
Elmúlt a nyár, elkezdődött az iskola. Remélem mindenki ki tudta 
használni a nyár adta lehetőségeket. 

A nyáron jutott nekünk sok a melegből, egyesek szerint túl sok is. 
Remélem, az a szeszélyes szélsőséges időjárás nem mutatja meg magát 
télen ellenkező előjellel és extrém hóval.

Véget ért a Mélykúti Napok rendezvénysorozata, sok program volt, 
Szederinda Citerazenekar 40 éves jubileuma, Színkópé Színitanoda 

előadás, sztárvendégek, 2-es fogathajtó országos bajnokság, street 
fighter motoros show, utcabál, képzőművész kiállítások stb.

Nagyon Köszönöm minden segítőnek, önkéntesnek, a Mélykúti 
Napok rendezvénysorozathoz, nyújtott segítségét, mellyel hozzájárul-
tak a programok sikeréhez. 

A szavak helyett pedig beszéljenek az eseményekről a képek
Köszönettel Kovács Tamás

KEDVES MÉLYKÚTIAK
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Sajtóközlemény 
a projekt  záráSáról

Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Projekt
Sajtóközleményünk célja, hogy a beruházás befejezésével tájé-

koztatást adjunk Mélykút Város lakosságának a megvalósult kivite-
lezési munkákról.

Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség-javító Projekt a Környezet és 
Energia Operatív Program, KEOP-1.3.0/09-11-2011-0008 keretében való-
sult meg. A beruházás összköltsége 665.538.865 Ft. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt célja:
A projekt célja Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkor-

mányzati Társulás (tagok: Jánoshalma, Mélykút) projektcsoportjához 
tartozó települések ivóvízminőség-javító fejlesztésének végrehajtása, a 
lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása volt.

Projekt információk:
Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

556.164.534. forint uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében 
Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Projekt megvalósítására. A 
vízminőség- javító fejlesztés keretében sor kerül a projektcsoporthoz 
tartozó települések (tagok: Jánoshalma, Mélykút) lakosságának egész-
séges ivóvízzel való ellátásának biztosítására. A beruházás összköltsége 
665.538.865 Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A beruházás keretében Mélykút, Mélykút-Öregmajor vízellátó rend-
szerének önálló fejlesztésére kerül sor, a meglévő vízbázisra alapozottan 
új tisztítás technológia kiépítésével jön létre a megfelelő minőségű 
ivóvíz, amelyet az új hálózati szivattyúk juttatják a települési kitisztított 
elosztóhálózatba és a víztoronyba.

Hálózatrekonstrukció
A hálózatrekonstrukció keretében 472 fm KPE D90 ivóvízvezeték 

és 653 fm KPE D110 ivóvízvezeték cseréje történt meg. Továbbá a 
vízvezeték csere során 59 db házi bekötés csere történt. A vízhálózat 
rekonstrukció keretében 228 db házi bekötés csere valósult meg. Beépí-
tésre kerül 6 db tűzcsap és 48 db tolózár. Megtörtént a teljes vízhálózat 
szivacslövedékes mechanikai tisztítása is.

Víztorony felújítása
Víztorony felújítása keretében a következő munkák kerültek meg-

valósításra. A víztorony víztér belső felületének állványozása speciális 
állványzattal, a felület homokszórásos tisztítása és festése DUNAPLASZT 

URETAL – TIXOTROP 
bevonatrendszerrel. Pót-
lásra került a víztéri ajtó. 
A gömbtartály külső felület 
állványozása speciális köráll-
vány telepítésével 38 méter ma-
gasságban, amely segítésével sor került 
a felület pop – szegecseléses megerősítése 
a tartály felső részén. A csőoszlop külső felület állványozása speciális 
állványzat telepítésével, amely a felület tisztításához volt szükséges, 
a felület háromrétegű festésére is sor került Waschprimer – alapozó 
– SPEEDLACK zománc világosszürke színben. Elvégezésre kerültek 
a víztorony feszítőműveinek karbantartása, zsírozása, kötélfeszesség 
függőlegesség ellenőrzése, a húzónyílások tömítése, az oszlopvilágítás 
helyreállítása. A torony jelenlegi elektromos hálózatának felújítására is 
sor került a megfelelő IP-védettséggel, továbbá a meglévő szintvezérlés 
cseréje az új technológiához történő csatlakoztatással.  A jelenlegi vil-
lámvédelmi rendszer felülvizsgálása is megvalósult. 

Vízkezelő műtárgyak felújítása és vízkezelési technológia
Az új vízkezelő gépház építése keretében mélyszinti vasbeton 

iszapülepítő ikermedence került megépítésre, telepítésre került 2 db 
50 m3-es tisztavizes puffertározó és 1 db új víztermelő kút építése is 
megtörtént. 

Vízkezelési technológia telepítése keretében a következő berendezé-
sek kerültek beépítésre: ózongenerátor és meghajtó kompresszor, 1 db 
reakció tartály hajtóvíz szivattyúval, 5 db mechanikus szűrőtartály, 4 db 
aktív szenes adszorber.

Mélykút – Öregmajor
Mélykút – Öregmajorban a hálózatrekonstrukció keretében a teljes 

vízhálózat szivacslövedékes mechanikai tisztítása megvalósult. A vízto-
rony felújítása megtörtént. 

A vízkezelési technológia megújítása keretében az vízkezelő gépház 
belső felújítása valósult meg, és vasbeton iszapülepítő medence, nyers-
vizes és tisztavizes puffertározó került telepítésre. Egy darab új víztermelő 
kút építése is megtörtént. 

Az új vízkezelési technológia telepítése keretében a következő be-
rendezések kerültek beépítésre: 2 db mechanikus szűrőtartály, 2 db 
aktív szenes adszorber, vegyszeradagolások, technológiai nyomásfokozás 
és erős áramú és irányítástechnikai műszerszekrények.

A projekt eredményeként megfelelő minőségű ivóvízzel ellátott lako-
sok száma, a két településen összesen, várhatóan 14423 fő.

2015. augusztus 31.
Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
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A Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal Jánoshalmi Járási Hivatala Já-
noshalma Béke tér 1. sz. épületében 
megkezdődött a kormányablak kiala-
kítása az okmányiroda korábbi he-
lyén. A kormányablak elkészültéig az 
Okmányiroda az épületben lévő 18. 
sz. volt tanácskozó terembe költözött. 
Az ideiglenes helyen sajnos mind az 
ügyintézés, mind a várakozás céljára 
kevesebb tér áll rendelkezésre, amiért 
elnézést kérünk ügyfeleinktől.  

Az építkezés időtartama alatt az 
ügyfélfogadás az ideiglenes helyen 
változatlan ügyfélfogadási rend mel-
lett folyik. Bejárat a Béke tér 1. sz. 
alatti épület főbejáratán keresztül le-
hetséges. 

Amikor az elkészült kormányablak 
átadásra kerül, a jelenlegi okmányiro-
dai ügyintézők az okmányirodában 
megszokott ügyintézésen túl további 
ügytípusokban is várják az ügyfeleket. 

Okmányiroda elérhetőségei:
okmany.janoshalma@bacsjaras.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:  8.00 - 12.00 illetve 
 13.00 – 17. 00 óráig
Kedd:     8.00 - 12.00
Szerda:   8.00 - 12.00 illetve 
 13.00 – 16.00 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:  8.00 - 12.00 óráig

Az Okmányiroda új telefonszámai:
Gépjármű ügyek:  77/795-217 
  77/795-291

Vezetői engedély 
ügyek:  77/795-217 
  77/795-289
  77/795-291

Személyi igazolvány 
ügyek:   77/795-273 
  77/795-289
  77/795-290

Útlevél ügyek: 77/795-273 
  77/795-289
  77/795-290
Diákigazolvány ig. 
adatlap:  77/795-273
  77/795-289
  77/795-290
Ügyfélkapu ügyek: 77/795-273
  77/795-289
Lakcím ügyek: 77/795-273
  77/795-289
Vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos
ügyek:   77/795-290
Parkolási igazolvány: 77/795-289

Az okmányiroda a korábbi telefon-
számain 2015. szeptember 1-től már 
nem lesz elérhető.  A fénykép az épít-
kezés helyszínén készült. 

Tisztelettel: 
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

	 hivatalvezető

BácS-KISKun MegyeI KOrMányhIVAtAl
JánOShAlMI JáráSI hIVAtAlA

ÉPÜL A KORMÁNYABLAK JÁNOSHALMÁN   

Sajtó-nyilvános ünnepélyes 
projektátadó rendezvény 

Tisztelt Mélykúti Lakosok!
Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tisztelettel meghívja 

Önt, a 
Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló

JánOShAlMA – MÉlyKÚt IVÓVÍZMInŐSÉg-JAVÍtÓ PrOJeKt 
sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvényére

Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás

Helyszín: Imre Zoltán Művelődési Központ, 
Jánoshalma, Kossuth u. 3.

Időpont: 2015. szeptember 14. hétfő, 11 óra
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Az Idősek Klubja jogszabályban meg-
határozott feladata: a saját otthonukban 
élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, 
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt 
szociális és mentális támogatásra szoruló, 
önmaguk ellátására részben képes szemé-
lyek részére biztosít lehetőséget a napköz-
beni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 
valamint az alapvető higiéniai szükséglete-
ik kielégítésére.

Az Idősek Klubja szolgáltatásai: 
– szabadidős programok szervezése (kár-

tyázás, TV nézés, DVD film vetítés, társas-
játékok, előadások szervezése, kulturális 
programok szervezése, felolvasás, stb.) az 
idősek mentális és egészségügyi állapotá-
nak megfelelően

– segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésé-

ben (mérőóra állás beolvasása, csekkek 
befizetése, hivatalos levelek megfogalma-
zásában segítségnyújtás, stb.)

– mentális gondozás (Kellemes, családias 
légkörre törekszünk. Célzott beszélgetések 
során segítünk egyéni, lelki problémák 
megoldásában. Támogatást nyújtunk csa-
ládi, baráti kapcsolatok fenntartásában.)

– alapvető higiéniai szükségletek bizto-
sítása (tisztálkodási lehetőség, ruhaneműk 
tisztításának, vasalásának biztosítása)

– egészségügyi ellátás (rendszeres vér-
nyomásmérés, vércukormérés, gyógysze-
rek kiíratása, kiváltásának segítése, szükség 
esetén orvosi előadások tartása)

Az intézmény központi elérhetősége, ahol 
a szolgáltatást igényelhetik és bővebb fel-
világosítást kérhetnek az Idősek Klubja 

szolgáltatásairól és igénybevételének mód-
járól:

Mélykút, Hunyadi u. 31
Tel:efon 77/460-175

Várjuk új tagok jelentkezését, hogy együtt, 
tartalmasan töltsük el a hétköznapokat!

Mélykút, 2015. július 29.

Deákné Traski Katalin
Gondozási Központ igazgató

TÁJÉKOZTATÓ AZ IDŐSEK KLUBJA 
SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

A Mozgáskorlátozottak 
Mélykúti Egyesületének tájé-

koztatója

AKADályMenteSSÉgI FelMÉrÉS
Értesítjük tisztelt Tagtársainkat, hogy el-

készítettük Mélykút Város középületeinek, 
közútjainak, járdáinak állapotfelmérését. A 
dokumentációt átadtuk az Önkormányzat 
illetékeseinek, hogy ezzel is elősegítsük a 
következő időszak ilyen jellegű beruházási 
munkálatait. A teljes dokumentum megte-
kinthető egyesületi irodánkban, valamint 
honlapunkon. 

(Honlap: www.mmemelykut.hu) 
További észrevételeket, javaslatokat a ha-

tékonyabb érdekképviselet miatt – névvel és 
címmel -  várjuk egyesületi irodánkban.

egÉSZSÉgMegŐrZŐ tOrnA
Értesítjük tisztelt Tagtársainkat, hogy 

szeptember 15-én (kedd) 17 órakor indul a 
gyógytorna, Csontos Ferenc tanár úr veze-
tésével, 10-es turnusokban kedden és pén-
tekenként 17 órától az Iskola tornatermé-
ben. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

gyÓgyMASSZÍrOZáS
Tájékoztatjuk Tagtársainkat és az érdek-

lődőket, hogy a gyógymasszírozás folyama-
tosan igénybe vehető. Időpont egyeztetés 
személyesen, vagy a 06-20/405-1876 tele-
fonszámon lehetséges.

KeDVeZMÉnyeS BÉrlet A 
MÓrAhAlMI erZSÉBet 
gyÓgyFÜrDŐBen 
Érvényes egyesületi tagkönyv felmuta-

tása mellett – 10 alkalomra szóló kedvez-
ményes bérlet váltható 8.500.- forintért, 
melyet hat hónap alatt lehet felhasználni 
egyéni odautazással.

ortopéDIaI SzakrenDeléS
A mélykúti Központi Orvosi rendelő-

ben ortopédiai szakrendelés lesz 2015. 
október 14-én (szerda) 14 órától. Az in-
gyenes rendelésen bárki részt vehet, aki 
gyógyászati segédeszközt szeretne felíratni. 
TAJ kártyáját mindenki vigye magával. Elő-
zetes időpontkérés ügyfélfogadási időben 
lehetséges!

gyÓgyáSZAtI SegÉDeSZKÖZ 
aDományok

Értesítjük tagtársainkat, hogy Balogh 
László vállalkozó és testvére Balogh Zsu-
zsanna, használt gyógyászati segédesz-
közöket ajánlott fel ingyenesen, rászoruló 
személyek részére. (kerekes járókeretek, 

szobai kerekesszékek, WC székek) Ez irá-
nyú igényeiket ügyfélfogadási időben vár-
juk egyesületi irodánkban.

egyeSÜletI KIránDuláS
Időpont: 2015. október 23. (péntek)
Program: Ópusztaszeri Nemzeti Történel-
mi Emlékpark (Feszty Körkép)
Indulás: reggel 8 órakor
Költség: tagoknak 1.000.- Ft/fő, kívülállók-
nak: 1.500.- Ft/fő (útiköltség)
Ópusztaszeri belépés: ingyenes!
Étkezés: önellátó
Jelentkezéseket október 8-ig várjuk!

elÉrhetŐSÉgeInK
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
Ügyfélfogadás: szerdán 14–17 és csütörtö-
kön 9-12 óráig
Telefon: 77/460-010
Mobil: 06-30/983-6384 (Szabó József) 
E-mail: univerholz@gmail.com
Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor) 
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu, 
www.facebook.com/mmemelykut

EGYESÜLETI HÍREK



5 2015. szeptember    Önkormányzati Tájékoztató   

Tisztelt Álláskereső!

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KÖZLEMÉNY!

KÖLTÖZIK A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Já-
noshalmi Járási Hivatalának Foglalkoztatási 
Osztálya nyílt napot tart 

2015.szeptember 24-én (csütörtökön) 
9 – 12 óra között 

Jánoshalma, Kölcsey utca 12. sz. alatt.

A nyílt napon igénybe vehető 
szolgáltatások:

Tájékoztatást lehet kérni az aktuális állás-
ajánlatokról.

Internetes álláskeresésben segítjük az ügy-
feleket, álláskeresési tanácsadást nyújtunk az 
eredményesebb álláskeresés érdekében.

A munkavállalást akadályozó tényezők feltá-
rásához nyújtunk munkavállalási tanácsadást.

Pályaválasztás előtt álló személyek, pálya-
választási és pályamódosítási tanácsadást is 
igénybe vehetnek. 

Megváltozott munkaképességű személyek, 
foglalkozási rehabilitációs tanácsadást kér-
hetnek.

Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Mű-
szaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya a 
jelenlegi 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. 
szám alatti ingatlanból átköltözik a 6000 
Kecskemét, Szent István krt. 19/A alatti 
épületbe. 

A Fogyasztóvédelmi Osztály telefonos 
elérhetősége 2015. augusztus. 5-ik nap-
jától a 76/795-710 számra változik.

A Fogyasztóvédelmi Osztály elektroni-
kus levelezési címe változatlanul 

fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu. 

A hatósági tanácsadó Iroda és rezsi-
pont a jövőben a 
6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A 
szám alatt kereshető fel személyesen, az 
eddig megszokott ügyfélfogadási rend sze-
rint:  hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 

    pénteken 8.00-14.00 óra 
    között.

Az átköltözés ideje alatt a Bács-Kiskun 
Megyei	 Kormányhivatal	 Műszaki	 Engedé-
lyezési	 és	 Fogyasztóvédelmi	 Főosztály	 Fo-
gyasztóvédelmi Osztály telefonon átmene-
tileg	nem	elérhető.

Megértésüket köszönjük!
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

jánoshalmi rendôrörs
indokolt eseteben  az alábbi telefon-

számon hívható éjjel-nappal: 
06-20/539-6499

démász telefonszámai
Általános kék szám (CALL CENTER)

06-40-82-22-82
Hibabejelentés: 06-40-82-20-00

Mérôállás bejelentése: 06-80-82-81-80

tÛzoltóság, mezôôrség
Elérhetősége: 06-70/457-5372, borsos balázs

tisztelt vállalkozók!
Lehetőség van vállalkozásaik, termékeik, 

szolgáltatásaik ingyenes bemutatására, reklá-
mozására Mélykút város hivatalos honlapján, 

a
www.melykut.hu weboldalon.. 

Amennyiben élni szeretnének ezzel a lehe-
tőséggel, kérem, a részletekkel kapcsolatban 

keressék Bényi Józsefet a 77/560-001-es 
telefonszámon.  
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bács-kiskun Megyei korMányhivatal
JánoshalMi Járási hivatala

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Az ügyfélfogadási idő minden osztályunknál megegyező:
hétfő: 800-1200 és 1300-1700
kedd: 800-1200
szerda: 800-1200 és 1300-1600
péntek: 800-1200

Földhivatali ügyfélfogadás
minden hétfőn 8-12 óra között

bács-kiskun Megyei korMányhivatal
JánoshalMi Járási hivatal

hatósági és gyáMügyi osztály
E-mail cím: 
hatosagigyam.janoshalma@bacsjaras.gov.hu

Szociális ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-271   Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: janoshalma@bacsjaras.gov.hu

gyámügyi ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.
Telefon: 06-77/610-335   Fax: 06-77/999-620

E-mail cím: 
gyam.janoshalma@bacsjaras.gov.hu

bács-kiskun Megyei korMányhivatal
JánoshalMi Járási hivatala

okMányirodai osztály
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-289    06-77/795-291
Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: 

okmany.janoshalma@bacsjaras.gov.hu

bács-kiskun Megyei korMányhivatal
JánoshalMi Járási hivatala

Foglalkoztatási osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12.
Telefon: 06-77/403-966 Fax: 06-77/999-622
E-mail cím: bacsmmkjanoshalma@bacsjaras.lab.hu

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI 
ÜGYFÉLFOGADÁSRÓL 

TÁJÉKOZTATÁS

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztálya a Jánoshalmi Járási Hivatal
felkérésére 2014 február hónaptól minden hónap második 

péntekén, 9:00 – 12:00 óráig személyes tanácsadással várta a 
Jánoshalmi Járás közigazgatási területén lakókat, 

a 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. szám alatt.

A kihelyezett ügyfélfogadás sajnos 2015. szeptember 
hónaptól technikai okok miatt szünetel. 

Ugyanakkor az ügyfelek tájékoztatása céljából figyelmébe aján-
lom ügyfélfogadási rendünket, mely az alábbiak szerint alakul:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
családtámogatási és társadalombiztosítási Főosztály
nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály 2.

Ügyfélfogadás:

Hétfőn   8.00 – 16.00 óráig
Keddtől – csütörtökig:  8.00 – 13.00 óráig
Pénteken:   8.00 – 12.00 óráig

elérhetőség:

Cím: 6500 Baja, Árpád tér 7.
Postacím: 1916 Budapest

E-mail: onyf_baja@onyf.hu
Tel: 79/524-950

Fax: 79/524-998

Baja, 2015-08-12. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Családtámogatási		és	Társadalombiztosítási	Főosztály

 Jánoshalmi Járási Hivatali 
elérhetőségek

Anyakönyvi hírek
Meghaltak:
1.Sári Mihály élt  78 évet
2.Sziráczki Ferencné 
   Viszmeg Mária élt  83 évet
3.Rasztik Márton élt  80 évet
4.Balla Imre élt   54 évet

házasságot kötöttek: 
Júliusban:
Busa Leila és Ledenyák Zoltán
Kalderás Zsuzsanna Mária 
és Selymesi Krisztián

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Mélykút város hivatalos honlapja a www.melykut.hu,
a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár a címen érhető el.www.konyvtarmelykut.hu
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FÖLDHIVATALI 
ÜGYFÉLFOGADÁS 

A BKMKH JÁNOSHALMI
JÁRÁSI HIVATALÁBAN

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalánál a kihelyezett földhivatali 

ügyfélfogadás 
2015. szeptember hónaptól kezdődően 

hetente, hétfőnként kerül megtartásra. 

Földhivatali ügyfélfogadás minden hétfőn 
8-12 óra között

Az ügyfeleket Jánoshalmán a Béke tér 1. sz. alatt a 24. sz. irodában 
várjuk.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

XIV. Bográcskirály főzőverseny
Nagycsaládosok	Mélykúti	Egyesülete
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MÉlyKÚtI nAPOK 2015.


