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Tájékoztatás a képviselő-testület 
üléseiről

Tisztelt Zsombóiak!

2023-ban már két ülést is tartott Zsombó Nagyközség Ön-
kormányzata Képviselő-testülete.

JANUÁR 26.
Ezen a rendkívüli ülésen a képviselő-testület – kormány-

rendeletben kapott felhatalmazás alapján – azt mérlegelte, 
milyen mértékben és módon korlátozza a településen a 
közvilágítást ahhoz, hogy a lehető legkisebb érdeksére-
lemmel a lehető legnagyobb energiamegtakarítást érje 
el. Két lehetőséget vizsgált meg a testület: egyes lámpatestek tel-
jes lekapcsolása (azaz a lámpatestek ritkítása) és az összes lám-
patest lekapcsolása éjféltől hajnali 4 óráig. A két lehetőség közül, 
a várható megtakarításra és a központi költségvetésből kapott 
kiegészítő forrásra tekintettel a képviselő-testület az utóbbit vá-
lasztotta és erről rendeletet alkotott.

Ezen az ülésen döntés született az új ravatalozó felépí-
tésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről. 2 érvényes 
ajánlat érkezett. A képviselő-testület nemcsak nyertes ajánlattevőt, 
hanem második legkedvezőbb ajánlattevőt is kihirdetett. Ezzel az a 
cél, hogy a szerződéskötés esetleges meghiúsulása esetén a második 
legkedvezőbb ajánlattevővel újabb közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sa nélkül lehessen szerződést kötni, sok időt nyerve ezzel. A nyertes 
ajánlatot a szegedi székhelyű ÉPTÁRKER Kft., a második legkedve-
zőbb ajánlatot pedig a szintén szegedi HungaroSun Bt. tette. 

A külterületi utak fejlesztésére elnyert pályázat megvalósí-
tásával összefüggően döntött a képviselő-testület arról, hogy a 
031/2 hrsz-ú ingatlanban lévő állami tulajdon megszer-
zésére vételi ajánlatot tesz a Magyar Államnak. Erre azért 
került sor, mert az út szélesítéséhez az útmenti ingatlanokból 
kisebb-nagyobb területek igénybevétele szükséges.    

FEBRUÁR 14.
Ennek a munkaterv szerinti ülésnek évről évre a legfontosabb 

napirendje az önkormányzat éves költségvetésének megállapí-
tása és ahhoz kapcsolódóan az adósságot keletkeztető ügyletek 
meghatározása. A képviselő-testület 2023-ra és az azt követő 3 
évre adósságot keletkeztető ügyletet (hitelfelvételt) nem tervez és 
elfogadta a 2023. évi költségvetést is. A képviselő-testület a 
2023. évi költségvetését 1.865.413.028 Ft főösszeggel fogadta el. 
Ez az összeg magasnak tűnik, ami a jelentős pályázati támoga-
tásnak köszönhető. Településünket is érinti a mindenki által ta-
pasztalt áremelés, mind az energia, mind a szolgáltatások, mind 
a beszerzések területén. Az infláció és a magas energiaárak miatt 
nagyon feszített az idei költségvetés, jelentős megtakarítási intéz-
kedésekre volt szükség, amit az önkormányzat és az önkormány-
zati intézmények folyamatosan fenntartanak és keresik a további 
spórolási lehetőségeket olyan módon, hogy a szolgáltatások szín-
vonalában lehetőleg ne legyen visszaesés. A központi költségvetés 
közel 30 millió Ft kiegészítő támogatást nyújtott a közvilágítás 
és a bölcsőde üzemeltetéséhez, valamint a gyermekétkeztetési 
feladatok ellátásához. Ez a kiegészítő támogatás az áremelkedé-
sek okozta nehézséget nem oldotta meg, de valamelyest enyhíti. 
A költségvetés nagyon szűkös, előreláthatólag az energiatakaré-
kossági intézkedések fenntartása mellett is további források meg-

szerzése és megtakarítások szükségesek, hogy végrehajtható le-
gyen. Örömteli, hogy ebben a szűkös, magas inflációval és magas 
energia árakkal küzdő esztendőben a megnyert pályázatoknak 
és a korábbi években elkülönített saját forrásnak köszönhetően 
tovább fejlődhet településünk. A terveink szerint ebben az évben 
közel 936 millió Ft értékű beruházás kezdődhet el, illetve egy 
részük megvalósítása a 2023. évben be is fejeződhet. Ezek közül 
kiemelendő az új ravatalozó megépítése, mely beruházás kiemelt 
helyet foglal el a fejlesztések között. Sikeres pályázatot nyújtott be 
az önkormányzat a Kossuth utca burkolatának felújítására az utca 
teljes hosszában. A felújítás a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően várhatóan az év második felében indulhat el. Nyertes 
pályázati forrás és települési önerő biztosítja a piactér fejleszté-
sét, 3 külterületi útszakasz szilárd burkolattal történő ellátását. 
Szintén pályázat biztosít forrást a csapadékvíz elvezető rendszer 
további fejlesztésének, korszerűsítésének, valamint a lőtér és a 
szabadidőpark futókörrel történő további fejlesztésének. Ezen 
beruházások előkészítése és megkezdése várható ebben az évben.

Felülvizsgálta és megemelte a képviselő-testület a gyer-
mekétkeztetés díjait is, mivel a szolgáltató jelezte, hogy a 
drasztikusan megemelkedett élelmiszer- és energiaárak mellett 
nem tudja tovább tartani a korábbi szolgáltatási díjait. Az ár-
emelés nemcsak az önkormányzatot, hanem azokat a szülőket is 
érinti, akiknek a gyermeke a bölcsődében, óvodában vagy isko-
lában térítési díj fizetése mellett étkezik. A március 20. napjától 
fizetendő új árakról levélben tájékoztatjuk az érintetteket, illetve 
az intézményekben is tájékozódhatnak.

Két önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezé-
séről döntött a képviselő-testület: az egyik a tavaly megszünte-
tett önkormányzati társulás hatásköreivel kapcsolatos rendelet 
volt és a társulás megszűnésével okafogyottá vált, a másik a te-
lepüléskép-érvényesítéssel és településrendezéssel kapcsolatos 
partnerségi egyeztetés szabályairól szólt és a megújult országos 
szabályozás miatt vált feleslegessé. 

Mindenkit érintő rendeletet alkotott a képviselő-testület 
a közterületek elnevezéséről, elnevezésének megvál-
toztatásáról és a házszám-megállapítás szabályairól. 
Nem sok változást hoz ez a rendelet az eddigi gyakorlathoz 
képest, de fontos tudni, hogy – ahogy eddig is – mindenkinek 
kötelessége a háza utcai homlokzatán vagy kerítésén jól lát-
ható módon kitenni a házszámot. Aki ennek a kötelességének 
nem tesz eleget, azt a jegyző közigazgatási bírsággal sújthatja 
18 hónap türelmi időt követően. 

A képviselő-testület – jogszabályi kötelezettségének eleget 
téve – elfogadta a 2023. évi közbeszerzési tervet. Ez a terv 
tartalmazza azokat a nagyobb beruházásokat, amelyek értéküknél 
fogva közbeszerzés-kötelesek. A tervben szerepelnek a pályázati 
forrásból megvalósuló külterületi útfejlesztések, a Kossuth utca 
burkolatának megújítása, a helyi termelői piac kialakítása, a belte-
rületi csapadékvíz-elvezető rendszer további fejlesztése, valamint 
a sportolási infrastruktúra fejlesztése keretében egy erdei futókör 
kialakítása és a sportlőtér energetikai és biztonsági fejlesztése. 

A képviselő-testület felülvizsgálta a település helyi esély-
egyenlőségi programját, amely több évre szólóan határoz 
meg intézkedési tervet a hátrányos helyzetű csoportok felzár-
kóztatására.
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Ravatalozó építése
Kedves Zsombóiak!

Egy régen várt örömhírről tájékoztatom Önöket. Elindul 
Zsombó új ravatalozójának építése. A képviselő-testület több 
mint egy évtizede megterveztette az új ravatalozót. A régi sajnos 
gazdaságosan nem megújítható, és esztétikailag sem felel meg a 
kor követelményeinek.

Miközben az összes közintézményt sikerült pályázati forrá-
sokból megújítani, a bölcsődét és a szociális szolgáltató közpon-
tot megépíteni, csak nem akart pályázati lehetőség nyílni egy 
ravatalozó építésére. Néhány éve elindította a magyar kormány 
hazai forrásból a Magyar Falu Programot, amelyben ravatalozó-
ra is lehetett pályázni. A nehézséget az jelentette, hogy a legna-
gyobb pályázható összeg 30 millió Ft volt. Két ütemre bontottuk 
a kivitelezési munkát: a „lecsupaszított” épületre és a többi ele-
met tartalmazó második ütemre. Éltünk a lehetőséggel és meg-
pályáztuk annak tudtával, hogy az első ütem (a csupasz épület) 
kivitelezése is várhatóan jóval többe kerül, mint 30 millió Ft. A 
pályázat nyert. Következő évben a második ütemre nyertünk az 
MFP-ből 22 millió Ft-ot. Elkezdődött az előkészítés, indikatív 
ajánlatok kérése, amelyekből kiderült, hogy a megnyert pályá-
zati forráshoz jelentős önerőt is kell biztosítani. Év végén sike-
rült elindítanunk a közbeszerzési eljárást, amelyet a január 26-i 
képviselő-testületi ülésen döntéssel zártunk. A két ütemre, tehát 
a teljes ravatalozó épület építésére, összesen 106 millió Ft-os 
legkedvezőbb ajánlati árat kaptuk. A számokból látszik, hogy 54 
millió Ft önkormányzati forrást is igényel a beruházás. A nyertes 
ajánlattevő az Éptárker Kft. lett.

Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a hét ajánlattételre fel-
kért építőipari vállalkozásból, köztük az indikatív ajánlatokat 
adók és helyi, környékbeli vállalkozások közül csak ketten adtak 
ajánlatot. Ez elég jól szemlélteti az építőipar jelenlegi helyzetét. 

Nagy volt a dilemma, hogy inkább elengedjük a beruházást 
vagy vállaljuk be a jelentős önerőt. Utóbbi mellett döntöttünk kép-
viselő-társaimmal, mert az árak nem lefelé fognak menni minden 
valószínűség szerint, nincs előre látható pályázati forrás, amelyből 
meg tudnánk valósítani ezt a régen várt, szükséges beruházást, és 
elég nagy feladat volt megnyerni ezt a két pályázatot is.

2023. február 8-án aláírtuk a kivitelezési szerződést. A cikk 
írásakor a vállalkozó az előkészítést végzi, hamarosan kezdődik 
a munka, és idén új ravatalozója lesz Zsombónak.

Tisztelettel:
Gyuris Zsolt

polGármester

A képviselő-testület elfogadta a József Attila Közösségi 
Ház és Könyvtár 2022. évi könyvtári beszámolóját, va-
lamint a könyvtár és a közösségi ház 2023. évi munkatervét 
külön-külön. 

A polgármesteri hivatal 2022. évi működéséről szóló 
beszámolót is megismerte és elfogadta a képviselő-testület. A 
korábbi évekhez hasonlóan idén is úgy döntött a képviselő-tes-
tület, hogy a polgármesteri hivatalban, a kötelező szabadsá-
gok kiadásának megkönnyítése érdekében, 2023. július 24-től 
július 28-ig 5 munkanapra és 2023. december 27-től december 
29-ig 3 munkanapra igazgatási szünetet rendel el.

Meghatározta a képviselő-testület a Zsombói Bóbita Böl-
csőde nyári nyitvatartási rendjét és nevelés nélküli munkanap-
ját. Eszerint a bölcsőde április 21-én egyetlen napra és augusz-
tus 7-től augusztus 11-ig, egy hétig zárva tart majd. 

Az egészségügyi alapellátást nyújtó gyermekorvos, felnőtt 
háziorvos és fogorvos kérésére a képviselő-testület megvizs-
gálta, hogyan tudja támogatni az orvosokat a rendkívüli 
mértékben megemelkedett energiaköltségek megfizetésében. 
Az a döntés született, hogy az önkormányzat mindhárom orvost 
egyszeri 150.000 Ft-tal támogatja, illetve a téli energia-
számlák fizetésének ütemezésére, ”szétterítésére” meg-
állapodást köt az orvosokkal, hogy a kiugróan magas gáz-
számlák kifizetése ne okozzon működési zavart a praxisokban. 

A képviselő-testület májusban ismét megvizsgálja az orvosok 
támogatásának szükségességét és lehetőségét. 

Döntött a képviselő-testület arról, hogy egyrészt a településké-
pi rendeletet, másrészt a rendezési tervet rövid időn belül felül-
vizsgálja, a gyakorlat és a pályázati források szabályszerű felhasz-
nálása által megkövetelt változtatások indokoltságát megvizsgálja. 

A képviselő-testület a polgármester munkáltatójaként 
jóváhagyta a polgármester idei szabadságtervét és cafeteria-
keretét – ami megegyezik a hivatal köztisztviselőivel –, jogsza-
bályi kötelezettsége keretei között.

Döntött a képviselő-testület arról, hogy a Homokháti Önkor-
mányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának tagjaként a társulás 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését célzó projekt-
jében a településre jutó ÁFA-megelőlegezést, közel 10 mil-
lió forint megfizetését, likviditási nehézségek nélkül nem tudja 
teljesíteni. Mivel a képviselő-testület nem szeretne hitelt felvenni 
ehhez az ügylethez, úgy határozott, hogy elfogadja Mórahalom 
Város Önkormányzatának segítségét és a piaci kamatoknál jóval 
kedvezőbb feltételekkel kér átmeneti kölcsönt Mórahalomtól.  

A képviselő-testület tudomásul vette az MVM Lumen 
Fényszolgáltató Kft. 2022. évi közvilágítás-üzemeltetési be-
számolóját.

dr. sZiromi márta

jeGyZő
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Adó 1%
a helyi civil szervezeteknek

A legtöbb adózó tisztában van vele, hogy a személyi jövede-
lemadó bevallásának időszaka van. Amikor elkészítik az adó-
bevallásukat, adójuk 1%-át felajánlhatják egy kiválasztott civil 
szervezetnek, további 1%-át pedig egy kiválasztott egyháznak, 
amit támogatni szeretnének. Az 1+1% felajánlása természetesen 
nem kötelező. Fontos tudni, hogy ezt a pénzt Önök mindenkép-
pen befizetnék adó formájában, de nyilatkozatukkal rendelkez-
hetnek arról, milyen célra szeretnék azt felhasználni. 

Zsombón is több  olyan civil szervezet van, akik fontosak a 
település életében, tudjuk, hogy működnek és tevékenységük-
kel gazdagítják a település közösségét. Működésükhöz minden 
segítségnek örülnek. Kérem Önöket, fordítsanak egy pici figyel-
met az SZJA 1% befogadására regisztrált zsombói civilekre és 
személyi jövedelemadójuk 1%-ról való rendelkezéssel Önök is 
támogassanak helyi szervezeteket. A felajánlott összegeket köz-
vetlenül a támogatott szervezet kapja. 

Elektronikusan a  https://eszja.nav.gov.hu  oldalon keresztül 
tudnak rendelkezni adójuk 1%-ról, és a program automatikusan 
vizsgálja, hogy a megjelölt szervezet jogosult-e a felajánlásra. 

18471368-1-06 ZSOMBÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET

19561204-1-06 “Élő Kövek” Alapítvány a Zsombói
     Kisboldogasszony Plébániáért

18477560-1-06 ZSOMBÓ SPORT EGYESÜLET

19083876-1-06 ZSOMBÓI DIÁKOKÉRT ALAPÍTVÁNY

18467499-1-06 EQUITANIA LOVAS CLUB

Az online kitöltő felület ügyfélkapus regisztráció nélkül is 
használható, ekkor a rendelkező nyilatkozat csak kinyomtatva, 
papíralapon, lezárt borítékban nyújtható be a NAV-hoz postáz-
va vagy személyesen. Ügyfélkapus regisztráció nélkül:  https://
webnyk.nav.gov.hu/

A magánszemélyek adóbevallásának beadási határideje: 
2023. május 22.

Gyuris Zsolt

polGármester

Polgárőrtoborzás
Tisztelt Zsombóiak!

Ha Ön is szeretne tenni azért, hogy biztonságos környe-
zetben éljen és biztonságba tudhassa gyermekeit, szeretteit itt  
a lehetőség!

JELENTKEZZEN POLGÁRŐRNEK!

Várjuk azokat a 18-50 év közötti leendő tagokat, akik szeret-
nének tenni a faluért és szintén várjuk a 14-18 éves korosztályt 
is, akik mint ifjú polgárőrként tehetnek azért, hogy jobbá váljon 
a közbiztonság!

Jelentkezni a +36203687922 - es telefonszámon lehetséges.
Üdvözlettel:

Kerecseny attila - alelnöK

Információk a helyi 
adózásról

A tavalyi évhez hasonlóan idén is egy alkalommal (már-
cius 1. előtt) küldjük ki az egyenlegértesítőket és az egész évre 
fizetendő csekkeket.

Egyéni vállalkozók, vállalkozások elektronikus úton kap-
nak értesítőt.

A befizetések sikerességének érdekében – utaláskor – foko-
zottan figyeljenek a beazonosíthatóságukra és a megvál-
tozott bankszámlaszámokra!

A legfontosabb adózással kapcsolatos határidők:
• 15 napon belül – Kommunális- és telekadót érintő 

változás(ok) bejelentése
• 03. 15. – I. félévi adórészlet, adóelőleg befizetése
• 03. 31. – Talajterhelési díj bevallási és adófizetési kö-

telezettsége
• 05. 31. – A 2022. évi helyi iparűzési adó bevallása, 

a befizetett adóelőleg, valamint a tényleges adó elszá-
molása, a Htv. 39/A §-a szerinti egyszerűsített adó-
zási mód 2023. évtől történő választásának határideje

• 09. 15. – II. félévi adórészlet, adóelőleg befizetése

A helyi iparűzési adót érintő változásokról a http://www.
zsombo.hu/onkormanyzat/letoltheto-nyomtatvanyok/altalanos-
adonyomtatvanyok között részletes tájékoztatót tettünk közzé.

lonGa ádám

adóüGyi üGyintéZő
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Házszámtáblák kihelyezése

Mindannyian tudjuk, hogy az utcanevek és a házszámok 
alapvető tájékozódási pontok,  nélkülük legtöbbször nehézkes 
a postai és egyéb küldemények kézbesítése, így a címzetthez 
sokszor nem vagy csak késve jut el levele vagy csomagja. Ezen 
túlmenően a mentők, a tűzoltók, a rendőrség vagy a közüzemi 
szolgáltatók munkáját is nagyban segíti, ha jól láthatók és pon-
tosak az utcákban lévő ingatlanok házszámai. Összességében 
elmondható: bárki akarja megtalálni a lakást, házszám nélkül 
nehezebb a dolga, és ez könnyen visszaüthet a tulajdonosra. 

2023. február 15-én hatályba lépett Zsombó Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elneve-
zésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezésnek, továbbá a házszám megállapításának sza-
bályairól szóló rendelete. A rendelet a Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltak szerint el-
sősorban a közterület-elnevezés és házszámozás szabályozását 
írja le. Rögzíti, hogy a jelenlegi közterületek neveit változatlan 
formában meghagyja, a házszámozás tekintetében pedig egy-
séges szabályozást vezet be magasabb rendű jogszabályok elő-
írásait követve, az áttekinthetőséget és az ingatlanok egyértelmű 
egyedi beazonosítását szem előtt tartva.

Amellett, hogy a házszámok feltüntetése az ingatlantulajdo-
nos saját érdeke, a fenti rendelet az ingatlan tulajdonosa, illetve 

használója számára kötelezettséget ír elő a házszám feltünteté-
sével kapcsolatban. Ennek célja a jogkövető magatartásra való 
ösztönzés, hiszen a házszámtáblák kihelyezése közösségi érde-
keket is szolgál.

E szerint az ingatlan tulajdonosának, használójának 
kötelezettsége a házszámtáblának az ingatlan közterü-
let felé néző homlokzatán vagy a közterülettel határos 
kerítésén jól látható módon történő kihelyezése, esetleges 
pótlása, cseréje. 

A rendelet hatályba lépésétől (2023. február 15.) 18 hónap 
türelmi idő áll rendelkezésre a hiányzó házszámtábla ki-
helyezésére. A határidő elteltével a jegyző a kötelezettségsze-
gőt figyelmezteti, eredménytelen felszólítás után pedig 10.000 
Ft bírsággal sújthatja. 

Kérem Önöket, önmaguk és mások érdekeit szem előtt 
tartva, helyezzék ki házszámaikat a könnyebb tájékozó-
dás és beazonosíthatóság érdekében. Amennyiben ingat-
lanuk házszámának megállapítására vagy pontosítására van 
szükség, forduljanak bizalommal a Polgármesteri Hivatal 
ügyintézőjéhez az alábbi telefonszámon: 62/595-552.

dr. sZiromi márta

jeGyZő

Amennyiben megha-
talmazottként kívánja 
felvenni a zsákot, úgy 
kérjül a meghatalma-
zást szíveskedjen ma-
gával hozni.

Az esetleges szüksé-
ges várakozás esetén az 
ügyintézés során szíves türelmüket kérjük.

Tisztelettel:
FHB-np nonproFit KFt.

2023. év I. félévére zöldhulladék 
gyűjtéséhez biztosított zsákok átadása
Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó településen

FBH-NP Nonprofit Kft. és a Négyforrás Nonprofit Közhasz-
nú Kft. értesíti bordányi, forráskúti, üllési és zsombói bel-
területi ingatlanok Tulajdonosai, hogy a hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges 2023.01.01. 
- 2023.06.30. közötti időszakra vonatkozó 24 db biológialilag 
lebomló zsákok átvételére az alábbi  helyszíneken és időpon-
tokban biztosítunk lehetőséget:
• hétköznaponként a Négyforrás Nonprofit Kft. ügyfélszol-

gálati irodájában (6793 Forráskút, Fő u. 72.) nyitvatartási 
időben:

Hétfő - Csütörtök: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00
Péntek: 8:00 - 12:00

• továbbá a kihelyezett ügyfélkapcsolati pontunkon:
      6795 Bordány, benke Gedeon u. 44
 - minden hónap utolsó csütörtöki napja: 9.30 - 12:00
      6794 Üllés, Szabadság tér 3.
 - minden hónap utolsó pénteki napja: 9:30 - 12:00
      6792 Zsombó, Móra Ferenc u. 6.
 - minden hónap első keddi napja: 14.00 - 16:30

Az átvételhez szükséges a legutolsó befizetett csekk vagy 
banki átutalásról szóló dokumentum, új előfizetések eseté-
ben a közszolgáltató által kiállított bejelentőlap bemutatása. 

Az FBH tájékoztatója
AZ FBH-NP Nonprofit Kft., mint közszolgáltató

tájékoztatja ügyfeleit, hogy
2023. február 14-től határozatlan ideig az ügyfélfoga-

dás hétfő helyett kedden lesz.

Ügyfélfogadási idő: 
Kedd: 9.00 - 12.00 és 12.30 – 16.00
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Gólyalábasokkal búcsúztattuk a telet 
Zsombón 

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár előtti téren 
2023. február 17-én 17 órakor  hagyományőrző mulat-
sággal űztük el a telet. A Hajnalfa néptánccsoport és a 
Vaga Banda gólyalábasainak közreműködésével igazi 
farsangi hangulatot teremtettünk.

A szegedi Hajnalfa Néptánccsoport műsorukat követően 
táncba hívta a közönséget. A néptáncosok felvezetésével indult 
el a jelmezes felvonulás, amelyen négy lovaskocsi és egy hátasló 
is részt vett. Az egyik fogaton utolsó útjára indult Égetnivaló Ki-
sze is, magával cipelve a ráragasztott, hozzátűzött, fülébe súgott 
vagy zsebébe rejtett bajságokat. A közösségi házhoz visszaérve 
a felvonulási menetet a hagyományőrző gólyalábasok fogadták. 
Fergeteges, vidám műsoruk igencsak megnevettette a közönsé-
get és megdolgoztatta a gyerekeket. Tűzzsonglőrködéssel vezet-
ték fel a banyaégetést. Kisze végül a máglyára került a téllel és a 
rossz dolgokkal együtt. Bevallom, a közösségi ház munkatársai 
megsiratták, hiszen nagyon a szívünkhöz nőtt.

Farsang nem múlhat el fánk nélkül. A zsombói nyugdíjas 
klub lelkes önkéntesei 15 kiló lisztből több száz darab lekváros 
fánkkal látták vendégül a közönséget. A Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat munkatársai forralt borral  és teával kínálták a 
résztvevőket.

Köszönjük a fogatosok közreműködését, valamint a Zsombói 
Polgárőr Egyesület segítségét is.

FerencZi ildiKó
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J ó z s e f  A t t i l a  K ö z ö s s é g i  H á z  é s  K ö n y v t á r  
6792 Zsombó, Alkotmány u. 1. 

Adószám: 15763985-2-06       
________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________  
Web: www.kultura.zsombo.hu 

E-mail: program@zsombo.hu  Tel./Fax: 62/595-560   
 

 

 

 
A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár várhatóan  

a teljes fűtési időszakban 
2022. november 01 – 2023. március 31-ig  

részleges nyitvatartást alkalmazva ZÁRVA lesz. 
 

Fenti időszakban napi közösségi tevékenységünket a  
Zsombói Bóbita Bölcsőde (6792 Zsombó, Béke utca 4.) emeleti 

helyiségében folytatjuk. 
 

RÉSZLEGES NYITVATARTÁS a Közösségi Házban 
(előre egyeztetett programok esetén alkalmanként eltérhet) 

 
Hétfő:   16.00 – 17.00 
Kedd:    ZÁRVA 
Szerda:   16.00 – 17.00 
Csütörtök:   ZÁRVA 
Péntek:   08.00 – 09.00 
Szombat:   ZÁRVA 
Vasárnap:   ZÁRVA 
 
SZOLGÁLTATÁSAINK a részleges nyitvatartási időben: 
➢ KÖNYVTÁR 
➢ Zöldzsák osztás 
➢ Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés 

 
Továbbra is forduljanak hozzánk bizalommal  

(terembérlés, információ, egyéb felmerülő kérdés esetén): 
➢ E-mail: program@zsombo.hu 
➢ Tel: 62/595-560 
➢ Mobil: +36 20 997 3947 

Kézilabdahírek
A téli szünet után újra elindultak a na-

gyobb korosztályok versenyei, ezekben a 
csapatokban is sok zsombói játékos sze-
repel hétről hétre. A kisebbek felkészülési 
mérkőzéseket játszottak február 11-én 
Mórahalmon, ahol 3 pályán küzdöttek a 
gyerekek az egyesület hasonló korú gye-
rekei ellen. A kezdők ( U8 ) ismerkedtek 
a versenyhelyzettel, a pályával, próbálkoz-
tak a kapuba lőni a labdát. A  U9-esek már 
magabiztosabban mozogtak a játéktéren,  
szép támadásokat láttunk tőlük és sok 
gólt. Jó volt látni a sok kipirult gyerekar-
cot, akik  élvezettel vettek részt a játékban. 
Hamarosan a Kisiskolás Bajnokságban is 
próbára tehetik a tudásukat.

U16 és U18 csapatban szerepel Gajda Pat-
rik, Piri Erik

U14 csapatokban játszik Nógrái Lilla, Sala 
Rebeka, Kiss Lívia és Orosz Bella va-
lamint Bozóki Varsány és Kapás Máté.

U12-esek Balogh Gábor, Domány Zalán, 
Ördög Dominik, Illés János

U11-esek Balogh Bence, Tamás Csaba
U10-esek Tóth Benedek, Szabó Gergő, 

Szabó-Patik Csaba valamint Dudás 
Réka, Kálmán Lilla, Újvári Hanna.

U9 Magyarfalvi Líva 
U8 fiú Horváth Benedek, Kispéter Áron, 

Dudás Roland, Nagy Nándor, Géczi 
Zalán, Barsi Nimród, Veres Gergő

U8 lány Kisbodri Anna, Lédeczi Hajnal, 
Maróti Janka, Szilágy -Hell Henrietta, 
Szabó Noémi, Pásztor-Hevesi Hédi, 
Nádházi Olga.

Sok sikert minden csapatnak és játé-
kosnak!

polyáKné éva edZő

u8 Fiúcsapat

u8 lánycsapat
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ZSOMBÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL
6792 Zsombó, Alkotmány utca 3.
Tel.: (62) 595-555
E-mail: polghiv@zsombo.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő:  8:00-12:00; 13:00-15:30
Kedd:  8:00-12:00; 13:00-18:00
Szerda:  -
Csütörtök:  8:00-12:00; 13:00-15:30
Péntek:  -

Pénztári ügyfélfogadás: 
Kedd:  8:00-12:00, 13:00-17:30
Csütörtök:  8:00-12:00 

CSMCSMKH MÓRAHALMI JÁRÁSI HIVATAL
6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 17.
E-mail: kab.morahalom@csongrad.gov.hu

Nyitvatartási idő:
(előzetes időpontfoglalás szükséges az ügyintézéshez)
Hétfő:  7:00 - 17:00
Kedd:  8:00 - 12:00
Szerda:  8:00 - 16:00
Csütörtök:  8:00 - 18:00
Péntek:  8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY MÓRAHALMI KORMÁNYABLAK
Tel.: (62) 681-360: személyi okmányok
Tel.: (62) 795-292: KAB feladatok
Tel.: (62) 795-289: gépjármű ügyek

HATÓSÁGI, SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY
6782 Mórahalom, Szegedi út 84.
hatosag.morahalom@csongrad.gov.hu
Tel.: (62) 795-292: hatósági, szociális ügyekben
Tel.: (62) 681-362: gyámügyekben

FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
6782 Mórahalom, István király út 1/a.
foglalkoztatas.morahalom@csongrad.gov.hu
Tel.: (62) 681-393 vagy eugyintezes.munka.hu

CSMCSMKH MÓRAHALMI JÁRÁSI HIVATAL
ÜLLÉSI KORMÁNYABLAK
6794 Üllés, Dorozsmai út 40.
E-mail: kab.morahalom@csongrad.gov.hu
Tel.: (62)795-272: személyi okmányok és Kormányablak
Tel.: (62)795-347: gépjármű ügyintézés

Nyitvatartási idő:
(előzetes időpontfoglalás szükséges az ügyintézéshez)
Hétfő: 07:00 - 17:00
Kedd: 08:00 - 12:00
Szerda: 08:00 - 16:00
Csütörtök: 08:00 - 18:00
Péntek: 08:00 - 12:00

MÓRAHALMI FÖLDHIVATALI OSZTÁLY
6782 Mórahalom, Szegedi út 84.
Tel.: (62) 681-382
E-mail: foldhivatal.morahalom@csongrad.gov.hu

Nyitva tartás:
Hétfő:  07:00 - 17:00
Kedd:  08:00 - 12:00
Szerda:  08:00 - 16:00
Csütörtök: 08:00 - 18:00
Péntek: 08:00 - 12:00

VESZÉLY ESETÉN HÍVHATÓ SZÁMOK:
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107
Általános segélyhívó: 112
Polgárőrség: 20/330-30-26
KMB: Csóti József: 30/326-72-84
 Lengyel Zsolt: 20/979-63-79
 
IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS - ALFÖLDVÍZ ZRT:
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
E-mail: ugyfel@alfoldviz.hu
Honlap: www.alfoldviz.hu
6722 Szeged, József Attila sgt. 115.
Műszaki hibabejelentő hívószám: (80)922-333
            (a nap 24 órájában ingyenesen hívható)
Ügyfélszolgálati hívószám: (80) 922-334 (helyi tarifával hívható)

FÖLDGÁZ ÉS VILLAMOSENERGIA SZOLGÁLTATÁS
MVM NEXT ENERGIAKERESKEDELMI ZRT.
Tel.: +36 20/30/70 474 9999
Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mvm.hu
Gázszivárgásbejelentés: (80) 820-141
Áram hibabejelentés: (62) 565-881

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS:
Telefonon: (62) 565-881 (4-es menüpont);
Online bejelentéssel:
https://www.mvmnext.hu/aram/kozvilagitasi_hibabejelentes/

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS:
Négyforrás Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálati iroda: Forráskút, Fő u. 72.
A hulladékszállítással kapcsolatos ügyek intézése
Telefon: +36 70 489-5656
E-mail cím: ugyfelszolgalat@negyforraskft.hu

FBH-NP Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálati iroda: Forráskút, Fő u. 72.
Telefon: (79) 524-821
E-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
Ügyfélfogadási idő: Kedd: 09:00 - 12:00; 12:30 - 16:00

Ügyfélfogadás minden hónap első keddjén van Zsombón: 
14:00 - 16:30
2023. március 31-ig: 6792 Zsombó, Móra Ferenc utca 6.
2023. április 1-től: 6792 Zsombó, Alkotmány utca 1.

Közérdekű információk
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A Zsombói hulladékudvar nyitvatartási rendje:
Téli időszak (novembertől március végéig):
  Kedd:  14.00-16.00 óráig
  Szombat:  8.00-12.00 óráig

Nyári időszak (április 1.-október 31. között)
  Kedd:  16:00-18:00 óráig
  Szombat:  8:00-12:00 óráig

A hulladékudvar ünnepnapokon ZÁRVA tart!
A hulladékok átvétele szelektíven történik, mely a zsombói la-
kosság részére ingyenes. Napi behozható mennyiség 1 m3, mely 
nem lehet háztartási hulladék.

Folyékony hulladékszállítás:
Arany János
Tel.: +36 30 915 6180

KÉMÉNYSEPRÉS: 
Szegedi Kéményseprőipari Kft.
Tel.: (62) 485-077

FALUGAZDÁSZ 
Zsombó, Móra Ferenc utca 6. 
Gyuris Ferenc 
Tel.: +36 30 337-2520 
E-mail: gyuris.ferenc2@nak.hu 
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8.00-16.00 Péntek: 8.00-12.00

ORVOSI RENDELŐ
Zsombó, Alkotmány utca 2.

Dr. Borbély Rita felnőttorvos
Rendelési idő:
Hétfő: 08:00 - 12:00
Kedd: 07:00 - 11:00 (10:00 - 11:00 között prevenciós rendelés)
Szerda: 13:00 - 17:00
 (13:00 - 13:30 és 16:30 - 17:00 között
   prevenciós rendelés)
Csütörtök: 08:00 - 12:00 (11:00 - 12:00 között prevenciós rendelés)
Péntek: 08:00 - 12:00

Telefonos elérhetőség a rendelési időben: (62) 595-577,
Sürgős esetben délután 16 óráig:+36 30 336 3627
16 óra után a központi orvosi ügyelet: (62) 433-104 
vagy 112 hívható sürgős esetben.

Gyógyszeríratás:
Telefonon: (62) 595-577
Email: drborbelyrita@gmail.com

Dr. Szabó Ágnes gyermekorvos
Rendelési idő:
Hétfő: 08:00 - 12:00
Kedd: 08:00 - 10:00
Szerda: 10:00 - 13:00
Csütörtök: 11:00 - 14:00
Péntek: 08:00 - 12:00

Tel.: 62/ 595-570
        30/ 524-4086
        30/ 249-3265

Telefonos elérhetőség sürgős esetben minden nap, rendelés után 
16 óráig.
16 óra után ügyeleti ellátás: Gyermekgyógyászati Klinika és 
Gyermekegészségügyi Központ (6720 Szeged, Korányi fasor 14-
15. - Árvízi Emlékmű) a 474-374 vagy a 112-es telefonszámon.    

Csecsemő tanácsadás hétfői napokon 13-16 óráig.

Dr. Apró Katalin fogorvos
Minden esetben szíveskedjenek telefonon időpontot kérni a 
megadott telefonszámon: (62) 525-575

Rendelési idő:
Hétfő: 12:30 - 18:30
Kedd: 07:30 - 13:30
Szerda: 12:30 - 18:30
Csütörtök: 07:30 - 13:30
Péntek: 07:30 - 13:00

Tel.: (62) 595-575

Munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon, valamint ünnep-
napokon 3 órás rendelési időben: 10-13.00 ig Szent-Györgyi 
Albert Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika ren-
delőjében (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66.)

Védőnői Szolgálat 
Tel.: (62) 595-567
Védőnők:
Tetlákné Gerhardt Ágnes Tel.: +36 30 824 6248
Gyuris Gabriella Tel.: +36 30 580 4232

Fogadóóra:
Hétfő: 08:00 - 09:00
Kedd: 08:00 - 09:00
Szerda: 08:00 - 09:00
Csütörtök: 08:00 - 09:00
Péntek: 08:00 - 09:00

Csecsemőtanácsadás gyermekorvossal:
Hétfő:13:00 - 16:00

Önálló védőnői csecsemőtanácsadás:
I. körzet: szerda: 08:00 - 10:00
II. körzet: csütörtök: 09:00 - 11:00

Várandós tanácsadás: (időpont alapján)
I. körzet: kedd: 10:00 - 12:00
II. körzet: kedd: 12:00 - 14:00

THURZÓ FIÓK GYÓGYSZERTÁR
Zsombó, Alkotmány utca 4.
Tel.: (62) 255-482

Nyitva tartás:
Hétfő: 08:00 - 16:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 08:00 - 17:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 15:00
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MAGYAR POSTA ZRT. ZSOMBÓI KIRENDELTSÉGE
Zsombó, Alkotmány utca 2/C.
Tel.: (62) 255-363

Nyitva tartás:
Hétfő: 08:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Kedd: 08:00 - 12:00, 12:30 - 18:00
Szerda: 08:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Csütörtök: 08:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Péntek: 08:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

KISBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA
Zsombó, Andrássy út 114.
Olasz Attila plébános
Tel.: (62) 256-577,  +36 20 4414 833
E-mail: attilaolasz7@gmail.com
 zsomboiplebania@gmail.com

Irodai szolgálat:
Kedd: 08:30 - 09:30
Péntek: 09:00 - 11:00 a sekrestyében

JÓZSEF ATTILA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Zsombó, Alkotmány utca 1.
Tel.: (62) 595-560,  +36 20 997 4111

Az intézmény nyitvatartási rendjét a Szervezeti és Működési 
Szabályzat határozza meg a 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet 
13.§ (3), (4) pontjának megfelelően.

Évi rendes nyitvatartás: szeptember 01 – június 30. között 
Hétfő: 15:00 - 20:00
Kedd: 08:00 - 20:00                
Szerda: 08:00 - 20:00              
Csütörtök: 08:00 - 20:00  
Péntek: 08:00 - 16:00 
Szombat: 08:00 - 16:00 
Vasárnap: ZÁRVA   

Nyári nyitvatartás: július 01 – augusztus 31. között
Hétfő: 08:00 - 16:00
Kedd: 08:00 - 18:00  
Szerda: 08:00 - 16:00              
Csütörtök: 08:00 - 16:00 
Péntek: 08:00 - 16:00
Szombat: ZÁRVA (illetve rendezvényekhez igazodva)
Vasárnap: ZÁRVA (illetve rendezvényekhez igazodva)

Könyvtár

Évi rendes nyitvatartás: szeptember 01 – június 30. között
Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 15:00 - 20:00          
Szerda: 15:00 - 20:00          
Csütörtök: 15:00 - 20:00     
Péntek: 08:00 - 14:00   
Szombat: ZÁRVA
Vasárnap: ZÁRVA

Nyári nyitvatartás: július 01 – augusztus 31. között
Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 10:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 13:00
Csütörtök: 08:00 - 13:00
Péntek: 08:00 - 13:00
Szombat: ZÁRVA
Vasárnap: ZÁRVA

Az intézmény részleges nyitvatartási rendje
Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
128/2022. (XII.15.) Kt. határozata alapján - a József Attila Kö-
zösségi Ház és Könyvtár veszélyhelyzeti szabályok szerinti 
nyitvatartása várhatóan a teljes fűtési időszakban 2022. novem-
ber 01 – 2023. március 31-ig alkalmazva ZÁRVA tart.

Hétfő:  16:00 - 17:00
Kedd:  ZÁRVA
Szerda:  16:00 - 17:00
Csütörtök:  ZÁRVA
Péntek:  08:00 - 09:00
Szombat:  ZÁRVA
Vasárnap:  ZÁRVA

ZSOMBÓI HÍRMONDÓ SZERKESZTŐSÉGE
Zsombó, Alkotmány utca 1.
Tel.: (62) 595-560 
E-mail: hirmondo@zsombo.hu

ZSOMBÓI BÓBITA BÖLCSŐDE
Zsombó, Béke utca 4.
Tel.: (62) 595-572,  +36 20 352-12-12 
E-mail: bolcsode@zsombo.hu 
Nyitva tartás: munkanapokon 07:00 - 17:00

NEFELEJCS KATOLIKUS ÓVODA
Zsombó, Mária tér 1-2.
Tel.: (62) 595-588,  +36 20 953-7525
Email: nefelejcskatolikusovoda@gmail.com
Nyitva tartás: munkanapokon 06:30 - 17:00 

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA (SZIKAI) 
Zsombó, Móra Ferenc utca 8.
Tel.: (62) 595-585,  +36 20 256-0848 
E-mail: titkarsag@szikai.hu

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Zsombó, Alkotmány utca 6.
Házi segítségnyújtás: Tel.: (62) 595-573
E-mail: hg.zsombo@zsombo.hu

Család- és Gyerekjóléti Szolgálat: Tel.: (62) 595-574
E-mail: zsombocssz@gmail.com
              zsombogysz@gmail.com

Ügyfélfogadás:
Hétfő:  07:30 - 15:30
Kedd:  07:30 - 17:30
Szerda:  07:30 - 15:30
Csütörtök: 07:30 - 15:30
Péntek:  nincs ügyfélfogadás
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Farsangi időszak az iskolában

Február 3-án sikeresen megtartottuk az alsós farsangot. Ez 
volt az első igazi közös iskolai farsangunk, hiszen eddig a kö-
zösségi házban karneváloztunk együtt, vagy osztályszinten bu-
liztunk a tantermekben. Nagyon jó volt így végre együtt lenni! 
S tényleg igaz a mondás: Sok jó ember kis helyen is elfér! Elfért! 
Még jobb is volt így. A kis hely ad valamiféle „intimitást”, ben-
sőségességet, valóban együtt voltunk. Volt minden klasszikus 
versenyszám, botadogatás lufitaposás, fánkevés.

S hogy a SZIKAI színeiben pompáztunk? Hogy minden osz-
tály egy színt kapott? Csúcs! Benne volt minden, amik vagyunk: 
az egység a színek miatt, mégis bele tudtuk vinni a gyerekek, a 
tanítók egyéniségét. Le a kalappal mindenki előtt! A minimum-
ból (legyen egy kis osztályfelvonulás) is képesek vagyunk fan-
tasztikus miniprodukciót csinálni, amit az előadó gyerekek és a 
nézők is élveznek. Egy hiba volt: rövid volt! S ahogy egy elsősnek 
minden vicc új, ők ezt készpénznek vették, a farsang az ilyen, 
meg is kérdezték: Jövőre milyen szín leszünk?

A DJ feladatait végül volt tanítványunk, Gyuris Enikő látta el, 
aki zenéket töltögetett, keresett, kutatott előtte, mire indul be a 
fiatalság...s nagyon jó bulit csinált! De tényleg!

A hangfalat Tarján Enikő családja bocsájtotta rendelkezé-
sünkre, akik első kérésre behozták, s a buli végén el is szállítot-
ták a hangeszközt. Tarján Enikő pedig segített a beüzemelésben.

Gera Erika tanárnő és családja pedig a discogömböt vette 
meg és szereltette fel az iskolának.

Azért milyen menő iskola az, aminek saját discogömbje van 
állandóra felszerelve! A gyerekek teljesen odavoltak tőle.

A sötétségről pedig Zsemlye Ágnes tanárnő gondoskodott, 
aki drapériáit nem sajnálva, azokat az ajtóra szerelte, hogy a 
fényt kiszorítsa. 

Köszönjük minden résztvevőnek, segítőnek, hogy ilyen szín-
vonalasan megvalósulhatott az alsós télűző.

Bár Jakab Edit tanárnőnek „lila dunsztja” volt róla (hiszen 
ő volt a lila dunszt - a zsűri különdíjban részesítette a jelmez-
versenyen), február 10-én tartottuk a farsangot felsőseinknek. 
Az osztályok jelmezes felvonulását fánkevő verseny és tomboló 
disco követte. A kicsik is csatlakoztak a délelőtt folyamán a mu-
latsághoz, mindenki jelmezben vett részt a tanításon.

A farsangi időszakot hagyományosan a hamvazószerda zár-
ja, ezzel kezdetét veszi a húsvét előtti nagyböjt. A mulatságokat 
magunk mögött hagyva, február 22-én diákmisén vettünk részt, 
ahol Olasz Attila plébános atya hamuval keresztet rajzolt a hom-
lokunkra, így emlékezünk rá, hogy porból vagyunk, és porrá 
leszünk.

sZiKai

ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY
ADATFELVÉTEL

EURÓPAI 
JÖVEDELMI 

2023. február 15. – április 30.

További információ: 

www.ksh.hu/eletmod

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY
A telefonon vagy személyesen válaszolók 
mindannyian 1 000 forint  értékű  
vásárlási utalványt  kapnak. 

A KSH a háztartásokat jövedelmi helyzetükről, fogyasztásukról, 
valamint lakás- és életkörülményeikről kérdezi.

A felvételbe bevont háztartások levélben kapnak felkérést az adatszolgáltatásra.
A válaszadás önkéntes és anonim.

TELEFONOS SZEMÉLYESvagy

válaszadás: 

2023. február 15. és április 30. között

További információ:  

www.ksh.hu/emef 

MUNKAERŐ- 
FELMÉRÉS 

Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ a Munkaerő-felmérés,  
amely a KSH legnagyobb folyamatos lakossági adatfelvétele.

A felmérés célja, hogy összehasonlításra alkalmas adatokat szolgáltasson az ország  
munkaerőpiaci helyzetéről, a foglalkoztatottságról és a munkanélküliségről, valamint  
a nyugdíjasok, a diákok és a gyermeket nevelők munkaerőpiaci jellemzőiről.

A felvételbe bevont háztartások levélben kapnak felkérést az adatszolgáltatásra. A kitöltés önkéntes és anonim.

lakinfo@ksh.hu 

06-80/200-766 (3. ALMENÜ) 

06-30/273-4122 

Kérjük, részesítse előnyben a telefonos válaszadást.

TELEFONON  

SZEMÉLYESEN

Adja meg a telefonszámát  
és a levélben kapott  
egyedi azonosítóját.

Ha inkább személyesen  
válaszolna, összeírónk  
felkeresi Önt. 

E-MAIL:

SMS, VIBER:

ZÖLDSZÁM: 

Hányan dolgoznak  
a gazdasági élet  
különböző területein? 

Mennyi időt töltünk  
munkavégzéssel?
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UTALJON A TAKARÉK NETBANKBÓL!
• Otthonról • Kényelmesen • Gyorsan • 0-24 órában

További információ: www.takarekbank.hu/onhoz-a-legkozelebb
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A falugazdász tájékoztatója
Februári aktualitások

Tisztelt Termelők!

A 2022-es területalapú támogatások ellenőrzési időszaka 
általában befejeződött, az adminisztratív ellenőrzések folyama-
tosak. Az esetleges hiánypótlásokról, egyéb tennivalókról szóló 
értesítés ügyfélkapun keresztül fog érkezni, kérem, ezt figyeljék 
heti rendszerességgel.

A termeléshez kötött zöldség, ipari zöldség és szálas támoga-
tások, a Natura 2000 gyepterületekre igényelt kiegészítő támo-
gatások esetében kötelező a gazdálkodási napló vezetése, ennek 
ellenőrzése a kijelölt gazdák esetében  2023 januárjában is tart. Az 
ellenőrzésről az érintett termelőket előzetesen ki fogják értesíteni.

Gázolaj jövedékiadó-visszatérítéssel kapcsolatos információk:
A 2022-es évben többször változott a visszaigényelhető jöve-

déki adó mértéke, a változásokat az alábbiakban foglalom össze:

Hatósági áras gázolaj vásárlása esetén:

A számla keltének időszaka Fajtakód Visszaigényelhető
adómérték Ft/l

2022.01.01 – 2022.02.27. 016 90,487 Ft/liter
2022.02.28. – 2022.03.09. 088 86,357 Ft/liter
2022.03.10 – 2022.12.05 088 69,987Ft/liter
2022.12.06 - 016 90,487 Ft/liter

Piaci áras gázolaj vásárlása esetén a fajtakód egész évben 
016, a visszaigényelhető jövedéki adó mértéke 90,487 Ft/liter. Az 
alaki tudnivalókra az ÁNYK figyelmeztető üzenetet jelez.

2023. január 1-től az Agrárkamarai ügyintézésnél is beveze-
tésre kerül az elektronikus közigazgatási ügyintézés. Ennek 
keretében az első lépésként minden ügyféllel egy meghatalmazást 
kell készíteni. Az új támogatási jogcímek már január közepétől 
elindulnak, ezekhez mindenképpen szükséges az új meghatalma-
zás megléte. Ennek elkészítéséhez hozzák magukkal az érvényes 
e-mail címüket és  a MÁK-tól ( korábbi MVH) kapott jelszót. 

Az új meghatalmazások megkötését annak időigényes volta 
miatt február 6-tól elkezdtem, s a támogatások igénylésének 
kezdetéig szeretném mindenkinek elkészíteni. A kampánymun-
kákhoz hasonlóan időpontbeosztással szeretném gördülékeny-
nyé tenni. Kérek mindenkit, hogy egyeztetés céljából keressenek.

Elektronikus permetezési napló vezetésével kapcsolatos in-
formációk:

2023. január 1-jétől fontos változás lép életbe a növényvédő 
szeres kezelések rögzítésében. Az elektronikus permetezési nap-
lót a NÉBIH felületén kell vezetni az alábbiak szerint:

10 hektár alatti összterületen gazdálkodóknak év közben 
papír alapon kell vezetni, s 2024. január 31-ig az összes kezelést 
elektronikusan fel kell tölteni a NÉBIH elektronikus rendszerébe .

10 hektár fölötti összterülettel rendelkező gazdáknak a ro-
varölő szeres kezelést napra készen kell vezetni,s 24 órán belül 
fel kell tölteni . A nem naprakész vezetésre kötelezett kezeléseket 
papír alapon kell vezetni, s éves összesítésben 2024 január 31-ig 
kell a NÉBIH rendszerébe rögzíteni.

2023-as évtől új költségvetési időszak kezdődik, 
melynek része az agrártámogatási rendszer átalakulása. 

Az AM a 2023-tól induló közös agrárpolitika (KAP) kereté-
ben a környezeti, klímavédelmi és biodiverzitás szempontjá-
ból értékes területeknél is elérhetővé teszi a mezőgazdasági 
területek után fizetendő alaptámogatást. A közvetlen terület-
alapú támogatásra jogosult területek körének bővítése haté-
konyan járul hozzá a mezőgazdasági területek talajállapotá-
nak, mikroklímájának, vízháztartásának javításához, illetve a 
kapcsolódó élőhelyek sokszínűségének növeléséhez.

Az első pillérben az új rendszer lényege a következő: Lesz 
egy alapszintű jövedelemtámogatás, összege kb. 147 Euro/
hektár, minden termesztett kultúrára igényelhető, kötele-
ző eleme lesz a kondicionalitás. Ismert elemeket tartalmaz, 
melyben a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ 
) és a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények 
(JFGK)feltételeit már eddig is betartottuk, néhány új, de jelentős 
elemet fog tartalmazni. Ezek a következők:

1; HMKÁ 1 Állandó gyep fenntartása az állandó gyep me-
zőgazdasági területhez viszonyított aránya alapján: Az előírás 
esetében gazdaság szintű kötelezettség nincs, országos szinten 
kell megőrizni az állandó gyepterületeket a 2018-as referencia-
arányhoz képest. Ez az arány legfeljebb 5% -kal csökkenhet. A 
visszaállítási kötelezettségre azon gazdálkodók kötelezhetők, 
akik a fenti országos szintű csökkenés elérésének évét megelőző 
két naptári évben az egységes kérelmük alapján törtek fel gazda-
ságukban állandó gyepterületet

2; HMKÁ 2 Vizes élőhelyek és tőzeges területek védelme: 
Ezen intézkedést Magyarország csak 2025-től kívánja bevezetni. 
A bevezetésig kialakításra kerülnek a pontos lehatárolások, va-
lamint a hozzá kapcsolódó betartandó gyakorlatok

3; HMKÁ 3 - A szántóföldi tarlóégetés tilalma, kivéve növény-
egészségügyi okokból: Tarló, nád, növényi maradvány, valamint 
gyepek égetése tilos, kivéve zárlati károsító megjelenése esetén, 
hatósági határozattal elrendelve.

4; HMKÁ 4 - Vízfolyások mentén védelmi sávok kialakí-
tása: A vízvédelmi sávokra vonatkozó előírások hozzájárul-
nak a vízszennyezés elleni védelemhez, vizeink minőségének 
megőrzéséhez, mely közös érdek. Nem juttatható ki műtrágya, 
szervestrágya és növényvédőszer a felszíni vizek,vízfolyások 
partvonalától mért 5 méteres sávban

5; HMKÁ 5 - Talajművelés, a talajromlás és erózió kockázatá-
nak csökkentése, figyelembevéve a lejtőmeredekséget is: 12%-nál 
nagyobb lejtésű területen kapás növények - beleértve a kukoricát 
és a napraforgót is - termesztése, valamint az őszi káposztarepce 
24 cm-nél nagyobb sortávolságon való termesztése tilos

6; HMKÁ 6 Minimális talajborítás a csupasz talaj elkerü-
lése érdekében a legérzékenyebb időszak(ok)ban: Fenn kell 
tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítású 
kultúrák lekerülése után,

• őszi kultúra vetésével vagy
• a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével vagy 

legfeljebb sekély tarlóhántás és ápolás, illetve középmély vagy 
mély talajlazítás elvégzésével

7; HMKÁ 7 Szántóföldi vetésforgó: A vetésváltásra vonat-
kozó előírások hozzájárulnak a talajpotenciál megőrzéséhez, 
valamint a helyes növényi sorrend kialakításával csökkent-
hető a növényvédőszerek felhasználása. A vetésváltás tehát 
nemcsak növényvédelmi, növényegészségügyi szempontból 
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Születések 2022

Január
- Farkas Dénesnek és Zádori Edinának: Bertalan 
- Kollár Gábornak és Korsós Anitának: Korina

Február
- Nagy Richárdnak és Vili Cseperkének: Áron Adrián
- Pálmai Péternek és Vadász Annának: Patrik

Március
- Bacsa Ákosnak és Geringer Nikolettnek: Péter 
- Csetle Zoltánnak és Szabó Ildikónak: Bence Zoltán
- Sáringer Szilárdnak és Faragó Mariettának: Polett

Április
- Gombos Antalnak és Gera Tesszának: Rozi 
- Fodor Balázsnak és Zádori Anitának: Benedek 
- Tóth Mihálynak és Szelezsán Stellának:  Lilla Zorka
- Godó Tivadarnak és Béres Anikónak: Diána Hanna

Május
- Németh Tamásnak és Varga Dórának: Ervin 
- Kiss Péternek és Barna Krisztinának: Villő
- Nagy Patriknak és Magyari Eszternek: Lilien

Június
- Zemanek Gábornak és Patócs Hajnalkának: Zorka
- Balaton Gergelynek és Erdélyi Júliának: Alíz Sára

Július
- Sári Jánosnak és Paska Ágotának: Nadett

Augusztus
- Rózsa Csabának és Wittmann Juditnak: Gergő
- Forró Dávidnak és Szatmári Brigittának: Arianna Mira
- Medve Ferencnek és Szűcs Máriának: Terézia

Szeptember
- Gál Gábornak és Nádler Ivettnek: Janka

Október:
- Szúnyog Károlynak és Tóbiás Juditnak: Rebeka
- Török Gábornak és Martonosi Fanninak: Fanni Nóra 
- Szigeti Mihálynak és Czeigerschmidt Bettinának:
   Gerda Noémi

November
- Mihálffy Gergelynek és Bogár Viktóriának: Gergely

December
- Müller Tamásnak és Veres Ritának: Johanna

fontos, hanem a talaj védelméhez fűződő jótékony hatás is 
nyomon követhető.

8; HMKÁ 8 - Nem termelő területek és tájképi elemek mini-
málisan előírt aránya szántóterületeken. Valamennyi mezőgaz-
dasági terület tekintetében a tájképi elemek megőrzése : gazda-
ság szintjén a szántóterület legalább 4%-a nem termelési célú 
terület vagy tájképi elem legyen, beleértve a parlagon hagyott 
földterületeket is

Új elemként jelenik meg az újraosztott támogatás, 10 hektá-
rig kb. 80 Euro/hektár, 10 és 150 hektár között a 10 hektár feletti 
részre 40 Euro/hektár.

10 Hektár alatti gazdaságok esetében az alaptámogatásból, 
valamint az újraelosztási támogatásból származó összegek alap-
ján , ha nem kívánnak gazdálkodási naplót vezetni, a támogatás 
összege az előző évekhez képest érdemben nem fog változni. 10 
hektár feletti gazdaságméret esetén célszerű átgondolni az ön-
kéntes elemek vállalását is

Új elemként jelenik meg az Agroökológiai program, mely a 
környezetvédelmi és biodiverzitás megőrzési elemeket tartalmaz-
za. A márciusi számban ezt részletesebben ki fogom emelni Ez 
önkéntesen választható elemeket tartalmaz, de ha valaki vállalja 
a teljesítést, akkor a teljes gazdaságra kell ezeket vállalni . Össze-
ge kb.81 Euro/ hektár. Vállalás esetén a gazdaság egészére nézve 
gazdálkodási naplót kell vezetni, s a vállalt feltételeket be kell tartani

Megmarad a termeléshez kötött növény és állatalapú 
támogatások rendszere, de lesznek benne változtatások. Egy 
fontos elem, hogy a termeléshez kötött növényalapú támoga-
tások esetében a víz-keretirányelv egyes elemeinek végrehajtá-
sát illetően meg kell felelni az öntözési célú vízkivételre vo-
natkozó engedélyezési eljárások szabályainak (azaz vízjogi 
engedéllyel kell jelen állás szerint rendelkezni).

A generációváltást elősegítve a területalapú támogatáshoz 
kötődő fiatal gazdák támogatásának az összegét jelentősen 
meg fogják emelni, mintegy 157 euro/hektárra. Új elemként 

jelenik meg, hogy szakmai végzettséggel kell rendelkezni, vagy 
legalább két éves mezőgazdasági gyakorlattal. 

A második pillér továbbra is a beruházások és a fejlesztések 
támogatására fordítható elemeket fogja tartalmazni.

Megjelenik majd a gazdaságátadási támogatás és a me-
zőgazdasági kisüzemek fenntarthatóságának fejlesztésére 
fordítható támogatás is.

Ezen információkat figyelemfelhívás céljából osztom meg. 
Konkrétumok még nem ismertek, de a felkészülés céljából tá-
jékoztató előadásokat fogok tartani 2023. március második 
felében. Igény esetén a rendelkezésemre álló tájékoztató előadá-
sok, információk, rendelet tervezetek anyagait elektronikus úton 
el tudom küldeni a megadott e-mail címükre.

A munkánk elszámolásához elektronikus úton történő rögzí-
tésre van szükség, az a kérésem, hogy az ügyintézésre telefonja-
ikat hozzák magukkal.

2023-ban várhatóan 2023. március 1-ig Forráskúton az 
ügyfélfogadás helyszíne az energiatakarékossági intézke-
dések miatt megváltozott: változatlan időpontban (kedd 8.00-
16.00; szerda 8.00 – 16.00; csütörtök értekezlet, ügyintézés 
esetén 13.00 – 16.00, egyébként 8.00-16.00 ) a Művelődési 
Házban lesz megtartva. Egyéb, az ügyfélfogadást is érintő taka-
rékossági intézkedés esetén külön értesítéssel leszek.

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

A 2023. januári Zsombói Hírmondóban elírásra került néhány adat az előző évi születésekkel kapcsolatban. A tévedésért szíves 
elnézésüket kérjük. A 2022-ben született gyermekek névsorát helyesen újra közöljük.
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