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A gépjárműadó 2021. január 1-től a NAV-hoz tartozik

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal veszi át 2021. január 1-től 
a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat. 
Az első részletet április 15-éig kell befi zetni. 

3. oldal

Önkéntes területvédelmi tartalékos katonai kiképzés 
indul Makón
A Magyar Honvédség 2021. április 7-től május 21-ig 
Makón önkéntes területvédelmi tartalékos katonai 
kiképzést indít, amelyre várják a jelentkezőket.

3. oldal

Tájékoztató a 2020. január elsején hatályba lépett 
állatvédelmi jogkör változásáról
Balástyán tapasztalt állattartással kapcsolatos szabálysér-
téseket a Kisteleki Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi Osztályának kell bejelenteni.

7. oldal

Február 3-án a Balástya Községi Önkormányzat 
a Facebookon hivatalos oldalt indított. 

Elindult Balástya hivatalos 
Facebook oldala

Balástyán is megkezdődött a 
COVID-19 fertőzés megelőzésé-
re a védőoltás beadása

Segít a koronavírus elleni 
védőoltás regisztrációjában 
az önkormányzat

KÖZÖSSÉGI TOJÁSFA DÍSZÍTÉS

Február 12-én, pénteken mindkét háziorvosi rendelőben megkezdődött 
a Pfi zer/BioNTech vakcinával a SARS-CoV-2 vírus által okozott 
COVID-19 fertőzés megelőzésére a védőoltás beadása. Dr. Györe Ferenc 
és dr. Veidner Tibor negyedóránként fogadott 12-12 fő 80 év feletti 
lakost, akik a védőoltásra előzetesen levélben vagy a www.vakcinainfo.
gov.hu oldalon regisztráltak és a Nemzeti Népegészségügyi Központtól 
az oltás felvételére az oltási terv szerint értesítést kaptak. Korábban, 
február 4-én már mindkét körzetből a 80 év feletti korosztályból 6-6 
lakos szegedi oltóponton kapott védőoltást szintén Pfi zer/BioNTech 
vakcinával. Február 18-án 8-8 idős Pfi zer/BioNTech, és 4-4 középkorú 
lakos SzputnyikV védőoltást ment felvenni szegedi oltópontra, majd 
ugyanakkor dr. Györe Ferenc rendelőjében 10 lakosnak adott be 
AstraZeneca védőoltást. A vírus elleni teljes védettség kialakulásához 
szükséges ismétlő védőoltások beadása mindenkinél három hét múlva 
esedékes. 

A továbbiakban folyamatos lesz az oltások beadása. A háziorvosok 
javasolják, hogy az általuk ajánlott védőoltást fogadja el a lakosság, 
mert a minél hamarabbi védettség a betegség megelőzése szempontjából 
nagyon fontos.

A polgármesteri hivatalban és a Teleházban is lehet a hétfői 
ügyfélfogadási napokon segítséget kérni a regisztrációhoz a koronavírus 
elleni védőoltásra, amit a vakcinainfo.gov.hu honlapon lehet megtenni. 
A védőoltás felvételére levélben is lehet jelentkezni. Aki kapott 
jelentkezési lapot, kitöltve küldje vissza, de választhatja az interneten 
jelentkezést is. 

Bővebb tájékoztatás a védőoltással kapcsolatban a www.koronavirus.
gov.hu oldalon olvasható.

Húsvét alkalmából közösségi tojásfa díszítésre hív minden gyermeket 
és felnőttet a Balástya Községi Önkormányzat, további információ 
a település hivatalos honlapján és közösségi oldalán (facebook.com/
balastya), valamint a művelődési házban.



Önkormányzat Balástyai Újság • 2

1.

2.

5.

6.

7.

4.

3.

Elkészült a költségvEtési rEndElEt
A költségvetési rendelet meg-

alkotása február 25-én megtör-
tént, amelyben meghatároztuk 
településünk működési kiadása-
it, az öt intézményünk működ-
tetésének költségeit, a béreknek 
és a járulékoknak az összegeit, 
a közüzemi számlák előze-
tesen megállapított díjait, és  
a fenntartási költségeket.  
A költségvetés számait látva, 
ebben az évben is folytatnunk 
kell a takarékos gazdálkodá-
sunkat. A kormányzati intézke-
dések miatt a képviselő-testület 
hivatalosan nem tarthat ülést, 
és polgármesteri hatáskörbe 
utalták a döntéseket, viszont  
a járványügyi szabályok betar-
tásával a képviselő-társaimmal 
megbeszélést tartok személye-
sen vagy az online lehetősége-
ket használva. Velük egyetért-
ve hozom meg a döntéseket, 
mert egyedül nem vállalom fel  
a felelősséget, ezért a költségve-
tési rendelet jóváhagyásához is 
kértem a véleményüket.

térvilágítást kapott a kEgyElEti 
park

Amikor ősszel a köztemető-
ben energiatakarékos napele-
mes rendszerrel korszerűsí-
tettük a világítást, már akkor 
felmerült, hogy a kegyeleti 
parkban is jó lenne néhány ilyen 
lámpa. Találtunk hozzá forrást, 
ugyanis önkormányzatunk tag-
ja a Csongrád Megyei Kegye-
leti Kft-nek, ahol a 2019. évi 
nyereség egy részét nem tették 
nyereségtartalékba, felosztották 
a tagok között, amiből 155 ezer 
forintot kaptunk. Ebből sikerült 
megvásárolni a kegyeleti parkba 
négy napelemes világítótestet. 
A szerelési munkálatokat a Kis-
teleki Temetőüzemeltető Kft. 
munkatársai végezték el. Ez-
úton is köszönöm a temetőnket 

is üzemeltető vállalkozásnak, 
hogy – feladatuk elismerésre 
méltó ellátása mellett – szerepet 
vállaltak a településfejlesztésé-
ben azzal, hogy az új temetőben 
a Mindenszentek előtt felállított 
napelemes világítást finanszí-
rozták és felszerelték.

országfásítási program
Az Agrárminisztérium a 2019 

őszén indított Országfásítási 
Program keretében hirdette 
meg a Településfásítási Prog-
ramot, amely 2020 júniusában 
kezdődött a Vidékfejlesztési 
Programhoz, a Klíma- és Ter-
mészetvédelmi Akciótervhez, 
valamint az Éghajlatváltozási 
Cselekvési Tervhez kapcsoló-
dóan. A program keretében ösz-
szesen 12 ezer darab, belterüle-
ten elültethető fát igényelhettek 
a 10 ezer fő alatti települések.  
A fával borított területek nö-
velése, a települések zöldítése 
mellett az is fontos cél, hogy 
a fák elültetése, gondozása 
erősítse a helyi közösségeket. 
Önkormányzatunk 30 darab  
facsemete, 10 fehéreper, 10 kes-
kenylevelű kőris, 10 kislevelű 
hárs elültetésére kapott lehető-
séget, és a fákat közterületen 
kell elültetni. A Kiskunsági  
Erdészeti és Faipari Zrt. biz-
tosítja a fákat, amelyek 10-14 
centiméter törzskörméretűek, 
földlabdásak, azzal együtt 2-5 
méter magasak, és február 23-án  
Balástyára szállították. Ameny-
nyire a járványhelyzetben lehet-
séges, egy kisebb ünnepség ke-
retében március 3-án a kegyeleti 
parkban lesz a fák elültetése.

mEgkEzdődött a volt kántorház 
fElújítása

A Balástya Községi Önkor-
mányzat tulajdonában és a Ba-
lástyáért Közalapítvány hasz-
nálatában lévő volt kántorház 
felújítására adott be pályázatot a 

közalapítvány Kultúr-tér és Élet-
tér Balástyán projektcímmel.  
A kivitelezéshez 15 millió forint 
támogatást nyert községünk ki-
állítótermek kialakítására, ahol 
helyi kulturális értékeket bemu-
tató kiállításokat lehet szervezni, 
valamint létrejön egy olyan kö-
zösségi célt szolgáló terem, ahol 
az egészséges életmódot bemu-
tató rendezvények, kiállítások és 
egyéb programok szervezésére 
lesz lehetőség. A kivitelezéshez 
az önerő 2 488 497 forint, amit 
az önkormányzat biztosít. A pá-
lyázat segítségével az épülethez 
utólagosan szakszerűtlenül hoz-
záépített részt, előteret elbon-
tották, továbbá nyílászárócsere, 
talajnedvesség elleni fal- és 
padlószigetelés, új padlószerke-
zetek kialakítása, vakolatpótlás 
és javítás, épületgépészeti és 
villanyszerelések, akadálymen-
tesítés és akadálymentes mosdó 
kialakítása, belső és külső festés 
és mázolás valósul meg. 

ErdőtElEpítésEk
Tavaly nyáron vásárolt az ön-

kormányzat egy 4,2 hektáros 
tarra vágott erdőterületet, ami 
a már meglévő önkormányzati 
erdőterület mellett van. Az erdő 
újratelepítési kötelezettségét 
is átvállaltuk, amit a vételárnál 
figyelembe vettünk. A terület 
kituskózása megtörtént, most 
indul a mélyforgatás, és a köz-
foglalkoztatott munkatársaink 
ültetik el a barázdába a fákat. 

Ehhez erdészeti szerkezet-átala-
kító pályázatot veszünk igény-
be, és fehérnyár, szürke nyár, 
feketenyár, turkesztáni szil és 
akácfákat vásároltunk. Az erdő-
telepítés erdészeti szakirányító 
segítségével történik. Az Ady 
utcai önkormányzati egy hek-
táros, tavaly tarra vágott terület 
kituskózását is még tavasszal 
elvégezzük, de ott az újabb erdő 
telepítése később lesz.

BEtondarálás
A Hunyadi utca 30. szám alat-

ti önkormányzati ingatlan ud-
varában az elmúlt évek során 
nagyon sok betontörmeléket 
halmoztunk fel azzal a szándék-
kel, hogy útépítéseknél és útja-
vításoknál kátyúk feltöltéséhez 
hasznosítjuk, mivel nagyon sok 
külterületi utunk van. Megbíz-
tunk egy vállalkozást, hogy be-
tondaráló géppel tegye használ-
hatóvá a törmeléket.

szElEktív hulladékgyűjtő szigEt 
BEtonozása

Szintén a Hunyadi utcai ön-
kormányzati ingatlannál a ke-
rítésen kívül egy kisebb terü-
leten térbetonozás történt még 
december elején. A Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. pályázatnak köszön-
hetően az ABC áruház előtti 
és a Táncsics-Kossuth utcák 
kereszteződésénél lévők után 
újabb szelektív hulladékgyűjtő 
sziget kialakítására kaptunk le-
hetőséget. Mindenkit tisztelet-
tel kérek, hogy a konténereket 
rendeltetésüknek megfelelően,  
a rajtuk lévő feliratok figye-
lembe vételével használják. 
Tervezzük mindegyik hulladék-
gyűjtő sziget kamerával való 
megfigyelését, amit jelezni fogunk  
a helyszíneken, mert nagyon 
nagy plusz költséget jelent, ha  
a szelektív hulladékot nem  
a megfelelő helyre teszik.

Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

Megkezdődött a volt 
kántorház felújítása
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Önkéntes területvédelmi tartalékos  
katonai kiképzés indul Makón

A Magyar Honvédség 2021. április 7-től május 21-ig Makón 
önkéntes területvédelmi tartalékos katonai kiképzést indít, amelyre 
várják a jelentkezőket. A foglalkozások hétfőtől péntekig napi  
8 órás munkarendben zajlanak. A jelentkezés feltétele a büntetlen 
előélet valamint az egészségügyi és pszichológiai vizsgálaton való 
megfelelés. A kiképzés időszaka alatt a katonák rendfokozatuknak 
megfelelő illetményben, utazási költségtérítésben, katonai ruházati 
ellátásban, étkezésben és egészségügyi ellátásban részesülnek. 
A kiképzés befejezése után az önkéntes területvédelmi katonák 
a későbbiekben folyamatos behívással vállalhatnak szolgálatot 
a Magyar Honvédség kötelékében határszolgálatban, és külön 
alkalmasság alapján külföldi szolgálatban, békefenntartó 
műveletben. Továbbá akik a kiképzésben részt vettek, és az 
alkalmassági előírásoknak megfelelnek, jelentkezhetnek szerződéses 
katonai szolgálatra is. 

Jelentkezni lehet személyesen:
Szegedi Toborzó Iroda, Szeged, Boross J. u. 5. 
Telefon: 62/554-070
E-mail: csongrad.toborzo@mil.hu

Az Év Kormánytisztviselője elismerő címet kapott Tari József 
a Csongrád-Csanád megyei Kormányhivataltól 2020. évben a 
szakmai és kollegiális közösségteremtésben való hiteles és aktív 
részvételéért a kollégák irányába tanúsított együttműködő és 
támogató hozzáállásáért, valamint a szervezet iránti példaértékű 
elkötelezettségéért. Az elismerést december közepén dr. Juhász 
Tünde kormánymegbízott adta át.

Tari József 1974-ben kezdett dolgozni, 1989. október 1-től a 
rendszerváltásig a Balástya Községi Tanács, majd rendszerváltás 
után a Balástya Községi Önkormányzat munkatársa volt. 2013. 
január 1-től egy önkormányzati és járási hivatali feladatokkal 
kapcsolatos átszervezést követően a Kistelek Járási Hivatalban 
szociális ügyintézői munkakörben kormánytisztviselőként dolgozik.

Fotó: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Tisztelettel köszönöm a Balástya Községi Önkormányzat 
dolgozóinak, külön Ujvári László polgármesternek, Péterné 
Bárkányi Tímea projektvezetőnek, valamint a kivitelező cég 
vezetőjének, Sári Jánosnak és munkatársainak a háziorvosi 
rendelő felújításáért végzett munkáját.

Dr. Györe Ferenc

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal veszi át 2021. január 
1-től gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat.  
A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) 
nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet 
március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni. 

Az év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld 
a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új 
gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak 
értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt 
a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege 
csökkent. 

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második 
részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es 
adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi 
gépjárműadó bevételi számlára. 

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli 
mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet 
és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján 
a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó 
kivetésénél. 

Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt 
is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó 
mentesség / kedvezmény / szüneteltetés igénybevételéhez” 
elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben 
az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető 
be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a 
NAV központi ügyfélszolgálatain. 

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt 
adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az 
önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

További információ: www.nav.gov.hu

Tari József 2020-ban  
az Év Kormánytisztviselője volt

KÖSZÖNET

A gépjárműadó 2021. január 1-től  
a NAV-hoz tartozik

Ingyenes jogi tanácsadás
Dr. Törzsi Tímea ügyvéd telefonon történő egyeztetés 

alapján tart ingyenes jogi tanácsadást 
a polgármesteri hivatalban. 

Telefon: 06 (20) 923-0308

Hulladékudvar 
nyitva tartása:

Keddtől szombatig 8.00-12.00 óráig, 
12.20-16.20 óráig.

Vasárnap és hétfő szünnap.
A hulladékudvar kezelője: 

Nagy Attiláné, telefon: 06 (70) 682-8565
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A sok munkával telt téli felké-
szülés jó játékot szült a bajnok-
ság folytatására. 

A januári felkészülés során két 
győztes, két vesztes és egy dön-
tetlennel záródó barátságos mér-
kőzéssel, valamint heti három 
edzéssel hangolódott a másod-
osztályú felnőtt férfi csapatunk  
a bajnokság februári folytatására. 
Biztató volt látni a játékosok és  
a csapat javuló formáját az 
alapozás végén, ahol előbb  
a megyei első osztályban sze-
replő Kiskundorozsmát, majd  
a megyekettőben dobogós helyen 
álló Sándorfalvát győzte le Kiss 
Máté együttese. 

A sikeres főpróba után az első 
tétmérkőzés sem sülhetett el job-
ban, az éllovas Deszktől hozott el 
Balástya megérdemelten három 
pontot. A Sándorfalván lejátszott, 
2-1-es végeredménnyel végződő 
rangadón balástyai oldalról Papp 
Dávid és Szerencse Ákos talált  
a kapuba. 

A következő fordulóban nagy 
reményekkel utaztak a mieink  

a Makó II. otthonába is, ahol 
csapongó játékot és sok helyze-
tet hozott az első félidő. Sajnos  
a második félidőben az első 
öt perc rövidzárlata elég volt  
ahhoz, hogy az első játékrészben 
kiharcolt előnyből gyorsan hát-
rányba kerüljünk, a vendéglátók 
pillanatok alatt megfordították 
az állást. A nehezen kiharcolt 
egyenlítő találatunk után, a vég-
hajrában a győzelemért hajtottak 
a balástyaiak, de egy sikeresen 
végigvitt hazai ellentámadást 
követően mégis a makóiaknál 
maradtak a pontok. A 3-2-es ha-
zai sikerrel záródó összecsapáson 
Papp Dávid ezúttal is betalált,  
a második gólunkat Papp Bence 
szerezte.

Február 20-án is idegenben 
játszott egyesületünk, miután 
pályaválasztói jogot cserélt Zá-
kányszékkel, és úgy játszottak  
a mieink, mintha csak otthon let-
tek volna: Papp Dávid és Papp 
Bence 2-2, Lippai Dániel pedig 
egy találattal vette ki a részét az 
5-0-ás diadalból.

Túriné Török Ilona, köz-
ségünk Integrált Szociális  
Intézményének vezetője szept-
ember 1-től nyugdíjba vo-
nul, és addig helyettesként, 
majd utána intézményveze-
tőként Zakáné Seres Mónika  
látja el a vezetői feladatokat. 

Zakáné Seres Mónika vé-
dőnőként végzett a Szegedi 
Tudományegyetem Egészség-
tudományi és Szociális Kép-
zési Karán, majd posztgra-
duális képzésben vett részt a 
Közgazdaságtudományi Egye-
temen egészségügyi menedzse-
ri szakértői szakon. Balástyán 
dolgozott 2005 és 2008 között, 
mint családsegítő, és hozzá tar-
tozott a gyermekvédelem, így 
egyúttal gyermekjóléti felelős is 
volt, továbbá a Támogató Szol-
gálat adminisztrációját végezte, 
mielőtt a Kisteleki Kistérséghez 
került ez a szolgálat. A kistérsé-
gi összevonás után Kistelekre 
került a munkakörrel együtt. 
Két kislánya született, így szü-
lési szabadságra innen ment el. 
Később Írországba költöztek a 
családjával, és ott idősek ott-
honában dolgozott gondozónő-
ként. 2016-ban hazajöttek, és a 
szegedi Pszichiátriai Klinikán 
egészségügyi menedzserként 
dolgozott, ahol betekinthetett 
az egészségügy rendszerébe. 
Ezt követően szintén mene-

dzserként tevékenykedett egy 
informatikai magániskolánál, 
ahonnan szegediként Balás-
tyára vezetett az útja. Zakáné 
Seres Mónikának mindig az 
volt az életcélja, hogy segí-
tő foglalkozást végezzen. Bár 
közben időnként elterelődött 
ettől, mégis visszatért és február 
elsejétől már ismerkedett az új 
munkakörével. Március else-
jétől az Integrált Szociális In-
tézmény vezető-helyetteseként 
hozzá tartozik a Tanyagondnoki 
Szolgálat, a kiszállításos és a 
helyben fogyasztásos szociális 
étkeztetés, az idősek nappali 
klubja, a Vadásztanya vendég-
lő és a gyermekétkeztetés ad-
minisztrációs ügyei, továbbá 
május elsejétől visszakerül Ba-
lástyára a házi segítségnyújtás, 
illetve a Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat feladatköre, 
ezeket szintén ő felügyeli. 

Az Idősek nappali klubja je-
lenleg a koronavírus-járvány 
miatt nem látogatható, viszont 
a tanyagondnokok a 19 klubtag-
nak visznek ebédet, látogatják 
őket is. Amint erre lehetőség 
lesz, ismét bejárhatnak a nappa-
li klubba. Ezen kívül a kiszállí-
tásos étkezés jelenleg 67 fővel 
működik, az ételt belterületre 
és külterületre házhoz viszik 
a tanyagondnokok. A munká-
jukhoz tartozik, hogy ivóvízzel 
ellássák a tanyán élő gondozot-
takat, bevásárolnak, gyógysze-
reket íratnak, amit kiváltanak a 
gyógyszertárban, betegség ese-
tén háziorvoshoz hozzák az idős 
embereket, és van, ahol télen 
begyújtanak a tűzhelyben. Az 
Integrált Szociális Intézmény 
vezetőjének irányításával biz-
tosított a gördülékeny feladat-
ellátás, hogy észrevétlenül zajló 
folyamat legyen a rászorulókon 
való segítés.

SPORTHÍREKÚj vezetője lesz az Integrált  
Szociális Intézménynek

Bölcsőde
40 év közalkalmazotti munka után Kovácsné Takó Mária bölcső-

devezető kisgyermeknevelő nyugdíjba vonult. Munkatársai február 
5-én, az utolsó munkában töltött nap után búcsúztak el tőle.

Kovácsné Takó Mária 1989-ben került a balástyai óvodába, ahol 
21 évet dolgozott óvodapedagógusként. Csoportokat vezetett több 
óvodaépületben, részt vett az első óvodabálok megszervezésében, 
segítette az új épületbe költözést, és akkori Napocska csoportjától 
elbúcsúzva 2011-től az újonnan alapított bölcsődébe került át kis-
gyermeknevelői munkakörbe. 2011. április 1. és 2020. augusztus 
31. között először szakmai vezető, majd bölcsődevezetői munka-
kört is ellátott. 

Sokéves balástyai munkáját köszönjük, nyugdíjas évihez jó egész-
séget, és még nagyon sok boldog, aktív évet kívánunk neki!

Csontos Mária intézményvezető
Illin Klára
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Projektek az óvodai csoportokban
Február elején mind a négy óvodai csoport saját csoportprojektet 

bonyolított le. A Csillag csoport Lufi-projektjében a léggömbökkel 
való tevékenységek jegyében teltek a napok, a Felhőcske csoporto-
sok a Pék-projektben maguk is sütöttek pogácsákat és meglátogatták  
a helyi péküzletet. A Napocska csoportban a Fűző-projektben papír-
ral, fonallal, cérnával fűztek és szögeket kalapáltak a gyermekek, míg  
a Szivárvány csoportban lezajlott Sarkvidék-projekt tevékenységeinek 
főszereplői a pingvinek, a jég és a hó volt.

A projektek a vírushelyzet előírásai miatt külső segítők nélkül zajlot-
tak, a pékség látogatása a védelmi előírások betartásával zajlott.

Óvoda

Csillag csoport

Felhőcske csoport

Napocska csoport

Szivárvány csoport

Iskolai események
A Hónap Szentje

A hónap szentje Szent Bernadett lett. Sokan Lourdes-i Szent 
Bernadett néven ismerik. Katolikus apáca volt, akinek Szűz Mária 
többször is megjelent. 1933-ban XI. Piusz pápa avatta szentté.

Lázár Ervin program
Folytatódik a Lázár Ervin program, melynek keretében minden 

általános iskolás gyermek egy tanévben legalább egy alkalommal 
eljut cirkuszba, színházba vagy bábszínházba. Az elmaradt előadá-
sokat online tekinthetik meg az osztályok. Február 5-én a 8. osztá-
lyosok a Budapesti Operett Színház előadásában az István a király 
előadást nézték meg.

Farsang
Február 12-én kiszebáb égetéssel kezdődött az iskolai farsang, és 

közben a 2. osztályosok vidám rigmusokkal búcsúztatták a telet.  
A járványhelyzetre való tekintettel a farsangi ünnepséget osztályke-
retek között tartottuk meg. Alsó tagozaton volt játék, móka, kacagás. 
A felső tagozatos diákok is zenés-táncos mulatsággal osztálytársaik 
körében ünnepelték a farsangot. Idén a tombolahúzás elmaradt. 

Hónap Diákja – január

1. a: Nagymihály Marcell, 2. a: Bárkányi Csanád, 3. a: Hunyadi 
Adrienn, 4. a: Karakás Levente, 5. a: Prohászka Csaba, 5. b: Kiss-
Csepregi Tamás, 6. a: Kocsis Csenge, 7. a: Széll Enikő Boglárka, 8. a: 
Répa-Antal Hanna Tímea
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Az őstermelői igazolványok-
kal kapcsolatos tudnivalók

Az új törvényi szabályozás-
sal megszűnik az őstermelői 
igazolvány, ezáltal megszűnik 
az őstermelői igazolvány ér-
vényesítésével és a betétlap 
érvényesítéssel kapcsolatos 
tennivaló is. Helyette az őster-
melői nyilvántartás lép életbe. 
A mezőgazdasági őstermelők és 
az őstermelők családi gazdasá-
gának adatait (a továbbiakban: 
őstermelői nyilvántartás) az 
élelmiszerlánc-felügyeleti in-
formációs rendszerben, azaz a 
FELIR-ben kell nyilvántartani. 
A nyilvántartás meghatározott 
adatok tekintetében közhite-
lesnek minősül, ezen az adatok 
lekérdezhetőek a https://portal.
nebih.gov.hu/ostermelo-kereso 
oldalon.

A mezőgazdasági őstermelő 
kizárólag olyan terméket ér-
tékesíthet, amit az őstermelői 

nyilvántartásba bejelentett. 
Az őstermelői termék érté-

kesítésének helyszínén pedig 
a „Saját őstermelői tevékeny-
ségből származó termék” fel-
iratot, valamint a FELIR és  
a tevékenységének azonosí-
tóját fel kell tüntetni. Ameny-
nyiben valaki nem tudja az új 
számokat lekérdezni,  tájékoz-
tatjuk ügyfélfogadási időben, 
keressenek telefonon vagy sze-
mélyesen.

Ettől az évtől elsődleges azo-
nosítóként a FELIR azonosí-
tószám használható. (Ez kerül  
a felvásárlási jegyre). 

A közös őstermelői igazol-
vánnyal rendelkezők és a csalá-
di gazdaságok automatikusan az 
Őstermelők Családi Gazdaságá-
nak ( ÖCSG) nyilvántartásába 
2021. január 1-től bekerültek, 
de ebben az esetben adategyez-
tetést kell végrehajtani, vala-
mint egy ÖCSG alapító szer-

ződést kell megírni és csatolni.  
Az adategyeztetésnek az átme-
neti időszakban meghatározott 
határideje 2021. június 30.

Aki egyéni vállalkozóként 
volt családi gazdaság tagja an-
nak 2021. március 31-ig.

E-Nitrát jelentés
Nitrát érzékeny területen gaz-

dálkodók és háztartási igényt 
meghaladó mértékben állat-
tartást végző gazdák esetében 
szükséges az E-Nitrát jelentés, 
és beküldésének határideje 
2021. március 31.

Méhegészségügyben a cse-
kély összegű helyett átmeneti 
támogatásra van lehetőség.

Az egyes agrártámogatások 
keretösszegét és támogatási 
formáját érintő módosításokról 
szóló 65/2020. (XII. 17.) AM 
rendelet alapján, 2021 évben a 
méhegészségügyi csekély ösz-
szegű támogatás igénybevétele 
helyett, méhegészségügyi átme-
neti támogatás igénybevételére 
nyílik lehetőség 2021. február 1. 
és 2021 március 1. között.

Anyajuh támogatás 2021. 
február 1-től március 22-ig igé-
nyelhető.

A kérelmet benyújtó ügyfél-
nek a 2021. támogatási évben  
a kérelem benyújtásakor rendel-
keznie kell a jelen közlemény 
mellékleteként rendszeresített, 
a támogatási évhez kapcsolódó 
K1350 instruktori igazolással, 
amelyet az ügyfél kérelmére az 
MJKSZ térítésmentesen állít ki. 
Fontos változás, hogy a koráb-
bi évektől eltérően az instruktori 
igazolást nem kell benyújtani 
a kérelem mellékleteként, mi-
vel az abban foglalt tényekről  
a Magyar Államkincstár megke-
resésére az MJKSZ adatot szol-
gáltat. 

Ügyfélfogadás:  
hétfő, kedd, szerda 
8.00-16.00 óráig 
csütörtök 13.00-16.00 óráig 
péntek 8.00-13.30 óráig

Halászné Ács Éva  
06 (30) 338-0162

                        Halász Zsolt 
06 (30) 337-2535

Falugazdász hírek

VÁRJA ÖNT IS CSONGRÁD-CSANÁD MEGYE LEGMODERNEBB 

MŰSZAKI VIZSGAÁLLOMÁSA ÜLLÉSEN!
BORDÁNYBÓL KÖLTÖZTÜNK ÁT ÜLLÉSRE!

Három új vizsgálósor, vizsgáztatás és ügyintézés akár 1 órán belül!

Személyautók, tehergépkocsik, vontatók, mezőgazdasági vontatók, lassújárművek, pótkocsik  
műszaki vizsgáztatása és eredetvizsgálata, gumiszerelés. Kötelező felelősségbiztosítás ügyintézése!

MŰSZAKI VIZSGAÁLLOMÁS – Üllés, Széchenyi u. 6.; az üllési benzinkút és az üllési falutábla között!
Változatlan feltételek mellett várjuk minden új, és meglévő ügyfelünket, és balesetmentes kilométereket kívánunk!

Kádár-Sprint és Fia Kft., Kádár-Németh Attila és Kádár-Németh István

motorkerékpárok személyautók kisteherautók tehergépkocsik pótkocsik buszok mezőgazdasági
vontatók

lassú járművek

NYITVA: hétfőtől – péntekig 7.00-14.30 óráig ● TELEFON: 62/288-211 vagy +36 (30) 983-7835
HONLAP: www.sprintfia.pe.hu ● E-MAIL: sprintfia@invitel.hu
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A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt. További információért  
dr. Dakó Zoltánt keresheti az állattartó lakosság. 
Telefon: 06 (70) 424-4455

Állatorvosi ügyelet

Balástyai Újság • Ingyenes önkormányzati havilap • Kiadó: Balástya Községi Önkormányzat – Telefon: 62/278-222 • www.balastya.hu
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Grafika: Mihályi Csaba • Hirdetésfelvétel a Teleházban – Telefon: 62/278-222/115-ös mellék, +36 (30) 768-4773 • Nyomda: Innovariant Nyomda Algyő – Telefon: 62/493- 626 
Megjelenik: 1450 példányban • ISSN 2061-7577 (Nyomtatott) - ISSN 2061-7585 (Online)

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
Temetések ügyintézése 
A balástyai köztemető ravatalozójánál a temetkezési és temető-
gondnoki irodában, a nyitva tartási időben vagy időpont telefonon
történő egyeztetésével intézheti a lakosság a temetésekkel kapcso-
latos ügyeket.
A temetőkapu május 1-től november 2-ig 6.00-től 20.00 óráig, nov-
ember 2-től  április 30-ig 8.00-16.00 óráig nyitva és éjjel zárva van.
A nyitva tartási időben kizárólag az idősek és mozgásukban
korlátozottak hajthatnak be gépjárművel a temető területére!
Kérjük, ne hagyják őrizetlenül értékeiket, sem a kocsiban, sem
a sírokon!

Sírhelyváltás
Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1996-ban  
és korábban váltott sírhelyek váltási ideje lejárt, ezért a temetőben, 
a ravatalozó épületében levő temetőgondnoki irodában lehet intézni
a sírhelyek újraváltását. 

A temetőgondnoki iroda általános nyitva tartása: kedden 8.00-
12.00 óráig, pénteken 12.00-16.00 óráig  Egyéb időpontban tele-
fonon történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

Házasság
• Csókási Zsolt és Bárkányi 
Anikó
Születés 
• Solymosi Mártának és Csuka 
Andrásnak: Krisztina Rozália
• Martin Annamáriának és 

Budusan Constantin Luciannak: 
Arian Lucian 
Elhunytak
• Kordás Péterné Szűcs  
Rozália (1938)
• Derzsi Károly (1940)
• Juhász Sándorné Hegedűs 
Rozália (1931)

ANYAKÖNYVI hírek
Háziorvosok – rendelési idő: 8.00-12.00 óráig,
munkaidő: 8.00-16.00 óráig
Dr. Györe Ferenc – 62/278-400, 06 (20) 936-9260
Dr. Veidner Tibor – 62/278-200, 06 (30) 998-6047
Sürgősségi orvosi, központi ügyeleti ellátás Kisteleken 24 órában – 112
Kisteleki Mentőállomás – 112 • Betegszállítás: 1820
Kisteleki Szakorvosi Rendelő – 62/259-611

Defibrillátor újraélesztéshez 0-24 óráig elérhető  
a Hotel Orchideában!

Orvosok és ügyeletek

TÁJÉKOZTATÓ A 2020. JANUÁR  
ELSEJÉN HATÁLYBA LÉPETT ÁLLATVÉ-
DELMI JOGKÖR VÁLTOZÁSÁRÓL

Ezúton tájékoztatom és emlékeztetem Balástya község lakosságát, 
hogy a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szer-
vek kijelöléséről a 383/2016.(XII.2.) Kormányrendelet 2020. január 
1-én hatályba lépett 6.§ (4) bek. alapján „az állatvédelmi törvény-
ben foglaltak tekintetében a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi hatáskörben eljáró Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal, Megyei Kormányhivatal, valamint a Járási Hivatal  
a kijelölt állatvédelmi hatóság” jár el.

Az 1998.évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávtv.) 45/A.§-a alap-
ján „az e törvénybe foglaltak végrehajtását- feladat és- hatáskörében 
eljárva- az állatvédelmi hatóság, és az élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv, illetve a természetvédelmi hatóság ellenőrzi.

Mit is jelent ez?
A 2020. március 1-től hatályba lépett szabályozás az állatvédelmi 

feladatköröket központosította. Mindez azt jelenti, hogy a települé-
sen tapasztalt állattartással kapcsolatos szabálysértéseket márci-
us 1-je után már nem a helyi jegyzőnél kell bejelenteni, hanem  
a fent említett hatóságoknál. Balástya település esetében illetékes  
eljáró hatóság:

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Kisteleki Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-

egészségügyi Osztály
6760 Kistelek, Árpád utca 3. Pf.: 51.
Telefonos elérhetőség és időpont egyeztetés: 
62/681-321, 62/681-322; Fax: 62/ 681-320
E-mail: ebao.kistelek@csongrad.gov.hu
A 383/2016.(XII.2.) Kormányrendelet alapján továbbra is jegyzői 

hatáskörben marad: a település belterületén kóborló állatok befogá-
sa és elhelyezése. Jogosult az állatvédelmi hatóságtól az eb egyedi ve-
szélyessé minősítését kérni. Három évente legalább egy alkalommal 
ebösszeírást végezni. Az önkormányzat ismeretterjesztő tevékeny-
séget végez, részt vesz az állatokkal szembeni megfelelő magatar-
tásnak, gondoskodásra nevelésnek, az állatok megismertetésének az 
iskolai általános képzésbe a szakképzésbe és az ismeretterjesztésbe 
történő beépítésében.

dr. Nagy-Elekes Petra jegyző

Köszönetet mondunk mindazoknak,  
akik drága szerettünk

Kordás Péterné Szűcs Rozália  
(Bunci)

temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal  
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak akik,  
felejthetetlen halottunk

DERZSI KÁROLY
temetésén virágaikkal fájdalmunkban osztoztak,  

és bármilyen formában együttérzésüket kifejezték.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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Enni kell?

       Röfi-Ker
                        ENNI KELL! RÖFIKER:
  MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

 
A megszokott minoséggel, és széles 

választékkal várjuk kedves vásárlóinkat.
Húsvétra hagyományos eljárással (sózással) készült 

sonkák egész és hálós sonkák, tarják, csülkök, 
kolbászok széles választékával valamint főzésre váró 

friss sertés, marha, birka,
baromfi  húsokkal várjuk vásárlóinkat.
Kérem, fi gyeljék Facebook oldalunkon
(https://www.facebook.com/rofi kerkft/),

valamint a bolt előtti táblákon lévő akcióinkat!

Balástya, Széchenyi u. 12.      Telefon: 06 (30) 851-0369
Üllés, Dorozsmai u. 39.           Telefon: 06 (30) 963-6882 
Szeged, Szent István tér 8/b   Telefon: 06 (30) 514-3057
Szeged, Dorozsmai u. 189.      Telefon: 06 (30) 514-3861  
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Vendéglátás „Orchidea” módra:
• udvarias kiszolgálás
• házias ízek
• bőséges, választékos előfi zetéses menü
  700 Ft/adag

CSALÁDI ÉS BARÁTI RENDEZVÉNYEK 
SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSA AKÁR 300 FŐIG

Igény esetén székszoknyát biztosítunk. 
Rendezvénytermünk külön is bérelhető!

Számítógép, WIFI
Az étterem nyitva minden nap 8-22 óráig!
Érdeklődni: 62/278-272, 06 (30) 235-5083

www.hotel-orchidea.hu

Szeretettel várjuk vendégeinket!

MÉLYBARNÍTÓ, ÁLLÓ SZOLÁRIUM  
0-24 ÓRÁIG! Legmodernebb, új csövekkel!

      
                       
  MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁS

A BALÁSTYAI TEMETŐBEN,                                
A TEMETŐGONDNOKI IRODÁBAN, A RAVATALOZÓNÁL

A TEMETÉSEKKEL KAPCSOLATBAN MINDENT
 EGY HELYEN ELINTÉZHET!

NYITVA: KEDDENKÉNT 8.00-12.00 ÓRÁIG
PÉNTEKEN 12.00-16.00 ÓRÁIG

MÁS IDŐPONTBAN TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL:
06 (20) 359-4948 

TELJESKÖRŰ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS:
halottszállítás, temetkezési ügyintézés, kellékek értéke-
sítése, temetések lebonyolítása – más temetőkben is. 

Sírhelyek újraváltása. Síremlékek felújítása, csiszolása, 
megrongálódott elemek cseréje, betűfestés,

 sírgondozás és beültetés.

HALOTTSZÁLLÍTÁS BÁRMIKOR:
LÉVAI JÁNOS – 06 (30) 451-0371

A köztemetőt a Balástya Községi 
Önkormányzat megbízásából 
a Kisteleki Temetőüzemeltető Kft. 
működteti. 
Ügyvezető: Lévai János 


