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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusz-
tus 01. napja és a 2019. szeptember 25. napja közötti időszakban 
két alkalommal ülésezett soros ülés keretében. 

Mint az az olvasók számára bizonyára ismert, az 1. számú házi 
gyermekorvosi körzet ellátását jelenleg Dr. Gazdag Andrea Eszter 
doktornő látja el helyettesítés útján. A Képviselő-testület döntött 
arról, hogy a körzet helyettesítése tárgyában a Gazdag Andrea 
és Társa Bt-vel határozatlan időre kötött megállapodást 2019. 
december 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti, ezzel 
párhuzamosan a helyettesítés tárgyában a Healing Kft-vel határo-
zatlan időre megállapodást köt. Fenti időponttól kezdődően a házi 
gyermekorvosi körzet ellátását Dr. Huszka Ildikó doktornő látja 
el. A rendelés idejéről és módjáról a későbbi lapszámunkban külön 
tájékoztatjuk majd a Tisztelt Lakosságot.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízása alapján Dombi 
Ildikó közművelődési szakértő a közművelődési feladatellátás 
országos szakfelügyeletéről szóló 5/2015. (I.22.) EMMI rendelet 
(továbbiakban: EMMI rendelet) alapján a 2018. évben elvégezte 
az önkormányzat közművelődési feladatellátásának vizsgálatát a 
2016. január 1. napjától 2018. június 22. napjáig terjedő időszakra 
vonatkozóan. A vizsgálat célja az volt, hogy az önkormányzat ho-
gyan teljesíti kötelező közművelődési feladatellátását. A vizsgálat 
az alábbi megállapítást tette: „Mélykút Város Önkormányzatának 
közművelődési feladatellátása megfelelő, az önkormányzat a 
jogszabályi előírásokhoz igazodó feltételeket biztosítja, a finan-
szírozásról az állami normatív hozzájáruláson felül gondoskodik. 
Mélykút Város Önkormányzata a Mélykúti Önkormányzati Köz-
szolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft-vel kötött 
közművelődési megállapodás révén biztosítja a város közművelő-
dési feladatainak ellátását. A humán erőforrás rendelkezésre áll, 
szakképzettsége megfelelő. A település fejlesztésére irányuló do-
kumentumokban kiemelt figyelmet szentelnek a kulturális életnek, 
a közművelődésnek.” A jelentés az összegzés mellett ugyanakkor 
több javaslatot és kötelezést is megfogalmazott az önkormányzat 
és a Nonprofit Kft. részére, melyeket a Képviselő-testület megtár-
gyalt, és döntött azok ütemezéséről.

A Képviselő-testület megtárgyalta a Szent Tamás Katolikus Általá-
nos Iskola 2018/2019 tanévére vonatkozó tájékoztatóját, amely-
ből az alábbiakat emelnénk ki: A tanulói létszám alakulása tekinte-
tében pozitív fejlemények tapasztalhatók. 2019 tavaszán 32 első 
osztályos tanulót írattak be az iskolába. A munkatársak létszámát 
tekintve komolyabb változások nem történtek, a pedagógusok 
létszámának csökkenése a tanulói létszám apadásához igazodik. A 
2017-ben lebonyolított továbbképzés eredményeként az érin-
tett tanévben már speciálisan tervezték a segítségnyújtást. Az 1-4. 
évfolyamon a közös módszertani alapok tisztázása volt a feladat. 
Ennek eredményeképpen az alsós osztályok munkája összehan-
goltabb lett. Főként a csoportmunka és kooperatív technika áll a 
figyelem középpontjában. A felsőbb évfolyamokon a pedagógusok 
csoportokba szerveződve egy-egy tanulócsoport munkájának 
megsegítése céljából felosztották egymás között a feladatokat. 
Munkájuk a módszertani kérdéseken túl a szövegértés, a szókincs, 
a memória, a beszéd- és olvasási készség fejlesztésére koncent-
rálódott. Komoly sikerekről lehet beszámolni a tanév elteltével a 
6. évfolyamot illetően. A tanulószoba új tartalmi elemei (tanulás-

módszertan, közös tanulás) szép eredményeket hoztak. Az év ki-
emelt feladatai közé tartozott az iskola sportéletének további 
fejlesztése is. A legtöbb erőt a floorball fejlesztésére, a körülmé-
nyek javítására fordították. Ennek eredménye a versenyeken elért 
sikerekben tükröződött. A már sikeresen működő három sportág 
(floorball, labdarúgás, röplabda) mellett előkészületek történtek 
az előző tanévben a hagyományőrző íjászat megszervezésére is. 
Az érdeklődés a sportágak iránt változatlanul növekszik. Fontos 
megjegyezni, hogy a sport fejlesztése nem öncél, a tanulók sokol-
dalú fejlesztését szolgálja, végül pedig azt célozza, hogy a sikeres 
sportoló tanulók a tanulás terén sikeresebbek legyenek.

A Képviselő-testület megtárgyalta Mélykút Város Önkormányzat 
Óvodájának 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó beszámolóját 
is, amelyből kitűnt, hogy az adott nevelési évben a munkaközösség 
a verbális fejlesztést választotta kiemelt, fejlesztendő területként. 
Cél, az óvodában a magyar nyelv szépségének, kifejező erejének 
megismerése volt, népmesék, népdalok, népi mondókák megis-
mertetésével. A helyes nyelvhasználattal, mondat szerkesztéssel 
a gyermekek önkifejezését valósítják meg. A bemutató foglalkozá-
sukon, a csoportok felkészülésein az ünnepekre nagyon jól meg-
mutatkoztak a verbális anyanyelvi fejlesztés lehetőségei.  A játék 
fontos szerepet tölt be a gyermekek személyiség fejlődésében, 
a legtöbb lehetőséget adja a fejlesztésre. Játék közben fejlődött 
mozgásuk, testsémájuk, az én megismerése, gondolkodásuk és 
a kommunikációjuk fejlődéséhez is nagy mértékben hozzájárul. E 
tevékenység közben gyakorolták a viselkedési szabályokat és köz-
ben a helyes magatartásuk is fejlődik. Az egészséges életmódra 
nevelésben jelentős szerepet tölt be a mozgás. A sokféle mozgás-
lehetőség biztosításával segítették az egész szervezet fejlődését, 
az egészség megóvását. A gyerekek sok időt töltenek a szabadban, 
minden lehetőséget kihasználnak. A játék mellett a mozgás a 
gyermekek legfontosabb tevékenysége és fejlesztésének eszköze.

A ciklus végéhez közeledve szükségszerűnek és indokoltnak láttuk, 
hogy átfogó képet kaphassunk a ciklus alatt végzett képviselő-
testületi munkáról, így külön beszámolót készítettünk a testület 
elmúlt 5 évben Mélykút városban elvégzett feladatairól. A be-
számoló a teljesség igénye nélkül – az általunk legfontosabbnak 
tartott területeket kiemelve - foglalta össze az elmúlt öt évben el-
végzett feladatokat, annak első része tartalmazta a legfontosabb 
nem pénzügyi tárgyú döntéseket, a második része a pályázatokat, 
míg harmadik része az önkormányzat gazdálkodását mutatta be. 
A beszámolót terjedelmére tekintettel nem áll módunkban teljes 
terjedelmében közölni, az letölthető a www.melykut.hu / önkor-
mányzat / képviselő-testület / meghívók / meghívók 2019 / meghívó 
2019. szeptember 24. oldalról. 

A beszámolóból jelen cikk keretében az alábbiakat emelnénk ki: 

A Képviselő-testület a 2014. évi választásokat követően a 2014. 
október 27. napján tartott alakuló ülésén saját tagjai közül Földes 
István képviselőt és Kiss István képviselőt társadalmi megbízatású 
alpolgármestereknek megválasztotta. Az alakuló ülésen a testület 3 
bizottságot hozott létre, amely struktúra 2016. szeptember 27. napján 
tartott ülésén újraformálódott és amely döntés következtében ezen 
időponttól kezdve a továbbiakban két bizottság segítette a képviselő-
testület munkáját: a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság, valamint 

A tanácskozó teremből jelentjük...
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a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. A két bizottság elnöke külön 
napirendi pont keretében számolt be a bizottságok tevékenységéről, 
amely beszámolók szintén letölthetők a fenti oldalról. Összegezve 
mind a két bizottság tekintetében elmondható, hogy a bizottságok 
tevékenysége megfelelt a jogszabályi előírásoknak, teljesítették mind-
azokat a feladatokat, melyet az SZMSZ a hatáskörükbe utalt, vélemé-
nyüket, javaslatukat minden esetben körültekintően terjesztették a 
Képviselő-testület elé.

A Képviselő-testület összetételében két alkalommal is változás kö-
vetkezett be a ciklusban. Mikó Lászlóné képviselő 2016. december 
1. napjától lemondott képviselői megbízatásáról, helyére az egyéni 
listán a következő legtöbb szavazatot elérő Fuszkó Attila független 
jelölt került. Fuszkó Attila képviselő 2019. február 1. napjával szintén 
lemondott egyéni listás képviselői mandátumáról, helyére a szavazat-
szám szerinti sorrendben a következő legtöbb szavazatot elért Szőllősi 
Ferenc FIDESZ-KDNP jelölt került. 

A képviselő-testület évenkénti bontásban az alábbiakban ismertetett 
számú ülést tartott, határozatot hozott és rendeletet alkotott:

év ülések száma határozatok 
száma

rendeletek 
száma

2014. október 27-től 4 55 7
2015. 21 224 22
2016. 21 217 25
2017. 12 193 24
2018. 12 163 20

2019. augusztus 26-ig 14 144 12

Az egyes döntésekből az alábbi – a lakosság egészét közvetlenül 
érintő – döntéseket emelném ki: 

A Képviselő-testület a ciklusban az alábbi – az előterjesztés készítése-
kor is hatályban lévő – rendeletek megalkotásáról döntött: 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűj- �
tésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2015. (III.10.) önkor-
mányzati rendelet,

a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és termé- �
szetbeni ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rende-
let,

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló  �
10/2015.(VI.12.) önkormányzati rendelet,

a helyi adókról szóló 17/2015.(XI.25.) számú önkormányzati  �
rendelet,

Mélykút Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, te- �
rületi védőnői és iskola-egészségügyi körzeteiről szóló 21/2015.
(XII.30.) önkormányzati rendelet,

a helyi közművelődési feladatok meghatározásáról és ellá- �
tásáról szóló 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet, 

az ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról szóló  �
10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelet,

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmu- �
lasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2016. (VI.9.) önkor-
mányzati rendelet,

a talajterhelési díjról szóló 22/2016.(XI.10.) önkormányzati  �
rendelet,

a településen történő letelepedést elősegítő támogatásról  �
szóló 3/2017.(IV.10.) önkormányzati rendelet,

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének sza- �
bályairól, valamint az azokért fizetendő térítési díjak mértékéről 
szóló 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet,

Mélykút Város településfejlesztési, településrendezési és  �
településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnersé-
gi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017.(V.8.) önkormányzati 
rendelet,

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges vá- �
lasztópolgárok számáról szóló 17/2017.(XI.7.) önkormányzati 
rendelet,

Mélykút város településképének védelméről szóló 19/2017. �
(XII.1.) önkormányzati rendelet, 

Mélykút Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2017. �
(XII.1.) önkormányzati rendelet,

a Mélykút város közigazgatási területén található köz- �
nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 
24/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet.

A képviselő-testület minden évben megalkotta továbbá a tárgyévi 
költségvetésről szóló, valamint a zárszámadásról szóló rendele-
tét. Ezen túlmenően a jogszabályi változásokból, valamint a rendelet 
hatályosulásának vizsgálatából adódóan, továbbá az esetleges díjté-
telek változásai miatt a képviselő-testület több alkalommal is döntött 
a hatályban lévő rendeletek módosításáról, illetve szükség esetén 
hatályon kívül helyezéséről.

A pályázatokkal kapcsolatos munka bemutatása az alábbi rendszer-
ben történt meg:

1. Megvalósított, fenntartási időszakba lépett pályázatok 
•  TIOP-1.1.1-07/1-2008-0508 Mélykút Nagyközség „Intelligens Iskola” 
programja,

•  TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0028. Add a kezed! – Esély Tanoda meg-
valósítása Mélykút Városában,

•  TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0009. Mélykút Város „Tudásdepó-Express” 
programja,

•  TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0058. Mélykút Város Tudásdepó-express 
programja II.

• TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0242. Néptánc, ami összeköt,
•  TIOP-1.2.3-11/1-2012-00379. Tudásdepó eszközbeszerzés,
•  DAOP-3.1.1/D-2010-0011. Ipari elkerülő/összekötő út építése Mély-
kúton,

•  KEOP-4.2.0/A/11-2011-0473. Megújuló energiaforrás hasznosítása 
napelemes rendszer telepítésével Mélykúton,

•  KEOP-1.3.0/09-11-2011-0008 Jánoshalma – Mélykút ivóvízminőség 
javító program,

•  KEOP.1.2.0/09-11-2011-0039. Mélykút Város Szennyvízcsatornázási 
és szennyvíztisztítási beruházása

2. Benyújtott, de nem nyert pályázatok
•  Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, 
felújításának támogatása

• VP6-7.2.1-7.4.17 Tanyák infrastruktúra fejlesztése
• HURSB/1602 IPA pályázatok
• Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
• Zártkerti program

3. Benyújtott és pozitív elbírálásban részesült befejezett pályázatok
•  KEOP-4.10.0/C/12-2013-0055 Mélykút Város Önkormányzat által 
földre telepített napelemes kiserőmű építése

• LEADER II. Bácskai Kulturális Fesztivál
•  KEOP-4.10.0/N/14-2014-0149 Napelemes rendszerek telepítése 
Mélykút Város Önkormányzat épületein (sportcsarnok, polgármesteri 
hivatal)

• Autonómia Alapítvány támogatása
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•  KÖZOP-3.5.0/09-11-2015-0016 Kerékpárút építése Mélykúton az 
55. számú főút mellett

•  Tanyagondnoki busz beszerzésére irányuló (21/2015. (IV.17) MvM 
rendelet alapján benyújtott) pályázat

• Nyári diákmunka támogatása (2015. 2016. 2017. 2018. 2019. év)
•  Közművelődés érdekeltség növelő támogatás (2015. 2016. 2017. 
2018. 2019. év)

•  Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
támogatása (2015., 2016. év)

•  Biztos Kezdet Gyerekház fejlesztési pályázatai (2015., 2017. év)
•  Pályázat I. világháborús hadisírok felújítására
• Műfüves futballpálya építése
•  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01200 Mélykút Város Önkormányzat 
ASP központhoz való csatlakozása

• TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00014 Orvosi rendelő felújítása
• Büszkeségpont pályázat

4.  Benyújtott és pozitív elbírálásban részesült, megvalósítás alatti 
pályázatok

•  TOP-3.1.1.-16-BK1-2017-00008 Buszmegálló áthelyezése Mélykút 
központjában

•  EFOP-15.3-16-2017-00082 Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt 
maradunk

•  TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00062 Szent Tamás Katolikus Általános 
Iskola épületenergetikai fejlesztése

•  350819. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatás (2017)

•  VP6-7.2.17.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkor-
mányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése

•  TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00007 Helyi identitás és kohézió erősítése
•  Pályázat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark programban 
való részvételre

• VP6-7.2.1-7.4.1.3.-17 Helyi piacok és közétkeztetés fejlesztése
• TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00003 Iparterület fejlesztése Mélykúton
•  TOP-2.1.2-15-BK1-2015-00007 Mélykút városközpont rekonstruk-
ciója

•  1818/2016. (XII.22) Kormányhatározat alapján egyedi költségvetési 
támogatás Művelődési ház és sportcentrum kialakítása I ütem

• TOP-1.1.2-16BK1-2017-00001 Inkubátor ház létesítése Mélykúton
• Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása
• 3.3.1 Digitális Jólét Program pontok pályázat

5. Benyújtott el nem bírált pályázatok:
• 1. Bölcsődei fejlesztési program keretén belül benyújtott pályázat
• VP6-7.2.1.4.7 Tanyák infrastrukturális fejlesztése
• TOP-1.4.1-19-BK1-2019- Bölcsőde építése Mélykúton

A ciklus központi eleme volt az új településfejlesztési eszközök elfo-
gadása. 2016. július 23-án lépett hatályba a településkép védelméről 
szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.), melynek célja 
az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és 
községek sajátos településképének védelme és alakítása volt. A Tvtv. 
megújította a településképi véleményezés, településképi bejelentés 
és településképi kötelezés jogintézményeit, valamint új jogintéz-
ményként bevezette az önkormányzati rendeletben meghatározható 
településképi követelményeket, valamint a szakmai konzultációt. Az 
Önkormányzat a Tvtv. értelmében elkészítette Mélykút Településképi 
Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: TAK) és településképi rendeletét 
(továbbiakban: Tkr.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) eljárási sza-
bályai szerint. A TAK és a TKR előkészítése, megalkotása során előírt 
helyi egyeztetéseket - a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása 
érdekében - a partnerség rendjéről szóló 10/2017. (V. 8.) önkormány-
zati rendeletében meghatározottak szerint lefolytattuk. Az arculati 
kézikönyv véleményezési anyaga széles társadalmi bevonás mellett 
bemutatásra került, a beérkezett vélemények összegzését követően 
az előkészített kézikönyvet a képviselő-testület a 167/2017.(XI.28.)Kt. 
számú határozatával elfogadta. A TAK szolgált alapult a Mélykút vá-
ros településképének védelméről szóló 19/2017.(XII.1.) önkormányzati 
rendeletet megalkotásához. A Képviselő-testület ezzel párhuzamosan 
elfogadta Mélykút 2030-ig terjedő időszakra vonatkozó Település-
fejlesztési koncepcióját, a Településszerkezeti tervet, annak leírását, 
valamint a Településszerkezeti tervhez kapcsolódó kimutatásokat és 
igazolásokat, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégiát.

A ciklus ideje alatt az önkormányzat négy társulásnak volt tagja, 
melyek az alábbiak:
1) Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Tár-
sulás
2) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás
3) Felső-Bácska Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati 
Társulás (Vaskút)
4) Jánoshalmi Kistérségi Társulás

A jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a társulási megállapodá-
sokban foglaltak alapján a polgármester a Munkaszervezet írásbeli 
tájékoztatója alapján évente egyszer beszámolt a képviselő-testület-
nek a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról, illetve a két ülés közötti eseményekről szóló beszá-
molóban is tájékoztatást adott a társulási tanácsi ülésekről.
A képviselő-testület jelen ciklusban is nagy hangsúlyt helyezett arra, 
hogy anyagilag is támogassa a város közigazgatási területén mű-
ködő lakossági önszerveződő közösségeket, egyesületek, egyházak, 
alapítványok működését. Ennek érdekében a Képviselő-testület az 
államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat ál-
tal államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 5/2014. 
(II.28.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Rendelet) foglaltak 
szerint minden évben pályázatot hirdetett a civil szervezetek támo-
gatására. Az odaítélt támogatások nagysága a ciklus ideje alatt az 
alábbi volt:

Év Civil szervezetek 
támogatása (Ft)

Mélykúti Sportegyesület részére a TAO 
önerőhöz biztosított támogatás (Ft)

2015. 4 180 000 1 096 733
2016. 4 880 000 1 710 259
2017. 5 174 000 4 000 000
2018. 5 312 000 835 556
2019. 4 950 000 1 984 028

Az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 
24. §-a értelmében a polgármester javaslatára a Képviselő-testület 
minden év március hónapjában lakossági fórumot tart. A lakossági 
fórumon a polgármester beszámol a Képviselő-testület előző évi 
munkájáról. E rendelkezésre tekintettel a Képviselő-testület a ciklus-
ban minden évben megtartotta a lakossági fórumot. Az SZMSZ 26. § 
(1) bekezdése szerint a Képviselő-testület évente egy alkalommal – 
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A táncegyüttesnek 30 – 35 tagja van, 
zömében középiskolások, egyetemisták, és 
dolgozó fiatalok is. Hetente háromszor tar-
tanak próbát. Az elmúlt időszakban együt-
tesünk a Központ népszerűségét és szín-
vonalát öregbítette sikeres fellépéseivel. A 
csoport 2013-ban megszerezte kilencedik 
alkalommal is a „Kiválóan Minősült” címet, 
a Martin György Néptánc szövetség által 
szervezett országos minősítő versenyen. 
A Vajdasági Zenei Szövetség fesztiválján 
2002-ben Arany plakettel jutalmazták. 
2003-ban, 2005-ben és 2007-ben a Szege-
den megtartott Martin Fesztiválon Nívódíj-
ban részesült az együttes. A Táncegyüttes 
lett a 2014-es Fölszállott a páva című 
népzenei és néptánc-te-
hetségkutató verseny 
néptáncegyüttes kate-
góriájának győztese.

Tagjai Vajdaság szerte 
foglalkoznak más együt-
tesek vezetésével, és a 
Központon belül is ők fog-
lalkoznak a szakosztály fi-
atalabb csoportjaival.

Az együttes elérte azt 
a szintet, hogy magasabb 
körökben is megmérettes-
sen. Szeretne minden ver-
senyre, fesztiválra eljutni, 
amely adottságaihoz mér-
ten elérhető. Hiszen egy 
amatőr táncegyüttes egye-
düli fizetsége az egész évi 

kitartó munkáért, ha tudását megmutat-
hatja. Mindezek mellett hagyományainkat 
is ápolja és továbbadja.

Az együttes állandó kísérőzenekarai a 
Csalóka zenekar, vezetője Rózsa Tibor.

A táncegyüttes művészeti vezetői 
Kisimre Árpád és Savelin László, akik a 
2005-ös Néptáncantológián a 2005-ös év 
Művészeti vezetői Nívódíját kapták meg.

A Cirkalom táncegyüttes a Kodály Zoltán 
MMK alapító és reprezentatív csoportja, 
amely méltón képviseli Kodály Zoltán esz-
méit, valamint Topolya város hírnevét hatá-
rainkon innen és túl.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a 
táncegyüttes október 23-ai fellépésére. 

munkatervében meghatározott időpontban, 
lehetőleg október hónapban – közmeghall-
gatást tart, amelyen a helyi lakosság és a 
helyben érdekelt szervezetek képviselői a 
helyi közügyeket érintő kérdéseket és ja-
vaslatokat tehetnek. E rendelkezésre tekin-
tettel a Képviselő-testület a ciklusban min-
den évben meghirdette közmeghallgatását, 
azonban sajnálatos módon azon egyetlen 
alkalommal sem jelent meg senki.

Településünk testvérvárosi kapcsolatot ápol 
a vajdasági Bácskossuthfalvával, az erdélyi 
Paptamásival, valamint a lengyelországi 
Kamionka Wielkával. Az önkormányzat sze-
repe, hogy mintegy a kapukat egymás felé 
kitárva, lehetőséget biztosítson elsősorban 
a települések közösségeinek, nem kizárva 
ebből a magánszemélyeket sem, hogy 
kapcsolatba lépjenek egymással. A kap-
csolatok jól szolgálják a kárpát-medencei 
magyarság hagyományainak megismeré-
sét és más népekkel való megismertetését, 
valamint az esetleges vállalkozási lehe-
tőségek megismerését. A testvér telepü-
lési delegációk minden évben meghívást 
kaptak a „Mélykúti Napok” rendezvényeire, 
továbbá településünk delegációja is több 
alkalommal látogatott el a testvér telepü-
lési rendezvényekre.

A ciklusban – a hagyományoknak megfe-
lelően – az önkormányzat és a közművelő-
dési feladatot ellátó intézmény, gazdasá-
gi társaság szervezésében minden évben 
megrendezésre kerültek a „Mélykúti Napok” 
rendezvényei, az Idősek Világnapi rendez-
vény, a Mindenki Karácsonya rendezvény, 
valamint a nemzeti ünnepek alkalmával 
szervezett városi ünnepségek is. Emellett 
a Nonprofit Kft., az intézmények és a civil 
szervezetek számtalan programja színe-
sítette településünk életét. Minden évben 
megpróbáltuk a különböző intézmények, 
szervezetek programjait összehangolni az 
év elején megrendezésre kerülő fórum 
keretében.

A választási ciklus végezetével ezen fó-
rumon is szeretnék köszönetet mondani 
alpolgármester uraknak, képviselőtársaim-
nak, a bizottságok külsős tagjainak, a Pol-
gármesteri Hivatal dolgozóinak, valamennyi 
intézményvezetőnek, gazdasági társaság 
vezetőjének, az intézmények munkatár-
sainak, civil szervezetek képviselőinek és 
tagjainak, valamint a település lakosainak 
a település érdekében végzett áldozatkész, 
közös cél érdekében végzett munkájukért! 

Kovács Tamás 
polgármester

Ízelítő a Cirkalom Táncegyüttesről

(A) felsőoktatási hallgatók számára
illetve
(B) felsőfokú tanulmányokat kezdeni 

kívánó fiatalok számára.

1. A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a tele-

pülési önkormányzat területén lakó-
hellyel rendelkező, hátrányos szoci-
ális helyzetű felsőoktatási hallgatók 
jelentkezhetnek, akik 

(A) felsőoktatási intézményben (fel-

sőoktatási hallgatói jogviszony kereté-
ben) teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, mesterfokoza-
tot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányai-
kat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 
szeptemberében felsőoktatási tanulmá-
nyaik utolsó évét megkezdő hallgatók 
is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói 

Mélykút Város Önkormányzat 
az Emberi Erőforrások Minisztériumával 

együttműködve kiírja a 2020. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
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jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. 
tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, 
akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben 
a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beirat-
kozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

(B) a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt 
álló középiskolások;

vagy b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőok-
tatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intéz-
mény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfoko-
zatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osz-
tatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak 
részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, 
akik a 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először 
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányai-
kat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
•  a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó 

szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
• doktori (PhD) képzésben vesz részt 
•  kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban 

és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

2.  A pályázat benyújtásának módja és határideje 
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri 

pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://
bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, 
onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes 
települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyúj-
tani.

(Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 6449 Mélykút, Petőfi 
tér 1. 18. sz. iroda)

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje: 2019. november 5.

3. A pályázat kötelező mellékletei:
a)  (A) esetén: A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti 

hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020. tanév első fél-
évéről.

b)  Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők 
egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) Vagyoni helyzetre vonatkozó nyilatkozat 

4.  Az ösztöndíj időtartama
(A) esetén: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi 

félév (a 2019/2020. tanév második, illetve a 2020/2021. tanév 
első féléve); 

(B) esetén: Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egy-
mást követő tanulmányi félév: a 2020/2021. tanév, a 2021/2022. 
tanév és a 2022/2023. tanév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete 
a 2020/2021. tanév első féléve.

5. A pályázat elbírálása
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, 

a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A beér-
kezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja 
el 2019. december 7-ig. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen 
fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben 
nincs helye jogorvoslatnak.

6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak 

indokáról 2019. december 05-ig az EPER-Bursa rendszeren ke-
resztül elektronikusan értesíti a pályázókat. A Támogatáskezelő 
2020. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a 
pályázókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegéről és az ösztön-
díj-folyósítás módjáról.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó 

hallgatói jogviszonya a 2019/2020. tanév második félévében 
megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pá-
lyázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, 
a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben 
elveszíti. 

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói 
jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás fel-
tételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének 
módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíjasok bejelentési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyó-

sításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő 
változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) értesí-
teni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt. 
A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdemé-
nyeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon 
belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

-  tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási in-
tézmény, kar, szak, megadásával);

- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási 
forma) változása;

- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési 
cím) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett 
ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafi-
zetni.

9. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, 

koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal 
kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő látja el. Elérhetősége:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica 
Ügyfélszolgálat

1381 Budapest, Pf.: 1418 Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@emet.gov.hu Internet: www.emet.gov.hu (Bursa 

Hungarica)

Figyelem! A fent megjelent cikk nem a teljes pályázati kiírás. 
A pályázati kiírás teljes szövege megtalálható Mélykút város hon-
lapján.



7 2019. október      Önkormányzati Tájékoztató   

FELHÍVÁS!
Sírhelyek megváltása
Mélykúti Alsó temetőben több 25 

évre megváltott sír bérlete lejárt.
Kérjük az érintett személyeket, 

hogy október 25-ig szíveskedjenek 
a Plébánián egyeztetni a sírhelyek 
ügyében. Felhívjuk figyelmüket, hogy 

a lejárt bérletű sírok 3 év türelmi idő után bárki részéről 
megválhatók.

Bolvári János plébános

2019. augusztus havi születések:
Bagóczki Hanna   an.: Papp Nikoletta
Kolompár Marcell  an.: Kolompár Cintia
Sziráczki Viktor   an.: Sztojka Henrietta
Dobos Nóra   an.: Szalai Katalin
Horváth Jázmin   an.: Burai Szabrina
Bognár Zoé   an.: Puha Klaudia

Elhunytak:
Ábrahám Andrásné Beszédes Rozália élt: 71 évet
Kancsár Béla    élt: 78 évet
Varga Mihályné Kothenc Rozália  élt: 87 évet

Házasságot kötöttek:
Bálint-Búzás Linda és Lázár Dávid
Csík Bernadett Tímea és Horváth Sándor
Burai Nikolett és Kolompár Roland
Narancsik Dóra és Huber Krisztián
Kovács Tünde és Stefán Szabolcs
Páncsity Cintia és Sztantics Péter

Anyakönyvi események

JUBILÁNS HÁZASOK
Szeretettel hívunk és várunk min-

den jubiláló házaspárt, akik a Mély-
kúti Szent Joachim vagy a Szent Er-
zsébet templomban kötöttek házas-
ságot és ebben az évben ünneplik 
25.,40.,50.,55.,60.,65., vagy 70. házassági évfordulójukat. 

Közös ünnepségük 2019. november 24-én a 9 órai 
szentmisében lesz.

Kérjük az évfordulósokat és hozzátartozóikat, segítsenek 
az ünnepeltek meghívásában.

Bolvári János plébános

„Segítség, demencia!”
A családok többségében az idősödő hozzátartozó feledékenysé-

gét korával járó, természetes állapotnak tartják, és csak az egyre 
aggasztóbb tünetek szaporodásakor fordulnak szakorvoshoz. S ami-
kor elhangzik a diagnózis: „demencia”, esetleg „Alzheimer-kór”, az 
agyi tevékenység, a memória visszafordíthatatlan megromlása, majd 
tájékoztatják a családot a betegség várható lefolyásáról, akkor kell 
szembesülniük, hogy életük addigi rendje alapvetően meg fog változni, 
súlyos döntést kell hozniuk: hogyan fognak, képesek-e gondoskodni 
beteg hozzátartozójukról.

A demencia világszerte súlyos népegészségügyi probléma. 
Kialakulásának valószínűsége az életkor előre haladtával nő (65 

éves korban minden tizedik, 90 éves korban minden harmadik embert 
érint), a demencia mégsem keverendő össze az öregedéssel együtt 
járó szellemi hanyatlással!

A demencia tünetei: emlékezetzavarok, különösen a közelmúlt 
eseményeire nézve; a gondolkodási képesség romlása; a beszéd és 
a társalgás észrevehető romlása; új képességek, készségek már nem 
elsajátíthatók; a beteg nem tudja uralni az érzelmeit; növekvő nyugta-
lanság; elkóborlás; viselkedészavarok; depresszió és/vagy szorongás. 
Jó lenne, ha minél több demens beteget minél korábban diagnosz-
tizálnának, és közülük minél többen kerülnének gondozásba! Fontos 
tudatában lennünk a fenti tüneteknek, hogy hozzátartozónkon minél 
előbb felismerjük ezeket – ugyanis a legtöbbször nem a betegben, ha-
nem családtagjában merül fel a gyanú! Figyeljünk fel arra, ha idősebb 
rokonunknál lassúbb gondolkodást, szellemi "elnehezedést" észlelünk. 
Mivel az alap és szakellátásunk során egyre több demens beteggel, és 
kétségbeesett hozzátartozóval találkozunk, szükségessé vált ebbe az 
irányba való tudásunk bővítése. 

Ezt lehetővé tette Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi 
Járási Hivatala, a képzés teljes költségének 100%-os támogatásával. 
A jánoshalmi Pelikán Közhasznú Non-Profit Kft.-vel együttműködve 
intézményünkből demencia gondozó képzésen 4 munkatársunk vett 
részt, akik OKJ-s bizonyítványt szereztek.

Ennek a képzésnek köszönhetően olyan szakmai tudásra tettek 
szert, ami a mindennapi demens beteg gondozásban elengedhetetlen. 
Betekintést nyertek a külföldi demens ellátás gyakorlatába Juhász 
Ágnes diplomás ápoló, demenciaspecialista, demencia-szakápoló 
segítségével, aki 2007 óta foglalkozik ilyen betegekkel. Tanulmányait 
Ausztráliában és az Egyesült Királyságban végezte, és a szakápolásra 
vonatkozó tapasztalatait is ott gyűjtötte,  majd megalkotta  az or-
szágban egyedülálló demencia szimulációs érzékenyítő tréninget. A 
tréningen a demenciával élő beteg bőrébe bújva, megtapasztalhattuk 
a betegséggel járó mindennapokat.

 Ha családjukban, vagy környezetükben észlelnek demens, idős 
beteget és tanácsra, vagy szolgáltatásra lenne szükségük, keressenek 
meg minket, segítünk.

Gyömbér Norbertné Gondozási Központ igazgató

Október a látás hónapja

Október a látás hónapja; ez alka-
lomból 2019. október 17. napján 
(csütörtökön) 10:00 órai kezdettel 
a Bendegúz Biztos Kezdet Gyermekház-
ban tartunk egészségnevelő előadást. 

Mélykúti védőnők 
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Házhoz menő lomtalanítás
Az FBH-NP Nonprofit KFT évente 2 alkalommal – az ingatlantulaj-

donossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését 
követően - a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált 
használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő 
elszállítását biztosítja. Ezáltal minden településen élő lakos maga 
választhatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot.

Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-20/401-4304 tudja jelezni 
az FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán szük-
ség lesz az ügyfél partnerazonosító számára, mely a számlán megtalál-
ható. A lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka 
ne legyen!

A lomtalanítás folyamata:
1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait és a kért 

elszállítási időpontot az FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársával. 
2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé 

a lomhulladékot.
3. az FBH-NP Nonprofit Kft. szállító járműve az egyeztetett napon 

elszállítja azt.
Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok például: feles-

legessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom 
(pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás 
és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kö-
tegelve kerülnek elszállításra. Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, 
így nem kerülnek elszállításra:

− 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;
− a hetente rendszeresen gyűjtött háztartási, valamint gazdálkodói-

vállalkozói tevékenységből származó hulladék.
Kommunális hulladék
A kommunális hulladék begyűjtésének pontos napja továbbra is csü-

törtök, az eddig megszokott módon. Az elkülönítetten gyűjtött csoma-
golási hulladék (sárga fedeles edényből) elszállítása páratlan heteken, 
csütörtöki napon történik.

Biológiailag lebomló hulladék
A biológiailag lebomló hulladék gyűjtése díjmentes a cég által 

folyamatosan a gyűjtési alkalmakhoz biztosított biológiailag lebomló 
zsákban, valamint összekötözve egy kévényi mennyiségben Mélykút 
Város területén. A gyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, 
konyhában keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék elszállí-
tása történik. A biológiailag lebomló hulladékot az ingatlan előtti közte-
rületre a gyűjtési napon reggel 7 óráig szíveskedjenek kihelyezni és 
az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni oly módon, hogy 
azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel 
mozgatható legyen. 

Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok: Kerti hulladék:
- maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben: faág, fanye-

sedék, gally; 

Tájékoztató a hulladékgyűjtés 2019. évi rendjéről 
Dr. Méhes Zoltán ajánlásával
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- műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú 
növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró zöld-
hulladék; 

Udvari hulladék: fűrészpor, faforgács, száraz szalma; 
Konyhai hulladék: zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, 

tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék
Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában 

helyezik ki, vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor a gyűjtőjá-
rattal nem szállítják el! 

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.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. januárjában két alkal-
mas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.

Zöldjárat naptár 2019 Mélykút
Hónap Október November December
Begyűjtési nap 17 14 12

Tisztelettel:
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.

A szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályozása
Az ősz beköszöntével fokozott figyelmet kell fordítani az évről évre 

jelentkező veszélyforrásra: a szabadtéri tűzre. Az erdő- és vegetációtüzek 
tekintetében két fokozottan veszélyes időszak van. Az egyik kora tavasz-
szal, ezek az úgynevezett „tavaszi tüzek”, melyek többsége a tavaszi kerti 
tevékenységhez köthetőek. A jó időt kihasználva a kert- és telektulajdo-
nosok 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 időszak-
ban 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 
gondatlanságra vezethető vissza. Ezek a tüzek jelentős természeti ká-
rokat 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 veszé-
lyes az élet- és vagyonbiztonságra, hiszen amíg a tűzoltók a szabadtéri 
tüzekhez mennek, addig érkezhet 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 feltételekhez kötöt-
ten 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 környe-
zetkímélő 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 környezetvé-
delemről szóló 14/2010.(VII.1.) önkormányzati rendelet 3.§-a értelmében 
az avar és kerti hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó szabályok az 
alábbiak:
• Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálás-
sal történhet. 
• Családi házas és kertgazdálkodási (zártkerti) övezetben kerti hulla-
dékot (nyesedéket) égetni október 1-je és április 30. között lehet. 
• Az égetést a reggeli és esti talaj közeli inverzió (levegőréteg hő-
mérsékleti változásai) miatt 09.00 és 17.00 óra között lehet végezni, 
szélcsendes időben. 
• Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen 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 tűz gyújtója 
köteles gondoskodni. 

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

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat a külterületi ingatlanok vo-
natkozásában az irányított égetést lehetővé teszi, de azt előzetesen 
a tűzvédelmi hatóság engedélyéhez köti. A kérelmet az égetés 
tervezett időpontját megelőző 10. napig kell benyújtani az illeté-
kes tűzvédelmi hatósághoz – Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 15.) -, amely azt 5 
munkanapon belül elbírálja. A kérelemhez 3.000 forint értékű illeték-
bélyeget kell csatolni az illetéktörvény 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 szomszé-
dokat a tűzoltóságra történő téves jelzés elkerülése érdekében.

• Az égetés befejezése után győződjünk meg, hogy megfelelően el-
oltottuk-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 tűzol-
tók azonnali értesítése a garancia arra, hogy időben, szakszerű-
en és a legkevesebb kárral sikerül eloltani a tüzet.

Milyen szankciókkal lehet sújtani azt, aki nem tartja be az előíráso-
kat?

A tűzvédelmi előírások, valamint az égetési tilalomra vonatkozó ren-
delkezések megszegését az illetékes hatóságok a szabályszegés súlyától 
függően bírsággal sújthatják.

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

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

Forrás: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kis-
kunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetve Mélykút Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 14/2010.
(VII.1.) önkormányzati rendelete
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. 
október 1-től határozatlan ideig beszüntetjük a Plébániai a használt 
ruhagyűjtést és raktározást. Továbbiakban a Templom utcai Családsegí-
tőhöz lehet fordulni ilyen ügyben. Szíves megértésüket kérjük.

Továbbra is várjuk a tartós élelmiszereket a Weisz üzletek adomány-
gyűjtő pontjain, valamint a Plébánián, vagy a Csorba-házban. Karácsony 
előtt helyi rászoruló családoknak és magánszemélyeknek juttatunk a 
segélycsomagokból.

A mélykúti Szent Tamás Katolikus Általános Iskola 15 tanulójának 
nyújtottunk 5-5 ezer forint értékű segítséget az iskolakezdéshez CBA 
vásárlási utalvány formájában. 

Rasztik Tibor csoportvezető
Karitász lelki nap
A mélykúti Karitász Csoport és az Utcaapostoli Szolgálat tagjai Kis-

szálláson megtartott lelki napon vettek részt. A nap előadója Földvári 
József diakónus és felesége Tünde asszony. A délelőtti előadások után 
szentmise következett János atya vezetésével, majd ebéd. A záró elő-
adást követően lehetőség nyílt tanúságtételre, egyéni tapasztalatok, 
élmények megosztására is. 

Mindenkinek köszönet az egész napos programért.

Szakmaiság és lelkiség 
Önkéntesképző karitász tábor a domaszéki Zöldfásban 
Augusztus 4. és 9. között vehettünk részt a 10. Karitász Országos 

Képzési Táborában a Domaszék -Zöldfás Lelkigyakorlatos Házban.
A táborban a karitász munka nyolc területének szakmai kérdéseivel 

ismerkedtünk meg, így a családok, idősek és betegek, fogyatékkal élők, 
szenvedélybetegek, hátrányos helyzetű kisebbségek, menekültek tá-
mogatásának lehetőségeivel, illetve a katasztrófahelyzetekben végzett 
karitász munkával.

A kiscsoportos műhelymunkák keretében személyes élményeinket, 
sikereinket, ”jó gyakorlatainkat” és megoldandó problémáinkat is meg-
beszélhettük. Mindez nem csupán információkban való gazdagodást 
jelentett, hanem a lelki növekedést is magában rejtette, segítséget kap-
tunk ahhoz, hogy saját plébániaközösségünkben, a saját körülményeink 
között bátran és lélekben megújultan tudjuk folytatni a megkezdett 
munkát. Minden nap a szentmisén erősödhettünk meg lélekben. Az esti 
fórumbeszélgetéseken is sok hasznos 
tapasztalatot szereztünk.

A kikapcsolódás sem maradt el. 
Esténként a kötetlen beszélgeté-
sek, az ismerkedési est, a táncház, 
a búcsúest, a filmvetítés, a szege-
di kirándulás vagy a mórahalmi für-
dőzés biztosította ezt számunkra.                                                                                       
Köszönjük a lehetőséget!  Minden 
karitász önkéntest biztatunk arra, hogy 
jövőre jelentkezzetek a képzési tábor-
ba! Nagyon jól éreztük magunkat!

Barna Pongrácné és Vörös Mihályné 
karitász önkéntesek

Karitász hírek

 
Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Pultos Általános iskola, szakmunkásképző Turcsik Attila Ev. Jánoshalma megegyezés szerint
Bolti eladó Általános iskola, Szakmunkásképző Fajszi Józsefné Ev. Jánoshalma megegyezés szerint
Udvaros Általános iskola Mélykút Város Önkormányzat 

Gondozási Központja
Mélykút Jogszabály szerint

Konyhai kisegítő Általános iskola BAR-MÉ Kft. Mélykút 165.000,-Ft
Üzemi takarító Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 164.800 – 220.800,-Ft
Egyszerű ipari 
foglalkozású

Általános iskola Masters Union Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

Egyszerű ipari 
foglalkozású

Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 164.800 – 220.800,-Ft

Baromfifeldolgozó Általános iskola, Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 189.000 - 
Nehézgépkezelő Általános iskola, Szakmunkásképző Foresta-98 Kft. Soltvadkert megegyezés szerint
Egyszerű ipari 
foglalkozású

Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint

Hűtéstechnikai 
berendezés kezelő

Szakm.képző, Szakköz.isk., Techn. Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint

Árukezelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint
Raktári árukezelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint
Intézményi takarító és 
kisegítő

Általános iskola, Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint

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: 2019. 09. 23.
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EGYESÜLETI HÍREK
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐZÉS
Időpontja: 2019. október 15. (kedd)
Indulás helyszínei és időpontjai: 
Bácsalmás központi buszállomás 7:30 óra
Mélykút Csorba-ház 8 óra
Jánoshalma régi buszmegálló 7:30 óra
Költség: 2.500.- Ft tagoknak, 3.500.- Ft kívülállóknak
Jelentkezéseket október 10-ig várjuk! 
INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLAT MÉLYKÚTON
Időpontja: 2019. október 16. (szerda) 8-14 óráig
Helyszín: Mélykút, Csorba-ház
Az alábbi tájékoztató jellegű egészségügyi szűrővizsgálatok végzésére 
kerül sor: Vércukor – Koleszterin – Teljes test analízis (testtömeg index, 
zsigeri zsír, testzsír százalék stb.) – Vitamin szükséglet – Légzés kapacitás 
– Vérnyomás – EKG vizsgálat – Ultrahangos érdopler – Véroxigén
A szűrővizsgálaton bárki, nem csak egyesületi tagok is részt vehetnek. 
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Ezért kérjük, 
hogy részvételi szándékukat 2019. október 10-ig jelezzék egyesületi 
irodánkban!
ERZSÉBET ÜDÜLÉSI PÁLYÁZATOK
Kiírásra kerültek a 2020-ban felhasználható Erzsébet üdülési pályázatok. 
Ügyfélfogadási időben szívesen segítünk a pályázat beadásában, vala-
mint új pályázati profil elkészítésében.
Pályázat adható be:
- 60 év feletti öregségi nyugdíjasoknak
- Fogyatékossággal élőknek, egy kísérővel

- Nagycsaládosoknak
- Fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családoknak
Beadáshoz szükséges adatok:
- Személyes adatok
- Jövedelem pontos összege
- Adóazonosító jel
- E-mail cím – egy e-mail címen csak egy pályázat adható be
- Adatvédelmi nyilatkozat – ezt a nyilatkozatot a régi pályázóknak is újra 
meg kell tenni.
Pályázat benyújtása a rendelkezésre álló létszámkeret kimerüléséig 
lehetséges.
Bővebb tájékoztatás az www.erzsebetprogram.hu weboldalon olvasható.
SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés • sorstársi és tapasztalati tanácsadás • klubfoglalkozások • tá-
jékoztató előadások • iskolai esélyórák tartása • egészségügyi szűrővizs-
gálatok • gyógytorna • gyógyüdültetés • szobai kerékpár és gyógyászati 
segédeszközök kölcsönzése, beszerzése • rendezvények, kirándulások és 
kedvezményes szolgáltatások szervezése • kisebb lakossági pályázatok 
elkészítése • ingyenes internetes szolgáltatások.
ELÉRHETŐSÉGEINK
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-12 és szerdán 14–17 óráig. 
Telefon: 77/460-010
Mobil: 06-70/387-0512
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu, www.facebook.com/mmemelykut

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének Őszi Kulturális Nap-
ja zajlott le szeptember második vasárnapján a Béke Étteremben.

Az ünnepségen jelen voltak:
Kovács Tamás polgármester úr
Földes István alpolgármester úr
Földes Istvánné a Fókusz Takarék fiókigazgatója
Kiss István alpolgármester úr
Rajna Ildikó a Béke Étterem vezetője
Szöllősi Ferenc képviselő úr
Czékus Tímea a GAMESZ igazgató asszonya.
A vendégek és az egyesületi tagok köszöntését követően Rasztik 

Tibor egyesületi titkár szólt a megjelentekhez. Távollétük miatt átad-
ta Szakály József MEOSZ főtitkár és Szabó József egyesületi elnök 
üdvözletét. A májusi 25 éves jubileumi ünnepségen nem tudott jelen 
lenni Weisz István a Szuper Csemege Kft ügyvezetője, így ezen az 
alkalmon vette át azt az elismerő emlékképet, melyet köszönetül 
adtunk át sok éves nagylelkű támogatásáért. Köszönetet mondtunk a 
mélykúti önkormányzati képviselőtestület tagjainak, polgármester úr-

nak, alpolgármestereknek és a testület minden tagjának a kialakított jó 
kapcsolatért, sokrétű támogatásért. Ezen az alkalmon adtuk át Földes 
István alpolgármester úrnak azt az elismerő oklevelet, melyben egye-
sületünk elnöksége „Tiszteletbeli tag” kitüntető címet adományozott a 
mozgáskorlátozott emberek érdekében végzett kiemelkedő tevékeny-
ségéért. Ezt követően Kovács Tamás Mélykút Város polgármestere 
köszöntötte az ünnepség résztvevőit.

A műsorban közreműködött Bagóczki Gábor, valamint az algyői 
Parlandó Énekegyüttes, Fábián Péter vezetésével. A nagy sikerű elő-
adásban operett slágerek hangzottak el, melyet a közönség tapsa 
kísért. A ráadás számban az Anna Tánccsoport is közreműködött.

Délben a Magyar Himnusz eléneklését követően következett a 
finom ebéd, majd zene, tánc és tombola. Ezen a napon Kalmár Bence 
konferált és vezette le a programokat.

Köszönet mindenkinek, aki segítségével, munkájával, támogatásá-
val széppé tette az Őszi Kulturális Napot.

az Egyesület elnöksége

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének szervezésében új-
ból sikeres négy napos kiránduláson vettek részt egyesületünk tagjai, 
családtagok, barátok - közel 80 fő. Szállásunk Salgótarjánban volt a 
Galcsik és a Halász Fogadóban.

Első nap Hollókő látványosságaival ismerkedhettünk. Második 
napon – az egerszalóki gyógyfürdőzést követően - esti zenés-táncos 
mulatságon vettünk részt. Harmadik napon Szécsény, Salgótarján 
és Kazár nevezetességeit láthattuk. Negyedik nap részt vettünk a 
Mátraverebély-Szentkúti Szent Pió atya búcsún, majd Nagykátán 

Őszi Kulturális Nap

Őszi Kirándulás
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ElőadáSOKK
Dr. Zacher Gábor: Mindennapi 

függőségeink
Szenvedélybetegségeinkről 

tabuk nélkül

Helyszín: Művelődési ház – Mélykút
Időpont: 2019. november 9. (szom-
bat) 16:00 óra
A rendezvényre a belépés ingyenes, de 

regisztrációhoz kötött. (6449 Mélykút, Tópart 58. 77/460-089)

A függőség mára szerves része lett életünknek. Ránk talál, kö-
rülvesz, nem ereszt. De mi rejlik a háttérben? Dr. Zacher Gábor, 
a Péterfy Sándor utcai Kórház klinikai toxikológiai osztályának 
főorvosa segít eligazodni függőségeink labirintusában.
Az előadás résztvevői hallhatnak a kémiai szerek által kiváltott 
szenvedélybetegségekről és a viselkedési addikciók hátteréről is.

Dr. Zacher Gábor magyar főorvos, toxikológus, címzetes 
egyetemi docens, 2018. augusztus 31-ig a Honvédkórház Sür-
gősségi Betegellátó Centrumának vezetője. 

Mindenkit szeretettel várunk.

EFOP-1.5.3-16-2017-00082

ebédeltünk és Soltvadkerten fagyiztunk. A ki-
ránduláson sok szép és hasznos ismeretekkel, 
élményekkel gazdagodtunk. A négy napot ön-
feledt vidámság, jó hangulat, igazi közösségi 
szellem jellemezte. Jó volt újra együtt lenni. 
Köszönet ezért minden résztvevőnek!

Rasztik Tibor titkár


