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CSÁTALJAI HÍREK
Csátalja Község Önkormányzatának Lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Beszámoló a 2004. évi költségvetési évről
Köszöntöm Községünk lakosságát.
Ismét eltelt egy költségvetési év, és szeretném tájékoztatni
a falu lakosságát az elmúlt évben végzett fejlesztésekről és
a 2005. évi tervekről. Eddig mindig ősszel tartott falugyűlésen számoltunk be a végzett feladatokról és a következő
évi tervekről, de úgy gondoltam, hogy a tavaszi beszámoló
sokkal célszerűbb, hiszen így be tudunk számolni az előző
évben végzett munkáról és a következő évi feladatokról, és
mivel falugyűlésen csak kevesen jelentek meg, így mindenkihez el tudjuk juttatni az értékelést
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2004. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
217.150.000.- Ft-ban határozta meg, a tényleges kiadás
210.236.000 Ft volt.
A bevételi összeg forrásait az alábbiak szerint terveztük:
Állami hozzájárulás címén
152.276.000.- Ft-ot
Adóbevételekből
15.266.000.- Ft-ot
Gépjárműadó
4.758.000.- Ft-ot
Iparűzési adó
8.756.000.- Ft-ot
Termőföld bérbeadásából
származó SZJA
17.000.- Ft-ot
Építmény
1.735.000.- Ft-ot
Előző évi pénzmaradványunk 38.500.000.- Ft volt.
A község lakosság 2004-ben tovább csökkent, ami maga
után vonta az állami támogatások csökkenését is.
A tervezett kiadási összeg tartalmazta a feladatok megoldásához szükséges minimális létszámot, azok közterheit,
valamint a fenntartási, működtetési és felhalmozási előirányzatokat.
Az előző évekhez viszonyítva intézményeink nem változtak, továbbra is önkormányzati fenntartással működnek.
Ugyanakkor vállalkozásban üzemel továbbra is a háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenység, valamint a fogászati
egészségügyi alapellátás, melyek működéséhez az önkormányzat csak kiegészítést biztosít.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
időben történő kifizetésén túl pénzeszközt biztosítottunk a
polgárvédelem, a szakszervezet, a vöröskereszt, a polgárőrség, a rendőrség, az egyház, a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat támogatására, a vaskúti hulladéklerakó,
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rt. támogatására.
1.300.000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban
részesítettük a Csátalján letelepedő első lakáshoz jutó 6
fiatal házaspárt.
Szociális célokra is sokat áldoztunk, ezek magukba
foglalják a rendszeres szociális segély, egyszeri átmeneti
segély, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, ápolási díj,
közgyógy ellátás, temetési segély címén történt kifizetéseket.
Ezen túlmenően támogatást biztosítottunk a gyermekek
étkeztetési valamint tankönyvtámogatására.
2004 –ben az alábbi segélyek kerültek kifizetésre
Temetési segély

14 fő

140.000 Ft

Köztemetés

2 fő

115.000 Ft

Rendszeres szoc.segély 20 fő/átlag

3.679.000 Ft

Egyszeri átmeneti segély
Ápolási díj

45 fő

346.000 Ft

5/1 fő

19.947/15.858

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
128 gy. 75 család

8.331.000 Ft/év

Itt szeretném megjegyezni, hogy a törvény erejénél
fogva 2003. szeptember 1. napjától a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő óvodás gyermekek ingyen
étkeznek. Ugyanezen támogatásban részesített általános
iskolás tanulók 50 %-os étkezési kedvezményben részesülnek, ugyanakkor az alsó tagozatosok szeptemberben ingyen jutottak hozzá a tankönyvekhez. Azon családok
gyermekei, akik a törvény erejénél fogva nem kapnak étkezési kedvezményt, azok részére az önkormányzat saját
költségvetéséből 20 % engedményt biztosít.
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A fenti kiadásokon túlmenően az elmúlt évben a
következő fejlesztéseket sikerült végrehajtani.
Sajnos továbbra is elmondható, hogy az intézményeink fejlesztésre, korszerűsítésre szorulnak.

A továbbiakban szeretném arról is tájékoztatni Önöket, hogy a bemutatott munkák elvégzésében nagy szerepe
volt a Polgármesteri Hivatal 3 fős fizikai állományának,
valamint a közhasznú és közcélú dolgozóknak.
Közmunkára behívottak:

Október hónaptól 17 / 3.o. / gyerek úszásoktatását szerveztük meg a bajai uszodában, melynek költségeit – mintegy
200.000.- Ft nagyságrendben – átvállalta a képviselőtestület. A szülők gyermekenként 2.000.- Ft-tal járultak
hozzá a költségekhez.
A konyha 2003-ban elkezdett felújítását tovább folytattuk.CÉDA pályázaton nyertünk 900.000 Ft –ot, melyből
a padlóburkolatot, a fali csempézést, a villanyvezetékek
cseréjét és az épület érintésvédelmét készítettük el. A
konyhára költöttünk még a TERKI pályázaton nyert öszszegből 1.769.000 Ft-ot, melyből vásároltunk:
-2 db hőszigetelt ételszállító ládát / idősek otthona és
óvoda részére szállítják benne az ételt, mely így megfelel
az előírásoknak/
- 1 db 6 égőfejes gáz- tűzhelyet
400.000 Ft
- 1 db 120 l főzőüstöt
400.000 Ft
- 1 db konyhai robotgépet
569.000 Ft
A konyhán kívül a TERKI pályázaton nyert összegből
elvégeztük a tornaterem tetőszigetelését 2.000.000 Ft, az
alsó iskola udvar felőli nyílászáróinak cseréjét 1.700.000
Ft és az óvoda fűtéskorszerűsítését / kazánok cseréje /
630.000 Ft.
A művelődési ház udvar tetővel történő lefedésére
nyertünk 5.000.000 Ft-ot, a munkákat 2005-ben végeztük
el.
SAPARD pályázaton a település központ felújítására
nyertünk 29.000.000 Ft-ot, melyből befejeztük a központ
és az intézmények előtti járdák térburkolattal történő ellátását. 2005-ben pedig a könyvtár külső felújítását és nyílászáróinak cseréjét, a park felújítását, új buszváró elkészítését, a buszforduló aszfaltozását és a Dózsa utcában csapadékvíz elvezetés egy részének felújítását tervezzük.
A tavasszal elkezdtük a sportpálya rendbetételét, és
egész nyáron rendszeresen nyírtuk a füvet és locsoltuk a
pályát. A sportöltözőt pályázaton nyert 3.500.000 Ft-ból
teljesen felújítottuk és hozzá építettünk egy bírói öltözőt és
WC-t.
Az ősszel beadott CÉDA pályázaton az alsó iskola
udvari homlokzatának felújítására 650.000 Ft-ot nyertünk,
melyet a nyári szünetben fogunk befejezni.
A fentiekben ismertetett pályázatokon túlmenően további pályázatokat is nyert az önkormányzat.
Rendezvényeinkre különböző pályázatokon nyertünk 180.000 Ft-ot. A művelődési házba pályázati pénzből
sikerült vásárolni 100 db új széket.

fő
Közhasznú munka

munkanap

bér

támogatás

5

1089 4.165.114 2.677.000

Közcélú munka

10

917 3.238.601 3.296.000

Összesen

15

2006 7.403.715 5.973.000

Költségvetésünk végrehajtásáról összességében elmondhatom, hogy gazdálkodásunk folyamatos volt, pénzproblémákkal nem küszködtünk, a fejlesztéseket folyamatosan tudtuk végezni.
Kitűzött feladatainkat teljesítettük, a pályázatokon
nyert összegek segítségével jelentős többletfeladatokat
tudtunk megoldani.

Rendezvényeink
Az 2004-ben külön hangsúlyt helyeztünk a nemzetközi kapcsolatok, a sport és a különböző rendezvények
(majális, augusztus 20., falunap) támogatására.
Május 1-jén sikerült egy jól szervezett falusi majálist
rendezni, melynek keretében egy 1. osztály erősségű erősember versenyt bonyolítottunk le.
Augusztus 20-án Vincze László helyi vállalkozó
rendezte meg a már hagyományos „ Ponty kupa” halászlé
főzőversenyt.
Szeptemberben második alkalommal rendeztük meg
a Falunapot, szüreti felvonulással egybe kötve, és a bográcsos ételek főzőversenyét. Az időjárás kegyeibe fogadott
minket, így a tervezett programot meg tudtuk tartani, színvonalas műsorszámokat láthattunk, bemutatkoztak óvodásaink és iskolásaink is, majd a végén színpompás tűzijátékkal fejeztük be az előadások sorozatát, és hajnalig tartó
bállal vetettünk végét a falunapnak.
Novemberben Lovász Antal helyi vállalkozó ismét
megrendezte a magán bortermelők borminősítő versenyét.
Végezetül szeretném megemlíteni, az hogy ennyit
tudtunk költeni a községre, és ilyen színvonalas rendezvényeket sikerült szervezni kellett a községben lévő vállalkozók segítsége is, melyet ezúton is szeretnék megköszönni.
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A 2005-ben tervezett feladatokról, fejlesztésekről röviden szeretném tájékoztatni Önöket.
-

-

-

A kötelező feladat ellátás mellett szeretnénk végrehajtani a szükséges karbantartási és állagmegóvó
munkálatokat.
A 2005 évre tervezett feladatok közül már elvégeztük a község központjának szépítését, a park, könyvtár felújítását, Dózsa utcában csapadékvíz elvezető
árok egy részének építését, új buszmegállót építettünk.
A parkba felállítottunk a trianoni békeszerződés 85.
évfordulójára egy olyan emlékművet, amely országos hírnevet jelent településünknek. Igaz még teljes
egészében nem készült el.
A művelődési ház udvarát és a tavaly épített kemencét befedtük. A kemence mellé tervezzük egy grillező és egy főzőhely kialakítását.
Sürgős feladat lenne a több évtizede elhanyagolt
csapadékvíz elvezetési árkok kitisztítása.
Az iskolában elkezdett úszásoktatást a 3. osztállyal
folytatni kívánjuk.
Az alsó iskola utca felőli részén a nyílászárók cseréjét, és homlokzat felújítását tervezzük.
A felső iskolában szeretnénk kialakítani egy nyelvi
labort.
A ravatalozó előtti részt térkővel szeretnénk ellátni
A Kossuth utcai buszmegállót is ki kívánjuk cserélni

Amint látják, feladat van bőven, csak pénz kellene. A felsorolt beruházásokat - mint az idei évben is – pályázatok
segítségével próbáljuk megoldani.
Amihez nem kell pénz csak összefogás és egy kis
odafigyelés, hogy vigyázzunk környezetünkre, ne szemeteljünk, ne rongáljuk meg, ami elkészült, és közösen vigyázzunk reá.
Kovács Antal
polgármester

FIGYELEM
Sajnos településünkön vannak olyan személyek, akik nem
nézik jó szemmel a település szépítését, fejlődését és minden eszközt megragadnak, hogy ez ellen tegyenek.
A parkba kiültetett virágok közül a cukorsüveg fenyőket, a
művelődési ház elől a muskátlikat ellopták, melyet 1700
csátaljai lakostól loptak el és nem a művelődési háztól.
Megindultak különböző álhíresztelések, amellyel engem, a
képviselő-testületet, a hivatalt próbálják lejáratni. Bátran
kijelenthetem, hogy a településnek nincsen hitelállománya,
sőt állampapírban tartalékként van 7 millió forintja.

A parkban felállításra kerülő emlékmű nem a község pénzéből kerül kifizetésre, a Csátalja községért közalapítvány
készítteti az emlékművet, melyre már több település önkormányzata és magán személyek is tettek felajánlásokat.
Az természetes, hogy mi is hozzájárulunk az elkészítéshez.
Szeretném megkérni Önöket, hogy bármilyen híresztelés is
jut el Önökhöz, engem kérdezzenek, és ne higgyék el, amit
híresztelnek. Azt hiszem, hogy polgármesterségem ideje
alatt tettem én is és a képviselő-testület is annyit a településért, hogy a szavamnak hitele legyen azokkal szemben,
akik kilétüket elfedve, megpróbálnak lejáratni bennünket.
Kovács Antal
polgármester

EGÉSZSÉGÜGY
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Örömmel tájékoztatom a falu lakosságát, hogy háziorvosi praxisunk OEP pályázatot nyert.
CÉL:
1. A falu egészségesnek hitt lakosságának szűrése magas
vérnyomásra, cukorbetegségre, tüdőbetegségre, daganatokra.
2. Dohányzásról leszoktatás
3. Onkológiai szűrések támogatása
4. Tanácsadás életmódra, táplálkozásra
5. Közösségi programok
TERV:
1. Rendelőben vagy védőnőnél időpont egyeztetés után
szűrővizsgálat végzése.
2. Dohányzásról előadás, csoportfoglalkozás, dohányzásról leszokás verseny hirdetése. 1. Helyezett nyereménye hétvégi családi Wellness belépő Duna Szállóban,
2. helyezetté 1 hónapos uszodabérlet.
3. Közösségi programok:
-ingyenes koleszterin és vércukorszűrés véradáskor, falunapon
-parlagfűirtás ANTSZ, Önkormányzat segítségével, értékes ajándékokkal
-egészséges táplálkozás előadás (gyermekétkeztetés is)
A pályázat időtartama fél év 400 egészségesnek tűnő pácienst szeretnénk leszűrni. A szűrés nem kötelező, de érdemes. 10 perc alatt olyan alattomos betegségek derülhetnek
ki, amelyek most panaszt nem okoznak, de az élettartamunkat lerövidítik.
Különösen szeretném, ha a felhívásra a 40 év alatti betegeim is jelentkeznének!
Dr. Komáromi Mónika
háziorvos
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HOGYAN SZOKJON LE
A CIGARETTÁRÓL?
Gyakorlati segítség dohányzó betegek részére

DOHÁNYZÁS

8 órán belül
A vérben lévő szénmonoxid kiürül, ezáltal
A vér oxigéntartalma normális értékre emelkedik.
24 órán belül
Csökken a szívroham, szívinfarktus veszély
48 órán belül

TÉNYEK, ADATOK
Magyarország egy felnőttre eső éves cigarettafogyasztása
(2700 db) a 18. helyen van a világon.
Minden négy dohányosból három 16 éves kora előtt kezd
el cigarettázni.
A dohányzás okozza a tüdőrák-halálozás 90 %-át, az idült
hörgőszűkület okozta tüdőbetegség halálozás 85 %-át, a
szívinfarktus-halálozás 40 %-át.
A világon Magyarországon a legmagasabb a tüdőrákhalálozás és az idült hörgőszűkület okozta tüdőbetegség
halálozás.
Magyarországon évente kb. 120 000 ember hal meg, ennek
csaknem egynegyede a dohányzás következtében.
Minden második dohányos a cigaretta okozta betegségben
hal meg.
A dohányzás következtében meghaltak háromnegyede
alkotó ereje teljében, idő előtt hal meg. Az ő életüket átlagosan 21 évvel (!) rövidíti meg a dohányzás.
Az elmúlt ötven évben a dohányzás okozta halálozás csaknem négyszeresére nőtt, a dohányzástól független halálozás nem változott.
A dohányzás abbahagyása után azonnal mérséklődik a
megbetegedés kockázata, egy éven belül csaknem felére
csökken a halálos szívinfarktus előfordulása.
MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁR
A DOHÁNYZÁS ABBAHAGYÁSA?
Az utolsó cigaretta elszívását követően:
20 percen belül
A vérnyomás normális értékre csökken
A szapora szívműködés lassul
A kéz és a láb hőmérséklete emelkedik.

Az idegvégződések bénultsága kezd megszűnni.
Újra érzi az ételek ízét, az illatokat.
72 órán belül
A hörgőgörcs oldódik, a légutak kitágulnak, könynyebb lesz a légzés
Javul a teljesítőképesség
2 hét és 3 hónap között
Megszűnik a rossz szájíz, a kellemetlen lehelet.
Javul a vérkeringés és a szív teljesítőképessége.
Könnyebb lesz a járás, különösen a lépcsőn járás és
a futás
A tüdő teljesítménye kb. 30 %-al megnő
1 és 9 hónap között
Mérséklődik a fáradékonyság, a köhögés, a váladékürítés, tisztulnak az orrmelléküregek
Javul a tüdő „öntisztulása”, ezáltal mérséklődik a
légutak fertőzésének veszélye
Tovább javul a teljesítőképesség, a közérzet
A dohányzás változásokat okoz a szervezet működésében
és az ember mindennapos szokásaiban, viselkedésében. A
testében létrejövő változásokért a nikotinhoz való hozzászokás a felelős. Az idők során Ön szokásokat alakított ki a
cigaretta vásárlásával, meggyújtásával, elszívásával kapcsolatban. Ezek a megváltozott viselkedési formák váltak
az Ön dohányzási szokásává. Amikor cigarettázik, számos
dolog együtt jár a cigarettázással: egy csésze kávé, egy
pohár alkoholos ital, vagy cigarettázik amikor feszült, aggódik, telefonon beszélget, unatkozik, barátokkal találkozik vagy csak egyszerűen nem tud mit kezdeni a kezeivel.
Milyen rövid időn belül várható előnyei vannak a dohányzás abbahagyásának?
Elmarad a
Rossz lehelet, elszíneződött fogak,
A ruhák, a haj, a bútorok kellemetlen cigaretta
szaga
Köhögés, torokkaparás
A környezetében élők passzív dohányzása
A cigaretta ára.
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Hosszú távú előnyök
Csökken vagy elmarad:
A tüdő és más rákok kialakulásának kockázata
Szívbetegségek kockázata
Légzési problémák, tüdőbetegségek
A dohányzással összefüggésben kialakult betegségek miatt
a szórakozásból, munkából elvesztett idő
Ráncos bőr
Gyomorbetegségek
Fogínybetegségek.
A várandós anyák magzatait érő károsodás
Rossz példamutatás a gyermekeinek
Hogyan hagyja abba?
Készüljön fel
Kérjen bátorítást és segítséget a környezetétől
Tanulja meg, gondolja végig, hogyan kezelje a stresszt és a
cigaretta utáni vágyat
Szedjen gyógyszert, ha szükséges
Legyen felkészülve a visszaesésre
Jelöljön ki egy napot 2-4 hét múlva, amelyik nap leteszi a
cigarettát. Vezessen egy naplót, amiben leírja, hogy mikor
és miért gyújt rá. Ezt a naplót átnézve jobban megérti,
hogy melyek azok a helyzetek, körülmények, amikor cigaretta után nyúl. Mikor elérkezik a kitűzött naphoz, távolítson el minden cigarettát, öngyújtót, gyufát, hamutartót a
lakásából, munkahelyéről, autójából.
Kitől kaphat segítséget?
Mondja el családjának, barátainak, munkatársainak, hogy
leszokik a dohányzásról és kérje őket, hogy legyenek ebben segítségére, pl. úgy, hogy nem dohányoznak ön előtt,
nem kínálják meg cigarettával. Forduljon segítségért háziorvosához, aki tanácsokkal, tájékoztató anyaggal láthatja
el, illetve dohányzás leszoktatással foglalkozó szakrendelésekre irányíthatja. Jutalmazza meg magát erőfeszítéséért,
például úgy, hogy a nem cigarettára költött pénzen vegyen
magának valamit, amire vágyik.
Mit tegyen, amikor magára tör a cigaretta utáni vágy,
vagy feszültséget érez?
Valószínű, hogy eddig a cigaretta elszívása feszültsége
oldására is szolgált stresszes helyzetekben. De szerencsére
vannak más módok is, hogy kezelni tudja ezeket a helyzeteket cigaretta nélkül is. Menjen egyet sétálni, vegyen egy
forró fürdőt, lélegezzen lassan, mélyen. Ha rendszeresen a
kávé mellett gyújtott rá, próbáljon kávé helyett, például
forró teát inni.
Amikor abbahagyja a dohányzást akkor attól függően,
hogy előtte mennyit és milyen erősségű cigarettát szívott, a
nikotinelvonás tünetei jelentkezhetnek. Ez lehet idegesség,

koncentrálási nehézség, ingerültség, fejfájás, erősebb köhögés. Ezek a tünetek az első napokban a legkínzóbbak és
a napok múlásával fokozatosan javulnak, majd eltűnnek.
Mit kell tudni a nikotinpótló készítményekről?
A nikotinpótló készítmények arra szolgálnak, hogy nikotint
juttassanak a szervezetbe cigarettázás nélkül. Magyarországon tapasz és rágógumi formájában kaphatók. Ezek a
termékek recept nélkül is kaphatók a patikákban. A nikotinpótló készítmények a dohányzás abbahagyásakor jelentkező nikotinmegvonási tünetek enyhítésére szolgálnak. A
bupropion tartalmú receptre kapható gyógyszer szintén
segíthet a dohányzásról való leszokásban. Beszélje meg
orvosával, hogy önnek melyik szer lenne megfelelő. Nagyon fontos, hogy amikor nikotinpótló készítményt használ
– tapaszt vagy rágógumit – NE dohányozzon.
Meghízom, ha abbahagyom a dohányzást?
A legtöbb ember felszed néhány kilót, amikor abbahagyta
a dohányzást. Magából a dohányzás elhagyásából származó súlygyarapodás nem haladja meg a 2-3 kg-ot, a többi a
nassolás kerülésével, egészséges ételek fogyasztásával,
mozgással elkerülhető. Ne felejtse el, hogy bármilyen
súlygyarapodás sokkal kisebb mértékű veszélyt jelent az
egészségére, mint a dohányzás!
Mi van, ha újra visszaszokom?
Ne tekintse kudarcnak. Gondolja végig, miért, milyen körülmények között kezdett ismét cigarettázni, hogy a jövőben fel tudjon készülni a hasonló helyzetekre, és legyen
előre kigondolt terve, hogyan fog most viselkedni. Jelöljön
ki a későbbiekben egy új napot, amikor leteszi a cigarettát.
A legtöbb, végül is leszokó dohányos többszöri próbálkozásra jutott el a nem dohányzásig.
Az első néhány nap lesz a legnehezebb! Ne felejtse el,
hogy egyetlen slukk is visszaszokáshoz vezet, így ne kockáztasson!

Dohányzásról leszokás versenyt hirdetünk.
A verseny június 1-től október 31-ig tart.
Benevezés és további információ a rendelőben.
Eredményhirdetés októberben.
1. helyezett nyereménye: családi wellness belépő
hétvégére a Duna Szállóba.
2. helyezett: 2 személyes uszodabérlet a bajai uszodába.
Dr. Komáromi Mónika
háziorvos
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ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a község lakosságát (felnőtteket, gyerekeket),
hogy
2005. június 21-én (kedden) 8-tól 16 óráig
parlagfű irtást és gyűjtés szervezünk.
A gyűjtés helye: a Művelődési Ház udvara
Kérjük, hogy a parlagfüvet gyökerestől kiszedve 100
darabos csokorba kötve hozzák.
Minden 100 db után sorsjegyet adunk, sok értékes
tárgy kerül kisorsolásra.
Június 21-én reggel 8 órától védőkesztyű és szájmaszk
átvehető a Művelődési Házban.
Kérjük, hogy mindannyian vegyünk részt a parlagfű
gyűjtésben egészségünk érdekében!

VÉRADÁS
Értesítem a lakosságot, hogy
2005. július 13-án (szerdán) 10,30-tól 13,30 óráig
véradás szervezésére kerül sor.
Kérek minden egészséges 18 és 65 év közötti lakost,
hogy adjon vért!
Földes Istvánné
vöröskereszt titkár

Tájékoztató
A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan
közös tulajdonok megszüntetésével kapcsolatos
legfontosabb tudnivalókról.
Ebben az évben a körzeti földhivatalok megkezdik a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonok megszüntetését, illetve az önálló ingatlanok kialakítását az ezt kérelmezők részére, az 1993. évi II. törvény,
valamint a 63/2005. (IV.8.) Korm. rendelet alapján.

A vonatkozó törvény rendelkezése szerint a megosztás
során elsőbbséget élveznek azok a kérelmezők, akik a
megosztással keletkező önálló ingatlant sajátjukként művelik.
Az elsőbbség akkor biztosítható, ha az önálló ingatlan kialakítására vonatkozó kérelmet már benyújtott kérelmező
nyilatkozik arról, hogy legalább 2002. január 1-je óta rendelkezik az FM hivatalok által kiadott nyilvántartási
számmal, illetve az MVH által kiadott regisztrációs számmal, továbbá az érintett tulajdonra nézve nincs hatályos
bérleti szerződése, vagy ha van, az legkésőbb 2005. december 31-én megszűnik (ez utóbbi feltétel teljesülését a
földhivatal a földhasználati nyilvántartásban ellenőrzi,
erről nem kell nyilatkozni).
A nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához szükséges
nyomtatvány a körzeti földhivataloknál – díjtalanul – szerezhető be, de letölthető a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium
internetes
honlapjáról
is
(www.fvm.hu).
A megosztásokat a körzeti földhivatalok az illetékességi
területükhöz tartozó települések kisorsolt sorrendjében
kezdik meg, az elsőbbségi jogosultsággal leginkább érintett
földrészleteknél.
A földrészleten belüli kiosztási sorrendet az önálló ingatlan
kialakítását kérelmező tulajdonostársak közötti egyezség,
vagy ennek hiányában a földhivatal által lebonyolított sorsolás határozza meg. Az egyezségkötés során figyelembe
kell venni a megosztás kiindulási helyét és osztás irányát.
Ezeket a földhivatal határozatban állapítja meg.
Az egyezség megkötésére még a sorsolás megkezdése előtt
is lehetőséget biztosít a földhivatal, ennek azonban elengedhetetlen feltétele, hogy a sorsoláson minden, az adott
földrészletben érintett kérelmező megjelenjen, vagy meghatalmazottjával képviseltesse magát. A sorsolás helyszínéről és időpontjáról a földhivatal írásbeli értesítést küld
minden kérelmező részére.

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Földügyi és Térinformatikai Főosztály
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