
Balogh József:  Nyár
Kedves Mély kú ti ak!

Meg ér ke zett a nyár, meg kez dõd tek a me -
zõ gaz da sá gi be ta ka rí tá sok, gõz erõ vel foly nak a
köz mû épí té si mun kák. A moz gal mas nyár ban
ta lán jut min den ki nek egy kis idõ a ki kap cso -
ló dás ra, pi he nés re, sza bad ság ra. Min den ki nek
kí vá nok olyan nya rat, ami lyent el ter ve zett!

Jú li us 1-jén nemcsak egy, ha nem két okunk
is van ün ne pel ni. Az egyik ün ne pünk ezen a
na pon Sem mel we is Ig nác nevéhez fû zõ dik,
és a ma gyar egész ség ügy leg na gyobb ün ne pe.
Ezen a na pon szü le tett õ, akit a köz tu dat ban
csak az „anyák meg men tõ jé nek” szok tak ne -
vez ni. Mél tán vi se li ne vét or vos tör té ne ti mú ze -
um, em lék táb la és or vo si egye tem, kór ház is. 

Én most meg ra ga dom az al kal mat, hogy az
egész ség ügy ben, az idõ sek ott ho ná ban, va la -
mint a vé dõ nõi szol gá lat ban dol go zók nak
meg kö szön jem egész éves mun ká ju kat, ki tar -
tá su kat, mun ka bí rá su kat és el hi va tott sá gu kat.

A má sik ün ne pünk ezen a na pon a Köz -
tiszt vi se lõk nap ja. Nem elég a szak mai el mé -
lyült ség, a gyor sa ság, a cél tu da tos ság. Kell még
tü re lem, ta pin tat, em pá tia és még so ká ig so rol -
hat nám, hogy mi min dent el vá runk, el vár nak
Önök tõl, köz tiszt vi se lõk tõl. Ami kor a te le pü lés
pol gá rai fel ke re sik Önö ket a hi va tal ban, ak kor
az õ ügyük nem egy ügy a sok kö zül, ha nem
AZ ügy. És Önök nek – le gye nek bár mi lyen túl -
ter hel tek is – az ál lam pol gár ügyét va ló ban a
nagy be tûs ügy ként kell ke zel ni ük. Komp lex
fel adat az Önö ké: a ru tin nem elég. Ru tin ból
nem le het az em be rek bi zal mát meg nyer ni,

az õ bi zal muk pe dig az egyik alap ve tõ cél. Kö -
szö net és el is me rés Önök nek azért, hogy vál -
lal ják azt a fe le lõs sé get, amely az ön kor mány -
zat kép vi se le tét je len ti. Azt kí vá nom ma gunk -
nak, hogy az eset le ges ér dek- és ér ték kü lönb -
sé ge ket át hi dal va a lé nyeg re tud junk kon cent -
rál ni. El vi vi ták he lyett pró bál juk meg a gya -
kor la ti fel ada to kat el vé gez ni. Ugyan is eze ket a
fel ada to kat a te le pü lé sün kért tes  szük együtt,
kö zö sen.

Kö szö nöm az ed di gi mun ká ju kat és ki tar -
tást kí vá nok a jö võ re néz ve.

Ked ves gye re kek! El ér ke zett a vár va várt nyár
és a va ká ció. Él vez zé tek ki min den pil la na tát a
nyár nak, de ne fe led kez ze tek meg az alap ve tõ
sza bá lyok ról sem. Kér lek Ti te ket, hogy tar tal -
ma san tölt sé tek a nyár nap ja it, amely ben he -
lyet kell hogy kap jon a fel hõt len szó ra ko zás,
nya ra lás mel lett a szü le i tek nek, nagy szü le i tek -
nek va ló se gít ség nyúj tás is. Hasz nál já tok ki a
mély kú ti strand kí nál ta sze rény le he tõ sé ge ket
is. Olyan va ká ci ót kí vá nok Nek tek, ami után
nem ma rad hi ány ér zet, ami után öröm te li kí -
ván csi ság gal kezd he ti tek majd õs  szel az is ko lát! 

Ké rek min den szü lõt, nagy szü lõt, fo ko zot -
tan fi gyel jünk gyer me ke ink re, hisz Mély kút te -
le pü lés – a szenny víz be ru há zás sal és az ivó víz
pro jekt tel, 55 fõ út fel újí tás sal – a nyár és az
õsz fo lya mán egy nagy mun ka te rü let té vá lik,
sok mun ka gép köz le ke dik a te le pü lé sen, a
mun ka göd rök igen mé lyek. Vi gyáz zunk egy -
más ra és cse me té ink re.

Ko vács Ta más pol gár mes ter

A harmadik aranyfokozat

Írásunk a 8. oldalon

Nyár kacsint be az ablakon
egy tikkadtságos hajnalon,
fénye a redônyt törve át
magával füröszt hûs szobát.

Paplant ébreszt és takarót,
lajháros-lusta ágylakót,
tarisznyájában új virág,
— nem kap a szirma hôgutát —,

s van benne friss vakáció,
egy tópartra szánt rádió,
fecskék cikázó röpte száz,
veríték-lázas kerti ház…

A dinnye tôle cukrosul,
nevet a Nap rá huncutul,
izzad az erdô, fû, a rét,
patak párolog, és az ég
szinte önmagát fényli szét.

Vihar, ha orvul mennydörög: 
kugliznak fönn az ördögök,
fürge felhô száll, dús-esôs, 
lenn fû között idôz az ôz,
hisz’ messzi még az ôsz, a csôsz.



A BKMKH Já nos hal mi Já rá si Hi va ta la ne ves
elõ adók résztvételével 2014. jú ni us 5-én dél -
elõtt 10 óra kor az Im re Zol tán Mû ve lõ dé si
Köz pont ban fó ru mot szer ve zett.

A fórumon kö szön tõt mon dott Czeller Zol -
tán pol gár mes ter, Hungarikumok, he lyi ér té -
kek cím mel elõ adást tar tott Lezsák Sán dor, az
or szág gyû lés al el nö ke. A részt ve võk nek be -
mu tat ta a Te le pü lé si, kis tér sé gi ér té kek fo gal -
mát, gaz da sá gi, tár sa dal mi je len tõ sé gét Po lyák
Al bert, a Nem ze ti Mû ve lõ dé si In té zet szak mai
igaz ga tó ja, a Te le pü lé si, me gyei ér ték tár prog -
ram ak tu a li tá sai, jog sza bá lyi vo nat ko zá sok
cím mel elõ adást tar tott dr. Ban kó Ág nes me -
gyei al jegy zõ 

A prog ram le ve ze tõ je Im re Kár oly a Nem -
ze ti Mû ve lõ dé si In té zet Bács-Kis kun Me gyei
Iro dá já nak ve ze tõ je volt. 

A ren dez vé nyen, ahol mint egy szá zan vol -
tak je len, részt vett dr. Zombor At ti la, a
BKMKH fõ igaz ga tó ja, kép vi sel ték te le pü lé sü ket
a já rás pol gár mes te rei, ön kor mány za ti kép vi se -
lõi, in téz mény ve ze tõi, he lyi ér té kek iránt el kö -
te le zett szak em be rei. A te le pü lé se ken dol go zó
élel mi szerter me lõk be mu ta ta tót és kós to lót tar -
tot tak hely ben ké szült ter mé kek bõl. 

A fó rum utol só na pi rend je ke re té ben a
Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal Já nos hal -
mi Já rá si Hi va ta la pá lyá za tot hir de tett  „Ke res -
sük a tér sé gi ér té ke ket a Já nos hal mi Já rás te rü -
le tén” cím mel. A ki írás ra ke rült pá lyá za tot is -
mer tet te Bodroginé dr. Mikó Zsu zsan na hi va -
tal ve ze tõ.

A pá lyá zat cél ja a já rás köz igaz ga tá si te rü -
le té hez tar to zó te le pü lé sek (Borota, Já nos hal -
ma Mély kút, Kéleshalom és Rém) föld raj zi te -
rü le tén el he lyez ke dõ, meg ta lál ha tó ér té kek
ös  sze gyûj té se fény ké pek és hi te les szö ve ges
le írás for má já ban. Az ér ték le het épü let, szo -
bor, mu ze á lis tárgy, ipa ri, me zõ gaz da sá gi ter -
mék, szol gál ta tás, kö zös sé gi ese mény, ün nep,
nö vény vagy ál lat faj, gaszt ro nó mi ai, szel le mi
örök ség ré szét ké pe zõ más ér ték, amit a pá -
lyá zat be kül dõ je fi gye lem re mél tó nak, vé de -
lem re mél tó nak tart.

A vé den dõ ér té kek be mu ta tá sá ra fény ké -
pe ket és szö ve ges le írást kell be nyúj ta ni a pá -
lyá zat mel lék le tét ké pe zõ Adat la pon 2014.
szep tem ber 30-ig. A pá lyá za ton fel nõt tek és
gyer me kek is részt ve het nek. 

A pá lyá zat szö ve gét ás az Adat la pot a
palyazat.janoshalma@bacsjaras.gov.hu e-
mail cím rõl ké rés re e-mailben el kül dik, va la -
mint le tölt he tõ a http://bkmkh.hu/janoshal-
mi_jarasi_hivatal hon lap ról. 

A be ér ke zett pá lyá za tok el bí rá lá sa után
vár ha tó an 2014. ok tó ber ele jén a Já rá si Hi va -
tal ün nep sé get szer vez, ahol sor ke rül a dí jak
ki osz tá sá ra és meg te kint he tõ ek lesz nek a be -
ér ke zett pá lya mun kák. 

BKMKH. Já nos hal mi Já rá si Hi va ta la
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Pá lyá za ti rész vé tel 
A pá lyá za ton bár ki részt ve het, aki a he lyi kö -
zös ség(ek) fi gye lem re mél tó ér té ke i re kí ván ja
fel hív ni a fi gyel met. A pá lyá zó szá má ra nem
fel té tel a já rás te rü le tén lé võ la kó hely sem. 

Egy pá lyá zó több ér ték be mu ta tá sá val is
pá lyáz hat. 

Pá lyá za ton va ló rész vé tel il le té kes sé gi te rü le te
A pá lyá zat a Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi -
va tal Já nos hal mi Já rá si Hi va tal il le té kes sé gi te -
rü le tén ta lál ha tó, fi gye lem re mél tó, vé den dõ
ér té kek szám ba vé te lé re ter jed ki.

KE RES SÜK A TÉR SÉ GI ÉR TÉ KE KET A JÁ NOS HAL MI 
JÁ RÁS TE RÜ LE TÉN!
A Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal Já nos hal mi Já rá si Hi va ta la pá lyá za tot hir det fel -
nõt tek és gye re kek szá má ra Ami re és akik re büsz kék le he tünk. „Ke res sük a tér sé gi ér -

té ke ket a Já nos hal mi Já rás te rü le tén” cím mel.

Ren dez vény Hungarikumokról, he lyi ér té kek rõl Já nos hal mán
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A pá lyá zat tár gya
A já rás köz igaz ga tá si te rü le té hez tar to zó te le -
pü lé sek (Borota, Já nos hal ma Mély kút,
Kéleshalom és Rém te le pü lé sek) föld raj zi te rü -
le tén el he lyez ke dõ, meg ta lál ha tó ér té kek ösz -
 sze gyûj té se fény ké pek és hi te les szö ve ges le -
írás for má já ban. Az ös  sze gyûj tött te le pü lé si,
táj egy sé gi örök ség ré szét ké pe zõ új vagy ha -
gyo má nyos ér ték le het épü let, szo bor, mu ze -
á lis tárgy, ipa ri, me zõ gaz da sá gi ter mék, szol -
gál ta tás, kö zös sé gi ese mény, ün nep, nö vény
vagy ál lat faj, gaszt ro nó mi ai, szel le mi örök ség
ré szét ké pe zõ más ér ték, amit a pá lyá zat be -
kül dõ je fi gye lem re mél tó nak, vé de lem re ér -
de mes nek tart.
Tar tal mi kö ve tel mé nyek:
A pá lyá zó nak fi gye lem be kell ven nie a pá lyá -
za ti fel hí vás ban fog lal ta kat, az az a pá lyá zat
tár gyá nak a já nos hal mi já rás köz igaz ga tá si te -
rü le tén meg ta lál ha tó ér ték nek kell len nie. 

For mai kö ve tel mé nyek
Egy vé den dõ ér ték be mu ta tá sá ra 3-5 db elõ -
hí va tott mi ni mum 9x13 cm-es nagy sá gú fény -
ké pet és 15-20 mon da tos le írást kell be nyúj -
ta ni a vé den dõ ér ték rõl a pá lyá zat mel lék le tét
ké pe zõ Adat la pon.

Amen  nyi ben a fény kép di gi tá lis fény ké pe -
zõ gép pel ké szül, a nagy fel bon tá sú fény ké pet
elekt ro ni ku san (JPG for má tum) és nyom ta tott
for má ban is be kell nyúj ta ni. Fény ké pek he -
lyett be nyújt ha tó a vé den dõ ér ték rõl ké szí tett
max. 10 per ces kis film. A ki töl tött Adat la pot
eb ben az eset ben is be kell nyúj ta ni. 

A szö ve ges le írás nál kér jük a szö veg for rá sát
pon to san meg je löl ni (pl. amen  nyi ben van,
hely tör té net rõl szó ló könyv, idõs em be rek em -
lé kei alap ján le jegy zett in for má ci ók stb.) A di á -
kok kér jék ta ná ra ik se gít sé gét a szö veg hi te les -
sé gé nek el len õr zé sé vel kap cso lat ban. 

Azok a le írá sok és a hoz zá juk tar to zó ké -
pek, ame lyek nem fe lel nek meg a va ló ság nak
vagy a for mai kö ve tel mé nyek nek (pl. nagy
fel bon tá sú kép) a pá lyá zat ban nem ke rül nek
ér té ke lés re. 

A fény kép hez tar to zó szö ve ges le írás tar tal -
ma iga zod jon a vé den dõ ér ték hez. Pél dá ul
épü let rõl (mi kor és ki épí tet te, ter vez te, mi lyen
célt szol gált, mi ért vé den dõ ér ték stb. amen  nyi -
ben ezek az ada tok ren del ke zés re áll nak) 

Az Adat la pon nyi lat koz ni kell a pá lyá zó ál tal
be kül dött sa ját ké szí té sû fény ké pek és ál ta la ké -
szí tett fil mek fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó an.

A be adan dó pá lyá za tok szá ma
A pá lyá zók egyé ni leg, több pá lyá zat tal is je -
lent kez het nek. Min den pá lyá za tot kü lön
Adat la pon kell be nyúj ta ni.

A pá lyá za tok be adá si ha tár ide je 
2014. szep tem ber 30. (kedd) 16 óra

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak mód ja
A pá lyá za ti ki írást és Adat la pot pa pí ron, va la -
mint ké rés re e-mail cím re el küld jük, il let ve le -
tölt he tõ:
http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal 

Az el ké szült fény ké pe ket és a szö ve ges le -
írá so kat a Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va -
tal Já nos hal mi Já rá si Hi va ta lá hoz kell el jut tat ni
(6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1.) le zárt bo rí ték -
ban, me lyen fel adó ként a pá lyá zó ne ve és cí me
sze re pel jen. A bo rí té kon a cím zett a Bács-Kis -
kun Me gyei Kor mány hi va tal Já nos hal mi Já rá si
Hi va ta la to váb bá a pá lyá za ti fel hí vás cí me ke -
rül jön fel tün te tés re. A pá lyá za to kat ki nyom tat -
va pa pír ala pon vár juk. Amen  nyi ben a fény ké -
pek most ké szül tek di gi tá lis fény ké pe zõ gép pel,
di gi tá lis for má ban is be kell kül de ni azo kat a
palyazat.janoshalma@bacsjaras.gov.hu e-mail
cím re. Az e-mail tár gyá nál fel kell tün tet ni a
pá lyá zat cí mét. A pá lyá za tok sze mé lye sen is
le ad ha tó k a Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi -
va tal Já nos hal mi Já rá si Hi va tal 23. szá mú iro -
dá já ban Farkasné Koczó Eme sé nél.

A pá lyá zat mel lék le tét ké pe zi a Pá lyá za ti
adat lap, ame lyen kér jük fel tün tet ni a pá lyá zó
ne vét, lak cím ét, amen  nyi ben ta ná ri se gít sé get
vett igény be, ak kor is ko lá já nak ne vét, cí mét,
osz tá lyát, va la mint a szak ta nár ne vét és te le -
fon szá mát is. 

A nyer tes pá lyá za tok a Bács-Kis kun Me gyei
Kor mány hi va tal Já nos hal mi Já rá si Hi va tal tu -
laj do nát ké pe zik. A pá lyá zó hoz zá já rul a be -
nyúj tott pá lyá za ta te rü le ti és idõ be li kor lát lan
fel hasz ná lá sá hoz.  

Az ér té ke lés ben nem ve het nek részt azok
a pá lyá za tok, ame lyek nem fe lel nek meg a
meg fo gal ma zott tar tal mi és for mai kö ve tel mé -
nyek nek. A pá lyá za tot fel kért szak mai zsû ri ér -
té ke li. (A já rás hoz tar to zó te le pü lé sek hely tör -
té né szei, épí tés ügyi és örök ség vé del mi, mû -
vé sze ti, me zõ gaz da sá gi, ipa ri, kéz mû ves, stb.
szak em be rei) 

A pá lyá zat ered mé nyé rõl tör té nõ ér te sí tés
A pá lyá zat nyer te se i nek ered mény hir de té se
az Im re Zol tán Mû ve lõ dé si Köz pont ban (Já -
nos hal ma, Kos suth u. 3. sz.) ün ne pé lyes ke re -
tek kö zött tör té nik. A nyer te sek ki ér te sí té se
pos tai úton, il let ve te le fo non tör té nik. 
Dí ja zás:
Az I-VI. he lye zet tek ér té kes tárgy ju ta lom ban ré -
sze sül nek. Min den részt ve võ em lék la pot kap.

A Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal Já -
nos hal mi Já rá si Hi va ta la az ös  sze gyûlt pá lya -
mun kák ból ké sõbb meg hir de tett idõ pont ban
és he lyen ki ál lí tást ren dez.

A Já rá si Hi va tal a pá lyá za tok anya gát meg -
õr zi, a be kül dött pá lya mun ká kat, fény ké pe ket
di gi ta li zál ja. A pá lyá zat be nyúj tá sá val a pá lyá -
zó hoz zá já rul ah hoz, hogy amen  nyi ben a ké -
sõb bi ek ben er re le he tõ ség lesz, a pá lyá za tok
anya gát (egyes pá lya mû ve ket) ki ad vány ok ban
köz re ad hat ják, a Hi va tal iro dá i ban és fo lyo só -
ján de ko rá ci ó ként fel hasz nál hat ják.

A Hi va tal az ös  sze gyûj tött ér té kek rõl já rá si
adat bá zist hoz lét re, ezért sze ret nénk, ha a vé -
den dõ ér té kek mind egyi ke a já rás te rü le té rõl
a pá lyá zat út ján be ke rül ne az adat bá zis ba.

BKMKH. Já nos hal mi Já rá si Hi va ta la

1. A pályázó adatai
Név:
Le ve le zé si cím: .........................................................
E-mail cím: ...............................................................
Te le fon szám: .............................................................
Ta ná ri se gít ség igény be vé te le ese tén:
Is ko la: ......................................................................
Osz tály: ....................................................................
Szak ta nár: ................................................................
Le ve le zé si cím: .........................................................
E-mail cím: ...............................................................
Te le fon szám: ............................................................

2. A pályázat adatai
Pá lyá zat cí me: ..........................................................
Mi a vé den dõ ér ték?: ................................................
Mi ért vé den dõ?: .......................................................
Csa tolt ké pek for má tu ma és szá ma: .........................

3. A védendô érték bemutatása 
(max. 1800 ka rak ter – 20 sor):
Kér jük a szö veg for rá sát pon to san meg je löl ni ( pl.

amen  nyi ben van, hely tör té net rõl szó ló könyv, idõs em -
be rek em lé kei alap ján le jegy zett in for má ci ók, stb. ) A
di á kok kér jék ta ná ra ik se gít sé gét a szö veg hi te les sé gé -
nek el len õr zé sé vel kap cso lat ban. Amen  nyi ben a vé -
den dõ ér ték ma gán sze mély tu laj do ná ban van, szük sé -
ges a tu laj do nos hoz zá já ru lá sa. 

A vé den dõ ér ték ka te gó ri á ba so ro lá sa ( kér jük je löl ni ): 
9 ag rár- és élel mi szer gaz da ság     9 egész ség és
élet mód     9 épí tett kör nye zet     9 ipa ri és mû sza -
ki meg ol dá sok     9 kul tu rá lis örök ség     9 sport
9 ter mé sze ti kör nye zet    9 tu riz mus és ven dég lá tás

Alul írott pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sá val hoz zá já ru lok
az ál ta lam be nyúj tott pá lyá zat, a  be kül dött sa ját ké szí -
té sû fény ké pek vagy ál ta lam ké szí tett fil mek te rü le ti és
idõ be li kor lát lan fel hasz ná lá sá hoz.

Kelt: Já nos hal ma, 2014. ............... hó ……. nap

…………………………………..
pá lyá zó alá írá sa

PÁ LYÁ ZA TI ADAT LAP
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2014 februárjában Uniós támogatással
kezdõdtek meg a Jánoshalma–Mélykút Ivóvíz-
minõség-javító Projekt kivitelezési munkálatai.  

2014. április 25-én a kivitelezõ, F&B Park –
Invest Kft. és partnerei a Társulás vezetõinek és a
projekt szakmai munkatársainak Sándor-falván
mutatta be egyik referenciamunkájukat. A
terepjárás során megtekintett vízmû méretében,
felépítésében hasonló, mint a Mélykúton és a
Jánoshalmán tervezett rend-szer. Sándorfalván a
projekt már befejezõdött, a vízmû mûszakilag
átadott és a tesztüzemen kiválóan megfelelt.

A bejárás lehetõséget teremtett arra,
hogy a résztvevõk tapasztalatokat szerez-
zenek, hogy milyen munkálatok várhatók a
Társulás két városában. Illetve a teljes ivóvíz
elõállítási folyamat bemutatásra került.
Természetesen a Mélykúton és a János-
halmán megvalósított rendszerek az egyedi
adottságoknak teljes mértékben megfele-
lõen kerülnek kiépítésre.

A beruházás jelenleg az engedélyezési
fázisban tart. A kivitelezõ elkészítette az
érintett vízmûtelepek vízjogi létesítési
engedélyes tervdokumentációit, melyek
benyújtásra kerültek a területileg illetékes
Vízügyi Hatóság részére. A vízkezelõ beren-
dezések jelenleg gyártás alatt vannak. 2014.
május 19-tõl megkezdõdik Mélykút város
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2014 áp ri li sá ban Uni ós tá mo ga tás sal kez dõd -
tek meg a Mély kút Vá ros szennyvízcsa-
tornázási és szenny víz tisz tí tá si be ru há zá sa el -
ne ve zé sû pro jekt ki vi te le zé si mun ká la tai.  

A be ru há zás köz be szer zé si el já rá sai be fe je -
zõd tek, és az elõ ké szí tõ mun kák utol só lé pé -
se ként a ki vi te le zõ vál lal ko zó val a szer zõ dés
alá írá sá ra 2014. áp ri lis 4-én ke rült sor. A pro -
jekt ki vi te le zés ét, épí té si mun kák, te rü let elõ -
ké szí tés, te rü let ren de zés a DSA Mély kút 2013
Kon zor ci um nyer te el.

A ki vi te le zé si mun kák elõ ször a ter ve zés sel
és en ge dé lye zés sel kez dõd tek meg, majd
2014. jú ni us 16-án, hét fõn pe dig az el sõ föld -
mun kák, be kö té sek és ge rinc ve ze ték fek te té -
sek is el in dul tak. 

El sõ ként a Fel sza ba du lás és a Má jus 1. ut -
cán dol goz nak a szak em be rek, je len leg 4 bri -
gád, cso por ton ként 10- 15 em ber rel vo nult fel
a mun ka te rü let re. A kö vet ke zõ ut cák a Trak to -
ro sok ut ca , Zal ka Má té ut ca, Rá kó czi ut ca,
Tán csics ut ca.

A csa tor ná zá si mun kák ról szó ló in for má ci -
ók, fo lya ma to san el ér he tõ ek lesz nek a Vá ros
hon lap ján. A ki vi te le zõ mun ka tár sai pe dig
min den ház ba be csön get nek, hogy sze mé lye -
sen tud ják egyez tet ni a la ko sok kal a há zak
elõt ti mun kák rész le te it.

Az ÉPTESZ Kft mun ka tár sai fo lya ma to san
jár ják az ut cá kat a bel sõ há ló za tok fel mé ré se
ügyé ben. Kér jük a la kos sá got, hogy a bel sõ te -
lek ha tá ron be lü li csa tor na há ló za tot, ne kezd -

jék meg épí te ni, meg épí ttet ni, míg a Kft. be
nem fe je zi a fel mé ré si mun ká la to kat az egész
te le pü lé sen. A pro jekt in gye nes hív ha tó zöld
szá ma: 06 80 63 01 08 

MÉLY KÚT VÁ ROS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSI ÉS 
SZENNY VÍZ TISZ TÍ TÁ SI BE RU HÁ ZÁ SA          2014. JÚ NI US 16.

A PRO JEKT ELÕZ MÉ NYEI:
Mély kút Vá ros Ön kor mány za ta 2 858 942 558 fo rint uni ós tá mo ga tást nyert az Új Szé che nyi
Terv ke re té ben a Mély kút Vá ros szennyvízcsatornázási és szenny víz tisz tí tá si be ru há zá sa el ne ve zé -
sû pro jekt meg va ló sí tá sá ra.

A be ru há zás össz költ sé ge 3 486 891 814 Ft. A tá mo ga tás mér té ke 81,9911%, amely az Eu ró pai
Unió Ko hé zi ós Alap já ból és Ma gyar or szág köz pon ti költ ség ve té sé bõl szár ma zik. A pro jekt az Eu ró pai
Unió tá mo ga tá sá val, a Ko hé zi ós Alap társ fi nan szí ro zá sá val
va ló sul meg. A pro jekt ke re té ben 2015 má so dik fe lé re ke -
rül ki épí té sé re Mély kút Vá ros bel te rü le ti csa tor na há ló za ta
és egy új szenny víz tisz tí tó te lep is meg épül, amely meg fe -
lel a je len le gi kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak.



közel 60 kilométernyi vízvezetékének
mechanikai hálózattisztítása. A vezeték
tisztítása során felléphetnek kisebb kel-
lemetlenségek a vezetékes vízszolgáltatás-
ban, de a tisztítás a hosszú távú egészséges
vízszolgáltatás fenntartását szolgálja. Kérjük
a lakosság megértését a következõ 4-6 hét-
ben, amennyiben nyomásingadozások, vagy
más átmeneti vízellátási problémák lép-
nének fel napközben a hálózattisztítások
ideje alatt. Jánoshalmán a mélyszinti 500
m3-es vasbeton víztároló felújítási
munkálatai zajlanak.

Az engedélyezési eljárások befejezõdését
követõen az érvényes vízjogi létesítési
engedélyek birtokában kezdi meg a kivitelezõ
a vízmûtelepek átépítését.

A beruházás összköltsége 665.538.865 Ft. 
A projekt az Európai Unió támogatásával,

a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul
meg.
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Im már négy hó nap ja kez dõd tek meg a Já nos -
hal ma–Mély kút Ivó víz mi nõ ség-ja ví tó Pro jekt
ki vi te le zé si mun ká la tai. A víz mi nõ ség-ja ví tó
fej lesz tés ke re té ben sor ke rül a pro jekt cso -
port hoz tar to zó te le pü lé sek (ta gok: Já nos hal -
ma, Mély kút) la kos sá gá nak egész sé ges ivó víz -
zel va ló el lá tá sá nak biz to sí tá sá ra.

Já nos hal ma–Mély kút Ivó víz mi nõ ség-ja ví tó
Ön kor mány za ti Tár su lás 556 164 534. fo rint
uni ós tá mo ga tást nyert az Új Szé che nyi Terv
ke re té ben Já nos hal ma–Mély kút Ivó víz mi nõ -
ség-ja ví tó Pro jekt meg va ló sí tá sá ra. A be ru há -
zás össz költ sé ge 665 538 865 Ft. A pro jekt az
Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, a Ko hé zi ós Alap
társ fi nan szí ro zá sá val va ló sul meg.

A be ru há zás a köz be szer zé si el já rá sok után
lé pett a ki vi te le zé si sza kasz ban, amely nek el -
sõ lé pé se a ter ve zé si és az en ge dé lye zé si fo -
lya mat. A ki vi te le zõ, F&B Park–Invest Kft. az
en ge dé lyek hez szük sé ges do ku men tá ci ót el -
ké szí tet te és be nyúj tot ta a ha tó sá gok szá má ra.

Az en ge dé lyek ki adá sá ig je len leg az úgy ne -
ve zett nem en ge dély kö te les épí té si, ki vi te le -
zé si mun kák foly nak. A vízhálózat köz mû tér -
ké pe i nek di gi ta li zá lá sa után kez dõ dött meg
Mély kút vá ros víz há ló za tá nak szi vacs lö ve dé -
kes me cha ni kai tisz tí tá sa 2014 májusában. A
me cha ni kai tisz tí tás sze re pe a há ló zat ban lé võ
le ra kó dá sok el tá vo lí tá sa, a ve ze té kek át jár ha -
tó sá gá nak el len õr zé se. A mun kák az érin tett
la ko sok nak ki sebb kel le met len sé ge ket okoz -
hat nak (rész le ge sen szü ne te lés, nyo más in ga -

do zás), azon ban hos  szú tá von nö ve lik az el lá -
tás biz ton sá gát. A me cha ni kai há ló zat tisz tí tás -
sal kap cso lat ban érin tett la ko so kat fo lya ma to -
san ér te sít jük a pos ta lá dák ba he lye zett szó ró -
lap ok kal. Já nos hal ma vá ros szi vacs lö ve dé kes,
me cha ni kai há ló zat tisz tí tá sá ra ké sõbb, vár ha -
tó an a har ma dik vagy ne gye dik ne gyed év ben
ke rül sor.

Meg tör tént az egyes vízmûkutak geo fi zi kai
mód sze rek kel tör té nõ ál la pot fel mé ré se, mely
so rán kút ka me rás vizs gá la to kat is vé gez tek a
szak em be rek. A hi bás, Já nos hal ma II/2. sz. kút
betétszûrõzéses ja ví tá sát si ke re sen el vé gez ték.
Meg ál la pí tást nyert, hogy Já nos hal mán, Mély -
kú ton és Öreg ma jor ban is új ku tak fú rá sá ra van
szük ség. A kút fú rás ok az év má so dik fe lé ben
va ló sul hat nak meg. A szak em be rek je len leg is
vég zik a já nos hal mi mély szin ti vas be ton tisz ta -
vi zes puffertározó fel újí tá si munkálatait, mely
vár ha tó an még jú ni us ban be fe je zõ dik.

Az ivó víz mi nõ ség-ja ví tó pro jekt so rán a la -
kos sá gi víz el lá tás fo lya ma tos, azon ban nyo -
más in ga do zá sok, víz kor lá to zá sok idõ sza ko -
san, rö vid ide ig elõ for dul hat nak. Kér jük a la -
kos ság meg ér té sét, hi szen a fej lesz tés után új
és mo dern víz ke ze lé si tech no ló gi ák ke rül nek
be üze me lés re.

A fej lesz tés ke re té ben be épí tés re ke rü lõ
tech no ló gi ai be ren de zé sek már meg ér kez tek
a hely szín re és be épí tés re vár nak. A tar tá lyok,
töl te tek, sze rel vé nyek, be ren de zés ele mek be -
épí té se a vízmûtelepeken a víz jo gi lé te sí té si
en ge dé lyek Ha tó sá gi ki adá sát kö ve tõ en kez -
dõ dik meg.

A be ru há zás ke re té ben Já nos hal ma víz el lá -
tó rend sze ré nek önál ló fej lesz té sé re ke rül sor.
A meg lé võ víz bá zis ra ala po zot tan új tisz tí tás
tech no ló gia ki épí té sé vel fogják elõ ál lí ta ni a
szak em be rek a meg fe le lõ mi nõ sé gû ivóvizet.
A vas-, man gán-, ar zén- és am mó ni um men -
te sí tést kö ve tõ en az új há ló za ti szi vat  tyúk fog -
ják az ivó vi zet el jut tat ni a te le pü lé s ki tisz tí tott
el osz tó há ló zatába, és a ké sõb bi ek során a fel -
újí tan dó víz to rony ba.

A mély kú ti vízmûtelep is meg újul. Az új
ivóvízkezelési tech no ló gia egy új gép ház ban ke -
rül el he lye zés re. A vas-, man gán-, ar zén és am -
mó ni um men te sí tést kö ve tõ en az ivó vi zet az új
há ló za ti szi vat  tyúk fog ják el jut tat ni a fo gyasz tók -
hoz, a ki tisz tí tott ve ze ték há ló za ton ke resz tül.
Ad dig a víz to rony fel újí tá sa is meg fog tör tén ni.
A mély kú ti vízmûtelep át épí té sé vel pár hu za mo -
san Öreg ma jor vízmûtelepe is tel je sen meg újul.

A pro jekt vár ha tó be fe je zé se 2015 ta va sza.
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TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY MÉLYKÚT VÁROS HIVATALOS HONLAPJA A WWW.MELYKUT.HU,

A MÛVELÔDÉSI HÁZ ÉS FENYÔ MIKSA KÖNYVTÁR A WWW.KONYTARMELYKUT.HU CÍMEN ÉRHETÔ EL.



6Önkormányzati Tájékoztató   2014. július   

An gol nyel vi ver senyFELMÉRÉS A SZENNY VÍZ -
BE RU HÁ ZÁSOKHOZ
Tisz telt mély kú ti la kos ság! A szenny víz be ru -
há zás sal kap cso la to san na gyon sok kér dés
me rül fel Önök ré szé rõl, tel je sen jo go san. A
mun ká la tok sok bos  szú sá got fog nak okoz ni,
na gyon sok egyez te tés, tü re lem kell a mun ká -
la tok el vég zé sé hez. Sok gya kor la ti kér dés fog
felme rül ni, pl.: hol le het, hol ér de mes a
szenny vi zet a te lek rõl ki ve zet ni?, A szom széd
tel kén ki ve zet he tõ-e a szenny víz?, Hol fog
men ni a köz te rü le ti csõ ve ze ték?  

Az aláb bi ké pen lát ha tó két mély kú ti fi a tal -
em bert a Mély kú ti Éptesz Kft. al kal ma zot tai a
fel ada tuk két rész bõl áll. 
• Fel mér ni az in gat lan tu laj do no sok igé nye it,
ki, hol sze ret né a szenny vi zet ki ve zet tet ni, fel -
mér ni a tel ken be lü li há ló zat hos  szát.
• A fel me rült kérdéseket to váb bí ta ni az il le té -
ke seknek, és azt a le he tõ leg rö vi debb idõn
be lül meg vá la szol ni a tu laj do no sok nak.

Az Eu ró pai Uni ós pá lyá zat a szenny víz be ru -
há zás ke re té ben a köz te rü le ti szenny víz épí tést
tá mo gat ja, +1 m te lek ha tá ron be lü li be ál lást. A
két fi a tal em ber egyik fon tos fel ada ta a tel ken

be lü li há ló zat mi nél
pon to sabb fel mé ré se,

mi vel ezen mun ká la tok hoz is sze ret ne az ön -
kor mány zat és a pol gár mes ter úr a le he tõ leg -
több se gít sé get meg ad ni a be ru há zás so rán.

Ké rem, se gít sék mun ka tár sa ink fel mé ré sét.
Dzsudzsák Mi hály, az Éptesz Kft. ügy ve ze tõ je

A DÉMÁSZ FONTOSABB
TELEFONSZÁMAI
Általános kék szám (CALL CENTER): 06-40-
82-22-82 • Hibabejelentés: 06-40-82-20-00 •
Mérõállás bejelentése: 06-80-82-81-80

SEGITSEG
az áramszámla
kifizetéséhez

A pályázat beadásához kérjen segítséget

a családsegítő irodában!

a MAGYAR MÁLTAI 
SZERETESZOLGÁLAT
ÉS AZ EDF DÉMÁSZ
HÁTRALÉKKEZELŐ
PROGRAMJA
hátrányos helyzetű
családoknak, hátralékos vagy 
már kikapcsolt fogyasztóKnak.

 www.halozat.maltai.hu

2014. áp ri lis 11-én ren dez ték a Tu dás baj nok ság me gyei for du ló ját Kecs ke mé ten. An gol
nyelv bõl Bö gyös Zsó fia és Nagy Alex 6. a osz tá lyos ta nu lók ne vez het tek er re a ver seny re, mely -
nek elõ fel té te le volt, hogy a tan év so rán ka pott 5 fel adat sort ha tár idõ re meg old ják és be küld -
jék. Mind ket ten ered mé nye sen sze re pel tek, Zsó fi 1. he lye zett, Alex 7. lett. Bács-Kis kun me gyé -
bõl Zsó fi ke rült az or szá gos dön tõ be, me lyet 2014. má jus 24-én, Sze ge den ren dez tek. Zsó fi a
21 fõs me zõny ben az elõ ke lõ 7. he lyet sze rez te meg. Gra tu lá lunk eh hez a szép si ker hez, to -
váb bi jó mun kát kí vá nunk a kö vet ke zõ tan év ben is! 

Fel ké szí tõ ta ná ruk:                                                                                           Nasz Il di kó

FEL HÍ VÁS
Mély sze gény ség ben élõ, rá szo ru ló gye re kek -
nek gyûj tünk jó ál la po tú szem üveg ke re te ket
és tár sas já té ko kat. Aki ren del ke zik ilyen nel,
le ad hat ja a plé bá ni án és a könyv tár ban.

Se gít sé gü ket elõ re is kö szön jük.

KUTYAKIKÉPZÕ PÁ LYA
Egye sü le ti ta gok ré szé re min den szom ba ton
9.00–19.00 órá ig hasz nál ha tó a sport ku tyás
ki kép zõ pá lya (Mély kút, Kos suth ut ca). 
Hon lap: www.bullandmastiffclub.hu

TISZ TELT VÁL LAL KO ZÓK!
Le he tõ ség van vál lal ko zá sa ik, ter mé ke ik, szol -
gál ta tá sa ik in gye nes be mu ta tá sá ra rek lá mo zá sá -
ra a Mély kút Vá ros hi va ta los hon lap ján, a
www.melykut.hu weboldalon. Amen  nyi ben
sze ret né nek él ni ez zel a le he tõ ség gel, ké rem,
ke res sék Bényi Jó zse fet az 77/ 560-001 te le fon -
szá mon a rész le tek kel kap cso lat ban.

Ko vács Ta más pol gár mes ter
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Az ték idõ uta zó ol va só-kéz mû ves ka land tá bor

A tá vo li az ték bi ro da lom tör -
té ne té nek kü lö nös – eu ró pai
szem mel néz ve – rej té lyes kor -
sza kát je len tet te ez az idõ szak.
Az az té kok in di án tör zse az
ame ri kai kon ti nens egyik leg ki -
ter jed tebb benn szü lött ci vi li zá -
ci ó ját hoz ta lét re a 14-15. szá -
zad ban. Bi ro dal mu kat ka to nai
ha ta lom ra ala pí tot ták a Me xi kói-
fenn sí kon, a mai Me xi kó kö zép sõ és dé leb bi
ré szén, a Me xi kói-öböl és a Csen des-óce án
kö zött. Ma gu kat mexikáknak ne vez ték, a le -
gen da egyik vál to za ta sze rint Vitzilopocstli, a
törzs fõ is ten ének, és egyút tal a har co sok pat -
ró nu sá nak uta sí tá sá ra. Az „az ték” név a mon -
da sze rin ti elõ zõ ha zá juk ra, Aztlán-ra utal.
(Aztlán je len té se: A gé mek ott ho na.)

A tá bor fo lya mán te hát uta zást
te szünk a múlt ba. Komp lex, min -
de nek elõtt a gyer me kek élet ko ri
sa já tos sá ga it szem elõtt tar tó
prog ramso ro zat, amely a pro jekt
pe da gó gia mód sze re i vel, já té kos
ke re tek kö zött ér té kes és hasz no -
sít ha tó tu dást ad. Biz to sít ja a gye -
re kek szá má ra az él mény sze rû is -
me ret szer zést, a kre a tív al ko tá si

le he tõ sé get, a fan tá zia szár nya lá sát, a dra ma ti -
kus já ték ele me it is ma gá ba fog la ló já té kos be -
le élés él mé nyét.

A tá bor dí ja 7.000 Ft, az ét ke zés elõ re lát -
ha tó lag 3.575 Ft (ebéd és uzson na, a tí zó ra i -
ról min den ki ma ga gon dos ko dik)
JE LENT KEZ NI sze mé lye sen a könyv tár ban vagy
a 77/461-347-es te le fo non le het jú li us 10-ig.

KED VES SZÜ LÕK ÉS GYE RE KEK! A nyá ri szü ni dei prog ra mok ter ve zé sé nél gon dol ja nak rá, hogy
az idén 12. al ka lom mal szer ve zünk tá bort „AZ AZ TÉ KOK KIN CSE” cím mel jú li us 21-25-ig.

KED VES OL VA SÓ INK! 
Ezen a nyá ron „Az az té kok kin cse” cím mel hir de tünk tá bort. Az az té kok nak na gyon hí res volt a
toll mû vé sze tük. A tró pu si ma da ra kat nemcsak va dász ták, de te nyész tet ték is tol la i kért, ame -
lyek bõl pá rat lan dí szí té se ket al kot tak. Fej dí sze i ket és har ci in ge i ket tol lak kal éke sí tet ték. Paj zsa -
i kat, le gye zõ i ket tol lak ból ki ala kí tott mo za i kok kal dí szí tet ték. Ez azt je len ti, hogy a kéz mû ves
fog lal ko zá sok hoz ren ge teg toll ra lesz szük sé günk. Kér jük, aki ren del ke zik va la mi lyen ma dár,
tyúk, ka kas tol lal és tud ja nél kü löz ni, se gít se mun kán kat ve le. A tol lak mé re te leg alább 10 cm
le gyen. A tol la kat mun ka idõ ben a könyv tár ban le het le ad ni. Se gít sé gü ket elõ re is kö szön jük.

Börcsökné Kiss Er zsé bet könyv tá ros

2013. ja nu ár 1-tõl min den já rás ban meg -
ala kul tak a He lyi Vé del mi Bi zott sá gok, így Já -
nos hal mán is. El nö kük a Hon vé del mi tör vény
alap ján a Já rá si Hi va tal ve ze tõ je, aki nek ka -
taszt ró fa vé del mi és hon vé del mi el nök he lyet -
te se van, õk szak em be rek a sa ját te rü le tü kön
és nem a Já rá si Hi va tal ál lo má nyá ba tar toz -
nak, csak szük ség ese tén se gí tik a mun kát.

A HVB leg fon to sabb fel ada tai
A já nos hal mi já rás te rü le tén (Já nos hal ma,
Mély kút, Borota, Kéleshalom, Rém te le pü lé -
sek) irá nyít ja és ösz  sze han gol ja a hon vé del mi
fel ké szí tés és a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés
fel ada ta i nak vég re haj tá sát. Rész le tes mun ká -
ját a ka taszt ró fa vé de lem re és a hon vé de lem -
re vo nat ko zó jog sza bály ok, va la mint a sa ját
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Rend je tar tal maz zák,
te vé keny sé gét a Kecs ke mé ten mû kö dõ Me -
gyei Vé del mi Bi zott ság irá nyít ja. A HVB meg -
ala ku lá sa óta 5 ren des ülést tar tott, or szá gos
hon vé del mi és ka taszt ró favé del mi gya kor la -
tok ban vett részt. Az ülé sek re meg hí vot tak a
pol gár mes te rek, ön kor mány zat ok kép vi se lõi. 

A Bi zott ság leg utób bi ülé sé re áp ri lis 23-án
ke rült sor, ahol az elõ zõ év mun ká já ról  be szá -
mo ló hang zott el, el fo gad ták a 2014. évi mun -
ka- és ülés ter vet, több tá jé koz ta tót hall gat tak
meg hon vé de lem mel kap cso la tos kér dé sek rõl. 

A já rás ön kor mány za tai a sa ját köz igaz ga -
tá si te rü le tü kön to vább ra is el lát ják a ka taszt -
ró fa vé del mi fel ada to kat. 

A He lyi Vé del mi Bi zott ság nak 3 mun ka -
cso port ja ala kult: 
• hon vé del mi mun ka cso port
• ka taszt ró fa vé del mi mun ka cso port ( tag jai a
te le pü lé sek de le gált jai )
• ve ze tést tá mo ga tó mun ka cso port

A He lyi Vé del mi Bi zott ság és a há rom
mun ka cso port tag jai kép zé se ken vet tek részt. 

Azok ban a já rá sok ban, ahol a ka taszt ró fa -
vé de lem mun ká já ra szük ség volt (2013. évi
ár víz hely zet), a He lyi Vé del mi Bi zott sá gok és
mun ka cso port ja ik ki vet ték ré szü ket a vé de ke -
zés ben. A já nos hal mi já rás ban sze ren csé re
ha son ló rend kí vü li hely zet nem volt, be avat -
ko zás ra nem volt szük ség.   
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Ülé se zett a He lyi 
Vé del mi Bi zott ság
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FONTOS TUDNIVALÓK ÜGYFELEINK
SZÁMÁRA
• Mit kell ten ni, ha va la ki nek az út le ve le, sze -
mély azo no sí tó iga zol vá nya, ve ze tõi en ge dé lye,
lak cím iga zol vá nya el vész, el tu laj do nít ják vagy
meg sem mi sül? Kö te les azt ha la dék ta la nul, de
leg ké sõbb a tu do má sá ra ju tás tól szá mí tott há -
rom mun ka na pon be lül be je len te ni: • bár -
me lyik já rá si hi va tal nál mû kö dõ ok mány iro -
dá ban • kül föld ön bár me lyik kon zu li tiszt vi se -
lõ nél • el tu laj do ní tás ese tén a be je len tés a
rend õr sé gen tett fel je len tés sel is tel je sít he tõ. •
Kül föld ön a fel je len tés egy pél dá nyát a kon zu -
li tiszt vi se lõ nek be kell mu tat ni. A be je len tés
alap ján a mun ka tár sa ink az ok mány nyil ván -
tar tás ban rög zí tik, hogy az ok mány el ve szett,
el lop ták, vagy meg sem mi sült. Ez a lak cím kár -
tya ki vé te lé vel a Schengeni In for má ci ós Rend -
szer ben (SIS) is au to ma ti ku san meg je le nik.
• Va jon mi kor ké szül el az ok mány iro dá ban
igé nyelt ok má nyom? Fel dol goz ták, to váb bí tot -
ták, el ké szült,vagy el uta sí tot ták? Tud ni sze ret né,
hogy hol tart az Ön ál tal igé nyelt ok mány ügye?
A KEKKH hon lap ján /www.kekkh.gov.hu/ az
„Igé nyelt ok mány nyo mon kö ve té se” ikon ra
kat tint va, díj men te sen nyo mon kö vet he ti az
igé nyelt sze mély azo no sí tó iga zol vány, a ma -
gán út le vél és a ve ze tõi en ge dély ak tu á lis stá -
tu szát. Gyor san, egy sze rû en és ké nyel me sen,
sze mé lyes meg ke re sés és te le fon hasz ná lat
nél kül tá jé ko zód hat ok má nyá nak hely ze té rõl.

Nem kell mást ten nie, csak vá las  sza ki az
igé nyelt ok mány tí pu sát, ír ja be az igény lõ
adat la pon sze rep lõ bi zony lat szá mot a meg fe -
le lõ me zõ be, majd ad ja meg az igény lõ szü le -
té si dá tu mát és az ab lak ban meg je le nõ el len -
õr zõ kó dot. A me zõk ki töl té se után kat tint son
a „le kér de zés” gomb ra és pil la na to kon be lül
meg kap ja a kért in for má ci ót.

• Ki nek kö te le zõ kér ni a sze mély azo no sí tó iga -
zol ványt? Kö te les ál lan dó sze mély azo no sí tó
iga zol vány ki adá sát kér ni az a Ma gyar or szá -
gon élõ ma gyar ál lam pol gár, aki nem ren del -
ke zik más sze mély azo nos ság iga zo lá sá ra al kal -
mas, ér vé nyes ha tó sá gi iga zol ván  nyal (út le vél,
kár tya for má tu mú ve ze tõi en ge dély). 14 éven
alu li gyer me kek ese tén a tör vé nyes kép vi se lõ
kö te les sé ge er rõl gon dos kod ni.
• Le het-e ve ze tõi en ge dél  lyel kül föld re utaz ni?
Nem. Ez az ok mány kül föld ön ki zá ró lag jár mû -
ve ze tés re jo go sít, kár tya for má tu mú vál to za ta
bel föld ön sze mély azo no sí tás ra is szol gál.
• Mi lyen szol gál ta tá so kat le het igény be ven ni
az Ügy fél ka pun ke resz tül? A kü lön bö zõ szer -
vek ál tal biz to sí tott elekt ro ni kus ügy in té zé si le -
he tõ sé ge ket vagy szol gál ta tá so k el ér he tõk a
www.magyarország.hu por tá lon át. Az elekt ro -
ni ku san in téz he tõ ügyek tel jes és ak tu á lis lis tá ját
az ügy fél ka pu ján be lép ve az „Elekt ro ni ku san in -
téz he tõ ügyek” me nü pont ban te kint he ti meg.
• Vál to zott-e a lak cím be je len tés rend je?
Nem. A lak cí met, vagy an nak vál to zá sát, to -
vább ra is a lak cím sze rint il le té kes te le pü lé si
ön kor mány zat jegy zõ jé nél, il let ve a lak cím
sze rin ti já rá si hi va tal nál kell be je len te ni. A lak -
cím be je len tõ lap in gye nes, hát ol da lán a lak -
cím iga zol vány pos tá zá sá ra vo nat ko zó in for -
má ci ó kat kell meg ad ni. Az ügy fél a lak cím be -
je len tõ lap le tép he tõ ré szé vel iga zol hat ja új
lak cím ét ad dig, amíg a lak cím iga zol ványt az
il le té kes ok mány iro da ké szí ti el és pos táz za a
meg adott cím re.
• Gép jár mû adás vé tel: Ha gép jár mû vet adunk
el vagy ép pen ve szünk, ak kor nem árt, ha tud -
juk: az el adó nak 8 nap ja van ar ra, hogy a gép -
jár mû el adá sát be je lent se bár me lyik ok mány -
iro dá ban. Az el adó be je len té se egy sze rû en
meg te he tõ bár me lyik ok mány iro dá ban a tu laj -

don jog vál to zá sát iga zo ló tel jes bi zo nyí tó ere jû
ma gán ok irat sze mé lyes be nyúj tá sá val, vagy pos -
tai úton tör té nõ meg kül dé sé vel, il let ve, ha az
elekt ro ni kus be je len tés fel tét elei adot tak Webes
ügy se gé den ke resz tül elekt ro ni kus úton is.
(http://www.nyilvantarto.hu/hu/webes_ugy-
seged) A ve võ az adás vé tel tõl szá mí tott 15 na -
pon be lül kö te les a ne vé re írat ni a jár mû vet. Ha
az át írás nem tör té nik meg, ak kor nyil ván tar tás -
ban to vább ra is a ré gi tu laj do nos ne ve sze re pel
majd. Ilyen kor az il le té kes ok mány iro da fel szó -
lít ja a ve võt ar ra, hogy te gyen ele get az át írá si
kö te le zett sé gé nek, hogy ha ez to vább ra sem tör -
té nik meg, ak kor ha tá ro zat tal el ren de lik a jár mû
for ga lom ból tör té nõ ki vo ná sát. Az új tu laj do nos
ré szé rõl tör té nõ gép jár mû át írás elekt ro ni kus
ügy in té zé sé re még nincs le he tõ ség.
• Mi lyen do ku men tu mo kat kell meg kap nia a
jár mû el adá sa kor az új tu laj do nos nak? A szer -
zõ dés 2 db ere de ti pél dá nyát – a for gal mi en -
ge délyt – a törzs köny vet – a jár mû kí sé rõ la pot
(új jár mû vá sár lá sa ese tén)
• Ki le het Ma gyar or szá gon nyil ván tar tás ba
vett jár mû üzem ben tar tó ja? Az a ter mé sze tes
sze mély, aki nek ál lam pol gár ság ára te kin tet nél -
kül la kó he lye és szo ká sos tar tóz ko dá si he lye,
nem ter mé sze tes sze mély ese té ben szék he lye
(te lep he lye) Ma gyar or szág te rü le tén van.
• Nyil ván tar tás ba vé tel re ke rül nek-e az egyé -
ni vál lal ko zók? Igen, az egyé ni vál lal ko zók
nyil ván tar tá sát a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus
Köz szol gál ta tás ok Köz pon ti Hi va ta la ve ze ti.
Hi va ta lunk a nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada to -
kat - a gaz da sá gi for ga lom biz ton sá ga, a vál lal -
ko zói te vé keny ség gya kor lá sá val ös  sze füg gõ
jog vagy tény iga zo lá sa cél já ból - az egyé ni
vál lal ko zói te vé keny ség re va ló jo go sult ság
meg szû né sé tõl szá mí tott tíz évig ke ze li.
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A Mély kú ti Ha gyo mány õr zõ As  szony kó rus a
ha gyo má nyok meg õr zé sét, a fi a ta lab bak szá má -
ra tör té nõ to vább adá sát, át örö kí té sét tart ja fõ
fel ada tá nak. Te vé ke nyen részt vesz a vá ros ren -
dez vé nye in, a kör nye zõ te le pü lé sek Nép ze nei
Ta lál ko zó in, fa lu na po kon, nyug dí jas ta lál ko zó -
kon. A kó rus szak mai ve ze tõ je 2004 óta Ta kács
Lajosné ének-ze ne sza kos pe da gó gus. Irá nyí tá sa
alatt a cso port az aláb bi ered mé nye ket ér te el:
• Mély kút Köz sé gért-díj: 2006 
• CD fel vé tel:2007 
• 2 Ezüst fokozat:2009-ben és 2012-ben 
• 3 Arany fokozat: 2007-ben, 2011-ben, va -
la mint leg utóbb 2014. má jus 24-én a Bu gyi
nagy köz ség ben meg ren de zett Népzenei
Együttesek Országos Minôsítésén.

Kö szö net Takácsné Ma ri ká nak a szak mai
fel ké szí té sért, a kó rus tag ja i nak a szor gal mas,
ke mény mun ká ért. Meg ér te a fá ra do zást. Is mét
si ke rült be bi zo nyí ta ni, hogy a nép dal, a nép ze -
ne sze re te te to vább él, mert van nak, akik vi szik

to vább a ne héz sé gek el le né re is. Há lás szív vel
gon do lunk azok ra a kó rus ta gok ra, akik már nin -
cse nek kö zöt tünk. Gra tu lá lok az ered mé nyek -
hez, mun ká juk hoz to váb bi si ke re ket kí vá nok.

Mikó Lászlóné al pol gár mes ter
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Tudja-e?

A harmadik országos arany frokozat


