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Polgármesteri tájékoztató
Kedves Zsombóiak!

A karácsony és az új év közeledtével kívánok – a képviselő-
társaim és a magam nevében - minden Zsombóinak áldott ad-
ventet és karácsonyt, nyugalmas, vírusmentes és eredményes új 
évet! Külön köszönöm az idén először a templomkertben meg-
rendezésre kerülő advent szervezésében résztvevő sok kollégá-
nak és önkéntesnek, az önkormányzati és egyházi intézmények-
nek a munkát. Köszönöm az együttműködést a plébános úrnak 
és a zsombói egyházközségnek. Bár a nevek említése mindig 
veszélyes, mert mindenkit nem lehet kiemelni, de elévülhe-
tetlen érdemei voltak Kiss Péter alpolgármesternek és Angyal 
Áron megbízott Közösségi Ház vezetőnek a rendezvény létrejöt-
tében. Külön köszönöm a Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok 
Egyesülete korábbi vezetőjének, Gyuris Lászlónak és az egye-
sület vezetőjének, Gyuris Jánosnénak, az egyesület tagságának 
a támogatását, amelyből a Béke utcai díszvilágítás megvalósult.

Ezen tájékoztatómban beruházásainkra szeretném a tisztelt 
figyelmüket ráirányítani. 

– Gyalogátkelő hely kialakítása az Andrássy út Béke utca 
kereszteződésében: A két gyalogátkelő fizikai kialakítása meg-
történt, a tartós festés elkészítésére várnunk kellett, de a megfe-
lelő hőmérséklet eljötte után elkészült az Andrássy úton a Béke 
utca csomópontban. A Béke utcát keresztező gyalogátkelő fel-
festése nem történt meg, mert a szakemberek javaslata szerint 
először újra kell aszfaltozni a Béke utca útcsatlakozását – amit 
az idő azóta igazolt is - az egységes burkolat és a megfelelő víz-
lefolyás biztosítása miatt. Erre keressük a legmegfelelőbb meg-
oldást. Utána pedig elkészülhet a festés is.  

– Csapadékvíz elvezető rendszer bővítése és víztározó 
építésére irányuló közbeszerzési eljárás az év elején eredmé-
nyesen zárult. Akkor még úgy tudtuk, hogy néhány héten belül 
megköthetjük a kivitelezési szerződést, és elkezdődhet a munka. 
Sajnos a Magyar Államkincstár közbeszerzési auditjának (utó-
ellenőrzés) végletekig történő elhúzódása miatt a kivitelezési 
szerződést csak feltételesen tudtuk megkötni, ami a közbeszer-
zési határidők miatt szükségszerű is volt. A szerződés csak az 
audit lezáródása után lépett hatályba, így a munkaterületet is 
csak akkor tudtuk a kivitelezőnek átadni. Közben bejelentésre a 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága (KNPI) védett növénye-
ket talált a területen, amitől szükségessé vált a víztározó átterve-
zése és a módosítás engedélyeztetése. Ez meg is történt a KNPI 
iránymutatása alapján. A víztározó építése a nyáron megkezdő-
dött és a végéhez közeledik. Közben az ősszel elindult a kiépített 
belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bővítése, átépítése. A 
projekt 200 millió Ft-ból, 100% támogatással valósul meg. A ki-
vitelezőnek 50%-os készültséget igazolt eddig a műszaki ellenőr 
a csatornarendszer fejlesztésében, illetve a tározó építésében is.

A projektben megépül egy víztározó a Dorozsma-majsai 
főcsatorna mellett a Bordányi úttól a Nagyerdő irányában, va-
lamint kb. 1 km nyílt és zárt csatornarendszer az Alkotmány 
utcán a Szociális Szolgáltató Központtól az Újhelyi utcáig zárt 
(föld alatti), az Újhelyi utcán az Alkotmány utcától a Radnóti 
utcáig a páros oldalon nyílt szelvényű vízelvezető, az Andrássy 
út páratlan oldalán a meglévő zárt csapadékvíz elvezető helyén 
mélyebben készül új zárt szakasz a Bordányi úttól a Rákosi Jenő 
utcáig, majd ehhez kapcsolódóan a Rákosi Jenő utca páratlan 
oldalán a Móra utcáig nyílt szelvényű vízelvezető készül (kivéve 
a COOP áruházzal szemben, ahol zárt lesz a parkolás javítása 
érdekében), ehhez kapcsolódóan a Móra utcán a piactól a foci-

pálya bejáratáig többségében a páros oldalon, a jelenlegi nyom-
vonalon épül nyíl szelvényű csapadékvíz elvezető, az Andrássy 
út páros oldalán a 48. számtól a Gárdonyi utcáig a kerékpárút 
mellett zárt csapadékvíz-elvezető, a Gárdonyi utca páros olda-
lán a meglévő nyomvonalon a 6. számig nyílt vízelvezető készül 
és zárt átkötés a 3. szám előtti meglévő földmedrű árokig.

Van, akiben felmerült már a kérdés, hogy miért is szüksé-
ges ez a beruházás. Egy település életében sajnos előfordulnak 
nehéz időszakok. Ilyen például a szokásostól eltérő, nagyobb 
mennyiségű csapadék egy rövid időszakban, amikor belvíz ala-
kulhat ki az ilyen sík területen, mint Zsombó. A fiatalabbak 3-4 
ilyenre is emlékezhetnek, az idősebbek többre is. Amikor belvíz 
van, hírtelen árkokat szoktak ásni, szivattyúznak, hogy elveze-
tésre kerüljön a felesleges víz. Ezek szükségszerű, de nem végle-
ges megoldások szoktak lenni. Ami véglegesen megoldja ezt az 
életminőséget és vagyonbiztonságot veszélyeztető problémát, az 
a szakemberek által előre megtervezett, engedélyezett és kivite-
lezett csapadékvíz elvezető rendszer. Az ilyen rendszerek kiépí-
tésének további előnye a megfelelő méretezésen, szintezésen túl, 
hogy nagymértékben javítja a település esztétikai megjelenését, 
a csatornák karbantarthatóságát és még balesetveszélyt is csök-
kent helyenként. Ilyen hely például az Alkotmány utcán van, 
ahol az út és a járda közötti szűk hely miatt zárttá kellett tenni 
a mindig beomló járdalappal burkolt, ideiglenes vízelvezető ár-
kot, amelynek a szintje sem volt elég mély ahhoz, hogy az Új-
helyi utca mély pontjáról gravitációsan el tudja vezetni a vizet.

Szóval a beruházás zajlik, annak ellenére, hogy van néhány 
zsombói lakos, aki mindent elkövet, hogy meghiúsítsa ezt a tele-
pülés számára fontos beruházást. Minden lehetséges hatóságot 
megkeres, gáncsoskodik, rengeteg plusz munkát okozva a kü-
lönböző hatóságoknak, kollégáimnak, a műszaki ellenőrnek a 
kivitelezőnek. Ez a kedvünket természetesen nem szegi. Abban 
biztos vagyok, hogy ez az ország egyik, de lehet, hogy a legjob-
ban ellenőrzött beruházása.

– Zsombói Bóbita Bölcsőde bővítése év végén lezárul. A 
bölcsődei férőhelyek száma 52-re nőtt, év elején indul a negye-
dik csoport is. A beruházáshoz a Magyar Államtól kapott támo-
gatás: 35.352.101 Ft, Önerő: 1.860.637 Ft. (támogatás mértéke: 
95%) A fejlesztéssel megvalósult egy új csoportszoba kialakí-
tása, fejlesztő szoba, sószoba áthelyezése, kisgyermekgondozói 
szoba és raktárhelyiség kialakítása a tetőtérben, játszóudvar 
bővítés, parkolóhelyek kialakítása, meglévő napelem rendszer 
bővítése. A beruházásból eszközbeszerzés is megvalósul: 12 főre 
csoportszobai kellékek (gyermek szék, kanapé, étkezőasztal, ét-
keztetés eszközei, fektető, öltözőszekrény, térelválasztó, textíli-
ák, szőnyeg, bel- és kültéri gyermekjátékok) továbbá gondozói 
asztal, porszívó, mosógép, szárítógép, mosogatógép. A projekt 
kivitelezés része és az eszközbeszerzések egy játék kivételével 
lezárultak, ami év végéig várható.

Örömhír a Zsombói Bóbita Bölcsődével kapcsolatban, hogy 
10 éve működik, amelyről külön cikkben is megemlékeztünk.

– Településközpont fejlesztése Zsombón úgynevezett 
LEADER pályázatból valósul meg 17.935.000 Ft-ból (a támo-
gatás: 12.397.500 Ft, önerő: 5.537.500 Ft). Célja: településköz-
ponti fejlesztés, mely magában foglalja a község szívében levő 
tér parkosítását, térburkolattal való ellátását, a polgármesteri 
hivatal akadálymentesítését, új bejárat kialakítását, továbbá a 
közösségi funkciókat ellátó intézmények (Közösségi Ház, Egész-
ségház, gyógyszertár, posta) előtti parkolási lehetőségek, kultu-
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rált gyalogos és kerékpáros megközelítés biztosítását, ezáltal a 
közösségi élet feltételeinek javítását is. Fontos szempont a tele-
pülésközpont esztétikai látványának javítása, melynek lakossági 
közérzetjavító szerepe nem elhanyagolható. A beruházás a vége 
felé közeleg, a hivatal előtti pergola készül és a padok, szemete-
sek kihelyezése is megtörténik rövidesen.

– Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése a 
Területi Operatív Program (továbbiakban TOP) 49.933.350 Ft-
os (elvileg 100%-os támogatásával) valósult meg. Azért elvileg, 
mert a beruházás többe került elsősorban a pályázat benyújtá-
sától a megvalósításig eltelt idő alatti áremelkedések miatt. A 
hiányzó 21.902.530 Ft forrásra az önkormányzat hitelt vett fel, 
amelynek nagy részére 14.979.999 Ft forrás kiegészítési támoga-
tást kaptunk, így a hitel nagy részének előtörlesztése megtörtént. 

– Parkerdő fejlesztésére 20.099.997 Ft-ot nyertünk 100%-
os támogatási intenzitással. A projekt célja a meglévő növény-
zet egy részének megtartásával és növénymegújulással (fák, 
cserjék) együtt a település arculatának és lakóbarát funkcióinak 
megújítása, kibővítése. 

A kialakítandó pihenőpark műszaki tartalma: 30 m2-es ki-
emelt fa terasz, fa pergola, öntözőrendszer kiépítése. A területen 
évelő növények, fák, cserjék kerülnek elhelyezésre ágyásszegély-
lyel. Elhelyezésre kerül a területen 1 db átalakított lakókocsi kö-
zösségi tér funkcióval. Kialakításra kerül 2 db ivókút, továbbá 
elhelyezésre kerülnek utcabútorok (lócák, padok, szemetesek) 
és madárodú.

Az erdőművelés alóli kivonás megtörtént, jelenleg a projekt 
megvalósításához szükséges eszközök beszerzésének folyamata 
zajlik, többsége már meg is érkezett, valamint a földmérő kijelöli 
a terv szerinti utak, objektumok helyét, majd erdész meghatá-
rozza a kivágandó fákat az elültetendő fák és a meglévő faállo-
mány függvényében. Ezt követően jöhet a favágás, az öntözés és 
az eszközök telepítése és a faültetés. 

– Agrárlogisztikai központ szintén a TOP keretében kerül 
megvalósításra 130.000.000 Ft-ból 100%-os támogatással. A be-
ruházás még előkészítési szakaszban van, a közbeszerzés lefoly-
tatása következik.

– Gárdonyi Géza utca felújítására nyert az önkormányzat 
a Magyar Falu Programban (MFP-ben) 29.994.924 Ft-ot, a tá-
mogatás mértéke: 100%. A kivitelezés megkezdésével várnunk 
kellett a csapadékvíz-beruházás elindulásával az Arany János 
utcai kereszteződésnél lévő műtárgy megépítéséig, ami már el-
készült. A beszerzés, a kivitelezési szerződés megkötése lezajlott. 
Az időjárás függvényében vagy idén, vagy tavasszal készül el a 
munka. Az Andrássy utcai csomóponttól elkészült 50m-es sza-
kasz folytatásaként, a Deák Ferenc utcai csomópontig mintegy 
661 m hosszúságban az utca teljes szélességében új 5 cm-es asz-
falt kopóréteggel újul meg. 

– Móricz Zsigmond utca és az Andrássy utat az Alkony 
utcával összekötő út felújítása

A tervek szerint a Móricz Zsigmond utcának, mint a telepü-
lés belterületének egyik legforgalmasabb, főúttal párhuzamos 
összekötő utcájának a Kodály Zoltán utca – Móricz Zsigmond 
utca 19. szám közötti 294 m hosszú és 3,1 m széles szakasza, 
valamint a Zsombó 64 hrsz-ú belterületi út 3,1 m széles, 88 m 
hosszú szakasza újul meg a Belügyminisztérium 15.111.604 Ft-
os támogatásával 5.037.201 Ft önerővel jövő tavasszal. A kiviteli 
szerződés itt is megkötésre került. 

– Kisbuszt is nyertünk az MFP-ben 14.999.998 Ft értékben, 
a támogatás intenzitása: 100%. A pályázat keretein belül elnyert 
Mercedes Vito Tourer PRO 114 CDI FWD gépjármű felszerelt-

sége tartalmazza a pályázatban kötelezően elvárt tartozékokat: 
Elektronikus kerekesszék szállításra alkalmas 4 plusz 3 pontos 
rögzítési rendszer és a feljutáshoz szükséges rámpa. A jármű be-
szerzése a nyáron megtörtént.

– Ravatalozó építésére nyert az önkormányzat az MFP-ben 
29 999 998 Ft-ot, 100% támogatási intenzitással. Ez egy nagyon 
sokak által régen várt jó hír. Egy kicsit üröm az örömben, hogy 
a maximális pályázati összeg elnyerése is kevés a megtervezett 
teljes ravatalozó megépítéséhez. Azt a pályázat benyújtásakor 
is tudtuk, hogy a maximális támogatást ki kell egészíteni saját 
forrással, ezért két ütemre bontottuk a beruházást. Az indika-
tív ajánlatok beérkezését követően derült ki, hogy az építőipari 
árváltozások miatt, a mindkét ütemre vonatkoztatva több mint 
30 millió Ft hiányzik a teljes ravatalozó megépítéséhez. Ehhez 
keressük a további forrásokat, és ezek rendelkezésre állásakor 
tudjuk elkezdeni a beruházást.

– Zsombón helyi termelői piac kialakítására nyert önkor-
mányzatunk a Vidékfejlesztési Programban 100.000.000 Ft-ot 
(90%), amely 11.111.111 Ft (10%) önerővel egészül ki.

A projekt megvalósításának helyszíne a jelenlegi piactérként 
funkcionáló nyitott épület háta mögötti terület, ahol 119 m2 
alapterületű épület, kerékpártároló, ládamosó helyiség is kiala-
kításra kerül. A jelenlegi és a tervezett épület összeköttetéséről 
egy fedett közlekedő gondoskodna. A tervezett piac előtt Móra 
Ferenc utcán parkoló és járda fejlesztése is megvalósul.

– Belterületi közterület karbantartó eszközök beszerzé-
sére nyert önkormányzatunk a MFP-ben 14.999.999 Ft-ot (Tá-
mogatási intenzitás: 100%)

A projekt keretében beszerzésre kerül a település belterüle-
tén található közterületek karbantartására és kezelésére 1 db 
traktort, 1 db seprőgép, 1 db gödörfúrógép és 1 db sószóró. Az 
elnyert pénzből az eszközök megrendelése megtörtént a leszállí-
tása részben megvalósult.

– Közterületi játszóterek korszerűsítésére szintén az 
MFP-ben nyert önkormányzatunk 4.237.355 Ft-ot. (Támogatási 
intenzitás: 100%)

Zsombó belterületén 2 db közterületi helyszínen történik a 
fejlesztés. A Zetkó József Szabadidőközpont területén találha-
tó játszótéren a meglévő eszközök mellé telepítésre kerül 6 db 
új játszótéri eszköz. A másik helyszínen a településközpontban 
– az iskola és a bölcsőde között felújításra kerül 1 db meglevő 
játszótéri eszköz, a kötélpiramis. Az új eszközök telepítése meg-
történt, a kötélpiramis felújítása még várat magára, mert az idő-
közben bekövetkezett további állagromlás és az árak változása 
miatt a kivitelező már nem javasolja a felújítást. Az új eszköz 
beszerzése jelentős többletforrást igényel, ezért még keressük a 
további potenciális kivitelezőket a munkára. Döntés februárban 
várható.

– Polgárőrautó a Zsombói Polgárőröknek. Ugyan nem az 
önkormányzat pályázata, de segítettünk a adminisztrációban és 
anyagilag a létrejöttét, ezért fontosnak tartom erről is tájékoztat-
ni a Tisztelt Olvasót, tekintettel arra, hogy az előző évtizedekben 
prioritást élvezett a közbiztonság javítása és fenntartása.

A Polgárőr Egyesület a Magyar Falu Programban pályázott 
és nyert 5.000.000 Ft támogatást, amelyet saját forrással és az 
önkormányzat 1.000.000 Ft támogatásával kiegészítve megvá-
sárlásra került egy Suzuki Vitara 1,4 GL +4WD típusú gépjár-
mű. Már nagyon időszerű volt a gépjármű csere, a régi Suzuki 
elavultsága miatt. A régi Suzuki értékesítését követően az eladási 
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árát (400.000 Ft) visszajuttatja az egyesület az önkormányzat-
nak.

– Az Arany János, Vörösmarty Mihály és Kölcsey Ferenc 
utcák felújítására a MFP-be benyújtott 40 millió Ft-os pályáza-
tunk sajnos idén nem nyert támogatást.

– Külterületi helyi közutak fejlesztésére pályázott ön-
kormányzatunk a Vidékfejlesztési Programban 299.999.999 Ft 
(95%) támogatásra, amelyhez pozitív elbírálás esetén 15.789.474 
Ft önerőre lesz szükség (5%).

A „Zsombó külterületi útfejlesztés” című projekt javaslatban 
településünk legforgalmasabb külterületi útjai közül 3 különbö-
ző útszakasz szilárd útburkolatának kialakítása tervezett, a kül-
területen élők és gazdálkodók életminőségének és gazdálkodási 
feltételeinek javítására érdekében. A Zsombói, Dózsa dűlő I. sza-
kasza (0153/41 hrsz.), a Dózsa dűlő II. szakasza (0163/1 hrsz.), 
és a Lápastó - Ménesjárás dűlő (034 és 017 hrsz.) összesen meg-
közelítőleg kettő és fél km hosszan kapna aszfalt burkolatot.

– Zártkerti útfelújításra pályáztunk a Zártkerti Program-
ban.

Lakossági megkeresés érkezett sok aláírással az önkormány-
zathoz a Szatymazi út melletti kiskertek útjainak fejlesztésére. 
Az önkormányzat 20.666.999 Ft-ra pályázott, amely 100% tá-
mogatási intenzitású, tehát önerő nélküli pályázat. A pályázat-
ban az érintett utcák megközelítését szolgáló, és száraz időszak-
ban rendkívül rossz állapotú Diófa utcán makadám út készülhet 
400m hosszban, csapadékvíz elvezetéssel, valamit egy önkor-
mányzati terület vadhálóval történő körbe kerítése. A pályázatot 
formai okból elutasították, amely ellen kifogással éltünk, tekint-
ve hogy a hivatkozott elutasítási ok szerintünk nem helytálló, a 
pályázatkezelő szervezet által jelzett formai hiba nincs, azt tar-
talmazza a pályázat. Bízunk a kedvező elbírálásban.

– A Szociális Szolgáltató udvarának fásításáról a Nem-
zeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ, Fásítási prog-
ramjáról, a sikeres faültetésről az előző Hírmondóban külön 
cikkben beszámoltunk.

– Településfásítási Program 2021
A településfásítás során a meglévő és meghatározott meny-

nyiségű fafajtákra jelentkezhettek versenyszerűen az önkor-
mányzatok. Önkormányzatunk a Gárdonyi Géza és a Móricz 
Zsigmond utcák egy-egy szakaszára pályázott facsemetékre. Az 
igénybejelentést kezelő felületen a Csongrád-Csanád megyeiek 
technikai probléma miatt nem tudták leadni az igényüket idő-
ben. A tervezett 8 db Amerikai hárs és 22 Díszalmafa igénylése 
csak részben sikerült. A 22 db Díszalmafa helyett, a kevés meg-
maradt fajta közül, a kisebb növésű Szivarfa igénylése történt 
meg. A 8 db Amerikai hárs igénylése sikerült. A kényszerűség-
ből igényelt szivarfa helyett a szakértő által javasolt díszalmafa 
cserére vonatkozó kérelmünk elbírálás alatt van, ez tavasszal 
várható.

Természetesen a felsorolás nem teljes körű, igyekeztem a 
közérdeklődésre számot tartó fontosabb ügyekről tájékoztatást 
adni.

Még egyszer áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok! 
Gyuris Zsolt

polGármester

Tájékoztatás a 
képviselő-testület 
munkájáról

Igazgatási szünet 
a polgármesteri 
hivatalban

Legutóbbi tájékoztatásom óta a képviselő-testület 2021. nov-
ember 29-én tartott munkaterv szerinti ülést, ahol a következő 
kérdéseket tárgyalta:

A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslatára elfo-
gadta a 2021. évi költségvetés 2. módosítását. A költségvetés 
módosítására a központi költségvetésből kapott pótlólagos tá-
mogatások, a képviselő-testület döntései, a kiutalt pályázati tá-
mogatások, valamint az átruházott polgármesteri hatáskörben 
hozott döntések miatt került sor.

A képviselő-testületnek minden év végén felülvizsgálja a 
következő évi szolgáltatási díjakat. A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy 2022. január 1-től nem emel bérleti és szolgálta-
tási díjat. 

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat megbízásá-
ból eljáró belső ellenőr 2022. évi ellenőrzési tervét. A belső 
ellenőr szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzést végez az ön-
kormányzatnál és intézményeinél, támogatva a jogszabályoknak 
megfelelő és hatékony munkavégzést. A jövő évben a belső el-
lenőr a helyi adókkal kapcsolatos nyilvántartásokat, a megbízási 
és vállalkozási szerződéseket, kötelezettségvállalásokat és a böl-
csőde gazdálkodását ellenőrzi majd. 

A Medicopter Alapítvány életmentő eszközök beszerzésére 
kért anyagi támogatást az önkormányzattól. A képviselő-testü-
let az önkormányzat szűkös anyagi lehetőségei miatt nem támo-
gatta a kérést.

A képviselő-testület a József Attila Közösségi Ház és 
Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálására szakértelem-
mel is rendelkező bíráló bizottságot alakított. A bizottság fogja 
meghallgatni a jelölteket, értékelni a pályázatukat és javaslatot 
tenni a képviselő-testületnek.

 dr. sZiromi márta

jeGyZő

Emlékeztetem Önöket, hogy a Zsombói Polgármesteri Hiva-
tal 2021. december 27-től december 31-ig igazgatási szünet 
miatt zárva tart, ügyeletet sem tart. Kizárólag halaszthatatlan 
anyakönyvi ügyekben (születés és haláleset anyakönyvezése) 
ezen idő alatt munkaidőben a +36 20 495 3794-es telefonszám 
hívható. 

Kérem, ha a 2022. január 3-án lejáró kifüggesztéseknél elővá-
sárlási jogukkal szeretnének élni vagy egyéb előrelátható ügyeik 
intézését legkésőbb december 23-ig ütemezzék.

Megértésüket és türelmüket előre is köszönöm.
dr. sZiromi márta 

jeGyZő
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A falugazdász tájékoztatója
Tisztelt Termelők!

A koronavírus járvány miatt jelenleg az ügyfélfogadás a 
korlátozó intézkedések alapján a megszokott rendben zajlik. 
de továbbra is érvényben maradnak vírus terjedését megelőző 
rendelkezések: arcmaszk és kézfertőtlenítő használata kötelező , 
egymástól legalább másfél méter távolságtartás kötelező, emiatt 
a létszám korlátozása lesz az ügyfélvárakozóban. A kis alapterü-
letű ügyfélvárakozó helyiségek és a téli időjárás miatt az ügyin-
tézés telefonos időpont-egyeztetés alapján fog történni

A személyes jelenlétet nem igénylő ügyintézésre továbbra is 
lehetőség van, ezért célszerű a telefonos egyeztetés. 

A 2021. évi Egységes kérelmekkel kapcsolatos tudnivalók: 
A kérelmek helyszíni ellenőrzése a területen általában befeje-

ződött,  a támogatási előlegek kifizetése folyamatos. Az előzetes 
információk alapján az előlegek utalása december 21-ig még 
lehetséges , ezután az év végi leállást követően 2022. január kö-
zepétől kezdik meg ismét a kifizetéseket.

Az Őstermelők Családi Gazdaságának adategyeztetésével 
kapcsolatos információk.

Mint ismeretes , az új törvényi szabályozással megszűnt az 
őstermelői igazolvány, ezáltal megszűnt az őstermelői igazol-
vány érvényesítésével és a betétlap érvényesítéssel kapcsolatos 
tennivaló. Helyette az őstermelői nyilvántartás lép életbe.

Minden őstermelő, a közös igazolványon szereplő tagok is, 
akik 2020 december 31-én hatályos igazolvánnyal rendelkez-
tek (a 2020.12.31-én lejáró őstermelői igazolványokon szerep-
lő személyeket is ideértve), automatikusan 2021 január 1-től 
szerepelnek az őstermelői nyilvántartásban, azaz őstermelőnek 
minősülnek. Aki nem kívánja folytatni az őstermelői tevékeny-
ségét, azt külön jelezni szükséges. 

A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és a családi 
gazdaságok automatikusan az Őstermelők Családi Gazdasá-
gának (ÖCSG) nyilvántartásába 2021 január 1-től bekerül-
tek. Nekik adategyeztetést kell végrehajtani, valamint egy ÖCSG 
alapító szerződést kell megírni és csatolni. Ennek a formátuma 
a NAK honlapján megtalálható, vagy nálam beszerezhető. Az 
adategyeztetés során igazolni kell a hozzátartozói jogviszonyt. 
Az adategyeztetés határideje 2022 január 1 , mely valószínűleg 
a járvány okozta vészhelyzet miatt hosszabbításra fog kerülni!

A szükséges dokumentumok: Személyes okmányok , Anya-
könyvi kivonatok bemutatása, ÖCSG szerződés aláírva, két tanú 
aláírásával hitelesítve, a használt földterületek adatait alátá-
masztó dokumentumok (Földhasználati lap, tulajdoni lap, egyéb 
dokumentumok). Az adatrögzítés során fel kell tölteni a hasz-
nált földterületek adatait (Használat jogcíme, település, helyrajzi 
szám, területnagyság, művelési ág), az állattartási hely adatait, 
valamint az értékesíteni kívánt növényi és állati termékeket. A 
jogszabály az előző számban leírtaktól eltérően lehetőséget ad 
arra, hogy kultúránként összesített területnagysággal tüntessük 
fel a termesztett növényeinket. Az a kérésem, hogy ezekkel az 
információkkal felkészülve jelentkezzenek az adategyeztetésre.

Az a kérésem, hogy akik még nem adták le a szerződéseiket,  
keressenek. 

Az aktuális pályázati lehetőségek (pl. Mezőgazdasági kisüze-
mek fejlesztése) a www.szechenyi2020.hu, www.fvm.hu, a www.

mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem 
figyeljék ezeket az oldalakat is

December 22-től a Falugazdász hálózat ügyfélfogadása szü-
netelni fog, ügyintézési lehetőség csak a Járásközpontban Mó-
rahalmon, vagy az Agrárkamaránál Szegeden a Kossuth Lajos 
sgt. 17 alatt lehetséges, kizárólag telefonos időpont egyeztetés 
alapján (62/423-360)

Ez az év a járvány miatt különleges volt mindannyiunknak, 
az ügyintézésben többször fordulhattak elő akadályok. Az év 
végén én minden kedves Ügyfelemnek tisztelettel szeretném 
megköszönni az egész éves munkájukat, a közreműködésüket, 
a türelmet és a megértést, melyet tanúsítottak.

ÁLDOTT BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BÉKÉS BOLDOG ÚJÉVET 
S JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNOK

A telefonszámom : 06-30/337-2520
E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu
Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc 

néven, 

tisZtelettel: NemZeti aGrárGaZdasáGi Kamara

FELHÍVÁS
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Az elmúlt évben a zöldhulladék gyűjtése során összegyűjtött 
tapasztalatok alapján a közszolgáltató által ingyenesen biztosí-
tott biológiailag lebomló zöldhulladékos zsákok cseréje problé-
más volt.

Ezért, a közszolgáltató hozzájárulásával, döntöttünk úgy, 
hogy 2022-ben a gyűjtés során nem kerülnek csere zsákok elhe-
lyezésre az ingatlanoknál. 

Az ingyenes zsákokat félévre előre 2022. január hónapjában 
minden belterületen aktív előfizetéssel rendelkező ügyfél szá-
mára kiosztjuk, illetve azok átvehetőek lesznek a Négyforrás 
Nonprofit Kft ügyfélszolgálati irodájában (6793 Forráskút, Fő u. 
72., posta épület), valamint a közszolgáltató kihelyezett ügyfél-
szolgálatán. 

Az átvételhez szükséges a legutolsó befizetett csekk, vagy 
banki átutalásról szóló dokumentum felmutatása.  

A kiosztás pontos időpontjáról a későbbiekben fogjuk érte-
síteni Önöket!

Szíves megértésüket előre is köszönjük és ezúton kívánunk 
Mindenkinek Békés és Egészségben Gazdag Karácsonyi Ünne-
peket és Boldog Új Évet!

 NéGyforrás NoNprofit Kft. 
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Hírmondó
Zsombói

Újabb Aranydiplomást köszönthetünk 
Közösségünkben!

Tájékoztatás 
rehabilitációs 
ügyfélfogadás 
változásáról

Tisztelettel értesítjük mindazon barátokat, ismerősöket és ta-
lán csak látásból-ismerősöket, hogy Közösségünk újabb Arany-
diplomás értelmiségi tagot köszönthet.

Nyári László huszonöt évi, igen változatos pedagógus pálya-
futását mint összevont-intézményi igazgató zárta 1997-ben.

Még ezévben, dominánsan – német és angol nyelvtudásának 
is köszönhetően – az EU ERASMUS programjában mint pályá-
zati nyertes vett részt a kapcsolódó kötelezettségeket is beszá-
mítva, közel egy éven keresztül.

Freiburg központtal, viszonylag rövid Németországi tartóz-
kodással egy sok nemzetiségű csoport egyedüli magyar tagja-
ként bővíthette tudását, élettapasztalatát hosszú évekkel azelőtt, 
hogy Magyarország 2004. május 1-jén az Európai Unió tagjává 
vált volna.

Nem mindenkinek adja meg sorsa, hogy az addigi életét fel 
nem adva, de teljesen új alapokon sikeresen megújuljon. 1997-
ben, immár 50 évesen, lehetőség kínálkozott, majd adódott az 
államapparátusba való belépésére.

Továbbképezte magát, egyrészt kötelességből, másrészt tuda-
tos törekvésből. Munkájával és az adóügyi szervezettel kapcso-
latban több szakmai pályázati értekezést írt, ennek révén szak-
mai konferenciákon vett részt. Ezt biztatóan ismerték el vezetői, 
hisz azok erősen felelősségteljesen előremutatóak voltak a szer-
vezet számára.

Nyári László 2007-ben lett 
nyugdíjas, de csak később, 2012 
nyarán lépett ki végül is a NAV 
kötelékéből vezető főtanácsos II-
es fokozatban, minél magasabb 
fokozat az adott köztisztviselői 
munkaterületen akkor nem volt. 
„Elismert tiszti fokozat ez ...”, 
mint ahogy akár két világháborút 
is megjárt öregapáink mondanák.

Remélhetően sokan csatlakoz-
hatunk azokhoz, akik a pozitív-
egymást segítőgondoskodó kö-
zösségünket alkotják, gratulálni 
sokaknak „Tanár úr”, sokaknak 
egyszerűen „Laci bácsi” Arany-
diplomájához!

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Családtámo-
gatási és Társadalombiztosítási Főosztálya tájékoztatja Önöket, 
hogy a Csongrádon, Kisteleken, Mórahalmon és Makón tartott 
foglalkozási rehabilitációs ügyfélfogadás 2021. november 22-től 
szünetel, ezért a munkatársaink ezen időpontot követően ügy-
feleikkel telefonon, levélben és digitálisan tartják a kapcsolatot, 
látják el az együttműködéssel és munkaközvetítéssel kapcsola-
tos ügyintézői feladatokat.

Megváltozott munkaképességű ügyfeleink munkatársainkat az 
alábbi telefonszámokon érhetik el:

Telefon: 62/680-771, 62/680-773, 62/680-763

Személyes egyeztetés az alábbi ügyfélszolgálati helyen  
lehetséges:

Szeged
6723 Szeged, Sólyom utca 2. (62/680-750)

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8-16 óráig,
kedd: 8-12 óráig,
szerda 8-16 óráig,
péntek 8-12-óráig

Személyes megjelenés előtt javasoljuk az előzetes telefonos 
bejelentkezést!
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Sajtóközlemény 
Elkezdődtek a technológiafejlesztést eredményező beruházások a Mega-Plusz Kft.-nél 

2021.11. 29  

A Mega-Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program Plusz program keretén belül kiírt GINOP Plusz-1.2.1-21 számú pályázati felhívás 
nyerteseként fejleszti vállalkozása tevékenységeit technológiafejlesztés és ingatlanberuházás 
révén. A projekt teljes körű megvalósítása várhatóan 2023 utolsó negyedévében zárul. A projekt 
a Széchenyi Terv Plusz program keretében elnyert 147,24 millió Ft. (feltételesen) vissza nem 
térítendő európai uniós támogatás segítségével valósul meg.  

A GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-01150 azonosítószámú projekt megvalósítója, a zsombói székhelyű 
Mega-Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2000. év végén alakult, főtevékenysége a kezdetek óta 
iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem. A folyamatosan felmerülő piaci igényekre és a vevői 
visszacsatolásokra reagálva nyitották meg öntözéstechnikai profillal is rendelkező mezőgazdasági 
üzletüket Zsombón. 

A fejlesztés célja a további fejlődéshez szükséges technológiai háttér és környezeti infrastruktúra 
megteremtése, valamint a hatékonyság növelése érdekében a digitális eszközök és informatikai 
rendszerek bevezetése. Ennek köszönhetően javul a vállalkozás erőforrás-hatékonysága és az 
előállított szolgáltatások színvonala, mely magasabb termelékenységi szinthez vezet.  

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program GINOP Plusz-1.2.1-21 azonosítószámú és „A mikro-, kis- és 
középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések 
támogatása” című pályázati felhívás keretében valósul meg. A beruházások helyszínéül a vállalkozás 
székhelye szolgál, mely a 6792 Zsombó, Andrássy út 158. szám alatt található.  
 

A projekt keretében a vállalkozás több tevékenységéhez kapcsolódóan (kereskedelem, árumozgatás, 
öntözéstechnika, termékfotózás) történik eszközbeszerzés, valamint munkafolyamatok digitalizálása 
érdekében egy komplex vállaltirányítási rendszer is bevezetésre kerül, üzleti felhőszolgáltatás 
igénybevételével. A tervezett ingatlan beruházás során átalakításra kerül a meglévő üzlethelyiség, 
valamint egy teljesen új, közel 450 m2 alapterületű csarnoképület építenek a raktározási céllal, valamint 
itt kap helyet a jövőben szervizelési és adminisztratív terület.  

A fejlesztés eredményeként jelentősen megnövekszik a vállalkozás kapacitása, technológiai 
felkészültsége, a munkafolyamatok hatékonysága, melyek mind pozitív hatással vannak a 
termelékenységre. 

A projekttel kapcsolatban folyamatosan frissülő információk találhatóak meg a www.megaplusz.hu 
információs weboldalon. 

További információ kérhető: 

Név: Csordás István  

Telefonszám: +36-30/928-1109 

E-mail: csordas.istvan@megaplusz.hu 
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