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S Z Í V E C S K É K A H Á Z A K O N , M A S Z K O K A P O S TA L Á D Á K B A N
Április hónapban az önkormányzat saját költségvetéséből vásárolt maszkokat, amelyeket minden
felnőtt helyi lakos megkapott. A bajban összekovácsolódott a falu lakossága, nagyon sokan ajánlották fel segítségüket az önkormányzatnak. A helyi
lakosok közül is többen összefogtak, hogy köszönetet mondjanak azoknak, akik a járvány ellenére
is dolgoznak, például az egészségügyben, a kereskedelemben, a rendvédelemben vagy a közlekedésben. Nekik köszönhetően a települést ellepték
a szívecskék, nagyon sok magánház, intézmény és

bolt ablakában, bejárati ajtaján láthatóak. Számos
önkéntes segítő jelentkezett a hivatalban, de olyan
is volt, aki gumikesztyűket, más fertőtlenítőszereket ajánlott fel, és olyan is akadt, aki a védekezés
költségeihez járulna hozzá. A Facebookon is létrehozták az Újszentiváni koronavírus elleni védekezést támogató csoportot is, hogy összehangolják
az önkénteseket, és segítsék egymást az emberek.
Szegedi Anita

K U PA K G Y Ű J T Ő F É M S Z Í V
Bizonyára már tudják, hogy a Felszabadulás utcán, az óvoda épülete előtt kupakgyűjtő fémszív került kihelyezésre. Mélységesen hálásak vagyunk Önöknek, hogy a fémszív már számtalan alkalommal megtelt
kihelyezése óta. Azonban arra szeretnénk kérni, hogy csupán kupak kerüljön a kupakgyűjtőbe, a zacskót, amiben hozzák, ne helyezzék be a tárolóba, valamint kérjük, hogy a tejfölös kupákat se dobják bele!
Köszönjük!
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KÖZTERÜLETEK FERTŐTLENÍTÉSE ÚJSZENTIVÁNON
Az újszentiváni önkormányzat a koronavírus
okozta járvány terjedésének lassítása érdekében
megkezdte a buszmegállók, valamint a forgalmasabb helyek (boltok, orvosi rendelő, egészségház,
gyógyszertár, posta, ATM, óvoda környéke), illetve
ezek környezetében lévő hulladékgyűjtők, utcabútorok, táblák, korlátok fertőtlenítését. A közterületi fertőtlenítés során az önkormányzat emberei
védőfelszerelésben kézi permetezővel, porlasztásos módszerrel juttatják ki a fertőtlenítő oldatot

a kezelendő területekre. Az intézkedés visszavonásáig a fent felsorolt területeket folyamatosan, napi rendszerességgel (hétvégén is) fertőtleníti az önkormányzat. A cél természetesen
az újszentiváni polgárok biztonságának és egészségének megőrzése, ennek érdekében az önkormányzat minden lehetséges intézkedést meghoz,
de kérjük, aki teheti, továbbra is maradjon otthon!
Szenczi Viktória

KOMPOSZTÁLÓEDÉNY OTTHONRA
Tisztelt Lakosok!
Aki még nem tette, itt az ideje, hogy az önkormányzat irányába jelezze azon szándékát, ha
szeretne komposztálóedényt otthonra! Háztartási hulladék komposztálására kiváló! Az önkor-

mányzat munkatársa házhoz is szállítja Önnek,
s az átadás-átvételi papír aláírása után használatba is helyezheti! Azonban csak azok igényelhetnek ilyen edényt, akiknek aktív szerződésük
van a Szegedi Hulladékgazdálkodási Kft.-vel.
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B Ö L C S Ő D E B Ő V Í T É S A L Á T H AT Á R O N
Önkormányzatunk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül beadott
„Bölcsődei férőhelyek bővítése Újszentivánon” elnevezésű, TOP-1.4.1-19.CS1-2019-00019 azonosítószámú pályázata pozitív elbírálásban részesült.
Az így elnyert 130 203 966 Ft vissza nem térítendő támogatásból a jelenleg maximálisan kihasznált bölcsődét kívánjuk bővíteni egy új épületegység építésével, ezzel létrehozva egy új 12-14 fős
csoportot. Az új épületegység kialakításával egy
új csoportszoba (foglalkoztató) kialakítására kerül sor, hozzá tartozó terasszal, átadóval, sószobával, belső WC blokkal a gyermekek részére és
egy WC helyiséggel a felnőttek részére. Továbbá a
bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése (játékok, bútorok, gépek stb.) is a pályázat
részét képezi. A fenntartható fejlődés és környezettudatosság jegyében az új épületszárnyban
talajszondás-hűtő-fűtő rendszer és napelem is
kiépítésre kerül. A tervezett bölcsődei szárny a
játszókertek védelme miatt nem tud mellé épülni a meglévő épülethez, így a bejárat mellett kap
helyet, külön épületként kivitelezve. Az épület

formavilága hasonló a már meglévő épülethez. Az
új épület szerves része a réginek, a régi épületből
fedett tetőzet alatt lehet eljutni az új szárnyhoz.
Önkormányzatunk célja, hogy a szociális szolgáltatásokhoz, jelen esetben a bölcsődei ellátáshoz
a gyermekek, illetve szüleik amennyiben lehetséges, helyben jussanak hozzá. A településen lévő
összes bölcsődés korú gyermeknek helyt adó szolgáltatást szeretnénk kialakítani. Nem mellékesen
munkahelyet is teremtünk a bővítési folyamattal.
Baki Nikoletta

„EGYSÉG A SOKFÉLESÉGBEN”
16 éve, pontosan 2004 május 1-jén lett Magyarország
az Európai Unió tagja. Ezért ez a nap épp úgy szól a
dolgozókról, mint az európai értékekről. Az Európai Uniónak a demokrácia, a jogegyenlőség, az elfogadás és a szolidaritás jelentik az alapértékeket. S ez
az elmúlt 16 év milyen hatással volt Újszentivánra?
4

Az eredmény magáért beszél. Csak körbe kell nézni településünkön, és láthatjuk, az EU-s forrásokból
számtalan beruházás, újítás, fejlesztés valósulhatott
meg. Lett bölcsődénk, új óvodánk, rendezvényházunk, középületeinket energetikailag korszerűsíthettük, és még lehetne sorolni. Országunk és Újszenti-
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ván se tartana ott, ha nem csatlakoztunk volna. Nem
véletlenül mondják: „Aki kimarad, az lemarad.”
Bartlos Balázs

A S P Ö N K O R M Á N Y Z AT I H I VATA L I P O R T Á L
Az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések az Önkormányzati Hivatali Portálon (továbbiakban: OHP) keresztül biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges
szolgáltatásokat.
Az ügyfelek a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY, régi nevén ügyfélkapus)
tárhelyet használhatják az elektronikus ügyintézésre, kapcsolattartásra. Az ASP központ ügyféloldali szolgáltatásai az OHP portálon keresztül vehetők igénybe. Az ügyfélnek először ki kell választania Újszentiván
Község Önkormányzatát, ezután veheti igénybe az ASP szakrendszerek kínálta ügyintézési lehetőségeket.
Az OHP elérhető az alábbi címek bármelyikén:
https://ohp.asp.lgov.hu
https://eonkormanyzat.gov.hu
https://e-onkormanyzat.gov.hu
Az OHP bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban bejelentkezéshez kötöttek.
Bejelentkezés nélkül igénybe vehető funkciók:
•
Önkormányzat-keresés
•
Űrlapok online kitöltése beküldés nélkül
Bejelentkezéshez kötött (online) funkciók:
•
Elektronikus űrlap beküldése
•
Mentett űrlapok elérése és megnyitása
•
Ügykövetés
•
Adóegyenleg lekérdezés
•
Saját önkormányzatok listája
Adóegyenleg lekérdezés: Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott településen belül saját adóegyenlegét, vagy az általa képviselt természetes vagy jogi személy adózók egyenlegét.
Ügykövetés: A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali
Portálon indított helyi önkormányzati ügyek státuszát.
Ügyindítás: (adóbevallás, adatbejelentés, kérelem benyújtás stb) Elektronikus űrlap kitöltésével és
beküldésével ügyet indíthat a kiválasztott település önkormányzatánál. Az ügyindítás bejelentkezéshez
kötött szolgáltatás. Az űrlap elektronikus beküldése elektronikus azonosítást követően lehetséges!
Azon ügyekben, amelyekre az OHP nem rendszeresített űrlapot, az e-Papír szolgáltatás segítségével indítható elektronikusan ügyintézés, tehát amennyiben az Ön által intézendő ügyben nem talál formanyomtatványt, akkor beadványát az e-Papír szolgáltatáson keresztül terjesztheti be (https://epapir.gov.hu).
Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.
A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó
adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó)
elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.
Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító)
szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló
SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar
Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.
dr. Szentirmay Sára
jegyző
Szentiváni Napló - 2020. május
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MEGKÉRDEZTÜK A POLGÁRMESTERT!
Több fontos témában is megkérdeztük Putnik Lázár polgármestert.
Első rögtön a nagy vihart kiváltó parkolóügy volt.
Az önkormányzat parkoló helyére parkolót alakított ki. Miért kellett mégis felszedni?
2019 év elején döntött úgy a képviselő testület, hogy kibővíti az óvoda előtti parkolót, egészen a kisboltig. A célunk az volt, hogy a szeptemberi ovikezdésre minél olcsóbban tudjuk megvalósítani ezt a
beruházást. Végül egy újszentiváni vállalkozónak köszönhetően a 450 négyzetméteres parkoló nettó
2 millió forintból készült el, amely töredéke a tényleges bekerülési költségnek. Az átadás után mind
az óvodába, mind a boltokba, mind a buszmegállóhoz érkező, de még a szemközt lévő cukrászda vásárlói is nagy örömmel vették birtokukba a parkolót. Ki kell emelni, hogy egy javarészben meglévő,
azonban csak zúzott kővel felszórt és már lassan tönkre menő parkoló helyére került a térkővel burkolt új. A kialakítás során csak a talaj felső rétegét bolygatta meg a kivitelező, így nem gondoltuk,
hogy régészeknek kellene megvizsgálniuk a területet több millió forintért. Főleg, hogy azt is tudtuk, hogy a belvízelvezető csatornahálózat építésekor ezen a területen dolgoztak régészek, és nem
találtak semmit. Úgy tűnik azonban pár embernek nem tetszett az új parkoló, és az ő hozzáállásuknak köszönhetően vissza kellett bontani a parkolót. Hogy miért nem volt jó a parkoló, úgy ahogy
volt, azt Ballai Katalintól kellene megkérdezni, akinek úgy tűnik nagyon „fájt”, hogy elkészült. Mert
amennyiben ő nem tesz bejelentést, úgy a parkolók még mindig az újszentivániakat szolgálhatnák.
Mikor fogadja a bölcsőde új szárnya a gyerekeket?
A település fejlődésének köszönhetően folyamatosan emelkedik az Újszentivánra költözők száma. Nagyon sok kisgyermekes család választja otthonául a falut. Ennek következtében a bölcsődei férőhelyeink beteltek, csak várólistára tudjuk felírni az újabb jelentkezőket. Éppen ezért szükségessé vált
a bölcsőde bővítése. Az ehhez szükséges összeget az önkormányzat tavaly egy pályázaton elnyerte,
így most a kiviteli tervek előkészítése zajlik, és hamarosan kiírjuk a közbeszerzési eljárást az építésre. Mi azt szeretnénk, hogy jövő év elejére elkészüljön a harmadik csoportszoba. A beruházás része egy sószoba kialakítása is, hogy ezzel is tudjunk valami további pluszt nyújtani a családoknak.
Április végén derült ki, hogy az önkormányzat ismét sikerrel pályázott ,és 50 millió forintot
nyert a belvízelvezető csatornahálózat bővítésére. Mikor indul a beruházás?
Szeretnénk, ha a kivitelezés az év végére megvalósulna. Mi sürgetjük a beruházást, hisz az érintett
terület, a Dél-Nyugat Lakópark egy kicsit mélyebben fekvő területe a településnek, és egy esősebb
idő esetén ott gondot okozhat a csapadék. Folyamatosan egyeztetünk a közreműködő hatósággal annak érdekében, hogy minél hamarabb elkezdődhessen a munka, hisz ez az érdeke az ott lakóknak.
Mi a helyzet a Major Lakóparkkal?
Jelenleg a 43 telekből már 37 gazdára talált. A megmaradt telkek 600 négyzetméteresek. Fontos
kiemelni, hogy ezen a területen az összes közmű – kivéve a közvilágítás, amelyet kandeláberekkel
oldunk meg – a földben fut majd annak érdekében, hogy megfelelő körülmények fogadják az oda
építkezőket. Valamint az önkormányzat nem szeretné, ha a fásítás után az áramszolgáltató évente vis�szavágná a fákat üzembiztonságra való hivatkozás miatt. A lakóparkban van egy közel 3500 négyzetméteres terület, ahová az önkormányzat egy játszótérrel felszerelt közösségi teret kíván kialakítani.
Vass Imre

O LVA S Ó I L E V É L
Tisztelt Hivatal!
Bajtai Gábor vagyok a Felszabadulás u. 39 számból. A mai napon, április 25-én is már sokadik
alakalommal kaptam valaki mocskolódó levelét,
ami a hivatalt érinti és a Polgármester Urat! Felháborító számomra, hogy ebben a helyzetben,
amikor sokan az életünket tesszük kockára azért,
hogy másoknak segítsünk, még ekkor is valakik
csak a mocskolódással vannak elfoglalva! Ez számomra most már elfogadhatatlan. Ha valakinek
baja van valakivel, akkor álljon elé, és beszélje
meg vele a dolgot, vagy vigye bíróság elé, de engem ne zaklasson senki ezekkel a mocskolódó írá6

sokkal! Ha valaki annyira gyáva, hogy nem meri
szemtől szemben lerendezni a vélt vagy esetleg
valamiféle valóságot tartalmazó sérelmét, az az ő
baja, de engem és a többi embert, ebben a nagyon
nehéz, lelkileg és mentálisan nagyon megterhelő
időszakban ne zaklasson mindenféle mocskolódó
levelekkel. Ez most sokkal súlyosabban érintheti
az embereket, mint normál időben. Ez most már
kimeríti a gondatlan veszélyeztetés fogalmát. Ezzel kapcsolatban kérem, hogy a hivatal tegye meg
a szükséges lépéseket. Szeretném kérni, hogy készíttessenek egy matricát, amit ki tudnék ragasztani a postaládára én és a többi jóindulatú ember,
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aki elutasítja ezeket a mocskolódásokat, hogy ilyen írásokat ezektől az izéktől nem kérünk! Azt sem
tudom, hogy kik ezek, nem tudom, hogy mit kellene kiírni. Ebben kérem a segítséget. Köszönöm, hogy
foglalkoznak ezzel is ebben a nehéz időszakban, de emellett most már nem lehet elmenni szó nélkül.
Köszönettel:

Bajtai Gábor

BESZÁMOLÓ 2 HÉT MUNKÁJÁRÓL
Február utolsó 2 hetében az önkormányzat dolgozóival a falut megkerülő kerékpárút karbantartási
feladatait végeztük. Terepszemlét követően készítettem fényképeket és videót az akkori beavatkozás előtti állapotról. Elszomorító látvány fogadott. Az elhanyagolt belterületi telkek egy része
tele volt gazzal, gyommal. A telek és az út közötti
szakasz elhanyagoltsága már akadályozta és veszélyeztette az útszakasz rendeltetésszerű használatát. Tüskés rózsabokrok, nádak, vadszilvafák,
olajfák és még ki tudja mennyi mindenféle szúrós növény nőtte be az utat. Az elvadult növények
közé a legkülönbözőbb szemetet dobtak valakik.
A sörös, boros, pálinkás és üdítős palackok szinte említésre sem méltók. Ami kicsit durvább és
gyomorforgatóbb: használt pelenkák, nejlonzacskónyi gyűjtött kutyaürülék, disznóbél és házi vágásból származó belsőségek, háziállat tetemek a
belvízvédő csatornába bedobva. Ezen kívül kutyagumi minden mennyiségben. A nemtörődömség
ezen szintje egy falu belterületén elfogadhatatlan.
Hozzá teszem, külterületen sem látnék szívesen
ilyen dolgokat. Azon emberek, akik ezt a mocskot
hagyják maguk után belterületen és közterületen
nem gondolnak azokra a társaikra, akik esetleg
kocogni, kerékpározni, gördeszkázni, sétálni jönnének a falu ezen részére!? Eszükbe sem jut, hogy
ide szoktak kijönni a csendes környezetet kedvelő kismamák kisbabát altatni babakocsival!? Ezen
kívül, ahova kerül a házikedvenc bélsara, ott lehet, hogy éppen egy kisgyerek használná az ápolt
füves területet. A kutyamocsok és a dögök egészségügyi kockázatot és fertőzésveszélyt is jelentenek. Az állami törvények és a helyi rendeletek is
tiltják az ilyen típusú hulladékok elhelyezését, a
kutyapiszkot a gazdának kötelessége összeszedni és szakszerűen szemetesben elhelyezni. Saját
szememmel láttam, amint megáll egy fekete Skoda, „kiszáll” belőle egy eb, végzi dolgát, a gazdája

ki sem száll, majd folyik tovább a kutyasétáltatás
autóval. Szemtanúja voltam annak is, amint egy
lakos két vödör kerti hulladékot egyszerűen kivitt az utca végére, és a temetőhöz tartozó közterületre öntötte. Utóbbi esetben az a borzasztó,
hogy kb. 100 m-re van a zöld hulladékot ingyenesen átvevő hulladékudvar, ezen kívül ingyenesen igényelhető komposztálót is tud adni a helyi
önkormányzat. A kerékpárút melletti belvízvédő
csatorna temetőnél vezető szakasza sincs sokkal
különb állapotban. Ott kiegészül a szemét építési
(bontási) törmelékkel, koszorúkkal, mécsesekkel.
Egy kiemelt közművet, mint a belvízvédelmi főcsatornát, kicsit jobban meg kéne becsülni, óvni.
A temetőben egyébként van hulladék-konténer.
Ezen kívül a hulladékudvar sincs túl messze. További probléma a közút és a magántelek közötti
szakaszok karbantartása. Az aszfaltút szintje felett van a humuszréteg amely az éveken át el nem
hordott, le nem takarított, össze nem gereblyézett
zöld hulladékból (falevelek, gallyak, ágak) képződött. Ez a káros felhalmozódás megakadályozza
a csapadékvíz gyűjtőárokba folyását. A víz ezért
az út alá szivárog vagy hatalmas tócsát alkot. Sok
ember sok munkaórájával, kéziszerszámokkal,
ágdarálókkal, szállítóeszközökkel, traktorokkal
sok köbméter hulladékot szállítottunk el. Letakarítottuk az utat az elrohadt falevelektől, a felszaporodott humusztól. Kivágtuk az elvadult növényzetet, visszanyestük a fákat. Elfogadhatóvá
és rendezetté tettük a területet. A jövőt tekintve
keressük a megoldásokat, hogy ez a probléma még
egyszer ne ismétlődjön meg. Akinek építő jellegű
ötlete van, az nyugodtan keressen meg. A cél az,
hogy ne a bírságoké és feljelentések kerüljenek
előtérbe, hanem a józan ész és az igényesség.
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A N YA K Ö N Y V I H Í R E K
2020. április 10-én megszületett

Fejes Bence Vendel
(4120 g és 52 cm),

Szögi Renáta és Fejes Zoltán
gyermeke.

Február hónapban elhunyt:
Magyar Ferencné

Március hónapban elhunyt:
Csepreghy Zoltán

Április hónapban elhunyt:
Szabó-Galiba Istvánné

2020. április 15-én megszületett

Aranyos Dorka
(3030 g és 48 cm),

Biczók Nóra és Aranyos Péter
gyermeke.

Sok boldogságot és jó egészséget
kívánunk a családoknak!

Őszinte részvétünk a gyászoló
családoknak!
Kiadta:Újszentiván Község Önkormányzata
Cím: 6754 Újszentiván, Felszabadulás utca 7.
Telefon: +36 (62) 277-021
Szerkesztőbizottság: Szenczi Viktória,
Szegedi Anita
Nyomdai előkészítés: Szegedi Anita
Nyomdai kivitelezés:
Innovariant Nyomdaipari Kft.
Nyilvántartásba vételi szám: 163/0024/2007
Megjelenik havonta 700 példányban.

