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Tisztelt Zsombói Polgárok!

Új nevet kapott megyénk

Hosszú, nehéz időszak áll mögöttünk, ami-
kor mindannyiunk élete és egészsége védelmé-
ben számos korlátozást kellett elviselnünk, sok 
új magatartási szabályt kellett betartanunk. E 
sorok írásakor úgy tudjuk, hogy a Kormány 
hamarosan dönt a veszélyhelyzet megszünte-
téséről. Ez azt jelenti, hogy életünk apránként 
visszatér a régi mederbe. Sokan fi gyelmeztet-
nek arra, hogy visszatérhet még a járvány. Ké-
rem, vegyék komolyan ezeket a fi gyelmezteté-
seket és továbbra is legyenek óvatosak. 

Tudomásom szerint Zsombón nem volt 
egyetlen regisztrált koronavírussal fertőzött 
beteg sem. Hatósági házi karanténba húsz-
nál több személy kényszerült azért, mert kül-
földről tért haza. A veszélyhelyzet ideje alatt 
végig azt észleltem, hogy a zsombói lakosok 
nagyon fegyelmezettek voltak, tartották egy-
mástól az elvárt távolságot, nyugodtan viselték 
a vásárlással kapcsolatos korlátozásokat. Idős 
lakosainkat segítettük gyógyszerkiváltásban, 
bevásárlásban. Ezúton is nagyon köszönöm az 
ebben közreműködő önkormányzati intézmé-
nyek dolgozóinak, különösen a Szociális Szol-
gáltató munkatársainak munkáját.

A tanév digitális tanrenddel ért véget, re-
méljük, hogy szeptemberben újra kinyithat az 
iskola. A nyári napközis táborokba már a meg-
szokott renddel várják tanulóikat. Az óvoda és 
a bölcsőde megnyitotta kapuit a kicsik előtt, 
nyáron sem zárnak be takarítási szünetre. Az 
óvoda augusztus 31-én egyetlen napon tart 
nevelés nélküli napot. Ezzel kívánjuk segíte-
ni a szülőket abban, hogy visszaállhassanak a 

munkába. A Közösségi Ház zárt térben egyelő-
re nem szervezhet programot és nem látogat-
ható, de június 15-től a könyvtári kölcsönzés 
működik.

Köszönöm az iskola, az óvoda, a bölcsőde, a 
Közösségi Ház, a Szociális Szolgáltató és a Pol-
gármesteri Hivatal vezetőinek és dolgozóinak 
helytállását a rendkívüli helyzetben. Köszö-
nöm a pedagógusok erőfeszítéseit a digitális 
oktatás megteremtésében, a többiek részvételét 
a lakosság ellátásában, a maszkok varrásában 
és kiosztásában, a lakosság ügyeinek zavarta-
lan intézésében.  

Sajnos a rendezvényekre vonatkozó tilal-
mak és az önkormányzat költségvetéséből 
történt jelentős elvonás miatt ebben az évben 
nem tarthatjuk meg a hagyományos falunapot. 
A közelmúltban bevezetett enyhébb szabályok 
azonban lehetővé teszik, hogy egy kisebb, sza-
badtéri rendezvénnyel ünnepeljük meg a ha-
gyományosan Péter-Pálkor kezdődő aratást, a 
legalapvetőbb élelmiszerünket, a kenyeret. A 
jelenlegi szabályok miatt zenés-táncos progra-
mot erre a napra nem tervezünk, de ha a sza-
bályok addig megváltoznak, alkalmazkodunk 
majd az új helyzethez. Az önkormányzat kép-
viselő-testülete szeretettel várja Önöket június 
27-én, szombaton 10 órától a Közösségi Ház 
udvarába és a piactérre. Arra kérem Önöket, a 
rendezvény teljes ideje alatt tartsanak egymás-
tól másfél méteres távolságot. 

    GYURIS ZSOLT

  POLGÁRMESTER

A trianoni békediktátum 100. évfordulóján, 2020. június 4-én, megyénk neve Csongrád-
Csanád megyére változott. Hivatali ügyintézés során, kérjük, hogy fi gyeljenek a helyes név-
használatra. 

A modern korban megyénk területén három önálló terület létezett: Csongrád, Csanád és 
Torontál megye, melyek a török időkben elpusztultak és csak a 18. században szerveződtek 
újjá. Területének jelentős része az egykori Csongrád és Csanád vármegyékből áll, Torontál 
megyének viszont csak egy nagyon kis része maradt Trianon után magyar terület. Az orszá-
gon belüli és a határainkon túli magyarok nemzeti összetartozásának erősítése volt a cél a 
névváltoztatással.
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Hírmondó
Zsombói

Kutak fennmaradásának 
engedélyeztetése

Igazgatási szünet a 
Polgármesteri 
Hivatalban

Tisztelt 
Ingatlantulajdonosok!

Sokan érdeklődnek a polgármesteri hivatalban a fúrt kutak 
engedélyeztetésével kapcsolatban, ezért összefoglalom a legfon-
tosabb tudnivalókat. 

Mint ismeretes, a kutak megépítéséhez, átalakításához, üze-
meltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. A 
vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően 
megvalósított vízi munka vagy vízilétesítmény (kutak) esetén 
az építtetőnek (tulajdonosnak) a vízügyi hatóságtól fennmara-
dási engedélyt kell kérnie. Az engedély megszerzésére szabott 
határidőt az Országgyűlés 2023. december 31-ig meghosz-
szabbította. E határidő elmulasztása esetén vízgazdálkodási 
bírság megfi zetésére kell kötelezni az érintett ügyfelet, kivéve, 
ha hitelt érdemlő módon igazolja, hogy a kutat 1996. július 1. 
napja előtt létesítették. Az engedélyezési eljárás illetékmentes. 
Az ügyintézési határidő 60 nap.

Jegyzői hatáskörbe tartozik az eljárás, amennyiben az alábbi 
feltételek együttesen fennállnak:

– a kút vízbázis védőterületet nem érintő ingatlanon van, 
– a vízkivétel nem haladja meg az 500 m3/év mennyiséget, 
– talajvíz vagy parti szűrésű víz felhasználásával működik, 
– épülettel (vagy annak építésére jogosító hatósági határo-

zattal, egyszerű bejelentéssel) rendelkező ingatlanon van, 
– magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a ház-

tartási igények kielégítését szolgálja, 
– nem gazdasági célú a vízigény.

A fenti feltételek bármelyikének hiánya vagy jogi személy tu-
lajdonos esetén a területi vízügyi hatóság folytatja le az eljá-
rást (Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
6728 Szeged, Napos út 4., +36-62 / 549-340). 

Jegyzői hatáskörbe tartozó eljárás esetén talajvízre, parti 
szűrésű vízre szűrőzött kúthoz kútfúrási jogosultsággal ren-
delkező szakembernek kell aláírnia a szükséges dokumentá-
ciót. A kútfúrási jogosultságot (ami legalább OKJ kútfúró vég-
zettség) minden esetben igazolni kell. Ásott kút esetén nem 
kell bevonni az eljárásba kútfúrási jogosultsággal rendelkező 
szakembert. Ebben az esetben elegendő a tulajdonosnak a ké-
relmet és a részét képező dokumentációt aláírásával hitelesítve 
benyújtania.

A kérelemhez minden esetben szükséges a kútról fényképet 
csatolni. Amennyiben több tulajdonosa, vagyonkezelője vagy 
tulajdoni lapra bejegyzett jogosultja van az ingatlannak, ahol a 
kút található, úgy minden jogosult közokiratba vagy teljes bizo-
nyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulását is csatolni kell 
a kérelemhez. 

A jegyzői vízgazdálkodási jogkörbe tartozó kút fennmara-
dása iránti kérelmet és az ahhoz szükséges iratokat Zsombó 
Nagyközség Jegyzőjének címezve, ügyfélfogadási időben szemé-
lyesen vagy postai úton kell eljuttatni a Zsombói Polgármesteri 
Hivatalba (6792 Zsombó, Alkotmány utca 3.). 

A kérelem minta a www.zsombo.hu oldalon megtalálható, 
valamint a polgármesteri hivatalban Mészáros Sándor műszaki 
ügyintézőtől személyesen átvehető ügyfélfogadási időben.

Amennyiben az engedély nélkül létrehozott kút vízgazdálko-
dási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez 
átalakítással sem szüntethető meg, a kérelem elutasítása mellett 
az építtetőt a létesítmény megszüntetésére kell kötelezni.

DR. SZIROMI MÁRTA

JEGYZŐ

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak sza-
badságolása és a hivatalban folyó kisebb átalakítás miatt 2020. 
június 27-31-ig igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatá-
si szünet alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart, ügyelet sem 
lesz. Halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben (születés és haláleset 
anyakönyvezése) ezen idő alatt a Forráskúti Polgármesteri Hi-
vatal anyakönyvvezetője jár el.  Kérem, hogy ügyeik intézését 
ennek fi gyelembevételével ütemezzék.

Megértésüket és türelmüket előre is köszönöm.

DR. SZIROMI MÁRTA

JEGYZŐ

Zsombó Nagyközség, mint a Dél-alföldi Térségi Hulladékgaz-
dálkodási Társulás tagja a KEOP 1.1.1/C/13-2013-0004 számú 
pályázat keretében 60 és 120 literes hulladékgyűjtő edényeket 
kapott. A gyűjtőedényeket minden ingatlantulajdonos, aki a 
heti hulladékgyűjtésben részt vesz, nincs tartozása és eddig még 
nem kapta meg, ingyenesen átveheti 2020. június 30-tól július 
2-ig 8-16 óra között az Önkormányzat udvarában a Zsombó, 
Alkotmány u. 3. szám alatt. Az átadás feltétele a legutóbbi befi -
zetés igazolása csekk vagy utalás esetén bankkivonat felmuta-
tásával. Amennyiben az időpont nem megfelelő, kérjük, hívja a 
06-70/489-5656-os számot. 

NÉGYFORRÁS NONPROFIT KFT.



 XVIII. évf. 10. szám – június    |   3

Közeleg a parlagfűszezon

Bölcsődei beiratkozás

Ahogy már a korábbi években megszokhatták, ezúton is fel-
hívjuk a fi gyelmüket a parlagfű elleni védekezésre.

Az ürömlevelű parlagfű ellen történő védekezés minden 
földhasználó, növénytermesztő és földtulajdonos – beleért-
ve a kiskertek tulajdonosait is – kötelező feladata.

A kifejlődött növények legintenzívebb növekedési időszaka 
júniusra esik, így a pollen okozta allergiás tünetek elkerülése 
érdekében a korai védekezés (pl: kaszálás) különösen fontos.

A földhasználó köteles minden év június 30. napjáig az in-
gatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megaka-
dályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig, azaz október 31-ig folyamatosan fenntartani. 

A parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban helyszíni ellen-
őrzést hivatalból vagy bejelentés alapján külterületen az ingat-
lanügyi hatóság, belterületen a jegyző végzi. 

Amennyiben a földhasználó a gyommentesítési kötelezettsé-
gének nem tett eleget, külterületen az ingatlanügyi hatóság a 
bizonyítási eszközöket további intézkedésre megküldi a Csong-
rád-Csanád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Osztályának.

A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén külterüle-
ten a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Növény- és Ta-
lajvédelmi Osztály területi szerve, belterületen a jegyző rendeli 
el a közérdekű védekezést. A parlagfű elleni védekezést elren-
delő határozatot hirdetmény útján is lehet közölni. A határozat 
fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság az érin-
tett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvé-
gezheti. A közérdekű védekezést a hatóság az ott tartózkodó 
személyek akarata ellenére is megtarthatja, illetve elvégezhe-
ti. Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Csongrád-
Csanád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Osztályának növényvédelmi bírságot kell kiszabnia azzal 
szemben, aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét 
elmulasztja. A bírság a parlagfűvel fertőzött terület mé-
retétől és a parlagfűvel való felületi borítottság mértékétől 
függően, bel- és külterületen egyaránt, 5 millió forintig 
terjedhet.

Kérem a Tisztelt Lakosokat, rendszeres fűnyírással, ka-
szálással előzzék meg a parlagfű virágzását, segítsék ezzel 
allergiás embertársaink közérzetének javítását, mindannyiunk 
egészségének megóvását.

Vonatkozó jogszabályok:
• az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 

évi XLVI. törvény; 
• a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, va-

lamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei 
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 
szóló 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet;

• az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszá-
mításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 
31.) Korm. rendelet.

DR. SZIROMI MÁRTA

JEGYZŐ

Bölcsődei beiratkozás időpontja a 
2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan  
2020. június 15- július 3 között lesz. 

Jelentkezéssel kapcsolatos ügyinté-
zés helyszíne a Zsombói Bóbita Bölcsőde 
(6792 Zsombó, Béke utca 4.), ügyintézés ide-
je minden nap  9-17 óráig.

Jelentkezési lap átvehető a bölcsődében, 
vagy a WWW.zsombo.hu honlapon  megta-
lálható.

A jelentkezési laphoz csatolandó doku-
mentumok:

• gyermek lakcímkártyája és együtt élő 
szülők esetében mindkét szülő lakcím-
kártyája, vagy egyedülálló szülő eseté-
ben az ő lakcímkártyája

• gyermek születési anyakönyvi kivonat 
másolata

• gyermek társadalombiztosítási 
azonosítójelet tartalmazó igazolvány 
másolata

• mindkét szülőtől a munkáltató iga-
zolása a munkába állás időpontjáról 

és a munkavégzés napi időtartamáról 
(4,6,8rás munkavégzés)

• egyedülálló szülő esetében a válásról 
hozott bírósági végzés másolata és 
/ vagy a gyermekelhelyezést rögzítő 
gyámhivatali határozat, egyéb esetek-
ben a gyámhatóság által kibocsátott 
gyám-, illetve gondnokkirendelő hatá-
rozat

• egyetemi, főiskolai hallgató esetén hall-
gatói jogviszony igazolás 

• a gyermek házi gyermekorvosának iga-
zolása arra vonatkozóan, hogy a gyer-
mek egészségi állapota alapján bölcső-
dében gondozható

Tel.: 06/20-352-12-12
e-mail: bolcsode@zsombo.hu

Zsombó, 2020-05-19   
 

RÁCZNÉ HORVÁTH HENRIETTA

 BÖLCSŐDEVEZETŐ
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Hírmondó
Zsombói

Nem mindennapi ballagás egy nem 
mindennapi évfolyammal

A járványügyre való tekintettel és a kormányzati tájékozta-
tásnak megfelelően iskolánk nem a hagyományos módon bú-
csúztatta végzőseit június 13-án.

31 nyolcadikos diákunk ballagási menete nem a József Atti-
la Közösségi Ház és Könyvtár nagytermébe, hanem a tornate-
rembe vezetett, ahol Gyuris Zsolt polgármester úr köszöntötte 
a diákokat. Pálmai Péter igazgató úr, Dobóné Veres Renáta és 
Zsemlye Ágnes osztályfőnökök beszédeikben az osztályok vic-
ces, kedves történeteit elevenítették fel.

Átadásra kerültek a Kós Károly-emlékérmek és a Szent Imre-
díj is. A rekordok arra valók, hogy megdöntsék őket: az évfolyam 
rendkívüliségét az is bizonyítja, hogy a 2008-ban kiadott emlék-
érmek számát idén meghaladtuk.

Ünnepségünk végén – meglepetésre – igazgató úr a Mozart 
című musical egyik betétdalát, az Árnyékdalt énekelte el a gye-
rekeknek.

A vírus elleni védekezés jegyében a következő óvintézkedé-
sek kerültek bevezetésre:

– Az ünnepségre csak a diákokkal egy háztartásban élő, 65 
év alatti vendégek érkezhettek, akik az elmúlt két héten 
nem jártak külföldön.

– A ballagó menet során a diákok maszkot viseltek (külön 
erre az alkalomra készültek maszkok az iskola logójával).

– Kézfertőtlenítő automata állt a vendégek rendelkezésére.
– A hetedik osztályos tanulók tarisznyaátadója elmaradt, a 

ballagási ajándékok a tanulók padjára előre ki voltak ké-
szítve.

– A hetedikes szülők egy-egy szál virágot rendeltek a balla-
góknak, így a rokonok virágátadója is elmaradt.

Reméljük, a szükséges óvintézkedések miatt átszervezett 
ballagó ünnepségünk mindezek ellenére maradandó és szép él-
mény marad a gyerekeknek.

A SZIKAI NEVELŐTESTÜLETE
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Újraindult az 
egészségügyi 
ellátás

Június 15-étől, hétfőtől, valamennyi egészségügyi ellátás 
korlátozás nélkül elvégezhető a járványellenes készültség fenn-
tartása mellett – jelentette be az emberi erőforrások minisztere 
pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

Kásler Miklós elmondta: ez a kórházak esetében azt jelenti, 
hogy a koronavírus-fertőzöttek ellátására korábban elkülönített 
ágyak 80 százalékát újra az egyéb gyógyítás szolgálatába lehet 
állítani, 20 százalékot azonban továbbra is a covid-betegek ellá-
tására kell fenntartani.

A járóbeteg- és az alapellátás esetében is időkorlátozás nélkül 
újraindulhatnak az ellátások hétfőtől, tehát megszűnik az órán-
ként négy beteg ellátását előíró rendelet – ismertette a miniszter.

Továbbra is telefonon kell időpontot kérni, az egészségügyi 
ellátó intézményekben el kell végezni a pre-triázst, a gyanús 
betegeket pedig pcr-teszttel kell kontrollálni, és segíteni kell a 
diagnózishoz jutást – hívta fel a fi gyelmet.

Kásler Miklós közölte azt is: amint a parlament feloldja a ve-
szélyhelyzetet, az egészségügyi dolgozók ugyanúgy utazhatnak 
külföldre, mint a többi magyar állampolgár.

A miniszter felidézte, hogy a járványveszély csökkenésé-
vel négy lépcsőben, kéthetes periódusokban indították újra az 
egészségügyi ellátást.

Kérdésre válaszolva elmondta, az elhalasztott beavatkozások 
miatti lemaradását nagyjából két hónap alatt tudja behozni a 
magyar egészségügy.

(MTI)

Kormányablak-busz 
ügyfélfogadás 
Zsombón

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal megszüntette a 
települési ügysegéd helyi ügyfélfogadását, de az ügyfelek kényel-
me érdekében havonta egyszer, minden hónap harmadik hétfő-
jén 11:30 és 14:00 óra között Zsombóra érkezik a kormányab-
lak-busz. Az ügyfélfogadás a Zsombói Polgármesteri Hivatal és 
a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár között található téren 
lesz majd elérhető. A kormányablak-buszban intézhető ügyek:

– személyazonosító igazolvány ügyintézése;
– lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézése;
– útlevél ügyintézése;
– vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézés;
– NEK adatlap igénylése;
– Rendelkezési Nyilvántartás regisztráció;
– ügyfélkapu-regisztráció;
– elveszett, eltulajdonított, megrongálódott személyi okmá-

nyok pótlása és cseréje;
– szociális ellátások (korábban a települési ügysegédnél in-

tézett ügyek).

Háztartási varrógépek javítása, 
szervizelése.

6791 Szeged- Kiskundorozsma Bölcs u. 34
70/ 466-12-65
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