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Összefoglaló
a képviselő-testület üléseiről

Tisztelt Zsombói Lakosok!

Augusztus 26-án, munkaterv szerinti ülésén a képviselő-
testület elfogadta az egészségügyi alapellátás körzeteinek 
megállapításáról szóló rendelet módosítását, amiből a 
kormányhivataltól érkezett törvényességi észrevétel miatt ki 
kellett hagyni a háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti körzetek 
meghatározását. Ez olyan jogtechnikai jellegű módosítás, ami 
semmilyen mértékben nem érinti a betegellátást. A zsombói be-
tegeket ügyeleti időben ezután is a Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulása által szervezett és fenntartott orvosi ügyeleti szolgá-
latban látják el. 

Ezen az ülésen tárgyalta meg és fogadta el a képviselő-testü-
let az önkormányzat tulajdonában álló és megszüntetni terve-
zett Zsombó Kft. egyszerűsített záró éves beszámolóját, 
ami a végelszámolási eljárás egyik mérföldköve.

A képviselő-testület döntött arról, hogy a közétkeztetés fo-
lyamatos biztosítására újabb, ezúttal határozatlan idejű szerző-
dést köt a NAHATI Vendéglátó Szociális Szövetkezettel. A szer-
ződés feltételei a korábbi szerződéshez, illetve annak júliusban 
elfogadott módosításához képest nem változtak (korábban már 
beszámoltam arról, hogy júliusban döntött a képviselő-testület 
a gyermekétkeztetés árainak emeléséről).

A képviselő-testület elfogadta a Homokháti Kistérség 
Többcélú Társulása társulási megállapodásának módo-
sítását, ami azért vált szükségessé, mert Pusztamérges Község 
Önkormányzata egy pályázat keretében mini bölcsődét épített, 
aminek a működtetését a kistérségi társulás keretében kívánja biz-
tosítani. Ehhez a társulás minden tagjának egyetértése szükséges.  

A képviselő-testület visszavonta egy korábbi határoza-
tát, amelyben az önkormányzati lakások bérleti díjának 
emeléséről döntött. Ezt a döntését az indokolta, hogy a ko-
ronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszűnését követően, 
az általános szabályoktól eltérően, bizonyos esetekben az önkor-
mányzati lakások bérleti díjának emelése 2022. december 31. 
napjáig tilos. 

Ugyancsak a koronavírus-járvánnyal összefüggésben, 2020. 
december 19. napjától 2022. június 30. napjáig az önkormányzat 
által nyújtott egyéb szolgáltatások díját sem lehetett emelni. E 
másfél év alatt bekövetkezett gazdasági változások azonban in-
dokolttá tették a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 
szolgáltatási díjainak felülvizsgálatát, amit az intézmény 
vezetője elvégzett, a képviselő-testület pedig jóváhagyott.

A Humda Zrt. által meghirdetett „Elektromos rásegítésű te-
herszállító kerékpár (e-cargo) vásárlásának támogatása” című 
pályázaton az önkormányzat 2 db elektromos teherszállí-
tó kerékpár vásárlására nyújtott be pályázatot, idő szűké-
ben a képviselő-testület döntése nélkül. A pályázati szándékot a 
képviselő-testület utólag jóváhagyta. Az önkormányzati feladat-
ellátás zavartalan működésének biztosítása érdekében mostan-
ra észszerű és szükséges döntés elindítani olyan beszerzéseket, 
amelyekkel az önkormányzat minél inkább függetleníti magát 
a fosszilis energiahordozók által okozott kockázatoktól. Szük-
séges a gépjárműhasználat háttérbe szorítása és az alternatív 
megoldások keresése. A belterületi idősellátás nagy biztonság-

gal megoldható a beszerezni kívánt teherszállító kerékpárokkal 
üzemanyag-ellátási nehézségek közepette is.

A képviselő-testület megismerte és tudomásul vette az 
MVM Csoport Önkormányzati Kapcsolatok Osztályá-
nak 2021. évi tájékoztatóját, amelyből kiderült, hogy a te-
lepülés 2021. évi teljes villamosenergia-fogyasztása 11 167 398 
kWh, gázfogyasztása pedig 1 980 063 m3 volt. Az egyetemes 
szolgáltatási szerződések száma áramszolgáltatásban 2056 db, 
gázszolgáltatásban 1135 db volt. 

Gyuris Zsolt polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet 
arról, hogy 2022. augusztus 23-án a Takarékbank Zrt. régióveze-
tője közölte vele, a zsombói bankfiókot 2022. szeptember 
22. napján bezárják és a zsombói ügyfeleket a továbbiakban 
a domaszéki bankfiókban szolgálják ki változatlan feltételekkel. 
A fiók megszűnésével a pénzkiadó automata (ATM) mű-
ködése is megszűnik Zsombón. A bank ajánlatot tett az ön-
kormányzatnak az ATM további működtetésére. Eszerint az ön-
kormányzatnak kell biztosítania egy beltéri helyszínt, melynek 
fenntartásán (engergia, takarítás) túl a gép havi üzemeltetési 
költsége körülbelül 210.000 Ft. Az ATM előre meg nem határo-
zott egyszeri telepítési díjait (kiszállítási díj, helyszín kialakítása, 
statikai felmérési díj) is az önkormányzatnak kell átvállalnia. Ezt 
az ajánlatot a képviselő-testület nem tartotta elfogadhatónak, 
ezért megbízta a polgármestert további ajánlatok beszerzésével. 

Zárt ülésen határozott a képviselő-testület az egyik önkor-
mányzati lakás bérleti szerződésének módosításáról.

Szeptember 16-án, előző este telefonon összehívott azon-
nali, rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület. A sürgős-
séget az indokolta, hogy szeptember 15-én délután kapott az 
önkormányzat – hosszú idő óta először – egy árajánlatot az 
intézmények földgázzal való ellátására, amely ajánlatra 
szeptember 16-án 14 óráig kellett válaszolni. Az ügy előzmé-
nye az, hogy az E2 Hungary Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft. 
az önkormányzattal és intézményeivel kötött földgáz-keres-
kedelmi szerződéseket 2022. augusztus 3-án 2022. október 1. 
hatállyal egyoldalúan felmondta. Az önkormányzat arra kény-
szerült, hogy új földgáz-kereskedővel szerződjön. Augusztus 
folyamán több kereskedőtől kért ajánlatot az önkormányzat, 
de csak elutasítást kapott. Egy esetben kapott egy drága aján-
latot, amit azonban elutasított, mivel az nem terjedt ki minden 
felhasználási helyre, többek között az egészségházra sem. Az 
önkormányzat önállóan és a Homokháti Kistérség települé-
seivel közösen is hetente kereste meg a földgáz-kereskedőket 
ajánlatkéréssel, míg végül az MVM Next Energiakereskedelmi 
Zrt. szeptember 15-én adott ajánlatot felhasználási helyenként 
12.312 Ft/év alapdíj és 34,3 Ft/MJ gázdíj egységár feltétellel, 
egy év határozott időtartamra. (Ez az összehasonlíthatóság mi-
att m3-ben, áfásan körülbelül 1500 Ft/m3 árat jelent. Ez a piaci 
ár a lakossági, rezsicsökkentéssel érintett árakhoz képest igen 
jelentős. Az átlagfogyasztás alattinak a kb. 15-szöröse, az átlag-
fogyasztás felettinek kb. a kétszerese.) Ezt az ajánlatot, bár ez 
az ár több, mint tízszerese az eddiginek, a képviselő-testület az 
intézmények biztonságos üzemeltetésének érdekében elfogadta, 
egyúttal az intézményeket takarékossági intézkedések beveze-
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tésére hívta fel. Az intézkedések nem érintik majd a Bóbita Böl-
csődét, amelynek téli fűtését a gyermekek egészsége érdekében 
változatlanul fenn kell tartani. Korlátozásokat kell ugyanakkor 
bevezetni a polgármesteri hivatalban, a védőnők helyiségeiben, 
a sportpálya öltözőjében, a falugazdászi irodában és a szociális 
szolgáltató épületében. Várhatóan a teljes fűtési szezonra be kell 
majd zárni a József Attila Közösségi Házat a könyvtár részleges 
nyitvatartása mellett. Ez nem jelenti azonban a közösségi tevé-
kenység megszüntetését, hiszen a közösségi ház dolgozói más 
helyszínen továbbra is azon dolgoznak majd, hogy lehetőség 
szerint minél több szabadtéri program megvalósuljon.   

Szeptember 23-án munkaterv szerinti ülést tartott a kép-
viselő-testület, amelyen az idén első alkalommal módosította a 
2022. évi költségvetési rendeletét. A rendelet módosítására az I. 
félévben érkezett kiegészítő állami támogatások, pályázati for-
rások, az intézmények működése során elért többletbevételek 
beérkezése és felhasználhatósága, valamint a Képviselő-testület 
költségvetést érintő döntéseinek rendeletbe történő beépítése 
miatt volt szükség. A módosítás következtében az önkormány-
zat költségvetési főösszege 20.661.000 Ft-tal emelkedett.

Döntött arról is a képviselő-testület, hogy a hagyományok-
hoz híven idén is csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíjprogramhoz. A pályázati kiírás majd október elején 
jelenik meg és november 3. napjáig lehet benyújtani a kérelmet. 
Kérem a felsőoktatásban tanuló vagy a jövő tanévben felsőok-
tatási tanulmányaikat megkezdeni kívánó, hátrányos helyzetű 
zsombói fiatalokat, hogy figyeljék az önkormányzat honlapját és 
pályázatukat határidőben nyújtsák be.  

A képviselő-testület megismerte és tudomásul vette a 
zsombói iskola, óvoda és bölcsőde új tanévének/nevelési évének 
terveit. 

Tudomásul vette a képviselő-testület az egészségügyi alapel-
látást nyújtó felnőtt háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos és a 
körzeti védőnők tevékenységéről szóló beszámolókat. 

Meghallgatta és tudomásul vette a képviselő-testület a falu-
gazdász beszámolóját a település mezőgazdálkodásának jelené-
ről és jövőjéről.  

Jogszabály kötelezi az önkormányzatot arra, hogy a 
víziközműrendszer (ivóvíz és szennyvíz) tekintetében 15 
éves időtartamot átfogó, évről évre gördülő fejlesztési tervet 
készítsen. A szolgáltatóval kötött megállapodás szerint a fejlesztési 
tervet az üzemeltető Alföldvíz Zrt. állítja össze, ezáltal biztosított 
a fejlesztési tervben foglaltak szükségessége és szakmai megala-
pozottsága. A tervet a képviselő-testület módosíthatja, az általa 
szükségesnek tartott fejlesztésekkel, beruházásokkal kiegészíthe-
ti. A tervezett beruházási, felújítási, pótlási feladatok pénzügyi fe-
dezetét az Alföldvíz Zrt által az önkormányzatnak a víziközművek 
használatáért fizetett díj biztosítja, amit az önkormányzat a Ma-
gyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak történő elszá-
molási kötelezettség mellett csak a víziközműveire fordíthat. Ezt a 
tervet fogadta el a képviselő-testület.

Az önkormányzat feladatkörébe tartozik az úgynevezett 
ebrendészeti tevékenység, amelyet az önkormányzat saját 
ebrendészeti teleppel vagy ebrendészeti telepet működtető ter-
mészetes vagy jogi személlyel kötött szerződés keretében bizto-
síthat. A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal bejelentésre 
hivatkozva információt kért az önkormányzati ebrendészeti 
feladatok teljesítéséről. Mivel Zsombó Nagyközség Önkormány-
zatának nincs saját ebrendészeti telepe és nem kötött szerződést 
ebrendészeti feladatok ellátására, ezért ajánlatokat kért több 
ebrendészeti teleptől is. Mindössze 2 ajánlat érkezett, amelyek 

közül a képviselő-testület kiválasztotta a teljeskörű szolgál-
tatást nyújtó, de drágább ajánlatot, három hónap határozott 
időre. Ez idő alatt kell újabb, olcsóbb lehetőségeket keresni. Az 
ebrendészeti feladat lényege a kóbor ebek befogása, elszállítása 
és gondozása egy arra szakosodott telepen. Ezúton is kérem az 
ebtartókat a felelős ebtartás szabályainak betartására és kérem, 
minden eszközzel akadályozzák meg, hogy kedvenceik felügye-
let nélkül kóboroljanak a közterületen.

A képviselő-testület még májusban döntött arról, hogy a 
Zsombó Szolgáltató, Kereskedelmi Kft-t egyszerűsített végelszá-
molással, jogutód nélkül megszünteti. A végelszámolás 2022. 
szeptember 19-én befejeződött. A társaság elkészítette a végelszá-
molást lezáró egyszerűsített éves beszámolóját, záró bevallásait 
az állami és a helyi adóhatóság felé, valamint a vagyonfelosztási 
javaslatot, melyeket a képviselő-testület, mint alapító elfogadott.

A Magyar Államkincstár (MÁK) tavaly ellenőrizte az 
önkormányzat és szervei 2020. évi könyvvezetési és adatszol-
gáltatási kötelezettségének betartását, költségvetési beszámo-
lóját. Az ellenőrzést követően tett intézkedéseket utóellenőrzés 
keretében vizsgálta a MÁK és jelentését a képviselő-testület 
tudomásul vette. 

A képviselő-testület – technikai okok miatt ismételten – jó-
váhagyta a Forrás-4 Szennyvízközmű Önkormányzati 
Társulás megszűnését, tekintve, hogy a beruházás régen be-
fejeződött és a pályázati fenntartási idő is lejárt, így a társulás 
célja megvalósult. 

A képviselő-testület felhatalmazást adott a polgármesternek 
arra, hogy a külterületi utak pályázati forrásból történő 
fejlesztése céljából, a Dózsa dűlőben és a Ménesjárás dűlőben, 
az érintett ingatlanok tulajdonosaitól a tervek szerinti szükséges 
mértékben területet vásároljon, illetve szükség esetén kisajá-
títási eljárást kezdeményezzen a kormányhivatalnál.   

Napirendre került, de végleges döntés nem született arról, 
hogy az önkormányzat ebben az évben is biztosít-e a helyben 
működő civil szervezeteknek ingyenes tornaterem-használatot 
az iskolában. 

Zárt ülésen tárgyalta a képviselő-testület 3 pénzintézet 
számlavezetési ajánlatát, amelynek az előzménye a Takarékbank 
pénzkiadó automatája működésének megszüntetése. A képvi-
selő-testület az ajánlatok kiegészítését kérte, végleges döntés a 
következő ülésen várható.

dr. Sziromi márta

jegyző

Működési támogatás 
a Zsombói Polgárőröknek

A Zsombói Polgárőr Egyesület a Nemzeti Együttműködési 
Alap finanszírozásában meghirdetett, „Helyi és területi ható-
körű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2022.” című 
felhívás keretében pályázatot nyújtott be és 350.000 Ft műkö-
dési támogatásban részesült.
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Népszámlálás, 2022
Feleljünk, egymásért!

Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes 
népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az 
adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, 
demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságá-
ról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, 
élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt 
a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk min-
dennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, 
országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarorszá-
gi lakcímre szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet 
küld. Ez nem névre szólóan érkezik a postaládába, a címzésben 
csak a ház címe szerepel. Annak érdekében, hogy a felkérőlevél 
minden háztartásba eljusson, kérjük, még a népszámlálás 
előtt mindenki gondoskodjon arról, hogy háza falán, a kerí-
tésén látható legyen a házszám, hiszen ezzel megkönnyítik a 
felkérőleveleket kézbesítők munkáját. Nagyon fontos, hogy a 
felkérőlevelet mindenki őrizze meg! A levélben a népszámlálás-
ról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód 
is található, aminek segítségével minden háztartás önállóan, in-
terneten keresztül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket a 
népszámlálás honlapján (nepszamlalas2022.hu).

Kérdőívet kell kitölteni
• mindenkiről, aki Magyarországon él,
• azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig 

külföldön tartózkodnak,
• a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja 

Magyarországon tartózkodnak.
A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatko-
zunk. Az ország területén minden

• lakás,
• lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
• közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény össze-

írása megtörténik.

(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban 
álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell 
tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.)

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi 
kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdőív 
kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve 
kell válaszolni.

A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten ok-
tóber 1. és 16. között lehet kitölteni, egy, erre a célra létre-
hozott zárt rendszerű, online felületen keresztül, amelybe a 
felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni. 
Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a népszámlálási 
kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek kere-
tében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 
100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöl-
tők között. Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést 
igazoló kódot mindenki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy 
valóban megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a kér-
dőívek. Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem él-
nek az online kitöltés lehetőségével, október 17. és november 
20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rög-
zítik a válaszaikat. Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos 
által nem teljesítik november 20-ig az adatszolgáltatási kötele-
zettségüket, november 21. és 28. között a település jegyzőjénél 
jelentkezve tehetnek ennek eleget. 

Feleljünk, egymásért!

ForráS: kSh.hu

Ebzárlat és legeltetési tilalom

A Csongrád-Csanád megyei Kormányhivatal Agrárügyi és 
Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszer-biztonsági és Állategész-
ségügyi Osztálya a rókák veszettség elleni orális immunizálása 
ügyében 2022. október 1. napjától kezdődően 2022. októ-
ber 21. napjáig Csongrád-Csanád megye teljes közigazgatási 
területére ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

Az ebzárlat és a legeltetési tilalom ideje alatt az alább leír-
takat hiánytalanul be kell tartani:

• kutyákat megkötve úgy kell tartani, azok más állattal 
vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a 
kutyák megkötését mellőzni lehet, ha az állatok onnan 
nem szökhetnek ki,

• a kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájko-
sárral szabad kivinni,

• a település területéről kizárólag érvényes veszettség el-
leni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát csak a 
hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után 
és engedélyével szabad kivinni,

• érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező va-
dászebek, fegyveres erők és fegyveres testület ebei, ka-
tasztrófa-mentő ebek, segítő és terápiás ebek, valamint a 
látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak 
megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól,

• az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági meg-
figyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.

• az ebzárlat ideje alatt húsevő állatok összevezetésével 
járó rendezvény nem tartható,

• az állatok legeltetése a fent részletezett területeken és 
időszakban tilos.
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Bursa Hungarica 2023.
Pályázati felhívás

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 
a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve

2023. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot a szociálisan hátrá-
nyos helyzetű – jelenlegi és leendő – felsőoktatási hall-
gatók számára.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2021 rendelete szerint: 
Támogatásban részesülhet a pályázó, ha:

a. jövedelemvizsgálat alapján családjában az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem nem haladja meg a kötelező legki-
sebb munkabér bruttó összegének 150 %-át (300.000,- 
Ft), félárva hallgató esetén 200 %-át (400.000,-Ft),

b. árva és a pályázati kiírás feltételeinek megfelel, a jövede-
lem vizsgálata nélkül.

A támogatásokra rendelkezésre álló keret elosztása rangso-
rolás alapján történik, a jövedelemvizsgálat mellett az alábbi 
élethelyzetek az elbírálásnál elsőbbséget jelentenek: 
ha a hallgató árva vagy félárva vagy fogyatékkal élő; 
ha a családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át 
nem haladja meg;
ha szülője (gondviselője) munkanélküli vagy nyugdíjas; 
ha a hallgatónak gyermeke van;
ha a családjában lévő eltartottak száma három vagy annál 
több;
ha családjában tartósan beteg vagy rokkant személy van.

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pá-
lyázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa 
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amely elér-
hető az alábbi linken:

https://www.bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak 
a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő fel-
használónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa 
rendszerbe. 

A részletes pályázati kiírás a https://emet.gov.hu/
bursa-2023-a-felhivas-palyazok-reszere/  és https://emet.
gov.hu/bursa-2023-b-felhivas-palyazok-reszere/ linken, va-
lamint a http://www.zsombo.hu/onkormanyzat/letoltheto-
nyomtatvanyok/bursa-hungarica-osztondijpalyazat linken 
érhető el. A regisztrációt vagy belépést követően lehetséges a 
pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot minden évben 
újra fel kell tölteni.

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését kö-
vetően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a szük-
séges mellékletekkel együtt a települési önkormányzat-
nál kell személyesen benyújtania a pályázónak. A pályázat 
csak a pályázati kiírásban meghatározott kötelező csatolandó 
mellékletekkel együtt érvényes. A csatolandó mellékletekhez 
a formanyomtatványok letölthetők a http://www.zsombo.hu/
onkormanyzat/letoltheto-nyomtatvanyok/bursa-hungarica-
osztondijpalyazat linken. A szociális rászorultság igazolására 
vonatkozó további okiratokról szintén az önkormányzat hon-
lapján megtalálható pályázati kiírásból tájékozódhat a pályázó.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő be-
nyújtásának határideje:

2022. NOVEMBER 3.
Benyújtás módja: személyesen a polgármesteri hivatal szo-

ciális ügyintézőjénél, Fülöpné dr. Nagypál Dalmánál (6. szoba) 
ügyfélfogadási időben, azaz hétfőn és csütörtökön 8.00-15.30 
óráig, kedden 8.00-18.00 óráig.

dr. Sziromi márta

jegyző

Kisállat-ivartalanítás támogatása
kérhető 2022. év 2. félévében

Magyarországon sokkal több állatot szaporítanak, mint 
amennyi felelős gazda van, ez is oka, hogy a kóborrá váló állatok 
száma nem csökken. A felelőtlen állapotokra, a gazdátlan kutya, 
cica egyedszámának csökkentésére, ivartalanítással van esély. 
Az Orpheus Állatvédő Egyesület 2022. második felében 300 állat 
ivartalanítását támogatja. Ennek köszönhetően több ezer poten-
ciálisan túlszaporított állattal lesz kevesebb.

Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője kiemel-
te: évek óta szélmalomharcot vívnak az állatvédők a felelős állat-
tartásért, sajnos legfőképpen falvakban, illetve városok külső te-
rületein szabadon szaporodhatnak az állatok. Az állatmenhelyek, 
a gyepmesteri telepek felelőtlen emberek miatt nehezen működ-
nek. 2022. év elejétől az állatok szaporítása egyébként is büntet-
hető cselekmény, így mindenkit a kóborrá váló állatok számának 
csökkentése érdekében az állatok ivartalanítására buzdítunk.

Kik kérhetik az állatorvosi költség egy részének támoga-
tását?

Alacsony jövedelemmel rendelkezők, nyugdíjasok, állataikat 
udvaron tartók kérhetik az ivartalanítási költségek támogatását. 
Jelentkezni 2022. november 10-ig (vagy a támogatási keret ki-
merüléséig) a +36209298181 telefonszámon (munkanapokon 
9-11 óra között) név, pontos cím, e-mail megadásával lehet. Az 
állatvédelmi támogatásról bővebben a www.zug.hu Állatbarát 
Web Kuckó oldalon lehet informálódni.

www.ebangyal.hu - Gazdikereső / www.zug.hu - Állatbarát 
Web Kuckó / www.sinter.hu - SintértNE! állatmentő program 
Sajtókapcsolat: +36-20-99-59-409

orpheuS állatvédő egyeSület
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Lakossági tájékoztatás
kedvezményes földgázról
a többgenerációs családi házban élőknek 

Tisztelt Lakosok!

2022. szeptember 9-én megjelent a családi fogyasztói kö-
zösségekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében 
az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról 
szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet, melynek alapján a jegyzők 
adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek 
számáról ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen 
igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy
1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezet-

nek nem minősül;
2. a kérelmezett ingatlan legalább 2, legfeljebb 4 lakásból 

áll.

A fenti rendelet az országos településrendezési és építési kö-
vetelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (to-
vábbiakban OTÉK) 105. §-a szerint határozza meg a lakás, mint 
önálló rendeltetési egység fogalmát: 

105. § * (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára 
szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit 
(lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), 
egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), 
közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közle-
kedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, 
háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együtte-
sen tegyék lehetővé

a. a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek foly-
tatását,

b. a főzést, mosogatást és az étkezést,
c. a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d. az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását ter-

vezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszek-
rény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló beren-

dezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb 
szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes 
megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljá-
ra szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely 
lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek 
folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - 
és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) * A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás leg-
alább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-
nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alap-
területébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára 
is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyi-
ben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden he-
lyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes 
megvilágítást biztosítani kell.

Az OTÉK szerint az önálló rendeltetési egység: meghatá-
rozott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy 
helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli 
közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

Kérjük Önöket, csak a fenti rendelet előírásának meg-
felelő ingatlan esetén nyújtsanak be hatósági bizonyítvány 
iránti kérelmet. 

A hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez formanyomtatvány 
nincs, a kérelemben a kérelmező adatait, az ingatlan címét (hely-
rajzi számát) és egy telefonszámot kell feltüntetni, melyen a hely-
színi szemle időpontját tudjuk Önökkel egyeztetni. A helyszíni 
szemle során minden rendeltetési egységet meg kell vizsgálnunk.

Az eljárási idő 8 nap.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az 
egyetemes szolgáltató részére.

Adóügyi információk
A tevékenységüket szüneteltető vagy megszüntető 

adózóknak soron kívüli (záró) bevallást kell benyújtania a 
szüneteltetést/megszűnést megelőző időszakra. A benyújtás ha-
tárideje harminc nap. (Art. 52. §)

A szeptember 1-től KATA szerint adózók a helyi iparűzé-
si adóban az egyszerűsített, tételes iparűzési adómegállapítás (a 
Htv. 39/B. § (3) bekezdése alapján) lehetőségéhez az E-önkor-

mányzat Portálon (ohp-20.asp.lgov.hu) elérhető „Bejelentke-
zés, változás-bejelentés” űrlapot küldjék be október 15-ig! 
Esetükben egyéni vállalkozó szerepkörben belépve az űrlap 
V. pontjában kell jelezni a választást és megadni a kezdő napot.

longa ádám 
adóügyi ügyintéző
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Idei tanévnyitó ünnepélyünk azért volt különleges, mert 
itt búcsúztunk el iskolánk egyik pedagógusától, aki nyugdíj-
ba vonult.

Furcsa lesz nélküle az élet. Olyan volt ő, mint maga az is-
kola. Ha kellett, konzervatív, hagyomány- és értékmegőrző, 
ha kellett, modern, humoros is tudott lenni. Még szakmai 
életútja végén is meg tudott felelni a változásoknak, ha példá-
ul digitálisra váltott a világ, vett egy mély levegőt… és meg-
tartotta a világ legjobb digitális földrajz óráját. Egyik elballa-
gott diákunk azt mondta, milyen kár, hogy a nagymamaság 
nem olyan választható rokoni viszony, mint a keresztanyaság, 
mert akkor azt szeretné, ha Ági néni lenne a nagyija.

1979-ben szerzett tanári diplomát, 1999. szeptember 1. óta dolgozott a zsombói is-
kolában. 2022. szeptember 1-jén pedig megkezdte megérdemelt nyugdíjas éveit, mely-
hez hosszú, jó egészséget kívánok neki iskolai közösségünk valamennyi tagja nevében.

Tarcsiné Tóth Ágnes, kedves Ági, köszönünk mindent, hogy voltál nekünk.

pálmai péter

igazgató Szikai

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 
pályázatot hirdet szociálisan hátrányos 
helyzetű háztartásoknak tűzifa 
támogatásra

Zsombó Nagyközség Önkormányzata a belügyminiszter ál-
tal kiírt pályázaton támogatást nyert szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához. 

A szociális tűzifa támogatásban részesülhetnek azok 
a Zsombó Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel 
rendelkező, szociálisan rászorultak, akik háztartásában az 
egy főre számított jövedelem nem haladja meg a 57.000 Ft-
ot, egyedül élő esetén az 71.250 Ft-ot. 

A kérelem elbírálásánál előnyt élveznek:

• az aktív korúak ellátása keretében foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatásban vagy egészségkárosodási és gyer-
mekfelügyeleti támogatásban részesülők;  

• időskorúak járadékában részesülők;
• települési támogatásban (különösen lakásfenntartási tá-

mogatásban) részesülők;
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló törvényben meghatározott halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermeket nevelő családok. 

A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE: 2022. NOVEMBER 30.

A határidő után érkező kérelmeket nincs módunkban elbí-
rálni.

A támogatást igénylő a polgármesteri hivatal által elkészített 
formanyomtatványon terjesztheti elő igényét. A nyomtatvány 
beszerezhető Zsombó Nagyközség honlapjáról (www.zsombo.
hu) vagy személyesen Polgármesteri Hivatal szociális ügyinté-
zőjénél (6. iroda), 

ügyfélfogadási időben: hétfőn és csütörtökön: 8.00-15.30
                                kedden: 8.00-18.00. 
illetve a Szociális Szolgáltató Központban (Zsombó, Alkot-

mány u. 6.) a családsegítőknél.

A pályázat elektronikus úton történő benyújtására nincs le-
hetőség. 

A jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázók közül a tá-
mogatás odaítélése nem a benyújtás sorrendje, hanem a szo-
ciális rászorultság figyelembevételével, a rendelkezésre álló fa-
mennyiség erejéig történik.

dr. Sziromi márta

jegyző

Boldog Nyugdíjas Éveket,
Kedves Ági Néni!
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Hírek a Bokréta háza tájáról

Baks 2022

Nagy a nyüzsgés a „Bokrétásoknál”

Csodálatos szívmelengető meghívásnak tettünk eleget szept-
ember 3-án. Régi barátaink, a baksi Szivárvány Népdalkör és 
Citerazenekar 50 éves fennállását ünnepelte. Ízlésesen díszített 
terem és izgatott házigazdánk várt bennünket. Minden alkalom-
mal elkápráztat bennünket az az elegancia, ami a terem han-
gulatát meghatározza, és jó hangulatot sugároz. A fellépő cso-
portok igazán színvonalas műsorral kápráztatták el a jelenlévő 
közönséget. Az “í”-re a pontot a közös citera műsor adta. Fer-
geteges dallamot ritmust varázsoltak elő a citerákból, úgy szólt, 
mintha nap mint nap együtt játszanának. Gyönyörű népdalok 
kerültek a repertoárba, az ország összes gyűjtése megjelent a 
fellépő csoportok műsorán. A szépséges műsor befejezésekor 
köszöntötték a fellépőket, ugyancsak ízléses emléklapot kapott 
minden dalkör és egy kézzel horgolt páva került a birtokába. Az 
ebéd pedig igazán mennyei volt. Igazi otthoni húsleves, májpás-
tétom, rántott szelet és rétes alapozta meg a finom bor útját és a 
nótákat, ami ebéd után úgy tör elő, mint a vulkán. Aki az ilyen 

dalostalálkozókon részt vesz, az mindig visszavágyik egy újabb 
találkozóra, ahol  elfelejtheti búját, bánatát.

Szalma imréné

Az örök nyughatatlanok – mint ahogy az előző hónapokban 
is tették – szeptember minden hétvégéjén bemutatkoztak több 
dalos rendezvényen. 

Zsombón, 2022. szeptember 10-én délután idén második al-
kalommal rendezte meg a Bokréta Dalkör Egyesület a hagyo-
mányos Dalostalálkozóját. A vendéglátókon kívül 11 népzenei 
csoport, 140 meghívott vendég részvételével igazán színvonalas 
kulturális programban volt része annak, aki Zsombóra, a József 
Attila Közösségi Házba látogatott.

Zsombón a Bokréta Dalkör indította útjára azt a nagyszabá-
sú népzenei sorozatot, amelyen minden meghívott büszkén vesz 
részt. Nem a versengés, hanem a bemutatkozás és a találkozás 
öröme, valamint a barátság tartja össze a csoportokat. 

Az évente legalább kétszer megvalósuló eseménysorozat cél-
ja, hogy megőrizzék, illetve tovább adják unokáinknak a magyar 
népdalvilág örökségét, értékeit. 

A találkozó megnyitóján Gyuris Zsolt, Zsombó polgármeste-
re hangsúlyozta, hogy szükség van a közösségekre, amit jól jelez 
ez a rendezvény is, amelyre szép számmal érkeztek résztvevők.

A találkozón egymást érték a színvonalas előadások. A záró 
produkciót a közösség összetartó erejét hűen tükröző közös 
éneklés öröme tette emlékezetessé.

Köszönjük a szervezőknek, a résztvevőknek és a segítőknek, 
hogy ismét emelték településünk kulturális életének sokszínűségét.

Ferenczi ildikó
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Illés Mária, a Bordányi Borostyán Dalkör vezetője meghívta 
kórusunkat megalakulásuk 20 éves évfordulójának ünnepségé-
re.

Érkezéskor a falu polgármestere fogadta az érkező vendé-
geket, a háziak szívélyes fogadtatásában volt részünk. 9 fellépő 
csoport volt. Újdonságként a vendéglátók közösen énekeltek a 
Mórahalmi Parasztkórussal is.

A műsorok végén közösen énekelt „Áldás, Békesség Néked 
dalos társunk” szépen szólt az emberek ajkáról.

Utána következett az emléklapok és ajándékok osztása.
Vacsorára sültes tál és pörkölt között lehetett választani, majd 

az ünnepi torta következett, rajta a „20” szám, ami jelezte, már 
hány éve összetart a kedves csapat. Ízlett a torta mindenkinek.

Jó hangulat volt, kedves fogadtatás, a vacsora után pedig jó-
kedvű mulatozás.

Köszönjük szépen, hogy részesei lehettünk a szép rendez-
vénynek.

hajagoS iStvánné

Szeptember 24-én a szomszéd községbe, Üllésre volt hiva-
talos a Bokréta Dalkör. A rendezvény családias hangulatú volt, 

hiszen csak 7 énekkart hívtak meg, de a műsort színesítette az 
üllési FONÓ Néptáncegyüttes „Lipityom” csoportja.

A megnyitó után felléptek a Királydinnye Citerazenekar, a 
Mórahalmi Parasztkórus, a házigazdák, vagyis az Estike Nép-
dalkör Üllés, majd a Fonó Néptáncegyüttes, majd mi, valamint 
a Bordány, Forráskút, Csólyospálos népdalköre. A műsor zárása-
ként egy fiatalember, Tóth Barnabás vidám verseket olvasott fel.

A műsor után finom vacsorát kaptunk, majd citeramuzsika 
kíséretében vidám, közös éneklés következett.

Nagyon jól éreztük magunkat, jó volt ismét találkozni a vi-
dám vendégsereggel.

Köszönjük a vendéglátást.

polyák pálné

A Bokréta Dalkör vendégeskedett
2022.09.11.

Szomszédoló Üllésen

A Zsombói 
Szépkorúak 

Egyesületének
októberi összejövetelei

a József Attila Közösségi Ház 
és Könyvtárban:

2022. OKTÓBER 6.
(CSÜTÖRTÖK) 16.00 ÓRA

2022. OKTÓBER 20.
(CSÜTÖRTÖK) 16.00 ÓRA
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Zsombói
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A falugazdász tájékoztatója
szeptemberi aktualitások

Tisztelt Termelők!

A nyári időszakkal kapcsolatosan a következő információ-
kat osztanám meg Önökkel:

Az Egységes Kérelemmel kapcsolatos aktualitások:

Július 1-től elkezdődött a 2022-es területalapú támogatá-
sok ellenőrzési időszaka. A légifelvételes ellenőrzések mellett 
helyszíni ellenőrzésekre is sor kerülhet, melynek keretében 
vizsgálják a kultúra azonosságot, a területnagyságot, vala-
mint a terület gyomosságának az állapotát. A módosításokra 
az ellenőrzés megkezdéséig van lehetőség, már  csak olyan 
módosítások végezhetők, melyek a támogatás összegét nem 
befolyásolják. Szintén az előző évekhez hasonlóan a másod-
vetésű növények bejelentésére a vetés/ültetés után 15 nappal 
van lehetőség, a bejelentésre az ellenőrzési folyamatok meg-
könnyítése miatt van szükség

A tavalyi évhez hasonlóan a termeléshez kötött zöldségnö-
vény, ipari zöldségnövény és szálas fehérjenövény kiegészítő 
támogatást igénylő gazdák esetében a felhasznált szaporító-
anyagról, annak számlájáról adatot kell szolgáltatni. Azok a 
termelők, akik a számlák adatait még nem adták le, kérem, 
keressenek.

Ha az idei év során elemi kár ér bárkit, valamint tagja 
a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszernek, a kárese-

mény bekövetkeztétől számított 15 napon belül azt be kell 
jelenteni az MKR elektronikus felületén. A kukorica, egyéb 
növények aszálykárának a bejelentésére legkésőbb az aratás 
megkezdése előtt 15 napig van lehetőség, az utolsó határ-
idő 2022. szeptember 30.

Az aszálykárral leginkább érintett növény ebben az 
esetben a kukorica. Az a kérésem, hogy amennyiben a kuko-
rica kultúrájukra aszálykárt szeretnének bejelenteni és tagjai 
a Kárenyhítési rendszernek, valamint 2022. szeptember 15-ig 
megfizették a kárenyhítési hozzájárulás összegét, úgy szept-
ember 30-ig van lehetőségük az aszálykár bejelentésére. 
A kárbejelentéshez a rendszer agrotechnikai elemeket is kér-
dez: vetés ideje, hektáronkénti csíraszám, kijuttatott szerves 
és műtrágya mennyiség kg-ban.

Másik kérésem, hogy akivel a kárbejelentést nem szemé-
lyesen intéztük, és nem küldtem el elektronikusan a kárbeje-
lentés dokumentumát, kérem, keressenek fel.

Zsombón a belterületi, mezőgazdasági céllal hasznosított 
nem beépített ingatlanok esetében az adómentesség igazolá-
sához az ügyintézési lehetőség szeptember 15-ig lehetséges, 
az érintett termelők, kérem, jelentkezzenek.

Az online elektronikus permetezési napló bevezetését 
2023 január 1-re halasztották, bővebb információk később 
várhatók.

2023-as évtől új költségvetési időszak kezdődik, 
melynek része az agrártámogatási rendszer átalakulása. Az 
AM a 2023-tól induló közös agrárpolitika (KAP) keretében 
a környezeti, klímavédelmi és biodiverzitás szempontjából 
értékes területeknél is elérhetővé teszi a mezőgazdasági terü-
letek után fizetendő alaptámogatást . a közvetlen területalapú 
támogatásra jogosult területek körének bővítése hatékonyan 
járul hozzá a mezőgazdasági területek talajállapotának, mik-
roklímájának, vízháztartásának javításához, illetve a kapcso-
lódó élőhelyek sokszínűségének növeléséhez.

Az első pillérben az új rendszer lényege a következő: 
Lesz egy alapszintű jövedelemtámogatás, mely minden 
termesztett kultúrára igényelhető. Ezen felül új elemként je-
lenik meg az Agroökológiai program, mely a környezet-
védelmi és biodiverzitás megőrzési elemeket tartalmazza. Ez 
bizonyos területnagyság alatt választható, ez felett kötelező 
elem lesz. (Pontos számadatok még nem ismertek.) Ez a két 
támogatási elem fogja kitenni nagyságrendileg a jelenlegi te-
rületalapú támogatás összegét.

A generációváltást elősegítve a területalapú támogatáshoz 
kötődő fiatal gazdák támogatásának az összegét jelentősen 
meg fogják emelni.

Megmarad a termeléshez kötött növény és állatalapú 
támogatások rendszere, de lesznek benne változtatások.

Megjelenik majd a gazdaságátadási támogatás és a 
mezőgazdasági kisüzemek fenntarthatóságának fejleszté-
sére fordítható támogatás.

A második pillér továbbra is a beruházások és a fejleszté-
sek támogatására fordítható elemeket fogja tartalmazni.

Ezen információkat figyelemfelhívás céljából osztom meg, 
amint a konkrétumok ismertté válnak, tájékoztató előadá-
sok keretében ezeket ismertetni fogom. Az első ilyen előadás 
mindkét településen várhatóan október végén, november 
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                                         Nőiférfi Szabó Mester Zsombón 


                      Szeretettel várom minden régi és új ügyfelemet. 
 

      Vállalom: 
 

Ruhajavítást. 
Cipzárcserét. 
Felhajtást. 
Alakra igazítást. 
Függöny, ágyneművarrást. 
Hozott alapanyagból női, férfi, gyermekruhák 

méretre készítését. 
Méteráru készletemből is elkészítem egyénre szabott 

(álmai) ruháját.   
Nálam többféle alapanyagból választhat egyedi 

elképzelései megvalósításához. 



Farkas Gyöngyi
  




Hogyan is zajlik
egy csomagolásmentes 
vásárlás?

1. Készítsétek össze a tároló eszközei-
teket, melyekbe majd hazaviszitek a 
kívánt árukat! Érkezhetsz   befőttes-
üvegekkel, vászonzsákokkal, papír-
zacskókkal vagy műanyagdobozokkal, 
mosószeres, öblítős flakonnal. 

2. Mi lemérjük az üres tárolód, megtölt-
jük a kért termékkel.

A csomagolások kiiktatásával pedig 
lehetővé tesszük, hogy mindenből any-
nyit vásárolj, amennyire szükséged van. 
Vihetsz 10 dkg rizst, de akár 100 dkg-ot, 
vagy épp 67,5-et. Szinte mindenből vi-
hetsz csak egy kóstolónyi adagot.

De ugyan így működik a mosószer, az 
öblítő és a tisztítószerek is. Lehet vinni 
egy próbamennyiséget is. 

Ha még nem jártál nálunk, minden-
képp ugorj be, kérj egy finom kávét, és 
nézz szét kisboltunkban!

Az alábbiakat kérheted csomagolás-
mentesen:

- rizs
- bulgur
- köles 
- barnacukor 
- sós és édes 

magvak
- csoki drazsé
- aszalványok
- TönkölySüti
- Foody Free 

chipsek
- kakaópor
- eritrit
- tea 
- vegeta 
- pudingpor

- habfürdő
- babafürdető 
- szappan 
- mosószóda
- citromsav
- oxigénes 

fehérítő 
- szódabikarbóna 
- mosogatószer
- mosószer
- öblítő 
- felmosó
- ablaktisztító
- folyékony 

szappan

Higiéniás és tisztítószereink mind 
hazai gyártásból származnak, 

károsanyagmentesek.

Kínálatunkat folyamatosan bővítjük.

ZSOMBÓI SÓKUCKÓ 
Móra Ferenc utca 1.

+36306446116

elején kerül majd megtartásra. Pontosabb információkkal a következő számban 
jelentkezek.

A munkánk elszámolásához elektronikus úton történő rögzítésre van szükség, 
az a kérésem, hogy az ügyintézésre telefonjaikat hozzák magukkal.

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

hetnek képeket.

Kérdések esetén állok rendelkezésükre. 

Az aktuális pályázati lehetőségek a www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , , a 
www.mvh.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók, kérem figyeljék 
ezeket az oldalakat

Tisztelettel :
nemzeti agrárgazdaSági kamara
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