget elmulasztók esetében az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 128. § (1) bekez-
dés első mondata szerint az adóhatóság utólag állapítja meg 
az ellenőrzés során feltárt adókülönbözetet. Az Art. 129. § (1) 
bekezdés a) pontja szerint pedig az utólagos adó-megállapítás 
során az adóhatóság határozattal adóként az egyes bevallási 
időszakra elkülönítve állapítja meg – többek között – a bevallani 
elmulasztott és az ellenőrzés eredményeként különbözetként 
feltárt adó alapját, különbözetét, és az adókötelezettséget érintő 
jogszabálysértés következményeit. Az adóellenőrzés lefolyta-
tásához az adatszolgáltatást a víziközmű szolgáltatójától az 
adóhatóság közvetlenül megkéri.
Talajterhelési adót kell fizetni például annak az Ügyfélnek, aki 
2017. január 1-jén nem volt a csatornára rákötve. Rákötött 
2017. március 25-én. Eddig elhasznált 31 m3 vizet, úgy 2018. 
március 31-ig 55.800 Ft-ot kell megfizetnie talajterhelési díj-
ként.
 Az Önök által befizetett 132.515,-Ft-ból – a pályázat 100%-os 4) 
támogatottsága miatt – visszafizetésre kerül egy megtakarított 
összeg, amelyet a kormány megfinanszírozott. Erre azonban a 
teljes, 2017. december 31-ei mérlegzárás után kerülhet csak 
sor (miután a költségeket (csővezetékek, kamerázás, kiszállítás 
és egyéb) levontuk). Amikor a visszafizetés aktuálissá válik, 
külön tájékoztatást jelentetünk meg az Önkormányzati Tájé-
koztatóban.

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Mélykút város ház-
tartásainak 3/4-e kötött rá eddig a szennyvízcsatornára. Kérem 
Önöket, hogy bármilyen problémájuk van, forduljanak bizalommal 
továbbra is a Víziközmű Társulathoz.

Kérem azon háztartásokat, akik még nem kötöttek rá a szenny-
vízcsatornára, hogy – a saját érdekükben – minél hamarabb tegyék 
azt meg.

Ügyfélfogadás: Mélykút, Rákóczi u. 13.
Szerda  9:00 – 15:00 óráig 
Csütörtök  9:00 – 15:00 óráig

Tisztelettel: Bozóki Gáborné
Mélykúti Víziközmű Társulat Elnöke

A Mélykúti Víziközmű Társulat tájékoztatója

démász telefonszámai
Általános kék szám 

(CALL CENTER) 
06-40-82-22-82
Hibabejelentés: 
06-40-82-20-00

Mérôállás bejelentése: 
06-80-82-81-80
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Csak az édesanyának

A világ rendkívül ellentmondásosan kezeli az anyaságot. Egy-
részt dicsfényt vetít az anyák feje fölé, másrészt nem becsüli meg 
őket. Évszázadokon át szebbnél szebb Madonna-képek készültek 
és csodaszép lírai versek szóltak az anyákról. De ugyanaz a két év-
század, melyben Petőfi és József Attila anya-versei születtek, a női 
emancipáció meghirdetésével hallgatólagosan az anyaság értékét 
devalválta. A nőket karrierre biztatja, a lányokat nem készíti fel 
az anyai szerepre: fejük, szívük, idejük sok más fontos ismerettel 
telik meg, az anyaságnak nem marad hely. Ha aztán jön a gyerek, 
konfliktusba kerülnek, érzik: a kettőt – a pályát és az anyaságot – 
nem lehet vagy csak nagyon nehezen lehet egyszerre, megfelelő 
színvonalon végigcsinálni.

Kiderült: az anya-gyermek kapcsolat mindkét fél számára 
ösztönhelyzet. Az anya számára is genetikus program diktálja 
a tennivalókat, érzi: mit és hogyan kell csinálni, miközben élvezi 
gyermekét és kiteljesedést nyújt számára a babával való fog-
lalkozás. Ha mindezt nem teszi meg, lelke mélyén kielégületlen 
marad, hiányérzet vagy lelkiismeret-furdalás gyötri. Nem ritkán 
a serdülő, már „leválni” készülő gyermekén igyekszik „bepó-
tolni” a kicsinek meg nem adott törődést és gondoskodást. 

Az elhibázott anya-gyermek kapcsolat alakulása:
Gyakorlati tanács: a pici babának adj meg mindent, amire szüksége 

van: szoptasd, amíg csak lehet, tölts vele sok időt, add önmagadat. 
De azután fokozatosan engedd önállósodni. Semmit ne csinálj meg 
helyette, amire maga is képes. Serdülőkorában engedd a gyerekedet 

felnőni: ne szólj bele mindenbe, engedd hibázni, ha kér, akkor segíts. 
Az anyák többsége – természetétől fogva – én-központú. Ilyen 
motívumok mozgatják:
„Szeretnék a gyerekemben örömöt találni.” 
„Legyen kiért éljek.” 
„Valósítsa meg, ami nekem nem sikerült.”  
„Folytatódjam benne.” 
„ Ne legyek egyedül, hiszen a férjem elhagyott (vagy mellette 
úgyis magányos vagyok)”.

Ezekben az indítékokban a figyelem fókusza látszólag a gyer-
mek, valójában az én.

„Semmit ne tegyetek önzésből... ” (Fil 2,3)

Az anyaság története ilyenkor a következő menetrend szerint 
zajlik:

Megfogant – öröm és büszkeség tölt el.1. 
Megszültem – ÉN szültem, ez a gyerek az ENYÉM.2. 
Érte élek – ezért még hálás lesz nekem.3. 
Az én gyerekem különb más gyerekeknél (hiszen én is 4. 
különb vagyok).
Jelentkeznek az első csalódások, konfliktusok az óvodával 5. 
vagy az iskolával, konfliktusok a házasságban a gyerek 
miatt.
A nagy csalódás is megjelenik: Vannak, akik fontosabbak 6. 
neki, mint én. 
Itt hagyott. Van értelme még az életemnek?7. 

De vannak Krisztus-központú anyák is. Legtöbbször meg se fo-
galmazott, de magatartásukat alapvetően meghatározó attitűdjük 
körülbelül ez: 

„A gyermek nem az enyém, de boldog vagyok, hogy Isten rám 
bízta egy időre. Megbízott azzal, hogy segítsem őt önálló emberré 
válni. Életem célja, hogy jól sáfárkodjam azzal a kinccsel, amit a 
Gazda rám bízott.”

Tegyük egymás mellé a kétféle hozzáállást:

a gyermek az enyém a gyermek Istené (engem bízott 
meg, hogy neveljem)

terveim vannak vele kutatom, hogy mi a terve vele Is-
tennek (figyelem az adottságait)

„Amikor az asszony szül, fájdalma van,
mert eljött az ő órája,
de amikor megszülte gyermekét,
nem emlékszik többé a gyötrelemre
 az öröm miatt, hogy ember 
született a világra.” 
Jn. 16,23

Meghaltak:
  1.) Szvetnik Károlyné Kerekes Anna Veronika élt: 94 évet
  2.) Szvetnik Kálmán István  élt: 66 évet
  3.) Simonyi Ferencné Kancsár Mária élt: 83 évet
  4.) Varga Ferencné Dora Veronika  élt: 86 évet
  5.) Irsai Stevan élt: 88 évet
  6.) Kiss Ignácné Somogyi Katalin élt: 91 évet
  7.) Rasztik Andrásné Kudlimann Mária   élt: 83 évet
  8.) Beszédes Imréné Varga Gizella  élt: 87 évet
  9.) Szabó Ferencné Csányi Erzsébet  élt: 83 évet
10.) Kiss Istvánné Sója Mária élt: 61 évet
11.) Sója Imréné Lasancz Jolán  élt: 91 évet
12.) Eszter Péter  élt: 73 évet
13.) Balázs János élt: 76 évet

Házasságot kötöttek:
Márciusban:
Tokodi Magdolna és Visnikar Antal
Dervaderics Szabrina és Puskás Miklós
Nagy Hajnalka és Kiss Tamás
Burai Cintia és Petrovics Róbert

 Mélykút, 2017. március 16.
Szabó Gabriella

  előadó

Anyakönyvi események



7 2017. április      Önkormányzati Tájékoztató   

a problémákkal nekem kell meg-
küzdenem (esetleg bevonom a 
„társtulajdonost”, az apát)

minden problémát a valódi tulaj-
donos elé tárunk (rendszeresen 
imádkozunk érte a férjemmel 
együtt)

ha élete nem az én elképzeléseim 
szerint alakul, csalódást és kese-
rűséget érzek

elfogadom Isten akaratát; ha az 
én hibámból „csúszott el”, bűnt 
vallok; tovább imádkozom érte

bal oldali oszlopban leírt anyai „szeretet” többféle változatban jelentkezik:

a KAKUKK fiókáit más neveli (a nagyszü-
lőknek, az óvodának, az iskolának adja őket)

a PÓK felfalja a kicsinyeit (annyira „szere-
ti” és élvezi őket, hogy azok belepusztulnak a 
nagy „szeretetbe”)

a KOTLÓS mindig maga körül akarja tudni 
a csibéit (alig-alig engedi el őket valahova, 
ha lehet, elmegy minden iskolai kirándulásra, 
legszívesebben a nászutazásra is elkísérné 
„gyermekét”)

a PELIKÁN „vérével táplálja” utódait (ő 
maga tönkremegy közben; minden energia, 
idő, pénz, figyelem és gondolat a gyereké, a 
házastársi kapcsolat is elsorvad)

A jobb oldali oszlopban leírt anya:

az ÚR SZOLGÁLÓJA – az 
Úrtól kapta és az Úrnak ajánlja 
gyermekeit. Az anyaság számára 
szolgálat, amelyben ő hűséges, 
alázatos és önmegtagadó. Szép 
példa erre Mária, Jézus anyja. 
Az Úr szolgálója természetesen 
nem a bal, hanem a jobb olda-
li oszlop egyetlen „változata”. 
Nem vagyok biztos abban, hogy 
Mária egyértelműen örült, ami-
kor az angyal közölte vele, hogy 
gyermeke lesz. Hiszen még til-
takozott is: „Hogyan lehetséges 
ez, mikor én férfit nem ismerek?” 
Abban a korban nem lehetett 

könnyű egy lánynak az emberek szemébe nézni, amikor kiderült, hogy 
teherbe esett. Az angyaljelenetet ki fogja elhinni neki? Még a vőlegé-
nye, József is el akarta titokban bocsátani. 

De Mária így szólt:
„Íme, az Úrszolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint.” 

(Lk 2,38)
Aki így fogadja gyermekét, az nem lesz büszke, ha felfedezi annak 

kiemelkedő képességeit, legfeljebb fokozott felelősséget érez. De nem 
esik kétségbe akkor sem, ha az derül ki, hogy a gyermek fogyatékos. 
Ebben az esetben nehezebb feladatot kapott az Úrtól.

Megújulnak a 2000 és az 5000 forintos címletű bankjegyek
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folytatja a korszerűbb bankjegyek 2014-ben megkezdett kibocsátását, melynek jegyében a biztonsági 

elemei és képi megjelenése tekintetében is megújított 2000 és 5000 forintos címletű bankjegyeket hoz forgalomba. Az új bankjegyek 
2016. november 15-től váltak törvényes fizetőeszközzé. A készpénz-for-
galomban 2017. március 1-től találkozhatunk majd a megújított 
2000 és 5000 forintos címletekkel. 

A jelenlegi 2000 és 5000 forintos bankjegyek a megújított változatokkal 
együtt, 2017. július 31-ig maradnak párhuzamosan a készpénzforgalomban. 
Ezt követően a 2016 előtt kibocsátott, 2000 és 5000 forintos cím-
letű régi bankjegyeket az MNB bevonja, így 2017. augusztus 1-től 
már csak a megújított 2000 és 5000 forintos bankjegyekkel lehet 
fizetni. 

A régi bankjegyek nem veszítik el értéküket, a bevonási határnapot kö-
vetően a hitelintézetek és a posta három évig, a jegybank pedig húsz évig 
(azaz 2037. július 31-ig) díjmentesen váltja át azokat – azonos címletű – 
törvényes fizetőeszközre.

MEGHÍVÁS
ANYÁK NAPI SZENTMISE
2017. május 7-én vasárnap 9 órakor kezdődő Szentmisére és az azt követő műsorra, melyet a 
Szent Tamás Katolikus Iskola készít az édesanyáknak szeretettel hívunk és várunk minden édesanyát!

JEGYESEK ÉS IFJÚ HÁZASPÁROK
2017. május 28-án vasárnap 9 órakor kezdődő Szentmisére és az azt követő műsorra a Csorba Házba, melyet 
„Öreg Ifi-sek” készítenek szeretettel várunk minden érintett párt. A műsort és utána mindenkit várunk egy kis 

agapéra.
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2017. március 23-án Budapesten rendezték meg a Floorball Unihoki 
Diákolimpia országos döntőjét. Első korcsportos fiú csapatunk az 
„A” csoportba kapott besorolást a zárótornán, Szigetszentmiklós, 
Budapest, Paks és Komárom csapatai mellé. Az első két hely meg-
szerzése és az elődöntőbe kerülés lehetetlen feladatnak tűnt a 
floorball nagyhatalomnak számító városok társaságában, a fiúkat 
mégis csak egy hajszál választotta el a bravúrtól. A nyitómecs-
csen a végső győzelemre is esélyesnek tartott Szigetszentmiklós 
ellen 5:2-es győzelmet aratott csapatunk, majd Budapest ellen 
is megszereztük a vezetést, de végül szerencsétlen körülmények 
között 4:2-re alulmaradtunk. Komárom ellen jött a papírformának 
mondható 8:5-ös vereség, viszont a csoportunk győztese ellen 
is nagyot küzdöttek a fiúk és alaposan megnehezítették neves 
ellenfelünk dolgát. A záró mérkőzésen Paks ellen az ötödik hely 
volt a tét. A Paksiak gyorsan vezetést szereztek, már-már úgy tűnt 
kicsúszhat a kezünkből az ötödik hely, de Dora Máté duplájával si-
került megfordítanunk a mérkőzést amivel történelmi sikert értünk 
el, ugyanis az ország ötödik legjobb első korcsoportos floorball-
unihoki csapatát tudhatjuk magunkénak. A csapat a következő 
összeállításban versenyzett: Tóth Szilárd, Grizák Tamás (kapusok), 
Dora Máté, Kránicz Hunor, Klem Máté, Lengyel Zsombor (mezőny-
játékosok), Nagy Patrik és Bogdán Martin sajnos betegség illetve 
sérülés miatt nem tudott ott lenni a csapattal.

2017.03.17-én harmadik korcsoportos fiú csapatunk Klem Ba-
lázs, Knapp Péter, Knapp Bálint, Sziráczki Armand, Vojnics-Rogics 
Levente, Ördögh Norman, Nagy Roland, Hajnal Kristóf összetétel-
ben Szigetszentmiklóson igyekezett kivívni az országos döntőbe 
jutást, ami sajnos nem sikerült. Miskolc és Szigetszentmiklós ellen 

vereséget szenvedtek a fiúk, majd végezetül Kecskemét ellen 
12:1-es győzelmet arattak amivel ötödik helyen végeztek az or-
szágos elődöntőben.

2017. március 27-én pedig a Floorball Unihoki Diákolimpia or-
szágos döntőjében az első korcsoportos lány csapatunk képviselte 
Mélykút Várost a zárótornán, Szigetszentmiklós, Budapest és Paks 
csapataival szemben. 

A csapat tagjai: Kovács Eszter, Kovács Zsóka, Kovács Anna, 
Molnár Eszter, Gyetvai Noémi és Dudás Diána.

A lányok is ügyesen és tisztességesen helytálltak a számukra 
még kissé új típusú megmérettetésen és az eredmény, hogy az 
ország hetedik legjobb első korcsoportos lány floorball-unihoki 
csapata is a miénk.

A torna részeredményei:
Szigetszentmiklós – Mélykút 6:4 (Kovács Eszter 2 gól, Kovács 

Anna 1 gól, Dudás Diána 1 gól) Budapest – Mélykút 2:1 (Dudás 
Diána 1gól) Paks – Mélykút 4:0

Szép volt lányok!a 

Floorball-os sikerek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az OFA Nonprofit Kft. 

a „Lépj a piacra” program keretében 
2017. február 22-vel pályázati felhívást hirdet meg 

egyéni vagy mikro vállalkozás indítását tervező 
fiatalok részére. Pályázatot 25-30 év közötti nem felsőfokú, 

valamint 30-35 év közötti felsőfokú végzettségű természetes 
személyek nyújthatnak be.

A pályázat keretében legfeljebb 2 millió forint 
vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, 
az elbírálás a jelentkezési sorrend alapján történik.

A pályázattal kapcso-
latos részletes tájékozta-
tás és leírás az alábbi 
oldalon érhető el: 
http://ofa.hu/hu/lepj-a-piacra
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Értesítem Jánoshalma Járás lakosságát, hogy a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 
Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a 2010. szeptember 1. és 
2011. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 
2017/2018. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

A beiratkozás a Jánoshalmi Járás összes általános
 iskolájában:

2017. április 20. napján 8-19 óráig (csütörtök)
2017. április 21. napján 8-19 óráig (péntek)

közötti időszakban történik.

A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az álta-
lános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye alapján tartozik – a kötelező felvételt bizto-
sító iskolába –, illetve a választott intézménybe.

A beíratáshoz szükség van: 9
a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára, 9
a szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra, 9
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet  9
igazoló hatósági igazolványra (lakcímkártya)

az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény, vagy a 
Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, 
sajátos nevelési igény megállapításáról)

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kér-
heti.

Célszerű beíratáskor a gyermekre vonatkozó (esetleges be-
tegségeit igazoló, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra 
jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni.

Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendel-
kező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről, az iskolák 
2017. május 11-ig kötelesek dönteni és azt követően a szülőket 
értesíteni.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbírálati 
kérelemmel élhetnek. A felülbírálati kérelmet a felvételt elutasí-
tó - intézmény igazgatójának kell benyújtani:

az állami fenntartású iskola esetében 9 : az illetékes Kiskő-
rösi Tankerületi Központ igazgatójának, 
a nem állami fenntartású intézmény esetében: 9  az intéz-
mény fenntartójának címezve,
az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn 

belül.
Amennyiben az elutasító döntés jogerőre emelkedik, az azt 

követően öt napon belül a szülő köteles gyermekét a kötelező 
felvételt biztosító iskola első évfolyamára beíratni.

A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabály-
sértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja szabálysértésnek 
minősíti, és a 7. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 11. § (1) 
bekezdése alapján 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli 
büntetni.

Jánoshalma, 
2017. március 6.

Bodroginé 
dr. Mikó Zsuzsanna

hivatalvezető

2017. március 1-jétől 2017. december 31-ig meghirdetésre került a
„Közfoglalkoztatásból a versenyszférába”

segítő központi munkaerő piaci program, melynek célja, hogy a közfoglalkoztatásból az elsődleges 
munkaerőpiacra visszalépők aránya növekedjen.

A támogatással a közfoglalkoztatottak elhelyezkedésük esetén kaphatnak havi juttatást.
Kérelem benyújtásának helye: ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal 

foglalkoztatási osztálya.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatala

Foglalkoztatási Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12.

Telefon: 06-77/795-015 
Fax: 06-77/999-622

E-mail cím: jjh.fo@bacs.gov.hu

A tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratása

Elhelyezkedési juttatás 2017. március 1-től
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Köszönet a 
mezőgazdasági 
termelőknek!

Mélykút Város Önkormányzat nevé-
ben köszönöm a sok segítséget, melyet 
a dűlőutak karbantartásához kaptunk az 
elmúlt hetek során Önöktől. Saját gépeink 
és a gazdák segítségével a mezőőr koor-
dinálásával javítottunk a Szalmázó dűlőn, 
Dudás dűlőn, Beszédes dűlőn és Bálint 
dűlőn. A munkákat az időjárást figye-
lembe véve folytatjuk. Jelentkezni Borsos 
Balázs mezőőrnél lehet.

Látható, hogy összefogással sokat tu-
dunk tenni környezetünkért egymásért. 

Köszönettel: Kovács Tamás
 Mélykút Város polgármestere

Védőnői 
méhnyakszűrés 

Mélykúton
2017. április hónaptól ismét elérhető lesz 

Mélykúton a védőnői méhnyakszűrés. A té-
rítésmentes népegészségügyi szolgáltatást 
azok a 25-65 év közötti nők vehetik igénybe, 
akik három éven belül nem vettek részt ilyen 
jellegű vizsgálaton és meghívólevelet kapnak. 
A szűrésre a védőnővel egyeztetett időpont-
ban, Mélykúton kerül sor, így elkerülhető a 
szakrendelőbe utazás és várakozás. 

Magyarországon naponta meghal egy nő 
méhnyakrák következtében, annak ellené-
re, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak 
felismerésével és kezelésével a betegség 
gyógyítható. 

Amennyiben a védőnő a szűrés során, vagy 
a laboreredmények ismeretében elváltozást 
észlel, a pácienst nőgyógyászati szakorvosi 
vizsgálatra irányítja.
A méhnyakszűrést a védőnői tanácsadóban 

végezzük
 szerdai napokon 08.00-10.00-ig. 

Jelentkezni lehet a védőnőknél személyesen 
a tanácsadóban, vagy a 06-77/460-831 

telefonszámon. 
Ha kapott meghívólevelet, egészsége érde-

kében javasoljuk, keresse fel tanácsadónkat. 
A szűrés életet ment. Tegyen az egész-

ségéért, vegyen részt az ingyenes szűrésen, 
önmagáért, családjáért.

Védőnői 
Szolgálat

„Minden ember egy megismételhetetlen csoda, 
és a hozzá vezető útnak is csodának kell lennie.”

Erich Fromm

1993. óta ünneplik a magzatgyermek napját március 25-
én. Az idén 2017. március 24-én a Bendegúz Biztos Kezdet 
Gyermekházban előadással, beszélgetéssel emlékeztünk meg a nap jelentőségéről.  

A magzati élet attól függetlenül, hogy a méhben zajlik, ugyanúgy teljes értékű, me-
lyet meg kell becsülnünk. Életünk a fogantatással kezdődik, mely során nem általában 
egy ember keletkezik, hanem egy új, egyedülálló és soha meg nem ismételhető emberi 
Élet jön létre. Az anyaméhben eltöltött idő meghatározó szerepet játszik születésünk 
utáni életünkben is. A magzat érzékeli mindazt, ami az édesanyjával történik, hall 
bennünket, fényt érzékel, érzelmi változásainkra reagál. Fontos, hogy gyermeket csak 
testileg, lelkileg felkészülve, felelősségteljesen tervezzünk. 

Ez alkalomból köszöntünk minden kedves várandóst. 

Mélykúti védőnők


