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CSÁTALJAI HÍREK
Csátalja Község Önkormányzatának Lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
TÁJÉKOZTATÓ
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL
Tisztelt Lakosság!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2013.
január 1. napján hatályba lépett rendelkezései (84-86. §) lényeges változást hozott azon községek tekintetében,
melyek lakosságszáma nem éri el a 2000 főt. Ezen települések nem tarthatnak fenn önálló polgármesteri hivatalt. A törvény szövege a következőképpen fogalmaz.
„85. § (1) Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A kétezer fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz.”
A kétezer fő alatti lakosságszámú községek tehát a polgármesteri hivatali feladataikat közös önkormányzati hivatal keretében kötelesek ellátni.
Az Mötv. 146. § (2) bekezdése értelmében a közös önkormányzati hivatalt legkésőbb a törvény hatályba lépését
követő hatvan napon belül, azaz 2013. március 2-áig kell megalakítani.
Csátalja település 2012. január 1-jei lakosságszáma: 1.541 fő, tehát a fentiekben ismertetett közös önkormányzati hivatal létrehozására kötelezett település.
A közös önkormányzati hivatal a képviselő-testület szerve, ennek megfelelően a hivatallal kapcsolatos
döntések alapvetően a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.
A törvényi előírásnak eleget téve a képviselő-testület 43/2012.(IX.27.) sz. határozatával közös önkormányzati hivatal létrehozását kezdeményezte Nagybaracska község önkormányzatával. A település kiválasztásában szerepet játszott a szomszéd község földrajzi közelsége, valamint a hosszú évek alatt már kialakított
együttműködés, amely megnyilvánul például a Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ közös
létrehozásában, a fogorvos közös működtetésében, a települési folyékony hulladékkezelő közös kiválasztásában, még korábban a települési szilárd hulladéklerakó közös üzemeltetésében, a Nagybaracska-Csátalja HÍD SC
futballcsapat közös fenntartásában, stb.
Nagybaracska Község Önkormányzata köszönettel fogadta Csátalja Község Önkormányzatának kezdeményezését, amelynek következtében a múlt év végén megkezdődtek a tárgyalások.
A tárgyalások eredményeképpen 2013. január 31-én a két település képviselő-testületei megállapodtak
abban, hogy 2013. március 1. napjától közös önkormányzati hivatalt alapítanak és tartanak fenn nagybaracskai
székhellyel.
A közös önkormányzati hivatal neve: Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal
székhelye: Nagybaracska, Szabadság tér 10.
Megjegyzem, hogy a közös önkormányzati hivatal nevének a meghatározását az Mötv. 84. § (5) bekezdés
b) pontja rögzíti az alábbiak szerint:
„(5) A közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése:
b) (székhelytelepülés neve)-i Közös Önkormányzati Hivatal;”
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A közös önkormányzati hivatal 2013. március 1. napjával történő megalakításával párhuzamosan 2013.
február 28. napjával meg kell szüntetni mind a Csátaljai Polgármesteri Hivatalt, mind pedig a Nagybaracskai
Polgármesteri Hivatalt. A két megszűnő polgármesteri hivatalnak lesz a jogutódja a közös önkormányzati hivatal.
2013. március 1. napjától a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal Csátalja községben állandó
jelleggel „Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal Csátaljai Kirendeltsége” elnevezéssel kirendeltséget működtet az önkormányzati és igazgatási feladatok helyben történő intézésére.
A közös önkormányzati hivatal a székhelyen és a kirendeltségen is a korábban megszokott ügyfélfogadási rend szerint fogadja az ügyfeleket.
A közös önkormányzati hivatalt – mind a székhelyen, mind pedig a kirendeltségen - a jegyző vezeti.
Az Mötv. 146/C. § (2) bekezdése biztosította azt a lehetőséget, amely szerint a közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok polgármesterei megállapodhattak abban, hogy a megszűnő polgármesteri hivatal
jegyzőjét – annak egyetértésével – a közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként foglalkoztatják.
Az ismertetett lehetőséggel élve 2013. január 7-én Nagybaracska Község Polgármesterével megállapodtunk abban, hogy a 2013. február 28-án megszűnő Csátaljai Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, Gallóné Petike
Évát 2013. március 1. napjától a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként kívánjuk foglalkoztatni. Ennek következtében a jegyző hétfőn, szerdán és csütörtökön Nagybaracskán, kedden és pénteken
Csátalján végzi munkáját.
Fontos még kihangsúlyozni, hogy az Mötv. 85. § (3) bekezdése szerint amennyiben az önálló polgármesteri hivatal fenntartására nem jogosult önkormányzat 2013. március 2-áig nem hozza meg a közös önkormányzati hivatal megalakításával kapcsolatos döntését, akkor a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő hónap első napjával kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket.
Azt is nagyon fontos még kihangsúlyozni, hogy a közös önkormányzati hivatal megalakítása nem
érinti sem a Csátalja Községi Önkormányzat, sem pedig a képviselő-testület önállóságát. Ez azt jelenti,
hogy a lakosság által megválasztott képviselő-testület és polgármester a közös önkormányzati hivataltól függetlenül tevékenykedik és látja el feladatát.
Az Mötv. 85. § (3) bekezdése azt is rögzíti, hogy közös önkormányzati hivatalt alakítani, megszüntetni,
ahhoz csatlakozni, abból kiválni önkormányzati ciklusonként csak egyszer, az általános helyhatósági választásokat követő 60 napon belül lehet, tehát legközelebb a 2014. évi önkormányzati választásokat követően lesz
lehetőség a mostani döntés felülvizsgálatára.
További jelentős változást jelent, hogy 2013. január 1. napjától megalakultak a Járási Hivatalok, amelynek révén egyes korábban jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyek járási hivatali hatáskörbe kerültek.
Így a Bajai Járási Hivatalhoz került át az időskorúak járadékának, az ápolási díjnak, a közgyógyellátásnak (alanyi és normatív alapon), és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságnak a megállapítása.
Fontos változás, hogy a településre történő lakcímbejelentést is már csak Baján az Okmányirodában lehet elintézni.
A lakosság tömeges utaztatásának elkerülése érdekében azonban minden hétfőn 13.30 órától – 15.30 óráig a Bajai Járási Hivataltól kijáró települési ügysegéd működik közre a hatáskörükbe tartozó ügyekben történő
tájékoztatás nyújtásában, a kérelmek helyben történő beadásának a lehetőségében.
Az eddigi tájékoztató szavak után ismételten felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy Csátalján továbbra
is működik a hivatal, csak nem polgármesteri hivatal néven, hanem a közös önkormányzati hivatal kirendeltségeként. A jegyző asszonnyal együtt ugyanazok a dolgozók fogadják a lakosságot a hivatalban, mint eddig.
Kérem, hogy a jövőben is bizalommal forduljanak hozzám és a hivatal valamennyi dolgozójához.

Kovács Antal
polgármester
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„Csátalja Községért” Közalapítvány
Csátalja Község Önkormányzata 2003-ban megalapította a „Csátalja Községért” Közalapítványt.
A közalapítvány céljainak megfelelően – többek között – az alábbi tevékenységeket látja el:
- elősegíti a szociálisan rászorultak – családok, idősek – segítését, támogatását (pl. karácsonyi csomagokkal)
- hozzájárul az időskorúak gondozásához (különösen az Idősek Klubjának támogatásához)
- községi rendezvények lebonyolításához anyagi támogatást nyújt (pl. falunaphoz)
- előtérbe helyezi a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységet (pl. erdélyi osztálykirándulások
szervezése)
Kérjük, hogy adójának 1 %-ával támogassa a közalapítványt
az alapítvány adószáma: 18364798-1-03

Bajai Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje
2013. január 1-jén megalakult a Bajai Járási Hivatal első intézkedéseink egyike az egységes, ügyfélbarát
ügyfélfogadási rend kialakítása volt, amelynek lényege, hogy minden szervezeti egység ugyanabban az időben
és minden nap nyitva tart, továbbá a munkaviszonyban álló ügyfeleinkre tekintettel a hétfői napon 18-óráig
fogadjuk az ügyfeleinket. A „hosszú hétfő” harmonizál a NAV, a Nyugdíjbiztosítás Igazgatóság és az Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv ügyfélfogadási rendjével is.
Bajai Járási Hivatal, Okmányiroda, Járási Földhivatal, Járási Gyámhivatal, Munkaügyi Kirendeltség
ügyfélfogadási ideje:
hétfő:
8-18
kedd:
8-14:30
szerda: 8-14:30
csütörtök: 8-14:30
péntek:
8-12
Dr. Szenoradszki Endre járási hivatalvezető

100. születésnapi köszöntés Csátalján
Zsigó Róbert a térség országgyűlési képviselője és
Kovács Antal helyi polgármester köszöntötte 100. születésnapja alkalmából a csátaljai László Istvánné Győrfi Reginát. Ünnepi beszéde után Orbán Viktor miniszterelnök úr emléklapját
valamint a község emlékplakettjét és jókívánságát
Kovács Antal polgármester úr adta át az ünnepeltnek.
Regina néni a bukovinai Istensegítsen született
1913. január 20-án. 1941-ben hagyták el a szülőföldet, amikor
Horthy Miklós kormányzó hazahozta a bukovinai székelyeket a
Bácskába.
Sajnos itt nem találtak véglegesen otthonra, mivel a
2. világháború befejezésekor a szerb partizánok elüldözték
őket. A Zala megyei Mőcsényben telepedtek le. Regina néninek 6 gyermeke született. 1952-ben legidősebb lányuk Csátaljára házasodott, ahová a szülők is követték.
Mozgalmas életet tudhat magáénak Regina néni a többszöri lakhelyváltással, az 5 gyermek felnevelésével.
100. születésnapján köszöntötte népes családja is: gyermekei, 13 unokája, 21 dédunokája és 10 ükunokája.
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NÉMET ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Deutsche Selbstverwaltung Tschatali /
Német Önkormányzat Csátalja
Wenn auch Sie Informationen über ungarndeutsche Veranstaltungen, Programme, Preisausschreiben und
Sonstiges erhalten möchten, schicken Sie uns eine E-Mail an unsere Adresse: nkocsatalja@freemail.hu
Ha Ön is szeretne magyarországi német rendezvényekről, programokról, pályázati lehetőségekről és
egyebekről információkat kapni, küldjön nekünk egy e-mailt az alábbi címre: nkocsatalja@freemail.hu
Röckl Éva
NÖ elnök

Vöröskereszt hírei
Az előző újság megjelenése óta eltelt időszakban megszerveztük az Idősek Napját, melyen szép
számmal jelentek meg. Köszöntés után a helyi Székely tánccsoportok és a Székely Népdalkör lépett
színpadra. Hagyományunkhoz híven köszöntöttük a
községünk legidősebb férfi és nő lakosát otthonukban. Ebéddel kedveskedtünk vendégeinknek, mely
költségeit adományokból fedeztük. Ezen az ünnepségen köszöntöttük a többszörös kitüntetett véradókat is. Február 13-18 között tartós élelmiszereket
osztottunk a rászoruló családoknak a GYEA és az MVH pályázata alapján. Közel 400 család, mintegy 1200 fő
részesült az adományból. Ezúton szeretném megköszönni azoknak a segítségét, akik önzetlenül részt vettek a
csomagok elkészítésében és kiosztásában, hisz ez csapatmunka volt.
Március 14-én csütörtökön lesz az idei év első véradása 10-13 óráig. Kérem, aki tud, segítsen és adjon
vért, hisz az azt jelenti, hogy egészséges, mivel a véradást orvosi vizsgálat előz meg. Nagyon nagy szükség van
a vérre!
Földes Istvánné
Vk.titkár

OKTATÁS
Csátalja-Nagybaracska ÁMK
Csátaljai Általános Iskolája
Szalagavató bál
2013. február 10-én tizenhárom nyolcadikos tanulónak tűzték fel a hetedikesek a szalagot a hagyományos ünnepi keretek között. A szalagtűzést jó hangulatú bál követte.
Lászlóné Takács Orsolya
7.o. osztályfőnök
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Tisztelt Olvasó!
Szeretnék röviden tájékoztatást adni iskolánk alapítványának céljáról:
• a Csátaljai Általános Iskolában folyó oktatás tárgyi, technikai
feltételeinek további javítása, korszerűsítése,
• az iskola által szervezett szabadidős programok, diákprogramok eseményeinek gazdagítása,
- a tanulmányi-, sport- és kulturális rendezvények támogatása,
- hozzájárulás a kultúra értékeinek megismeréséhez,
- a német nemzetiségi nyelv tanításának elősegítése,
- a nehéz körülmények között élő tehetséges diákok támogatása.
Az alapítvány közhasznú tevékenységet folytat.
Az alapítvány által nyújtott támogatások haszonélvezői iskolánk tanulói.
Ha Ön az Alapítvány céljaival egyetért
és annak javára adójának 1 %-ról rendelkezni kíván,
kérjük, a rendelkező nyilatkozatra
írja az alapítvány adószámát:
18 353 729 – 1 – 03
Támogatását a gyerekek nevében előre is köszönöm.
Röckl Éva
igazgató

Óvodai hírek
Rövid, de annál mozgalmasabb volt a december óvodánkban. Izgatottan várták a gyerekek a Mikulás érkezését, aki december 6-án sok ajándékkal megérkezett. Örömmel vették át a gyerekek az ajándékokat.
Hamarosan újabb ünnepre készülődtünk, december 20-án, kedden tartottuk karácsonyi ünnepségünket,
meghívott vendégeink társaságában. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Dr. Vámos Ferenc úrnak, a Német
Önkormányzatnak, Csátaljai Általános Iskoláért Alapítványnak, valamint Georg Stein úrnak támogatásukért.
A Pannon Kft 240 000.- Ft-al támogatta az óvodánkat, melyen sportszert és kerti házikót vásároltunk, a
Német Önkormányzattól HIFI-tornyot kaptunk. A Csátaljai Általános Iskoláért Alapítványtól és Georg Stein
Úrtól kapott összegen karácsonyi játékokat vásároltunk a gyerekeknek
Bőséges ajándékokkal lepték meg a gyerekeket. Polgármester Úrnak szeretnénk köszönetet mondani, aki
az összes óvodást meghívta a falu karácsonyi műsorára és a megjelentek ott is ajándékot kaptak.
A gyerekek nagyon örültek a sok szép ajándéknak. Az óvodai karácsonyi műsor után még egy meglepetés
várta a gyerekeket: Tengeri Attila előadóművész színvonalas műsorral szórakoztatta a közönséget. Újult erővel
kezdtük a 2013-as évet, sokat játszottak a gyerekek az új játékokkal.
Beköszöntött februárral a farsangi időszak. A szülőknek köszönhetően finom fánkok készültek az óvodai
farsangi bálra. Minden gyerek jelmezbe bújt és jót mulattunk. Ismét ellátogatott hozzánk Tengeri Attila, aki
vidám és mókás farsangi hangulatot teremtett. A gyerekek jól szórakoztak.
Az elkövetkező időszakban nagycsoportosainkkal szeretnénk ellátogatni az iskolába, könyvtárba, fogorvoshoz és a tornaterembe.
Mindannyian nagyon várjuk már a jó időt, hogy újra élvezhessük óvodánk tágas udvarát
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Az óvodások közül öten járnak a Nagybaracska-Csátalja HÍD SC ovis csoportjába. Balázs edző bácsi, minden
héten pénteken tart edzéseket a kicsiknek, amit nagy izgalommal vár a három nagycsoportos és két kiscsoportos csemete. További érdeklődőket is szívesen látnak.
Tüskéné Beréti Andrea, Orbánné Bőthe Anita, Czakó Andrásné

KULTÚRA
Színház a testvértelepülésről

Csátalján vendégszerepelt testvértelepülésünk Bácsgyulafalva
színjátszó csoportja. A Vándor Társulat ezúttal Tömöry Péter:
Vőlegényfogó című vásári komédiáját mutatta be. Nagy sikert
arattak a szépszámú érdeklődő közönség előtt. Köszönjük a
kiváló műsort.

Musical hatodik alkalommal

Hatodik alkalommal tartottak musical gálát a Művelődési
Házban énekes palánták a csátaljai származású Borszéki Évi
vezetésével. Fergeteges produkciójukkal ismételten elkápráztatták a közönséget.
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Folytatódtak az előadás sorozatok
A korábbi években Dr. Kiszely István antropológus, Zachar József történész professzor (időközben elhunytak), az Egyesült Államokban élő Radics Géza, aki az előadás mellett ingyenes könyvekkel ajándékozta
meg a hallgatókat, Dr. Varga Tibor jogtörténész valamint Csepin Péter tartott érdekes és hasznos előadást a
történelem különböző témaköreiben.

Idén januárban Dr. Raffay Ernő történész A két világháború közötti Magyarország helyzetképét vázolta fel.
Februárban – nem először – Vesztergám Miklós tartott előadást, s mutatta be a Szentkorona tanáról szóló nagyszerű könyvét.

Elhunyt Jaeger Mihályné – mindannyiunk Margit nénije
2012. november 30-án szomorú szívvel kísértük utolsó útjára a 88 éves
korában elhunyt Jaeger Mihályné Margit nénit, a kiváló pedagógust, településünk
örökös könyvtárosát. A bajai Tanítóképző elvégzése után férjével 1953-ban költözött Csátaljára. Négy gyermeket felnevelt, miközben a Csátaljai Általános
Iskolában tanított nagy elhivatottsággal – majd a Községi könyvtár vezetője
hosszú évtizedekig (mondhatjuk, az utolsó napokig). Közel 60 évig szolgálta
településünk apraját, nagyját. A faluban mindenkit ismert, mindenkihez volt néhány kedves szava, jó tanácsa. Kivételes emberi tulajdonságaiért nagy megbecsülés övezte településünkön. Önfeláldozó munkáját a helyi önkormányzat Csátalja
Községért kitüntetéssel ismerte el 2006-ban. Szolgálatának majdnem hatvan évében felismerhető az emberfeletti teljesítmény, a példaértékű áldozatkészség és
elhivatottság. Tántoríthatatlan emberszeretetére jellemző volt a folyamatos érdeklődés, segítőkészség az arra rászorulók iránt. Csak rövid időre szakadt el falunktól, de sok régi ismerőssel tartotta a kapcsolatot. Munkatársai, lakótársai közül rendszeresen látogatták,
egészen élete utolsó napjáig.
Életét egy idézettel lehetne összefoglalni:
„Sokat segítettél a tehetetlenen, az erőtlen karnak támaszul szolgáltál; jó tanácsot adtál a tudatlannak, és
nagy bölcsességről tettél bizonyságot!”
Drága Margit néni! Emlékét örökre megőrizzük.
Szanyiné Szabó Katalin
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„Tudásod a jövőd” angol nyelvtanfolyam
A „Tudásod a jövőd” program keretében angol nyelvtanfolyam meghirdetésére adódott lehetőségünk. Nem várt
nagy létszámú érdeklődés mutatkozott településünkről. A kezdő tanfolyamra 48-an, míg az újrakezdőre 12-en
jelentkeztek illetve regisztráltak. Az érintettek szíves türelmét kérik a tanfolyam kiírói. Reméljük, hamarosan
bővebb információval szolgálhatunk.

Fotókiállítás településünkről
2013. március 22-én (pénteken) este 6 órakor kiállítás kerül megnyitásra Komár Pál tanár, fotós településünkről
készített felvételeiből. A tárlatot megnyitja: Kovács Antal polgármester. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Meghívó
A Csátaljai Székelyek Baráti Köre szeretettel meghívja Önt és kedves családját
Fábián Éva
előadó estjére, aki az Óbudai Népzene iskola tanára,
bukovinai származású népdalénekes, mesemondó.
Az előadás időpontja: 2013. március 9. szombat 18 óra
Helye: Művelődési Ház Csátalja
Belépés díjtalan.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők

Ami az iskolákból kimarad
Az nem más, mint a mostani felgyorsult, változó világban való eligazodnitudás kialakulásának segítése.
Tudjuk, hogy erre sem megfelelő lehetősége, sem megfelelő eszköze még nincs az iskolák többségének.
Bennünket nagyon megdöbbentettek azok az események, amelyek a közelmúltban néhány családnál történtek itt Csátalján. Mivel mi több, mint 10 éve kapcsolatban vagyunk egy oktatási rendszerrel, ami teljesen
vallás és politikamentes, ezért rögtön arra gondoltunk, hogy ezek elkerülhetőek lettek volna, ha a fiatalok fel
lennének jobban készítve arra, hogy hogyan kezeljék az élet bármilyen jellegű kihívásait.
Ebben szeretnénk segíteni minél több fiatalnak és akár a régebb óta fiataloknak is, mert valljuk és tapasztaljuk, hogy minden a gondolkodástól indul. Ezért indítottuk el néhány hete a klubunkat, ahol néhány fantasztikus fiatallal foglalkozhatunk. Óriási élmény nekünk látni a nyitottságukat az élet pozitív megközelítésére. Még
öt alkalommal találkozunk a Művelődési Házban szombatonként 11.00-kor. Ha Te is fiatalként nyitott vagy a
megoldásokban való gondolkodás elsajátítására, akkor szeretettel várunk a még hátralévő találkozóinkralegközelebb március 9-én. Célunk, hogy ez év őszén is indítsunk ilyen tanulási lehetőséget fiataloknak és külön
a szülőkorúaknak is. Mindez az érdeklődéstől függ majd.
Szeretettel várunk, ha szeretnél jönni: Kajtár Erika és Márton

A CSÁTALJAI HÍREK

megjelenik papíron 600 példányban, illetve olvasható a www.csatalja.hu oldalon.
Felelős kiadó: Kovács Antal polgármester
e-mail cím: polghiv@csatalja.hu, muvhazcsatalja@freemail.hu

