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Jelzőlámpa vagy 
körforgalom?

Nemrégiben sajnálatos baleset történt Jánoshalma központjában az 
5312-es (Kalocsa-Bácsalmás), és az 5412-es (Kiskunhalas-Csávoly) 
utak kereszteződésében. Legelőször is a sérülteknek mielőbbi teljes gyó-
gyulást kívánok! 

Mivel az úttest a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdona, a város 
vezetése a balesetet követően jelezte a Magyar Közút felé, hogy vizs-
gálják felül a közlekedési jelzéseket, táblákat, a csomópont biztonságát. 
A Magyar Közút vezetőségének válaszlevelét, és az elmúlt hónapban 
megtett intézkedéseket a kedves Újságolvasók a 2 oldalon olvashatják.

A város vezetése az elmúlt években több alkalommal is tárgyalásokat 
folytatott az út tulajdonosával, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kis-
kun Megyei Igazgatóságának vezetésével, a kérdéses csomópont fel-
újítására vonatkozóan. A város vezetése minden egyeztetésről tájé-
koztatta Jánoshalma lakosságát, közmeghallgatásokon,  újságcikke-
ken keresztül, de még választási kampányokban is. A tárgyalások ered-
ményeképpen első lépésben közlekedési lámpa kerülne kiépítés-
re ebben az útkereszteződésben, ami már meg tudná előzni a hason-
ló baleseteket. 

Mielőtt a város vezetése továbblép az ügyben, polgármesteri hatáskö-
römben eljárva aláírásgyűjtést kezdeményezek. 

Az aláírásgyűjtés egy lehetőség, hogy a lakosok elmondják a vélemé-
nyüket ebben a kérdéskörben. Minden véleményét kinyilvánító személy-
nek ugyanakkor tisztában kell lenni azzal, hogy a Magyar Közút szak-
emberei szerint a körforgalom építéséhez a volt könyvtár, és/vagy a 
Bajai úton vele szemben lévő épületek bontása szükséges. A jelző-
lámpás megoldás kivitelezéséhez nem kell épületet, vagy épülete-
ket lebontani. Ezeket a tényeket is jeleztük már több alkalommal is. 

Az aláírásgyűjtő ívek a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájá-
ban lesznek elérhetők, ügyfélfogadási időben. A vélemény gyűjtés utolsó 
napja: 2021. február 28. 

Czeller Zoltán polgármester

A témában  további információkat a 2. és 3 oldalon találnak. 

Kezdődik a bajnoki 
pontvadászat

Magyar Kultúra Napja

A Jánoshalmi Futball Club január 3-án megtartott bevezető edzéssel 
megkezdte a felkészülést a megyei első osztályú bajnokság január végi 
rajtjára.  A felkészülésről és a bajnokság folytatásáról a további részlete-
ket a 23. oldalon olvashatnak.

A Hunyadi János Általános Iskola és AMI 2021. január 22-én rövid 
műsorral emlékezett meg a magyar kultúra napjáról. Az eseményről 
további felvételek és részleteket a 17. oldalon olvashatnak.
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A jezőlámpás csomópont terve
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A zöld felületek és a dűlőutak karbantartásából felhalmozódott tűzi-
fa szétosztásáról 2021. január 20-án Polgármesteri Határozat született. 
A határozat szövegét Jánoshalma Város Önkormányzata ezúton is köz-
zéteszi.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatásköré-
ben eljárva Jánoshalma Város Polgármestere a közterületek fakivágá-
sából, gallyazásából származó 200 mázsa ágfát biztosít szétosztásra. 
A tűzifa a jogosultsági feltételekkel rendelkező szociálisan rászorulók 
részére természetbeni juttatásként biztosított azoknak a Jánoshalma 
város közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel ren-
delkező szociálisan rászoruló személynek

 ● akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-
át (37.050,-Ft),

 ● aki egyedül él és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 150%-át (42.750,-Ft) nem haladja meg és

 ● lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel bizto-
sítja és

 ● vagyonnal nem rendelkezik.
Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra -a fent meghatározott felté-

telek teljesülésétől függetlenül- az a személy
 ● aki közfoglalkoztatásban vesz részt,
 ● aktív korú munkanélküli esetén nem igazolja hitelt érdemlően a mun-
kaügyi szervekkel való folyamatos együttműködést,

 ● azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűt-
hető.

Egy lakcímen élők (függetlenül a háztartások számától) a 2021. I. fél-

év telén egy alkalommal részesülhetnek legfeljebb 5 mázsa szociális tűzi-
fa juttatásban. 

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. A kérelmeket 
2021. február 19. napjáig lehet a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálatán benyújtani.

A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglé-
tét, továbbá a kérelem elbírálásánál figyelembe veendő körülményeket a 
kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell. 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatásköré-
ben eljárva Jánoshalma Város Polgármestere a tűzifa kiszállításával a 
Városgazda Kft-t bízza meg.

A fát hetente 1 nap szállítja ki a Városgazda Kft. a jogosulttal előre 
egyeztetett időpontban. 

A tűzifa átvételét a jogosultnak átvételi elismervény aláírásával kell iga-
zolnia.

A jogosultaknak gondoskodniuk szükséges a kiszállítás során lerako-
dó munkásról.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatásköré-
ben eljárva Jánoshalma Város Polgármestere a kérelmek elbírálásával 
megbízza Kiss György Szociális és Nemzetiségi Tanácsnok Urat, aki a 
támogatásról határozattal dönt. A Tanácsnok Urat akadályoztatása ese-
tén Kovács József Alpolgármester Úr helyettesíti.

A jogosultság megállapítása nem érkezési sorrendben történik.
A kérelmek 2021. 02. 05. napjától nyújthatók be a Polgármesteri Hiva-

tal ügyfélszolgálatán az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.
Czeller Zoltán Jánoshalma Város Polgármestere

Önkormányzati szociális tűzifa támogatás

A „Tisztítsuk meg az országot!” projekt 2020.évben megvalósítandó I. 
üteméről szóló 1598/2020 (IX. 21.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltak 
alapján megjelentetett pályázati kiírásra Jánoshalma Városi Önkormány-
zat pályázatot nyújtott be 507335 azonosító számon.  A Belügyminisz-
térium, mint Támogató 2020. december 7-én kelt BMÖGF/885-30/2020 
iktatószámú döntésének megfelelően ötmillió forint vissza nem téríten-
dő támogatásban részesítette az Önkormányzatot. Az Önkormányzat 

a tulajdonában lévő, 4565/10 helyrajzi számú, az Ipari területen talál-
ható ingatlanán illegálisan keletkezett vegyes hulladék összegyűjtésé-
re, elszállítására, kezelésére szerződést kötött a Gépész Partner Kft-
vel. A cég 18 napon keresztül dolgozott a területen, mire sikerült a több, 
mint 1000 m3, túlnyomó részben építési, bontási  hulladéktól mentesíte-
ni a területet.

További képek megtekinthetőek Jánoshalma Város honlapján.

Ezer köbméter hulladéktól mentesítettek
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Január 22-re befejeződött a Petőfi utcai 35. sz. alatti egykori óvo-
da, bölcsőde kiürítése. A város emblematikus épülete több évtizeden 
át fogadta a bölcsődés és óvodás gyermekeket. A 3 év szüneteltetést 
követően, a tervek szerint ezen a helyszínen 2021. szeptember 1-jétől 
tovább folytatódhat majd a szakmai munka, de az eddigitől eltérő for-
mában. 

A város Képviselő-testülete a régi épület bontását irányozta elő, és 
még ebben az évben megépül egy korszerű épület, ahol 2 bölcsődei 
csoport kap otthont, minden igényt kielégítő, kiszolgáló helyiségek-
kel. A város vezetése a bölcsőde bővítés, és a helyszín megjelölé-
sénél az óvoda vezetésének, és kollektívájának szakmai véleményé-
re alapozva hozta meg döntését. A szakmai álláspont a Magyar Kor-
mány családokat segítő intézkedéseire a bölcsődei létszám növekedésé-
re alapoz, mindazonáltal újabb férőhelyek kialakítására lesz szükség. A 
város vezetése időben reagált a szakmai jelzésekre, az új bölcsőde 
épület egy kínálkozó pályázati forrásból, az elképzelések szerint 100 
%-os támogatottság mellett épül meg. (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 
jelű pályázat)

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal helyi Építésügyi Osztálya 
2021. január 21-én az új épület építési engedélyére vonatkozó határo-
zatát meghozta, az építési engedélyt kiadta.

Döntés született abban is, hogy lehetőség szerint már február hónap-
ban (a téli időjárástól függően) megkezdődik az épület bontása, annak 
érdekében, hogy az építési munkálatok minél előbb el tudjanak kezdőd-
ni. Az épület bontásának költsége – nettó 2.000.000 Ft – a város 2021. 
évi költségvetésébe tervezésre került.

Az épület kiürítésében segítséget nyújtott a Városgazda Kft veze-
tése, munkatársai, valamint a közfoglalkoztatott munkacsoport.

C. Z.

Új bölcsőde épül a Petőfi utcában 
Hamarosan kezdődik a régi épület bontása

Január 23-án, szombaton ebédre vaddisznó pör-
költet készítettek a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. 
szakácsnői, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a 
Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza Mobil 
Járványkórház, Felnőtt Fertőző Járványkórházban 
és az oltóponton szombaton is dolgozó kollégáknak. 

A jánoshalmi módon, hagyományosan elkészített 
pörkölt, hús alapanyaga a Jánoshalmi Vadásztársa-
ság felajánlásaként érkezett, Czeller Zoltán Polgár-
mester Úr vitte át Kiskunhalasra. A város vezetése 
köszönetet mond a Vadásztársaság felajánlásáért, 
és a Konyha dolgozóinak az ízletes, bőséges ebéd 
elkészítéséért. 

A kiváló étel pedig váljék mindazoknak az egész-
ségügyi dolgozóknak egészségére, akik jóízűen 
elfogyasztották!

Jánoshalmi ízek a kiskunhalasi kórház ebédlőjében 
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Sajnos több bejelentés is érkezett, hogy a 
város külterületi részein a lakosok engedély 
nélkül szemetet, sittet raknak le. 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy aki 
engedély nélkül rak le szemetet közterületre az 
bűncselekményt követ el!

A Hajósi úton lévő hulladék udvar csütörtö-
kön és pénteken tart nyitva, azonban minden 
munkanapon a volt laktanya területén a Gépész 
Partner Kft (30/8192494) üzemeltetésében lévő 
telephelyen is átveszik a sittet.  

Az utóbbi időben több feljelentés is szüle-
tett a sértetti hiszékenység következtében. 

Interneten keresztül számtalan váratlan 
nyereményről szóló értesítés érkezik. A nye-
remény kézhezvételének feltétele azonban 
vagy egy bizonyos összeg átutalása vagy 
a bankkártya adatok megadása. Hivatalos 
nyeremény játékban ilyen feltételek nin-
csenek! Ha meggondolatlanul megadjuk a 
bankkártyánk kódjait, akkor az elkövetők 
könnyedén emelnek le onnan készpénzt, 
illetve kezdeményeznek vásárlásokat.

Az interneten számos olyan hirdetéssel talál-

kozunk, ahol az általunk megvásárolni kívánt 
terméket jelentősen a valós érték alatt kínál-
ják eladásra. A vásárlás feltétele, hogy kizáró-
lag  előre utalással lehet kiegyenlíteni a vétel-
árat, az utánvét nem lehetséges, és általában 
nincs megadva telefonszám sem. A kért összeg 
utalását követően általában a hirdetés eltűnik, a 
várt termék pedig nem érkezik meg.   

 A másik módszer, hogy mobiltelefonon érke-
zett hívásban értesülünk vagy szintén nyere-
ményről, vagy pedig valamely szolgáltatónál 
vagy adóhatóságnál fennálló nem létező tarto-
zásról. A nyeremény ígéreténél az előzőekben 
már írt módszer fordul elő. A nem létező tarto-
zásnál a magabiztos fellépés hatására a sértett 
az elkövető által megadott számlaszámra utal-
ja át a kért összeget. Sem a szolgáltatók, sem 
az adóhatóság nem kér tartozás rendezést tele-
fon keresztül! Ne dőljünk be a csalóknak legyen 
bármilyen csábító a beígért nyeremény vagy 
olcsó az áru!  

A bűnelkövetők előszeretettel vesznek célba 
lakatlan ingatlanokat, ahonnan könnyedén tud-
nak értékeket eltulajdonítani. 

A Rendőrőrs Jánoshalma tisztelettel kéri a 
lakosságot, hogy lakatlan ingatlanokban ne 
hagyjanak értékesebb tárgyakat, illetve hogy 
figyeljenek oda mások üresen álló házai-
ra. Amennyiben pedig valami gyanús dolgot 
tapasztalnak, akkor azt jelezzék az éjjel-nappal 
hívható 20/5396499-es telefonszámra, ami a 
rendőrőrs járőrszolgálatának a száma.   

Idős, egyedül élő hozzátartozóinkat igyekez-
zünk meggyőzni arról, hogy a kapukat tartsák 
zárva és mielőtt azokat csengetés vagy kopog-
tatás után kinyitnák győződjenek meg róla, 
hogy ismerős érkezett hozzájuk és nem idegen.  

A korábbi és a most folyamatban lévő kocsi 
feltörések tapasztalata szerint az elkövetők az 
utastérben hagyott számukra értékesnek tűnő 
tárgyat, főleg táskát, irattartót, pénztárcát, szer-
számot, műszaki cikket stb. igyekeznek meg-
szerezni, sokszor a rongálással nagyobb kárt 
okozva mint magával a lopással. Kérjük tehát a 
jármű tulajdonosokat, hogy az utastérben sem-
milyen tárgyat ne hagyjanak látható helyen, jár-
műiket pedig ne hagyják záratlanul az utcán 
még rövid időre sem!

Gyakran érkeznek lakossági bejelentések az Önkormányzat Város-
gazdálkodási Osztályára azzal kapcsolatban, hogy kóbor ebekkel lehet 
találkozni a város utcáin. Ugyanakkor vannak olyan tényezők, amelyek 
hátráltatják ennek a feladatnak az elvégzését, amelyet az Önkormányzat 
szerződéses formában lát el.

Az ebrendészeti feladatokat ellátó GÉPÉSZ-PARTNER Kft. tájékoz-

tatta az Önkormányzatot, hogy ismeretlen tettesek megrongálták, hasz-
nálhatatlanná tették a közterületekre kihelyezett, kóbor ebek befogásá-
ra kitett csapdákat. 

Sajnos a képeken látható rongálás nem először fordult elő. Az ilyen 
károkozó magatartás a felelőtlen állattartók miatti feladatellátást nagy-
mértékben megnehezíti, esetenként lehetetlenné teszi. 

Rendszeresen megrongálják a kihelyezett ebcsapdákat

Rendőrség: Ne váljunk áldozattá!
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2021 tavaszán az alábbi VP-s 
pályázatok kiírása várható:

 
Állattartó telepek megújítása (kis ÁTK): 
Keretösszeg: 10 mrd Ft
Meghirdetés várható időpontja: 2021 április
Kertészeti pályázat: 
ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés 
támogatása
Keretösszeg: 15 mrd Ft
Meghirdetés várható időpontja: 2021 április
 Terménytárolók, szárítók, tisztítók és vetőmag 
előállító üzemek fejlesztése:
Keretösszeg: 30 mrd Ft
Meghirdetés várható időpontja: 2021 május
 Külterületi helyi közutak fejlesztése:
Keretösszeg: 30 mrd Ft
Meghirdetés várható időpontja: 2021 február
Öntözési közösségek együttműködésének a 
támogatása:
Keretösszeg: 2,3 mrd Ft
Meghirdetés várható időpontja: 2021 január
 Minőségrendszerekhez kapcsolódó termelői 
csoportosulások tájékoztatási és promóciós 
tevékenysége:
Keretösszeg: 8,7 mrd Ft

Meghirdetés várható időpontja: 2021 március

Tisztelt Gzdálkodók!

Kihirdették a vízgazdálkodásról 
szóló törvény módosítását

 A törvénymódosítás célja, hogy bírságmentesen lehessen 
bejelenteni az illegális mezőgazdasági kutakat.
A részletes szabályok röviden:
 Mentesül a vízgazdálkodási bírság alól az a személy:
Aki 2023. december 31-ig vízjogi engedélyt kér az illegális 
kútra.
Az engedélyt a Nemzeti Földügyi Központhoz kell 
benyújtani (az NFK-hoz).

Engedélyezés helyett elegendő lesz egy egyszerű 
bejelentést tenni, ha:

a) a kutat karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele 
nélkül, hatósági nyilvántartásban szereplő talaj vagy 
talajvíz szennyezéssel nem érintett területen létesítették, 
és
b) a kút talpmélysége az 50 métert nem haladja meg, és
c) a kút az első vízzáró réteget nem éri el, és
d) a kúthoz kapcsolódó öntözőrendszer kizárólag 
a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló területek 
öntözését szolgálja.

Fontos, hogy a bejelentéssel együtt vízórát is fel kell 
szerelni a kútra.

Új kutak létesítése esetén: 
Amennyiben az új kút a fenti felsorolásnak megfelel, úgy 
elegendő lesz bejelentést tenni az NFK-hoz (az eddigi 
bonyolult engedélyezés helyett).
Szintén újdonság, hogy a mezőgazdasági öntözőkutak 
engedélyezésével kapcsolatos hatósági jogkör átkerült a 
Nemzeti Földügyi Központhoz.

Kihirdették az osztatlan közös 
tulajdon megszüntetésének 

végrehajtási rendeletét 
A Vhr. főként eljárási kérdéseket szabályoz, de 
a legfontosabb részleteket a lentiekben külön is 
kiemeljük.
A legfontosabb szabályok röviden:
Az eljárások indulása:
A veszélyhelyzet lejártáig nincs lehetőség a 
megosztásra, ez a jelenlegi szabályok szerint 2021. 
február 8-án jár le.
 Egyezség a megosztásról:
A megosztáshoz a tulajdonostársak részéről a tulajdoni hányadok 
alapján számított több mint 50% szükséges.
A megosztáshoz mindenképp szükséges a tulajdonosok egyez-
ségi megállapodása. Természetesen az egyezséghez is elegen-
dő a több mint 50%-os arány, tehát az egyezség érvényességé-
hez nem szükséges minden tulajdonostárs aláírása.
Az egyezségnek tartalmaznia kell: 

 — a kiinduló tulajdoni viszonyokat
 — a kialakításra kerülő földrészletek azonosítóját, 
alrészleteit, művelési ágát,
 — területét, aranykorona értékét és tulajdonosát
 — az új földrészletek megközelítését biztosító szol-
galmat, utat
 — rendelkezést a megosztás előtti jogi terhekről (pl. 
zálogjog)
 — a felépítmények tulajdonjogát
 — bekebelezés esetén annak részleteit. 

 A jogi terhek átjegyzését jóvá kell hagyatni annak 
jogosultjával is (pl. a bankkal).
 Osztóprogram:
A tulajdoni megosztásra egy applikációt, egy ún. 
osztóprogramot kell használni.
 A megosztási kérelem benyújtásával a kérelmező 
jogosultságot kap az osztóprogram használatához.
 Az  osztóprogramot a kérelmező – a kérelem benyújtását 
követően – a  saját ügyfélkapu azonosító adataival és az  
ügyazonosítóval együtt tudja majd használni.
 Az első belépéskor automatikusan betöltésre kerülnek 
a kérelemben megjelölt földrészletek ingatlan-nyilvántartási 
adatai az osztóprogramba.
 A  megosztás kizárólag a  kérelemmel érintett 
földrészletekre terjedhet ki, az  eljárásba más 
– a kérelemben nem szereplő – földrészlet semmilyen 
formában nem vonható be.
Az osztóprogram a Nemzeti Földügyi Központ honlapján 
lesz majd elérhető az eljárások megindulásától kezdve.
 Készül egy MAGOSZ-os összefoglaló a teljes megosztási 
folyamatról és a teendőkről.

Tisztelettel: Gazdakör Elnöksége
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Hasznos tudnivalók
A közszolgáltatás igénybevétele kötelező!
A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 38. § (1) 
bekezdése szerint „az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató 
részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi”. Ugyanezen törvény 
38. § (2.) bekezdése szerint „az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat 
fizet az e törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
megállapításáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek 
szerint.” A Ht. 35. § c. pontja szerint a települési önkormányzat képviselő-
testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg „a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az 
ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egyes tartalmi elemeit”.

Mi képezi a közszolgáltatás részét?
Az Ön ingatlanán keletkező háztartási hulladékot, hetente egyszer, 
az ingatlan elé kihelyezett szabványos hulladékgyűjtő edényzetből 
elszállítjuk. A nagyméretű hulladékok elszállítására évente egyszer 
házhoz menő lomtalanítási programot szervezünk.
A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében a Felső-
Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. korszerű hulladékkezelő eszközökkel 
és létesítményekkel szelektív hulladékgyűjtést valósít meg, melyet 
hulladékgyűjtő szigeteken és a hulladékudvarokban biztosít a lakosság 
számára.

Milyen kötelezettségei vannak az ingatlantulajdonosnak?
Az ingatlantulajdonos alapvető kötelezettsége a hulladék önkormányzati 
rendeletben foglaltaknak megfelelő gyűjtése, a közszolgáltatás részére 
szabvány edényzetben történő átadása, valamint a közszolgáltatási díj 
megfizetése.

Milyen módon fizethető a közszolgáltatási díj?
A választható fizetési módok:

•	 postai átutalásos (csekkes) formában
•	 eseti átutalással valamint
•	 csoportos beszedési megbízással

Amennyiben csoportos beszedési megbízással kívánja rendezni 
a hulladékszállításra vonatkozó díjat, kérjük, tekintse meg erre 
vonatkozó részletes tájékoztató levelünket.
Kérje az Önnek legmegfelelőbb fizetési módot, hogy elkerülhesse a 
kellemetlen fizetési felszólításokat!

Mikor kell a hulladékgyűjtő edényt kihelyezni?
Az ürítés napján reggel hét órára. A gyűjtőedényeket az ingatlan előtti 
közterületre, a szállítójármű által megközelíthető helyre kell kihelyezni. 
A kihelyezésnél figyelembe kell venni a közterület-foglalásra vonatkozó 
önkormányzati előírásokat is.

Mi a teendő, ha többlet hulladék keletkezik?
Az ügyfélszolgálaton vásárolható emblémás zsákban a többlethulladék 
az ürítés napján a zárt szabványos edényzet mellé kihelyezhető, azt a 
Szolgáltató elszállítja.

Mi a teendő, ha lakatlan az ingatlan?
Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele a helyi rendelet szerint 
azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 60 napig senki sem 

tartózkodik, s emiatt hulladék sem keletkezik. A szüneteltetésre vonatkozó 
igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a Szolgáltatónak, 
a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal. Ha a 
szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos 
ezt írásban haladéktalanul köteles a Szolgáltatónak bejelenteni. Írásbeli 
bejelentés nélkül visszamenőleges hatállyal szüneteltetést nem lehet 
megállapítani, erre az időszakra az ingatlan tulajdonosa /birtokosa, 
használója/ a kötelező közszolgáltatásért díjfizetési kötelezettséggel 
tartozik. Az írásbeli bejelentés tényét a kötelezettnek kell vita esetén 
igazolnia.

Az ügyintézéshez be kell mutatnia: 
A kitöltött adatbejelentő lap mellékleteként csatolni kell 2 db közüzemi 
számlamásolatot (villany és vízszámla), amely alátámasztja, hogy az 
adott ingatlan életvitelszerűen nem lakott. Ez azt jelenti, hogy mellékelni 
kell az alapfogyasztásról szóló számlákat, vagy a nullás számlákat, vagy 
pedig a csekély-időszerű fogyasztást bizonyító számlákat.
Mi a teendő ingatlan adásvételekor?
Ingatlan tulajdonjogát érintő változásról (vétel, eladás) a közszolgáltatót 
írásban értesíteni kell. A bejelentést az eladónak és vevőnek egyaránt meg 
kell tennie a változást igazoló okirat másolatának csatolásával, illetőleg 
a régi és új kötelezett ügyfélszolgálaton történő személyes és együttes 
jelenlétével. Ugyancsak értesíteni kell a közszolgáltatót az erről szóló 
okirat másolatának csatolásával, ha az ingatlan használatában változás 
áll be. Ha az írásbeli bejelentés elmarad, az ebből eredő következmények 
a korábbi kötelezettet vagy annak örökösét terheli.

ELÉRHETŐSÉGEK
Kiskunhalas

6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7. 
Telefon: +36 79 524 821 
Fax: +36 79 572 052 
Email: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
Nyitva tartás
hétfő Zárva
kedd 09:00-19:00
szerda Zárva
csütörtök Zárva
péntek Zárva
szombat, vasárnap Zárva

Jánoshalmi hulladékudvar
6440 Jánoshalma, 0120/15. hrsz.   

Nyitva tartás: 
hétfő  Zárva  
kedd  Zárva
szerda  Zárva
csütörtök  07:00 - 16:00
péntek  07:00 - 16:00
szombat Meghatározott napokon 08:00 - 12:00*
vasárnap  Zárva

Szombati nyitva tartás 2021. évben: január 30. február 20.  március 20.  
április 17.  május 15.  június 12.  július 10.   augusztus 7.  szeptember 4.   
október 2.  november 27.   december 18.

Biológiailag lebomló hulladékgyűjtés 
Jánoshalmán 2021

  jan.  febr.  márc.  árp.

19 16 16 13

20 17 17 14
21 18 18 15
22 19 19 16

http://www.fbhnpkft.hu/sites/default/files/Ta%CC%81je%CC%81koztato%CC%81%20leve%CC%81l_CSBM.pdf
https://www.zoldhid.hu/sites/default/files/adatbejelentolap_2020_mod.pdf
https://goo.gl/maps/74L1wHy23m62
mailto:fbhnpkft@fbhnpkft.hu
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Tisztelt Adózók!
2021.01.01. napjától mind a gépjárműadó, mind a helyi iparűzési adó 

kapcsán számos jogszabályi változás került bevezetésre. A fontosabb 
rendelkezéseket az alábbiakban foglaljuk össze.

Gépjárműadóval kapcsolatos változások:
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (1) alap-

ján a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. 
január 1. napjától az állami adó- és vámhatóság látja el.

A lakosság tájékoztatása érdekében az alábbiakban olvashatják 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján közzétett tájékoztatást:

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

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

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második rész-
letet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tar-
tozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevéte-
li számlára. 

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentessége-
ket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szünetel-
tetést 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 változás-bejelentő lap a gépjárműadó mentesség/
kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon 
lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöl-
tő 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.

Forrás: https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_val-
to20201222.html

A helyi iparűzési adóval 
kapcsolatos változások:

A helyi iparűzési adóbevallás benyújtása
A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 42/D.§ értelmében adó-

zó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettsé-
gét (2021.01.01. napjától) – ideértve az adóbevallás kijavítását, illetve 
az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló beval-
lási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus 
úton, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon tel-
jesítheti. 

A NAV a hozzá beérkezett, számszaki hibát, ellentmondást nem 
tartalmazó adóbevallást - az adóbevallás-benyújtásra kötelezett azo-
nosítását követően, a befogadó nyugta kiadása mellett - az adóalany 
által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) sze-
rinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul továbbítja.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalko-
zó a helyi iparűzési adóról szóló bevallását papíralapon, az önkor-
mányzati adóhatósághoz is teljesítheti.

Az E-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai visszavonás-
ra kerülnek.

Mikro-, kis- és középvállalkozások számára igénybe vehető lehető-
ségek

Megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő 
hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedések-
ről szóló 639/2020. (XII.22.) Kormányrendelet, amely rendelkezése-
ket tartalmaz a mikro-, kis- és középvállalkozások által igénybe vehető 
lehetőségekről. Az alábbiakban a jogszabály főbb rendelkezései kerül-
nek összefoglalásra. A részletekről a fentiekben hivatkozott jogszabály-
ban tájékozódhatnak.

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és közép-
vállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. 
§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mér-
legfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó 
mértéke 1 százalék.

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 
2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. 
szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet sze-
rinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes 
esedékességi időpontokban megfizetni, ha legkésőbb 2021. feb-
ruár 25-ig nyilatkoznak a székhely, telephely szerinti önkormány-
zati adóhatóság számára, hogy élni kívánnak a jogszabály biztosítot-
ta lehetőséggel, mivel megfelelnek az abban megfogalmazott kritériu-
moknak. 

A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, 
elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített 
elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével 
az adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége össze-
gét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.
A mezőgazdasági őstermelők helyi iparűzési 

adóbevallás benyújtási kötelezettsége
A személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mező-

gazdasági őstermelő adóbevallás benyújtására és adófizetésre abban 
az esetben kötelezett, ha őstermelői tevékenységéből származó 
bevétele az adóévben az éves minimálbér 50%-át meghaladja, 
vagyis a korábbi 600 ezer forintos szabály megszűnt 2021.01.01. nap-
jától. Egyéb esetben elegendő nyilatkozatot tenni. 

Fentieken kívül a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B § 
(6) szerinti szabályozásra hívnám fel a figyelmüket:

A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó adó-
alanyok (KATA adóalanyok) - akik az önkormányzati adóhatóság-
nál is ezt a kedvező adózási módot választották – a naptári év egé-
szére (mint adóévre) egy adóbevallást kell/kellett  benyújtani az adóé-
vet követő év január 15-ig, amennyiben az adóévre ténylegesen meg-
fizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások 
tételes adójában az adófizetési kötelezettség egy vagy több alkalom-
mal szünetelt.

Vagyis azon adóalanyoknak, akik adófizetési kötelezettsége a 2020. 
évben a kisadózó vállalkozások tételes adójában szünetelt (pl.: kereső-
képtelenség), lehetőségük volt arra, hogy 2021.01.15. napjáig beval-
lást nyújtsanak be az önkormányzati adóhatósághoz a 2020. évről 
és így csökkentsék adófizetési kötelezettségüket az iparűzési adó 
tekintetében is.

Jánoshalma Város Önkormányzata

 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

 77/501-001  Telefax: 401-788

E-mail cím: polghiv@janoshalma.hu 

https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_valto20201222.html
https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_valto20201222.html
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott 
álláslehetőségek a jánoshalmi járásban

Közzététel: 2021.01.21

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Adminisztratív kisegítő Szakmunkásképző, Szakközépiskola Fer-Er Kft. Jánoshalma 180.000, -Ft

Pultos Általános iskola,  
Szakmunkásképző, Szakközépiskola Vertikális Kft. Jánoshalma 161.000 – 210.600, -Ft

Kőműves – Burkoló – Ács - 
Gipszkartonozó Szakmunkásképző. Szakközépiskola Generál Építőipari Szociális Szövetkezet Vidék 210.600, -Ft - 

Húsfeldolgozó Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 180.000 – 200.000, -Ft
Keltetőüzemi dolgozó Általános iskola Bács-Tak Kft. Jánoshalma 200.000 – 230.000, - Ft
Baromfigondozó Általános iskola Bács-Tak Kft. Császártöltés 210.000 – 250.000, - Ft

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc utca 12. Tel. 77/ 795-015 

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

08.00-12.00
13.00-16.00

08:00-12:00 08.00-12.00
13.00-16.00

nincs 08.00-12.00

Kérjük a Munkáltatókat, szíveskedjenek bejelenteni állásajánlataikat a Foglalkoztatási Osztály számára.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
FELHÍVÁS 

a koronavírus - fertőzés elkerülése érdekében

Kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy az 
ügyintézéshez lehetőség szerint  az alábbi 

elérhetőségeken  
ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT

a sorban állás elkerülése végett:

Kormányablak
1818

idopontfoglalo.kh.gov.hu
+36 77 795-294

Foglalkoztatási 
Osztály
vagy a 

Nemzeti 
Foglalkoztatási 

Szolgálat
elektronikus 
ügyintézési 

felületén

+36 77 795-015
foglalkoztatas.janoshalma@bacs.gov.hu

eugyintezes.munka.hu

Hatósági és 
Gyámügyi Osztály

+36 77 795-270
hatosagigyam@janoshalma.hu

A megelőzés érdekében alkalmazott 
további szabályok:

• Korlátozható az ügyféltérben egyidejűleg tartózkodó 
személyek száma az ügyfelek közötti távolságtartás 
biztosítása érdekében.

•	Kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat az 
ügyféltérben!

•	Az ügyféltérben kötelező arcot eltakaró maszk használata! 
 elfelejtett Ügyfélkapu azonosító esetén az ingyenesen 
hívható  1818-as számon kapható segítség

További információk: http://www.kormanyhivatal.hu

Tavaly a kormány a járvány elleni védekezés mellett nagy hangsúlyt 
fektetett a kormányablakok szolgáltatásainak fejlesztésére is. Folya-
matosan működnek az ügyfélszolgálatok a veszélyhelyzetben is, de 
szigorú óvintézkedéseket vezettek be az ügyfelek és ügyintézők ér-
dekében. 
A személyes ügyfélszolgálatok fejlesztése mellett egyre több ügykör 
elektronikusan is elintézhető.
Rendkívüli év volt a 2020 a közigazgatásban is, hiszen a személyes ta-
lálkozások csökkentése érdekében a kormány meghosszabbította a le-
járt okmányok érvényességét: a mostani veszélyhelyzet ideje alatt, azaz 
2020. november 4. után lejáró okmányok - beleértve a gépjármű forgalmi 
engedélyekbe bejegyzett műszaki érvényesség idejét - a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 60 napig érvényesek maradnak. Ugyanez a határidő 
vonatkozik azokra az igazolványokra is, amelyek a tavaszi veszélyhelyzet 
idején, 2020. március 11. és július 3. között jártak le, de automatikusan 
meghosszabbodott az érvényességük.
Az állampolgárok, valamint az ügyfélszolgálatokon dolgozók egész-
ségének védelme érdekében a kormányhivatalok bevezették a kötele-
ző előzetes időpontfoglalást a kormányablakokban, okmányirodákban 
és egyéb kormányhivatali ügyfélszolgálatokon, és - főszabály szerint - az 
elkészült okmányokat is postai úton kézbesítik. Ezen intézkedések ered-
ményeképp jelentősen csökkent a személyes találkozások száma a kormá-
nyablakokban. Ez egyben azt is jelenti, hogy emelkedett az elektronikusan 
kezdeményezett ügyek száma. A járvány elleni védekezés eszköze továb-
bá az ügyfélpultokra felszerelt plexifalak, a folyamatos felületfertőtlenítés, 
valamint a kötelező szájat és orrot eltakaró maszkviselés a távolságtartás. 
Ezeknek az eszközöknek a hatékonyságát a 2020 év végén a kormá-
nyablak ügyintézők COVID-19 szűrésének eredményei is visszaigazolták. 
Minden megyében és a fővárosban is elérhetővé váltak a mobilizált ügyfél-
szolgálatok, amelyek évről-évre nagyobb ügyfélforgalmat bonyolítanak le. 
Elérhetővé vált a kormányablakokban a siket és nagyothalló ügyfelek szá-
mára teljesen akadálymentes ügyintézést biztosító KONTAKT videóalapú 
jelnyelvi tolmácsszolgáltatás. A fejlesztések 2021-ben is folytatódnak.
Az elektronikus ügyintézés terén is újabb fejlesztések történtek az elmúlt 
évben: a hatósági erkölcsi bizonyítvány, és a gépjármű átírás mellett ma 
már a lakcímbejelentés és az elveszett okmányok pótlása is intézhető 
online. Sőt, január elsejétől az állampolgárok immár 449 kormányhivatali 
ügykörben nyújthatják be kérelmeiket elektronikus űrlapon. Az e-közigaz-
gatási fejlesztéseknek köszönhetően így egyszerűsödik a csecsemőgon-
dozási, valamint a gyermekgondozási díj iránti kérelmek benyújtása, de 
az egyéni vállalkozók és a gazdasági társaságok adminisztratív terhei is 
csökkennek, amely a gazdaság versenyképességére is pozitív hatással 
van.

Kiadó: Miniszterelnökség

Fejlődő Kormányablak

mailto:foglalkoztatas.janoshalma@bacs.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu
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„Időpontot foglalhat a 1818 kormányzati ügyfélvonalon, a Központi Időpontfogla-
ló internetes alkalmazáson, vagy a 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon keresztül, továbbá a 0677/795-294 tele-
fonszámon.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)”

Kedves Érdeklődő!
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a sikeres „Jövőd a tét!” 

Pályaválasztási Kiállítással idén a COVID-19 vírushelyzet miatt, rend-
hagyó módon online jelentkezik.

A rendezvény mindenkori célja, hogy a kiállításainkon rendszere-
sen megjelenő középfokú oktatási intézmények képzési kínálatát, az 
iskola sajátos hangulatát, az oktatási rendszerükben rejlő lehetősége-
ket az érdeklődő 7-8. osztályos iskolás tanulóknak, szüleiknek és min-
den érdeklődőnek bemutassák, diákjaik és tanáraik közreműködésével. 
Az élő helyszínek, izgalmas standok helyett most a honlapunkon lehet 
ismerkedni azokkal az iskolákkal, akik beküldték hozzánk felvételi tájé-
koztatójukat, képeiket, valamint szakma- és iskola bemutató filmjeiket.

A „Suli kereső” menüpontban a „Válasszon iskolát” legördülő menü-
pontjában találhatóak az adatlapjukat beküldő tanintézmények. Lehe-
tőség van a „Válasszon települést” menüpontban megjelölni a keresett 
várost, majd a „Válasszon iskolát” legördülő menüben jelennek meg az 
adott helységben található iskolák.

Böngéssz! Informálódj! Válassz!
A galériák, bemutatkozások, felvételi tájékoztatók és kisfilmek köze-

lebb visznek a döntésedhez, a „Suli kereső” pedig „útbaigazít”. A linkgyűj-
temény igazi kincsesláda: rátalálhatsz benne fontos honlapokra, pálya-
választási tanácsadásban segítséget nyújtó intézményekre, egyes hon-
lapokon önismereti kérdőíveket is kitölthetsz, olvashatsz az új iskolarend-
szerről, és remek szakmabemutató filmeket nézhetsz.

A honlapunkon elérhető középfokú oktatási intézmények száma nem 
teljeskörű!

Akár félmillió forintos bírságot is kaphatnak a szabálytalan vontatást 
végzők, ráadásul már nem csak a teherautókat büntethetik a hatóságok.

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia a jövőben azoknak, akiket veszélyes 
járműszerelvénnyel csípnek el a magyar utakon. A közlekedési törvény 
február 1-jén életbe lépő szigorítása nyomán ugyanis félmillió forintra 
emelkedik az úgynevezett horrorkaravánok vezetőire és üzembentartóira 
kiróható közigazgatási bírság mértéke. A büntetési tételt azért emelték 
meg, hogy a hatóságok hatékonyabb léphessenek fel a veszélyes von-

tatmányokkal szemben, és biz-
tonságosabban lehessen köz-
lekedni a magyar közutakon.

A közlekedési hatóság eddig 
csak a 3,5 tonnánál nagyobb 
teherautók rossz műszaki álla-
potát, elégtelen rakományrög-
zítését ellenőrizhette. A mos-
tani változás azonban kiterjesz-
ti a túlméretes, túlsúlyos, vagy 
szabálytalan vontatást végzők 

ellenőrzését és szankcionálását az M1 és N1 járműkategóriára is. Vagyis a 
szerelvények akkor büntethetőek lesznek, ha azok személyautókból vagy 
kisebb méretű tehergépkocsiból állnak.

A pénzbüntetés mellett a horrorkaravánok visszatartása is lehetséges: 
a járművek rendszámát és forgalmi engedélyét elvehetik az ellenőrzés-
kor. A közlekedési törvény a bírság vagy a pénzkövetelés megfizetésé-
ig teszi lehetővé a jármű visszatartását. A személyautókra és kisteherau-
tókra is kiterjesztett szankcionálási lehetőség a járműszerelvények forga-
lomból való azonnali kitiltását is megalapozza.

(Fotó: police.hu) (kormanyhivatal.hu)

Tovább egyszerűsödik az ügyintézés
 az állampolgárok és a cégek számára

A 2010-ben megkezdett bürokráciacsökkentés részeként 2021. janu-
ár 1-jével tovább egyszerűsödik az ügyintézés az állampolgárok és a 
cégek számára.

Az újonnan hatályba lépő jogszabályok nemcsak a vállalkozók és 
az állampolgárok terheinek csökkentéséhez járulnak hozzá, hanem a 
szankciótörvény életbe lépésével a közigazgatás a bírságolás helyett 
elsősorban az állampolgárok és vállalkozások önkéntes jogkövető maga-
tartását ösztönzi.

A bürokráciacsökkentő csomag fontos elemét adják az adminisztratív 
terhek mérséklését szolgáló változtatások, amelyek célja, hogy az állam-
polgárok és a vállalkozások – tekintettel a járványhelyzetre is – online, 
akár otthonról, minél szélesebb körben tudják az elektronikus szolgálta-
tásokat igénybe venni. Immár 449 kormányhivatali ügykörben nyújthatók 
be a kérelmek elektronikus űrlap segítségével, így már online nyújtható 
be a csecsemőgondozási vagy a gyermekgondozási díj iránti kérelem is.

A gazdaság versenyképességének javítása érdekében csökkennek 
az egyéni vállalkozók és a gazdasági társaságok adminisztratív terhei 
is. Egyszerűsödik például a vállalkozás, gazdasági társaság bankszám-
la megnyitása, valamint megszüntetése során szükséges ügyintézés, 
hiszen 2021-től nem kell külön felkeresni az adóhatóságot, a gazdasági 
kamarát és a jegyzőt. Az egyéni vállalkozóknak pedig – hasonló megfon-
tolásból – lehetőségük lesz a kamarai nyilvántartásba vétel iránti kérel-
met a NAV-nál az egyéni vállalkozási tevékenység megkezdésének beje-
lentésével egyidejűleg kezdeményezni.

Az ingatlanvásárlók számára könnyebbséget jelent, hogy egyszerűbbé 
válik a jelzálogjog bejegyzése. Az építtetők számára pedig az jelent köny-
nyebbséget, hogy megszűnik az építésügy hatósági engedélyek meg-
hosszabbítására irányuló eljárás, és az eddig kezdeményezhető hosz-
szabbítás ideje beleolvad az alapengedély hatályába. Ezzel az építkezés 
megkezdésére 4 év, a befejezésére további 6 év áll majd rendelkezésre.

►►►folytatás a következő oldalon

Horrorkaravánok: 
februártól szigorú büntetések jönnek

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu
http://bkmkh.hu/szervezeti_egysegek/jovod_a_tet_2020/suli_kereso
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Január 1-től évi másfél millió államigazgatási ügy intézése vált 
ingyenessé, idéntől ugyanis illetékmentesek az elsőfokú köz-
igazgatási eljárások 

Ez az újabb adócsökkentés évi ötmilliárd forintot hagy az ügyintéző 
magyar állampolgároknál és vállalkozásoknál - hangsúlyozta.

Az egyik legrégebbi múltra visszatekintő állami bevétel a közigazga-
tási hatósági eljárási illeték, amelyről éppen a koronavírus-válság idején 
mondott le a kormány - jelentette ki Izer Norbert

Azzal együtt, hogy az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás kezde-
ményezéséhez kapcsolódó befizetések évszázadokkal korábban még a 
királyi, császári udvar bevételét gyarapították, és a bélyeg formában tör-
ténő fizetés mellett megjelent a banki utalás; de adózástörténeti szem-
pontból mégis a legfontosabb dátum a 2021. január 1-je, amikortól ezen 
eljárások illetékmentesek lettek” - fogalmazott.

Főszabály szerint 2021. január 1-jétől az elsőfokú közigazgatási ható-
sági eljárások nem esnek eljárási illetékkötelezettség alá - ismertette a 
jogszabályváltozás lényegét az államtitkár. Mint mondta, az intézkedés 
amellett, hogy évente ötmilliárd forinttal többet hagy a családoknál, a 
lakosságnál és a vállalkozásoknál, az ország versenyképességét is javít-
hatja. Az ügyintézés is gyorsabbá, és az állam oldalán is egyszerűbbé 
válik. Az ügyintézőnek nem kell ellenőriznie az illetékfizetés megtörtén-
tét, rögtön az adott ügyre koncentrálhat

Az elsőfokú közigazgatási eljárások illetékmentessé válásával a 
cégeknek például ingyenes lesz a korábban még 10 ezer forintba kerü-
lő adóügyi méltányossági kérelem. Ez most, a koronavírus-válság miatt 
nagy segítséget jelenthet a nehéz helyzetbe került cégeknek - emelte ki 
Izer Norbert.

Idéntől gyakorlatilag megszűnik az általános, háromezer forintos ille-
tékfizetési kötelezettség. Így több igazolás is ingyenesen beszerezhe-
tő. Január 1-től már nem kell illetéket fizetni a többi között a közös ház-
tartásban élésről, az életvitelszerű helyben lakásról, az élettársi kapcso-
latról vagy a telephely alkalmasságáról szóló igazolás kiállításáért. A bir-
tokvédelmi eljárásért, valamint a jegyzőnél tett bejelentésekért sem kell 
fizetni, így például a kereskedelmi tevékenység bejelentésért sem - sorol-
ta az államtitkár

A január 1-től hatályba lépett kedvező változás révén nemcsak az 
általános, háromezer forintos illeték szűnt meg, hanem több első-
fokú közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő, speciális illetékté-
tel is. Azaz már nem kell eljárási illetéket fizetni az elsőfokú épí-
tésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokért (például építé-
si, bontási, használatbavételi engedélyezési eljárás, a használatba-
vétel tudomásul vétele), illetve a közigazgatási eljárásban kiállított, 
nem díjköteles másolatokért, kivonatokért - ismertette az államtitkár. 

 MTI 2021. január 10. 
Magyarország Kormánya, 2021

Milyen nyugellátással kapcsolatos 
kérelmeket lehet benyújtani 

a Kormányablakban? 
Az állampolgárok a kormányablakokban jelenleg több, mint 2500 féle 

ügykört intézhetnek, kezdeményezhetnek, illetve kaphatnak tájékozta-
tást az eljárás menetéről. Minden hatósági eljárás lefolytatására irányu-
ló kérelem - melyet törvény vagy kormányrendelet nem zár ki - a kor-
mányablakokban is benyújthatók, így a nyugellátással kapcsolatban az 
alábbiak:

 ● az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem, 
 ● a nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása irán-
ti kérelem,

 ● özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem, 
 ● baleseti hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) megállapítása irán-
ti kérelem, 

 ● nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél nyilvántartott adatokba történő 
betekintés iránti kérelem, 

 ● nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentések intézése, 
 ● egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem
 ● kivételes nyugellátás emelés iránti kérelem.

Az utóbbi időkben a legjellemzőbb nyugellátási ügycsoport a kivéte-
les nyugellátás emelésére és egyszeri nyugdíj segély igénylésére vonat-
kozó eljárás.

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátás-
ban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek; a meg-
változott munkaképességű özvegynek; a fogyatékkal élő, illetve tartó-
san beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásá-
ról gondoskodó özvegynek; továbbá az árvának, akinél a nyugellátás 
és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 
90.000 forintot. Csak akkor engedélyezhető, ha a nyugellátás megálla-
pításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 
év már eltelt.

Az egyszeri segély évente egyszer engedélyezhető a nyugellátásban 
részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenn-
tartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg:

• a 80.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartás-
ban él,

• a 90.000 forintot, ha egyedül él.

Országosan több ezer települési szintű – tíz féle kereskedelmi és szol-
gáltatói – közhiteles nyilvántartás integrálásával létrejött az Országos 
Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer (OKNYIR) is. Ennek köszönhe-
tően az állampolgárok gyorsabban és hatékonyabban tájékozódhatnak 
az egyes kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységet végzőkről, azok 
nyilvános adatairól (többek között az üzlet helye, nyitvatartás, az árusí-
tott termékek köre).

A közigazgatási szabályszegések egységes, átlátható és következetes 
szankcionálása is megvalósul a január 1-jétől életbe lépő Szankciótör-
vénynek, és a hozzá kapcsolódó 88 további jogszabály módosításának 
köszönhetően. Az új, ügyfélbarát szabályozás szemléletváltást is jelent 
a közigazgatásban, hiszen a büntetés helyett az a célja, hogy az állam-
polgárok és vállalkozások önkéntes jogkövető magatartását ösztönözze, 
ezáltal megelőzze a jogsértéseket. Ennek érdekében azzal szemben, aki 
közigazgatási szabályszegést egy éven belül első alkalommal követ el, 
a hatóság a legtöbb esetben figyelmeztetést alkalmaz. Fontos alapelv 
a fokozatosság is, így a közigazgatási bírságot csak mérsékelt összeg-
ben szabják ki akkor, ha az ügyféllel szemben e szankciót 3 éven belül 
még nem alkalmazta egy hatóság sem. Mindezek alól kivételt jelentenek 
többek között az emberi életet, testi épséget vagy a környezetet veszé-
lyeztető jogszabálysértések, továbbá a kiskorúak védelmét célzó jogsza-
bályok megsértése; az ilyen esetekben továbbra is szigorúbban lép fel 
a hatóság.  A fokozatosság érdekében létrejön egy olyan nyilvántartás, 
amely a közigazgatási szabálysértések elkövetőit és a hatóságok velük 
szemben alkalmazott szankciókat

(Miniszterelnökség

Az igénylést az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvé-
nyes képviselője nyújthatja be. A kérelemben meg kell jelölni, illetve csa-
tolni kell azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek 
megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét. (pl.: egészségi állapotról, 
közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüze-
mi díj elmaradásról szóló igazolás stb.).

A Kormányablak a beérkezett kérelmeket továbbítja az illetékes 
igényelbíráló szervnek érdemi ügyintézésre.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Illetékcsökkentés
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A termék árához igazodó, akár kétszer-há-
romszor hosszabb jótállással, egyértelmű javí-
tási és cserehatáridőkkel, az elektronikus jótál-
lási jegy bevezetésével erősítik a fogyasztók 
jogait az újévben hatályba lépő szabályválto-
zások.

A jótállási idő a termék árától függően emel-
kedik:

10 000 Ft – 100 000 Ft között, 1 év
100 001 Ft – 250 000 Ft között, 2 év
250 000 Ft felett, 3 év jótállás vonatkozik a 

termékre.
Egyértelművé válnak a javítással kapcsola-

tos határidők:
Amennyiben a vásárolt termék első alkalom-

mal hibásodik meg és a terméket értékesítő vál-
lalkozás vagy a szerviz megállapítja, hogy a ter-
mék nem javítható, akkor a vállalkozás 8 napon 
belül köteles cserélni, ha ez nem lehetséges 

vételárat 8 napon belül visszatéríteni a vásár-
ló részére.

Meghibásodás esetén, ha a javítási idő a 
15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a 
fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni 
köteles a javítás várható időtartamáról.

Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termé-
ket 30 napon belül nem tudja megjavítani a vál-
lalkozás/szervíz, akkor a vállalkozás 8 napon 
belül cserélni köteles a terméket, ha erre nincs 
lehetőség, a vételárat 8 napon belül köteles 
visszatéríteni a fogyasztó részére.

Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék a 
harmadik javítást követően újból meghibásodik, 
akkor a vállalkozás 8 napon belül köteles cse-
rélni a terméket, tehát negyedik alkalommal már 
nem ragaszkodhat a javításhoz a vállalkozás. 
Amennyiben nem lehetséges a vételárat 8 napon 
belül köteles visszatéríteni a fogyasztó részére.

A jótállás időtartama meghosszabbodik a 
javításra átadás napjától kezdve azzal az idő-
vel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cik-
ket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem hasz-
nálhatta.

 E-jótállási jegyet is ki lehet állíta-
ni: Továbbra is megmarad a lehetőség, hogy 
papíron, nyomtatott formában adja át a jótál-
lási jegyet a fogyasztónak a vállalkozás. Azon-
ban a vállalkozás dönthet úgy is, hogy a jótál-
lási jegyet elektronikus úton adja a termék mel-
lé, mind online vásárlás, mind üzletben történő 
vásárlás esetén.

 A jótállás érvényesítéséhez nem kell a 
csomagolást megőrizni: a jótállási igény érvé-
nyesítésének nem feltétele a termék csomago-
lásának megőrzése.

 A jótállás kezdő időpontjának meghatá-
rozása beüzemeléshez kötött termék eseté-
ben: egyes kötelező jótállás hatálya alá tartozó 
termékek esetében beüzemelés szükséges a 
termék, például beépíthető tűzhely vagy kazán 
használatához. Előfordulhat, hogy a beüzeme-
lésre a vásárláshoz képest később kerül sor. Ha 
ezt a fogyasztó a vásárlást követő 6 hónapon 
túl teszi meg, akkor a jótállás kezdő időpont-
ja a termék átadásának (a vásárlásnak) a nap-
ja lesz. Ha a vásárlást követő 6 hónapon belül 
üzemelik be a terméket, akkor a beüzemelés 
napján kezdődik a jótállási idő.

A szakvélemény kötelező tartalmi eleme-
inek rögzítése: Amennyiben minőségi kifogás 
merül fel, és a fogyasztó és a vállalkozás közöt-
ti jogvita megoldása érdekében készül szak-
vélemény, akkor a jogszabály rögzíti annak a 
kötelező tartalmi elemeit, azért, hogy a rendel-
tetésszerű használat bizonyítása ténylegesen 
megtörténhessen.

Hova viheti a hibás terméket a fogyasz-
tó? A jótállási igény érvényesítésének helye 
lehet a vállalkozás székhelye, telephelye, 
fióktelepe és a javítószolgálat is. A fogyasztó 
döntheti el, hogy melyikhez fordul kijavítás iránti 
igényével.

A szerviz kereskedő felé irányuló értesíté-
si kötelezettségének pontosítása:

A javítószolgálat köteles igazolható módon 
értesíteni a vállalkozást, kereskedőt a termék 
kijavítását követő öt munkanapon belül a javí-
tás elvégzéséről. Ha megállapítást nyer, hogy 
a termék nem javítható, javítása előrelátható-
an tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe, 
vagy javítása nem lehetséges harminc nap alatt 
a javítószolgálat köteles igazolható módon érte-
síteni erről a vállalkozást a megállapítást követő 
öt munkanapon belül.

Bővebb információ a https://www.
fogyasztovedelem.kormany.hu/#/jotal-
las_2021_1 oldalon olvasható

  
Amennyiben a vállalkozással nem tud-

ja rendezni a vitát a fogyasztó, úgy a 
fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben 
eljáró illetékes kormányhivatalhoz, vala-
mint a békéltető testülethez fordulhat.

Fogyasztóvédelem

Újdonságok a szavatossági és jótállási előírásokban
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 Januári hónapban is különböző tevékenységekkel próbáltuk színeseb-
bé tenni a hétköznapokat.  Magvak segítségével, ragasztásos techniká-
val madarakat formáztunk. A gyerekek nagy örömére készítettünk szí-
nes gyurmát, amelyből mindenki kedvére alkothatott.  Magokból, zsírból 
és hájból téli madáreleséget készítettünk a kismadaraknak. Egy pénteki 
napon, tartalmas és színvonalas előadást hallhattuk az intim higiénia kis-
gyermekkorban címmel, Ádámné Brecska Mária védőnőtől. 

Pszichológusunkkal Dr. Kinigopulos Mártával kötetlen beszélgetés 

folytattunk a gyereknevelésről.  Januárban is sokat festettünk, tornáz-
tunk, énekeltünk, és báboztunk is. A hónap végén pedig elkezdtük a far-
sangi készülődést. Télűző mondókákat tanultunk, valamint színes bohó-
cokat készítettünk. 

Továbbra is szeretettel várunk MINDEN 0-3 éves korú gyermeket és 
anyukáját, a Biztos Kezdet NYITNIKÉK Gyerekházba!

Címünk: JÁNOSHALMA, Dózsa Gy. u 93
Márti néni, Ági néni és Niki (néni) 

Január a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban
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Az idei tél szerencsére már január közepén megörvendeztette elsősor-
ban a gyerekeket havazással.

Szemfüles pedagógusaink ki is használták a lehetőséget testnevelés, 
szabadidős órákon egy kis havas élmény begyűjtésére. Fontos, hogy a 
gyermekeink minél több időt töltsenek a szabadban, ezért reméljük, még 
néhányszor élvezhetik a tél örömeit.

Téli örömök
Hunyadi Iskola hírei 

Molnár István Antalné 
(Editke néni)

1981. augusztus 1-jén kezdett óvónőként intéz-
ményünkben. Több mint 39 éven át végzett okta-
tó-nevelő munkát a gyermekek beszoktatásán át 
iskolába lépésükig. Hivatását mindvégig a gyermek-
szeretet és a családokkal való lelkiismeretes együtt-
működés jellemezte. A kollégákkal való kapcsolata, 
szakmai tudásának átadása példa értékű. Az új fel-
adatokhoz való hozzáállása pedig minta lehet min-
den fiatal számára. Szakmai felkészültsége magas 
színvonalú, szívesen vett részt továbbképzéseken. 

2020. szeptember 1-jén vonult nyugállományba. 
Kívánunk számára jó egészséget, családja körében 
pedig sok örömet.

Gyermeklánc Óvoda közössége

Boldog nyugdíjas 
éveket!
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„…mert haza, nemzet és nyelv, három 

egymástól válhatatlan dolog…”
(Kölcsey Ferenc: 

Parainesis Kölcsey Kálmánhoz)

A magyar kultúra 
ünnepe

A Hunyadi János Általános Iskola és AMI 
2021. január 22-én rövid műsorral emlékezett 
meg a magyar kultúra napjáról.

Kölcsey Ferenc 198 évvel ezelőtt ezen a 
napon tisztázta le Himnusz című lírai költemé-
nyét. A vers – bár sikert aratott az akkori olva-
sók körében –, de csak az 1900-as évek elejé-
től kezdték énekelni nemzeti imádság gyanánt. 
Dallamát Erkel Ferencnek köszönhetjük. Hivata-
los nemzeti himnusszá válását a magyar alkot-
mány 1989-es módosítása hozta meg, s ebben 
az évben vált január 22. a magyar kultúra ünnep-
napjává. 

Iskolánk – a járványügyi előírások miatt – az 
iskolarádión keresztül emlékezett meg a magyar 
kultúra kiemelkedő alkotóiról és értékeiről. A 
Himnusz versszakait a nyolc évfolyam egy-egy 
diákja szavalta el, miközben a Palotás (Erkel 
Ferenc: Hunyadi László) és a Himnusz dallamai 
is felcsendültek.
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Országos siker

Az Országos Vers-és Prózaíró Versenyre iskolánkból két tanuló pályá-
zott: Kishonti Lina 5.a osztályos diák A három boci című meséjével és 
Balázs Gábor Rudolf 7.b osztályos tanuló Egy összetett elme rejtélye 
című versével. Lina dicséretben részesült, Gábor első helyezést ért el. 
Gratulálunk mindkettőjüknek! 

Balázs Gábor Rudolf:
Egy összetett elme rejtélye

Egy összetett versszak melyet összetett egy költő. 
Egy összetett rímpár mely minden vágyat betöltő. 
Egy összetett érzelem mely végig halad szívemen. 
Egy összetett ember ki fellép színpadi színeken.
Egy összetett összetét mely néha összetesz, néha széthúz.
Aki nem nyúl utánad hát azért te miért nyúlsz?
Egy összetett ismerős ki ott hagyott a padlón.
Bizalmadba férkőzött s elpusztított téged gyarlón.
Egy összetett összetettlenség ami téged is összetett. 
A legvégén pedig pár összetételt visszavett. 
Egy összetett hang melyet szeretnek hallani füleim. 
Mindig eszembe jut mit is mondtak a szüleim: 
„Csak tanulj, fiam másképp semmire sem viszed.» 
A világot elnézve igazuk van azt hiszem.
Egy összetett félelem. Ebből a másiknak sérelem. 
A félőnek mégis kényelem.
Nekem pedig rasszizmus a környékemen.
Ugyan. Ne is kérdezd, hogy honnan jött az ihlet.
Összetett világban élünk, s ez határoz meg minket.

Kishonti Lina: A három boci
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy tehén, annak kis három boci-

kája... 
A legfiatalabb rózsaszín, a legidősebb barna, a középső lila. A három 

bocinak vártalanul támadt egy ötlete. Elhatározták, hogy egy-két eszten-
dőre vándorútra indulnak. Ahogy mentek mendegéltek, találkoztak egy 
koldussal, aki megsajnálta a kis ártatlanokat, és ellátta étellel, itallal őket. 
A testvérek folytatták útjukat, egyszer csak összetalálkoztak egy bárány-
kával, aki ismert egy biztonságos helyes, ahol megpihentek. Amint erőt 
gyűjtöttek, búcsút vettek a báránykától.

Egy erdő közepébe értek, ahol váratlanul eléjük toppant egy tündér, 
akitől három kívánságot kaptak ajándékba. A legidősebb azt kérte, hogy 
eljuthassanak a csodás aranymezőre, és hipp-hopp, máris ott termet-
tek. A középső azt kívánta, hogy a kristálytiszta ezüsttóból ihassanak. 
Csodák csodájára pillanatok alatt teljesült is a vágyuk. Majd a legkisebb 
következett, ő azt kérte a tündérkétől, hogy ismét otthon lehessenek, ám 
a tündér ezt nem bírta teljesíteni, ehhez nem volt hatalma. Azt mondta 
a kis bocinak, hogy csak lehetetlen dolgokat képes megtenni. Így a leg-
fiatalabb gazdagságot kért. Miután majdnem minden kívánságuk telje-
sült, elégedetten elindultak hazafelé. Útközben találkoztak ismét a kol-
dussal, ám ő időközben vagyonos ember lett. A koldus megismerte a 
három bocit. Egy időre befogadta őket, egy darabig kedves volt velük, 

és úgy viselkedett, mint annak előtte. Viszont lassan-lassan észrevették, 
hogy egyre nehezebb feladatokkal bízta meg őket. A legidősebbnek az 
volt a munkája, hogy meleget tartson a házban, de csak barna színű dol-
gokat használhat hozzá; a középsőnek össze kellett gyűjtenie az összes 
lila virágot, a legfiatalabbnak be kellett festenie a házat rózsaszínre, de 
nem használhatott se festéket, se ecsetet. A koldus félesztendőt szabott 
ki, hogy teljesítsék a parancsot, akkor elengedi, és 50 arannyal is meg-
jutalmazza őket. Másnap hozzákezdtek, de semmire se jutottak a fel-
adattal. Harmadik napon változott a helyzet. A legidősebb boci kiment 
az erdőbe, kivágott ötven fát és bevitte a házba, majd jól befűtött. A kol-
dus betartotta a szavát, és hazaengedte ötven arannyal. Két hónap múl-
va a középső bocinak sikerült kiválasztania az összes lila virágot a kör-
nyéken. A koldus őt is megette, megitatta és ötven arannyal engedte el. 
Elérkezett az utolsó hónap és már csak a legfiatalabb maradt. A közeli 
erdő melletti réten járt, ahol észrevett egy csodaszép helyet, ami tele volt 
rózsaszín virágokkal. Valamennyit összegyűjtötte és feldíszítette a házi-
kót. Olyan rózsaszín lett a ház, hogy már szinte vakított. Hazaért a kol-
dus, és nagyon csodálkozott azon, amit látott, ezután adott a legfiatalabb 
bocinak is enni-innivalót és száz arannyal jutalmazta. Nagyon megdi-
csérte őt, és útjára engedte. A bocika útközben találkozott újra a bárány-
nyal, szegény olyan sovány lett, hogy alig ismere rá. A kis boci megsaj-
nálta, és felvette a hátára. Vitte, ameddig arra a rétre nem értek, amit a 
bárány mutatott. Pihentek egy kicsit. Ettek is, ittak is majd aludtak egyet. 
Másnap mikor feljött a nap, a boci a báránynak adta fele aranyát és elbú-
csúzott tőle. A bárány nagyon hálás volt, és örült, hogy ilyen barátra lelt. 
A boci addig-addig mendegélt, amíg a testvéreit meg nem látta. Boldog 
volt, hogy már nincs egyedül. Majd együtt hazasétáltak az édesanyjuk-
hoz, aki végre megnyugodott, mivel már rettenetesen aggódott, hogy hol 
lehet legapróbb csemetéje. Azért is örvendezett a tehén mama, mivel 
kiderült, hogy ők lettek a leggazdagabb bocicsalád a környéken. 

Boldogan és gazdagon éltek, amíg meg nem haltak.

Jacsóné Szabó Erika

Büszkék vagyunk 
nyelvvizsgázóinkra

Jánoshalma Városi Önkormányzat az EFOP-3.9.2-16-2017-00057 
„Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemlélet-
ben” című projekt nyelvoktatási programja keretében intézményünk 5 
tanulója: Bosnyák Milán, Farkas Fanni, Komáromi Gergely, Papp Gábor 
Endre és Varga Szilárd sikeres ITK Origó rendszerű junior nyelvvizsgát 
tett angol nyelvből. További sok sikert kívánunk! Gratulálunk felkészítő-
jüknek, Maczelka Lászlónak és tanáraiknak, Filmák Endrénének és Vikor 
Ágnesnek.

Jacsóné Szabó Erika

Mesemondó verseny
2021. január második hetében újra megrendezésre került iskolánkban 

az Egyszer volt… mesemondó verseny. 
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A 14 lelkes és bátor jelentkezőnek egy-egy magyar népmesével kellett 
megörvendeztetnie a zsűrit, aki az idén a hagyománytól eltérően online 
módon találkozhatott a mesemondókkal. A gyermekekről egyenként 
készítettünk videó felvételeket, amelyeket a zsűri az otthonában akár 
többször is megtekinthetett.  Bár a felkészülési idő nagyon rövid volt, és 
a félévzárás súlya is nyomta a kis versenyzők vállát, valamennyien lelki-
ismeretesen készültek fel a megmérettetésre. Nehéz dolga volt idén is a 
döntéshozóknak a sok szép mese hallatán. Végül, hosszas tanácskozás 
után a következő eredmények születtek:

Az 1-2. évfolyamon:
I.helyezett: Lippai Róza 1.b
II.helyezett: Balázs Tifani 2.
III.helyezett: Kovács Sára 1.b

A 3-4. évfolyamon: 
I.helyezett : Kancsár Martin 3.a
II.helyezett: Szűcs Ádám Simon 4.
III.helyezett : Kiss Csenge 3.a  és  Almási-Zoó Hermina 3.a

A felső tagozaton :
Balázs Gábor Rudolf 7.b
Ezúton is köszönjük a zsűritagok áldozatos munkáját!
Gratulálunk mesemondóinknak! 

Friebertné Radvánszki Rita

Napkeleti bölcsek érkezése, 
vízkereszt ünnepe

A karácsonyi időszak végét – s egyben a farsangi időszak kezdetét - 
jelzi január 6-a, vízkereszt ünnepe. E napon intézményünk is megemlé-
kezett a három napkeleti bölcs kis Jézusnál tett látogatásáról. Hagyomá-
nyainkhoz híven gyermekek és pedagógusok együtt vettek részt a szent-
misén, melyet a legkisebbek is érdeklődve követtek figyelemmel. 

Kicsik és nagyok várakozásai nem voltak hiábavalóak, mert a szentmi-
se végén megérkezett Gáspár, Menyhért és Boldizsár nagy ajándéktasa-
kokba rejtett, színes csomagolópapírba bújtatott játékokkal. Miután min-
den óvodai csoport és iskolai osztály várakozásteljesen vette át az aján-
dékokat, mi is izgatottan tértünk vissza az óvodába, ahol kezdetét vehet-
te a díszes csomagok kibontása. 

Az ajándékba kapott új játékok varázsa elmélyült, önfeledt közös játék-
ra csábította a gyerekeket. Új élményekkel gazdagodva, az együttjátszás 
örömével zártuk ezt a szép délelőttöt.

Gacsal Dominika 
óvodapedagógus

        Kérjük, támogassa adója 1%-val a

SZENT ANNA INTÉZMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNYT
6440 JÁNOSHALMA BÉKE TÉR 11.

  Adószám: 18341797-1-03
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A terhesség nem betegség. Ezt biztos már 
ezerszer hallotta mindenki. Mégis fontos, hogy 
a várandós anyuka kellően figyeljen étkezésére, 
mivel ez egyaránt fontos anyának és babának. A 
fejlődő magzat tápanyagforrását az anya szer-

vezete biztosítja. Nem mindegy, hogyan táplálkozik a kismama. Sajnos 
nem két ember helyett kell enni! Nem is annyira a mennyiség növelése 
szükséges, hanem a minőségi étkezés a fontos.

Oda kell figyelni a kellő mennyiségű folyadékfogyasztásra (35-42 ml/
testtömeg kg), ami többnyire víz legyen. Érdemes időt szakítani a napi 
3-5-szöri étkezésre. Naponta kell enni friss zöldséget, gyümölcsöt is. 
Az étrend összeállításánál fontos figyelni a változatosságra, a mérsé-
kelt sózásra is. Édességet hetente csak 2 alkalommal (étkezés befeje-
ző fogásaként) fogyasszanak. A változatos étrend biztosítja a megnö-
vekedett vitamin és ásványi anyag igényt. 

Terhesség alatt a gabonából készült élelmiszereket nem ajánlott 
fő ételként gyakran fogyasztani, ideálisabb a különböző zöldségek-

ből készült köret. Kenyérfélékből jobb a magasabb rost tartalmú válto-
zatokat keresni. A magzat fejlődéséhez rendkívül fontos a fehérjepót-
lás (hal, hús, hüvelyesek, tojás tejtermék). Ezeket a termékeket napon-
ta többször is lehet fogyasztani, de érdemes zsírszegényen elkészít-
ve tálalni. A magzat csontozatának és fogazatának kifejlődéséhez kal-
ciumra van szüksége. Az ajánlott kalcium bevitel a terhesség alatt napi 
1200 g. Kalciumhoz zöld színű leveles zöldségekből, narancsléből, tej-
ből, joghurtokból, kefirből, túróból és sajtból juthat. 

Amennyiben a várandós nő változatlan életmódot folytat, energi-
aszükséglete naponta csak 15%-al nő. Az elhízás megelőzése érde-
kében érdemes odafigyelni, hogy az éhségét mivel csillapítja. Az első 
trimeszterben körülbelül napi 150 kcal-val növekszik a tápanyagigény. 
Ez megfelel 0,5 db zsemlének, 5 dkg óvári sajtnak vagy 3 dl 1,5%-os 
zsírtartalmú tejnek. A 2. trimeszterben már 300 kcal-val lehet többet 
enni naponta. Ezt fedezni tudjuk 250 ml 1,5%-os zsírtartalmú tej és 5-6 
evőkanál kukoricapehely keverékéből, vagy 12 dkg párolt csirkemell, 
25 dkg párolt brokkoli, 2 kávéskanál olajjal elkészítve. A harmadik tri-
meszterre nő az energia igény, ekkor 350 kcal-val fogyaszthat többet 
egy kismama. Erre példa:egy szelet (60 dkg) magvas kenyér, 1 pár vir-
sli, 1 dkg mustár.

A magzatnak csak egyetlen táplálékforrása van, épp ezért kell a fej-
lődésben lévő szervezetnek minden szükséges építőelemet megad-
ni, mint a fehérjék, zsírok, vitaminok, ásványi anyagok és szénhidrát.

Faragóné Hován Éva Dietetikus

„Terhes étrend”, avagy diéta terhesség alatt?
A d ietet ikus  tanácsa i

VILLANYSZERELÉS 

 

Családi házak, lakások villanyszerelését vállalom, a 
kisebb javítástól a felújításon és karbantartáson 

keresztül a teljes kivitelezésig. 

Hívjon bizalommal! 

Kovács Ákos 

0670/2927361 

 

Kérjük, segítsék adó-
juk 1 százalékával a 

Jánoshalmi Önkéntes 
Polgárőrségi 

Egyesület 

munkáját. 
A kedvezményezett adószáma:

18360952-1-03

A Jánoshalmáért 
Alapítvány 

Köszönjük az eddigi támogatásokat, 
és kérjük a jövőben is segítsék az 

szja 1 %-ával az alapítványt.

Adószám:

18343706-103
Alapítvány kuratóriuma

RENDELKEZÉS A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
 A kedvezményezett neve:

BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 18359639 - 1- 03

Kedvezményezett címe:  
6440 Jánoshalma, Kossuth u.1.

Telefon száma: 77/ 501 - 145

1 % -KAL A HELYI  KÖZ-
MŰVELŐDÉSÉRT

Köszönjük, hogy adójuk 1 %-ának felajánlásával segítették a 
Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület kulturális kínálatát.
Kérjük, támogassák a továbbiakban is  az egyesület munkáját.

Adószám: 19046550-1-03 
Köszönettel: a HKKE vezetősége
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Kedves Vendégeink!
Torkos csütörtök és hétvége 

a Gála étteremben. 
2021. február 187-19-20-21-én
Rendelés elvitelre és házhoz szállításra a 

06-77/402-236-os telefonszámon adható le.
Várjuk megrendeléseiket!

Köszönettel:
  a Gála étterem csapata!

Ingyenes pszichológiai és jogi ellátás 
Jánoshalma járás településein

Jánoshalma Városi Önkormányzat támogatásával 2021. 
évben tovább folytatódhat az „Ingyenes jogi tanácsadás” 
és a „Pszichológia ellátás fejlesztése, bővítése” elnevezésű 
programelem Jánoshalma járás településein.  

A „Pszichológia ellátás fejlesztése, bővítése” programelemben 
Kinigopulos Márta pszichológus szakember nyújt segítséget 
a járás lakosai számára, havi 26 órában, előre egyeztetett 
időpontban.  Időpontot a járás településein működő Család 
– és Gyermekjóléti Szolgálatnál lehet kérni. Az ingyenes 
pszichológiai ellátás keretében pszichológiai tanácsadásban, 
terápiás támogatásban, mediációban, családi konfliktusok 
megoldásában, szülői szerepben való megerősítésben lehet 
a szakember segítségét kérni.  Az ellátás formája egyéni és 
csoportos foglalkozás, tanácsadás. 

A „Ingyenes jogi tanácsadás” keretében dr. Kecskés Patrícia 
ügyvéd havi 10 órában, előre egyeztetett időpontban, áll az 
ügyfelek rendelkezésre. Időpontot a +36/30/42-94-809 számon 
kérhetnek.

A szolgáltatást igénylők családjogi, polgári jogi, végrehajtási 
ügyekben kérhetnek tanácsot, de segítségért folyamodhatnak 
beadványok, kérelmek, kérvények, fellebbezések megírása, 
eljárások kezdeményezése céljából is, illetve egyéb jogi 
természetű kérdésekben is fordulhatnak hozzá tanácsért. 

A pszichológiai és jogi tanácsadás programelemek 2018. 
februárja óta érhetők el a jánoshalmi járás lakosai számára. 
Az eltelt időszakban jogi tanácsadáson 202 fő, pszichológiai 
tanácsadáson 281 fő vett részt.

A pszichológiai és jogi tanácsadás szolgáltatások fő célja, hogy a 
járás lakosai számára eszközt biztosítsunk a jog útvesztőiben való 
eligazodáshoz, továbbá mentális egészségük fenntartásához, 
illetve helyreállításához.

A szolgáltatások ingyenessége révén pedig azon személyek 
számára is biztosított a szakemberhez való hozzáférés 
lehetősége, akiknek egyébként jelentős anyagi megterhelést 
jelentene saját forrásból finanszírozni azt. 

A program az EFOP-1.4.2-16-2016-00020 azonosítószámú 
„Együtt Könnyebb” komplex prevenciós és társadalomi 
felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen projekt 
keretein belül valósult meg.

Stílus Üzlet

 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 69. 
Tel.: 06-30/529-7407 vagy 06-7 7/ 951-903

FEBRUÁRI AKCIÓJA
Ariel mosógél kapszula (13 db): 999.-
Bonux mosógél (1,1 l): 799.-
Távirányítós rendőrautó: 1500.-
Mintás gumilabda (22 cm): 250.-

További akcióinkat keresse üzletünkben!

M e g n y i t o t t a m  n e u r o l ó g i a i 
m a g á n r e n d e l é s e m e t 

Jánoshalmán, a Petőfi u.1 sz. alatt. 

Rendelés keddenként 19 órától. 
Időpont egyeztetés szükséges:  

Kéfer Tímeánál a 70/7195793-as számon.
dr. Jerémiás Attila

Neurológus és Klinikai Neurofiziológus Főorvos
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Fabrikett árusítás!
Keményfa brikett, Szalmabrikett

Megvásárolható Pethő Zoltán  E.V. 
Bajai utcai tápboltjában és  

 tápszállító gépkocsijánál. Házhoz szállítás! 
Elérhetőségek :

Telefon: +36 77 402 - 213  
Mobiltelefon: +36 30 338 - 2508

http://www.peze.hu

A MINDENNAPOKRA!

BOR 
Dr. Csényi Attila üg y vezető

A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a Csényi és Társa Kft. kö
szö ne tet mond mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek 
gyász szer tar tá sán,  te me té sén meg je len tek, sír juk ra vi rá
got, ko szo rút he lyez tek, s ez zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal

mát eny hí te ni igye kez tek.

Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik!

Majer Istvánné   
sz: Varga Ilona élt: 90  évet
Farkas István élt: 83 évet
Somogyiné Sági Piroska  
                                          élt: 63 évet
Zámbó Máténé   
sz: Kalmár Irén élt: 84 évet
Kéfer Lászlóné   
sz: Csuka Anna élt: 80 évet
Kapás Ferencné   
sz: Csernák Ilona élt: 86 évet

Szűcs Gábor élt: 39 évet
Kiss Pongrác Benedek  
                                        élt: 62 évet
Lukács Lászlóné   
sz: Gangli Éva élt: 87 évet
Iván Andrásné   
sz: Kender Viktória élt: 86 évet
Ádám Sándorné   
sz: Madarász Rozália élt: 80 évet
Binszki Sándor élt: 72 évet
Török János élt: 88 évet

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí
zá sá ból 2021. január hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

Köszönetnyilvánítás
Ne vádoljunk senkit a múltért, / A vád már úgyis hasztalan. 
Talán másképp lehetett volna,/ Most már mindennek vége van! 
Úgy szeretnék zokogni, sírni/ A sírra ébredt vágy felett, - 
De ránézek fehér arcodra /S elfojtom, némán. 

Fájó szívvel mondunk köszönetet mind-
azon rokonoknak, barátoknak, ismerősök-
nek, akik
Kiss Pongrác Benedek

temetésén megjelentek, elhozták a sze-
retet virágait, részvételükkel mély fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló Család  

 Minden kedves támogatónk köszönjük  eddigi felajánlásaikat  cél-
tűzéseinek  megvalósításához!

Amennyiben továbbra is támogatni szeretné alapítványunkat, 
az alábbi számlaszámon megteheti.

10402348-50526681-76801009 
Adószám:18269143-1-03
A Georgica Alapítvány nevében:

Vancsura Józsefné  kuratóriumi elnök

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület 
2020-ban is köszönettel elfogadjuk mindazoknak a támogatását, akik az  adójuk 1%-a felajánlásá-
val kívánják segíteni az egyesület önkéntesség elvén alapuló, szociális, és karitatív tevékenységét.

Adószám: 18369748-1-03
Számlaszám: 51100036-100045820

Tisztelt Támogatóink!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az elmúlt évben adójuk 1 
%-át a  „Jánoshalmi I., II. és IV. számú Óvodákért”  Alapítványnak utalták.  

Most ismételten ilyen irányú támogatást szeretnénk Önöktől kérni.
Alapítványunk adószáma: 18344484-1-03

Köszönjük a támogatásukat!
Ördögh Edit  intézményvezető
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Étteremben Naponta
11:00 – 19:00 

Menüfőzés, A La Carte ételek 
A kormányrendelettel összhangban az ételeket 

kiszállítjuk vagy elvihetőek.
SZÉP kártyát is elfogadunk.

Tel: +36-30/645-8556

PIA C TÉRI 
B ÜF É  és  ÉTTEREM

H-6440 Já nos hal ma, Molnár János u 3. 
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014 
internet: www.janoshalma.hu

 varosgazda@t-online.hu 
Ügy fél szol gá lat nyit va tar tá sa:
        hétfő, szerda, péntek 830-1200,                

kedd, csütörtök 1330-1630.

A SZIPPANTÁS NAPJAI
Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk vállalni!  

BEJELENTÉSE: a 77/401-344-es telefonszámon lehetséges. 
Kérjük időben (1 hét) jelezze szándékát!

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

A Jánoshalmi FC felnőtt csapata január 
3-tól készül a tavaszi idényre. Csapatunk 
két fővel erősödött: igazoltunk egy stabil 
belső védőt ( A szerb NB II-es Radnics-
ki -csapatától) Cvetkovic Marjan, valamint 
visszajött hozzánk Mezőkövesdről a Szei-
bert Mihály.

Január hónapban heti öt edzéssel kezd-
ték játékosaink a felkészülést, majd három 
előkészületi mérkőzés következett NB III-
as csapatok ellen. 

Az őszi szezonról elhalasztott mérkő-
zéseket le kell játszanunk a télen. Előbb 
január 31-én Kiskőrösön vívjuk a ranga-
dót, ezt követően jövő vasárnap a Kalo-
csát fogadjuk és végül Kecskeméten játsz-
szuk a harmadik elmaradt mérkőzést, majd 
szünet nélkül kezdődik a tavaszi menet-
rend. 

Sajnos egyelőre az érvényben lévő sza-
bályok alapján zárt kapuk mellett kell 
megrendeznie minden csapatnak a baj-
noki mérkőzéseit. Remélhetőleg már nem 
sokáig.

Január végén az U-19-es csapatunk is 
bekapcsolódott a felkészülési munkába. 
Eredményes és sérülésmentes szezont 
kívánunk mindannyijuknak.

Horváth Mihály elnök

Kezdődik 
a bajnoki pontvadászat

Jánoshalma Tűzvédelméért 
Közalapítvány

Kérjük a jövőben is segítsék az szja 1 %-ával a közalapítványt.
Adószám: 18343744-103 

Alapítvány kuratóriuma
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Terjesztést a kiadó Zsikor Bt. saját hálózata végzi. 
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

Orvosi ügyelet
Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES 

esetben vehető igénybe!
Az ügyelet név szerinti beosztását  

nem tesszük közzé.
Az ügyelet működtető S-MEDIPACK KFT. köz-
lése alapján tájékoztatjuk Olvasóinak, hogy az 
ügyeleti szolgálat ellátását orvosok biztosítják.
Az orvosi ügyelet ellátási területe: Borota, 
Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterülete.
Az orvosi ügyelet ideje:  munkanapokon 17 órától 
másnap 07 óráig tart. 
     
Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken, illetve az 
ünnepet megelőző nap 17 órától hétfőn, illetve az 
ünnepet követő nap reggel 7 óráig tart.

Helye: 6440 Jánoshalma, Arany János u. 13. 
Telefon: 0677/401-088

Já nos hal ma Vá rosi Ön kor mány za t lap ja
Meg je le nik: havonta

Alapító: Já nos hal ma Vá rosi Ön kor mány za t
6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1. 

Kiadja: Zsikor Bt.   Ügyvezető Blázsik Sándor  
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.

Szerkesztésért felel: a Szerkesztőbizottság.
Szer kesz tő ség cí me:  

6440 Já nos hal ma, Jókai u. 11.
 E-mail: hunyadinepe@gmail.com

Nyomdai munkák:
Bajapress Kft.

6500 Baja, Kálvária u. 84.
Felelős vezető: 
  Gálai Levente

Ügyvezető Igazgató
ISSN 2062-4069

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE

Min dent egy he lyen?  

Petróczky Fe renc  Jánoshalma,  Dózsa Gy. u. 75., Rákóczi u. 12.,   
Kálvária u. 4. Téglagyár u. 32.

Naponta 12:30-tól minden üzletünkben friss kenyér kapható!

Origó 2l Cola Lime 69.- Ft  35.- Ft/L
Dörmi puhamaci 30gr 59.- Ft/db
Mokate 2in1 kávé 299.- Ft/db
Étolaj 1L 499.- Ft/L
Milka csokoládé (2 íz) 249.- Ft /db
Pocket Coffee 62.5gr 399.- Ft /db
Az akció 2021. február 1.-től február 15.-ig és a  készlet erejéig érvényes.

Anya köny vi 
hí rek

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

született:

házasságot kötött:
Január hónapban

Egy pár, 
Nevük közléséhez nem járultak hozzá

Mayer Tamara (Anyja neve: Garai Ivett

Jánoshlama Város 
Önkormányzati Tűzoltó 

Parancsnokság 
közvetlen hivószáma: 

06-77/401-070

Cs. P. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, 
aki 2020. december 02-án 18:00 és 19:00 óra 
közötti időben a házának bekerített zárt udvará-
ba feltehetően bemászott és a kerítésen keresz-
tül eltulajdonította az ott letámasztott fehér 
színű elektromob típusú elektromos kerékpárját 

179 000 Ft értékben. 
A nyomozás során lefoglalásra került az 

elektromos kerékpár, illetve annak akkumulá-
tora egy másik személytől szintén, így a sértett 
kára megtérült.  

Eljárás indult K. J. jánoshalmi lakos feljelen-
tése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2020. 
december 16.-án 07:30 óra és 10:00 óra közöt-
ti időben a kerítésén átmászva bejutott a háza 
udvarába, majd a nyitott ajtón keresztül a lakó-
épületbe is, ahonnan 425.000 Ft-t tulajdoní-
tott el.

Még a bejelentés napján felderítésre került a 
bűncselekmény elkövetője B. R. helyi lakos sze-
mélyében, akitől 308.500 Ft lefoglalásra került, 
így a sértett kára részben megtérült.    

Eljárás indult R. P. jánoshalmi lakos feljelen-
tése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2020. 
december 28-án a kora délutáni órákban a 
Jánoshalma, Kápolna utcában előzetes szóvál-
tást követően egy alkalommal a sértett autójá-
nak a jobb hátsó ajtajába belerúgott majd egy 
fakaróval a csomagtér ajtóra csapott ami behor-
padt. 

Rongálással okozott kár 30 000 Ft.
A nyomozás során felfegyverkezve elkövetett 

garázdaság bűntett elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt gyanúsítottként került kihall-
gatásra Cs. J. Sz., aki a tettét elismerte. 

2020. december 18-án a Jánoshalma Rendő-
rőrs nyomozói őrizetbe vették L. Gy. kiskunla-
cházi lakost, aki két nap alatt három bűncselek-
ményt is elkövetett településünkön. 

Egy helyi gazda telephelyéről tulajdonított 
el kb. 100 liter gázolajat. Az üzemanyagot egy 
lopott autóba öntötte, ami azonban benzin üze-
mű volt, így nem jutott vele messzire, mert a jár-
mű lerobbant. Másnap egy másik autót lopott, 
de a Jánoshalma Kiserdei részen elfogás-

ra került. Az őrizetbe vételét követően az elő-
terjesztésünk alapján a bíróság letartóztatás-
ba helyezte.

Ö.J. Jánoshalmi lakos ismét letartózta-
tásban!

A tavaly november elején elkövetett bűn-
cselekmény sorozatért decemberben jogerő-
sen elitélt Ö. J. – aki a kiszabott büntetés-
nek letöltését 2021. márciusban kezdte volna 
meg – társával két autót is megpróbált eltu-
lajdonítani városunkban, ami azonban nem 
sikerült, de azokból különböző értékeket vit-
tek el, melyek lefoglalás útján megtérültek.

A bűnismétlés miatt Ö. J.-t őrizetbe vételün-
ket követően a Kiskunhalasi Járásbíróság letar-
tóztatásba helyezte. 

Ö. J. Jánoshalmi lakos társa K. D. szintén 
nem élt, hanem visszaélt a szabadlábon való 
védekezés lehetőségével. Két újabb bűncselek-
ményt – egy elektromos kerékpár vasútállomás-
ról való eltulajdonítása, illetve az Univer Áru-
házból több szeszesital és telefon ellopása - is 
elkövetett, így az ő őrizetbe vétele is megtörtént 
január 19-én, majd a Kiskunhalasi Járásbíróság 
elrendelte a letartóztatását. 

  Eljárás indult K. K. V. jánoshalmi lakos beje-
lentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2021. 
január 12-én 19:00 és 2021. január 13-án 07:00 
óra közötti időben a  MÁV állomás kerítésé-
hez lezárt 30.000 Ft értékű kerékpárját eltulaj-
donította. 

Az ügyben gyanúsítottként került kihallgatás-
ra K. T. helyi lakos, akitől a kerékpár lefoglalá-
sa is megtörtént. 

Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2021. 
január 16-án a délutáni órákban a Jánoshal-
ma, 0120/15 hrsz. alatt található hulladékgaz-
dálkodási telepre kerítés átvágás módszeré-
vel bement és ott az elektronikai hulladéktároló 
helység ajtaját a helyéről erőszakkal leemelve 
elektronikai hulladékot tulajdonított el kb. 3000 
Ft értékben. 

A nyomozás adatai alapján gyanúsítottként 
került kihallgatásra K. A. román állampolgár, 
aki megnevezte társaként élettársát K.  A. helyi 
lakost. 
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