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Megkérdeztük...
2015. augusztus 31-én Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere és Batta Attila Viktor alpolgármester sajtótájékoztatót tartott az augusztus 27-i soros nyilvános és
zárt testületi-ülés fontosabb témaköreiről, döntésekről.
– Napirendi pontként szerepelt Mezőtúr Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetésének I. félévi végrehajtása. Mit lehet erről tudni?
– Ezt a vonatkozó háttérjogszabályok alapján kell megtárgyalnunk. A
beszámolóból is látszik, hogy az önkormányzatunk stabil körülmények
között gazdálkodik. Tehát annak a pánikhangulatnak, ami 2010 végén és
2011 elején a költségvetés megalkotásakor uralkodott, már nyoma sincs.
Hiszen megtörtént időközben az állami kötelezettség átvállalás, ahol közel
annyi adósságot vállalt át az állam, mint egy éves költségvetésünk. Jelenleg
3,4 milliárd forint Mezőtúr város Önkormányzatának az éves költségvetési
főösszege.
A költségvetésnek két oldala van, az egyik a működési oldal, másik pedig
a felhalmozási. A felhalmozási oldal a fejlesztésekhez kötődik. A működés
területéről azt lehet tudni, hogy az önkormányzatunk nem használta fel a
betervezett költségeket, tehát takarékosan gazdálkodott. A bevételek
nagyobb mértékben realizálódtak a
vártnál.
A felhalmozási oldal kapcsán
mind a kiadások, mind a bevételek
tekintetében jelentősen elmaradunk a tervezettektől. Ennek oka az
a két nagy beruházás, amelyek
jelen pillanatban megvalósítási szakaszban tartanak. A belterületi utak
felújítása kapcsán hosszú hónapok,
egy év telt el. Elérkeztünk most oda,
hogy a kivitelezővel megkötöttük a
szerződést, így az Északi-összekötő
út felújításával elkezdődik a munka.
A másik nagy projektünknél a
Városközpont funkcióbővítő fejlesztésénél nagy problémák voltak.
Számos területen a projekt nagy
részére igaz az, hogy az eredeti
kivitelezőtől el kellett, hogy köszönjünk; a műszaki ellenőrrel szintén
ez történt. El vagyunk maradva,
hiszen már az elmúlt év végére meg
kellett volna, hogy valósuljon a
beruházás. A mélyépítés vonatkozásában (Kossuth Lajos tér,
Múzeum tér, Szabadság tér,

Erzsébet liget) vannak hátra munkák, de szeptember végére, október közepére befejeződhetnek a kivitelezések. Megérkeztek az utcabútorok is,
amelyek elhelyezésre kerülnek a munkák befejeztével. Az uszodánál egy
újabb, statikai probléma merült fel, a talajszerkezetével akadtak problémák. A kivitelező tervezői művezetést kért, ezek megoldódni látszanak, így
folytatódhat a munka. Bízom abban, hogy november végére sikerrel befejeződik ez a kivitelezés is. Fontos, hogy így legyen, hiszen e két projekt a
2007-2013-as költségvetési ciklusból finanszírozottak, döntően Uniós forrásból.
A felhalmozási oldalunkat ezek az elmaradások jelentősen befolyásolják.
Elengedhetetlen, hogy a működési feltételeink biztosítva legyenek, folyamatosan tudjuk finanszírozni működésünket, emellett pedig minden kötelező és önként vállalt feladatunkat is.
Várhatóan szeptemberben megjelennek az új pályázati kiírások, amelyekre készülünk, valamint a forrás is rendelkezésre áll.
– Előterjesztésként szerepelt Mezőtúr Város Önkormányzata 2015. évi
közbeszerzési tervének módosítása. Miért volt erre szükség?
– Erre azért volt szükség, mert ezt a közbeszerzési tervet mindig hozzá
kell igazítani a folyamatban lévő projektekhez. Mivel mi közpénzből fejlesztünk, ezért a közbeszerzésnek mindig nagyon nagy szerepe van.
Amiért most ezt módosítani kellett az egy újabb beruházás, útalap építésről
van szó. Sajnos nagyon rossz állapotban vannak az útjaink, valamint még
mindig sok a földes utca. A teljes belterületi úthálózat 25%-a még nem
burkolt, nem pormentesített. Most 5 utcában fogunk útalapot készíteni.
Ezek az Arany János utca, az Árpád utca, a III., VI. és a VIII. utca. Ez a
beruházás is abból a 110 millió forintból lesz finanszírozva, amelyet az
elmúlt esztendő végén az önerőalapból kapott az önkormányzat. Fontosnak
tartjuk azt, hogy a jövőben is hasonló forrásokat kapva tudjuk fejleszteni
az úthálózatunkat. Ezeket az útalapokat majd le is szeretnénk zárni. Még
nem sikerült döntést hozni, de minden bizonnyal ez az úgynevezett itatásos technológia lesz az, amellyel megerősítjük ezeket.
– Polgármester úr után Batta Attila Viktor alpolgármester úr tájékoztatta
a lakosságot néhány pontról, köztük a lakásbérlők kijelöléséről szóló napirendről. Az Egészségügyi Szociális Bizottság három lakás sorsáról döntött,
amely már az új szabályozás szerint történt. Ennek a lényege az, hogy a 40.
életévüket be nem töltött lakosok igényelhették és már nem feltétel a házastársi kötelék. Továbbá a pályázat beadásához szükséges, hogy
előtakarékossági szerződéssel rendelkezzen a pályázó, legalább 10 000
forint összegben. Fontos, hogy nem önkormányzati öröklakásról van szó,
hanem a célunk az, hogy segítsük a fiatalokat, az életben való elindulásukat. A lakásbérlet maximum kétszer 5 évre szólhat, utána pedig az illetőnek
magánlakást kell keresni.

Bodor Márti
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Közterületi fogadóóra

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
• szeptember 20., október 18., november 22., december 20., január 17.,
február 21., március 20., április 17.,
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától -10 óráig.
Továbbá az alábbi új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek bizalommal!
E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com			
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)
Boldog István

Országgyűlési Képviselő

Felhívás
A Mezőtúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat nagy tisztelettel fordul
Önökhöz.
Sajnos a hátrányos helyzetben lévő gyerekek többsége felszerelés nélkül
vagy hiányosan ül be az iskolapadba, megy óvodába, illetve sok esetben az
iskolákban-óvodákban tudnak csak étkezni. Ezért a Mezőtúri Roma
Nemzetiségi Önkormányzat gyűjtést szervez. Bármilyen iskolai felszerelést, ruhaneműt vagy tartós élelmiszert köszönettel elfogadunk, melyet
eljuttatunk a rászoruló gyermekek részére. Ha ebben tudnak segíteni,
kérem jelezzék a Mezőtúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájában
személyesen a Városháza Déli szárnyán (Postával szemben), illetve telefonon a 0656/350-147 telefonszámon.

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-ei soros nyilvános
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
• Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.04.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi könyvtárban.
A rendeletekről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.

dr. Szűcs Attila
jegyző

Magyar Munkáspárt		
Mezőtúri Városi Elnöksége

Újvárosi Hagyományőrző Klub
Mezőtúri Szervezete

Tájékoztatás volt hadiárva járadék megállapításáról
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján a volt hadiárva járadékra jogosult azon volt hadiárva, akit 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek, de pénzellátását nagykorúvá válása miatt,
vagy politikai okból megszüntették vagy szüneteltették, illetve ilyen
ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, továbbá aki ez irányú kérelmét politikai okból elő sem terjesztette egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a, amely jelenleg
8.550.-Ft/hó.

Volt hadiárváknak megállapítható járadék iránti kérelemhez
csatolandó dokumentumok:
- kérelemnyomtatvány - volt hadiárva járadékának megállapítására
kitöltve, a kérelemnyomtatványon feltüntetve, hogy kapott-e egyösszegű
térítést korábban és melyik településen;
- nyilatkozat kitöltve és az 1. vagy 2. pontja aláírva;
- személyes okmányok: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya;
- az ügyfél pontos elérhetősége: lakcím, telefonszám
Másolatban csatolandó dokumentumok:
- nyugdíj összesítő lap vagy törzslap, amin a törzsszám szerepel (zöld);
- elhunyt szülő (akire tekintettel kéri a volt hadiárva járadék megállapítását) halotti anyakönyvi kivonata;
- elhunyt szülőre vonatkozóan bírósági végzés a halottá nyilvánításáról (ha
nincs, akkor az elhunyt édesapa halálára vonatkozó egyéb dokumentumok,
amik alátámasztják azt, hogy katonai szolgálat következtében hunyt el);
- édesanya adatainak feljegyzése (férjezett neve,/ha többször ment férjhez, akkor egymás utáni sorrendben/, leánykori neve, születési adatok,
lakcíme) igazolás, hogy hadiözvegyként járadékot kapott-e;
- a kérelmező születési anyakönyvi kivonata;
- korábban megállapított egyösszegű térítés megállapításról szóló határozat.
A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok fellelhetőségei:
Hadtörténelmi Levéltár Budapest
Budapest, Kapisztrán tér 2-4., 1014
Telefon:(1) 325 1676

MEGHÍVÓ
A rendező szervek nevében tisztelettel meghívjuk a10-ik kubikos
napi megemlékezésre
Ideje: 2015. szeptember 12. szombat, 10 óra
Helye: Balassa úti kubikos szobor
Program:
• Ünnepi köszöntő
• Visszatekintés az elmúlt évekre
• Kultúrműsor
• Koszorúzás, virágok elhelyezése

Herceg Antal
szervező

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
5000 Szolnok, Pozsonyi út 40.
Telefon:(56) 421 404
Önkormányzati Hivatal Anyakönyvi Hivatala
Kérelem benyújtásának helye:
Mezőtúri Járási Hivatal
5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. mfsz. 15. Nagyné Csatári Enikő szociális
ügyintéző, elérhetősége: 56/551-958
5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. mfsz. 6. Boldog Ágnes környezetvédelmi
igazgatási ügyintéző, elérhetősége: 56/361-111/142 vagy 56/554-320

dr. Sebestyén Katalin
hivatalvezető
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2015. évi Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep
Takács-tanya.
Szinte már fogalom – s nemcsak a mezőtúriak számára, hanem a hazai
képzőművészeti élet jelentős szereplői között, sőt – mivel 1985. óta a
művésztelep nemzetközi – még külföldön is messze visz a híre.
2015-ben a Györfi Sándor Munkácsy-díjas szobrász, Magyarország
Érdemes Művésze vezetésével tartott művésztelepre a következő alkotók
érkeztek:
E. Lakatos Aranka szobrászművész (Debrecen), Balogh Géza festő-és
szobrászművész (Nyíregyháza), Bakos Ildikó szobrászművész (Budapest),
Borbás Márton szobrászművész (Budapest), Takács Győző grafikus-keramikus művész (Mezőtúr), Varga Éva szobrászművész (Miskolc), Szabó
György szobrászművész (Budapest), Csikai Márta szobrászművész
(Budapest), Lous Stuijfzand képzőművész (Hollandia), Finta Ilona Vanda
szobrászművész (USA), Ulla és Gustav Kraitz szobrászművészek
(Svédország), a festőművészeket pedig Lóránt János Demeter
(Békésszentandrás), Verebes György (Szolnok), Székhelyi Edith
(Nyíregyháza), Kókay Krisztina (Budapest), Ványai Magdolna és Szily
Géza (Budapest) képviselte. S természetesen idén is meghívást kaptak az
Alkotótelep művészettörténészei: Dr. Egri Mária és Prokai Gábor.

Bronzöntés

A Mezőtúri Alkotótelep esetében kiemelt jelentőséggel bír, hogy a viaszveszejtéses bronzöntési technológiát a mai magyar képzőművészet jeles
képviselői itt ismerhették meg, sőt az ideérkező szobrászművészek közül
többeknek egész életműve erre az alapra épül. Az idei év szakmai munkája
megújult annak a két égetőkemencének köszönhetően, melyek egy sikeres
pályázat során valósulhattak meg a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
Vizuális Művészetek Kollégiumának technológiai eszközfejlesztés felhívása
keretében. Annak lehetősége, hogy a formákat helyben lehet kiégetni folyamatossá és gördülékenyebbé teszi a szobrászművészek munkáját. Így formálódik a művésztelep azon értéke, hogy az alkotóművészek nem csak
augusztus egy hónapjában, hanem hosszabb időre, akár az év során többször érkezhetnek szobrászati munkájuk megvalósítására. Emellett ez a
módszer jelentős költségmegtakarítást is jelent az előző években igénybe
vett bérégetésekhez képest.
Az Alkotótelepnek minden évben van egy ún. közösségi vállalása
Mezőtúr városa felé, amikor is az alkotóművészek tiszteletdíj nélkül vállalják el egy-egy alkotás elkészítését. Korábban többek között így készült a
Flóra-szobor, a II. világháborús és az ’56-os emlékmű. 2015-ben a legifjabb
generáció képzőművészeti nevelése jegyében új Óvodaprogram-sorozatot
indítottunk, melynek első lépéseként Ulla és Gustav Kraitz svéd szobrászművész-házaspár jóvoltából nyuszik, Györfi Sándor szobrászművész által
készítve pedig békák vándorolnak először a mezőtúri Csoda-Vár Óvoda
kertjébe idén ősszel. A szobrok új technológiával műgyantából készülnek,

így nemcsak időjárásállóak, hanem az óvodás apró kezek simogatását is jól
viselik.
Július 30-án nyílt a mezőtúri Városi Galériában a Képzőművészeti
Alkotótelep elhunyt jeles képzőművészeinek tiszteletére rendezett emlékkiállítás, mely tárlatra Borbás Tibor Munkácsy-díjas szobrászművész halálának 20. évfordulója alkalmából került sor. A kiállítást Dr. Nagy Molnár
Miklós Phd., a karcagi Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója nyitotta
meg, a megnyitón közreműködött a Szolnoki Szimfonikus Zenekar vonósnégyese.
Augusztus 20-án hagyományosan került sor a Képzőművészeti
Alkotótelep zárókiállítására szintén a Városi Galériában. A tárlaton az
Alkotótelepen tavalyi évben és idén elkészült műalkotások kerültek bemutatásra. A kiállítást megnyitotta Prokai Gábor művészettörténész, közreműködött Sóki Ferenc tárogatóművész. A tárlat 2015. október 12-ig látogatható.
Idén régi-új ismerősöket is vendégül látott a Takács-tanya. A korábban az
Alkotótelep meghívottjaként résztvevő Nagy Gábor Munkácsy-díjas festőművész és Nádas Alexandra Barcsay-díjas grafikusművész hozta el az
általuk 2010-ben alapított NaN-art Rajztanoda és Grafikai Műhely V.
Képzőművészeti Mesterkurzusát Mezőtúrra. Augusztus 24-én a Szüvellő
együttest látták vendégül, akik moldvai csángó népzenével kedveskedtek
nekünk a Takács-tanyai koncerten, augusztus 30-án pedig az itt készült
alkotásokat kiállítás keretében mutatták be a kurzus résztvevői, a megnyitón zenélt Csák László népzenész.
A Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep vezetősége és résztvevői köszönik az idei program sikeres megvalósításához nyújtott segítségüket a következőknek:
Mezőtúr Város Önkormányzata, Herczeg Zsolt polgármester úr, Batta
Attila Viktor alpolgármester úr, Mezőtúr Város Képviselő-testülete, valamint a Polgármesteri Hivatal, a Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft., a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft., a Túri Fazekas Múzeum és a Tourinform-iroda
vezetői és dolgozói, Deko-Pont Kft, Muzsnyai Lajos vállalkozó, Peresi
Tangazdaság. Támogatóink voltak még – köszönet érte: Nemzeti Kulturális
Alap Igazgatósága, OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi régió, Herman Ottó Intézet,
Zuppán Zoltán vállalkozó, Hubai Imre karcagi biogazdász, Gonda Sándor,
Agrohíd Kft, Dr. Nagy Molnár Miklós, Szolnoki Művésztelep, Kádár Edit,
Szolnoki Szimfonikus Zenekar.
2016-ban a Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep fennállásának 35 éves
évfordulóját ünnepli. A jubileumi év eseményeiről folyamatosan fogjuk
tájékoztatni az olvasókat.

Agócs Krisztina

MEZŐTÚRI VÁROSI
TELEVÍZIÓ
Telefon: 06/56 350-075
Email: mvtv@mkskft.hu
Beszámolók, magazinműsorok,
beszélgetések,
friss hírek, információk!
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„Gyökerek nélkül nem lehet élni, gyökerek nélkül nem tud a fa égig
érni”

Családfakutatás napjainkban

Kiállítás a Túri Fazekas Múzeumban
„Hetedíziglen„ címmel rendezte meg kiállítását a Családfa Kutató Kör
mely a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület keretein belül működik.
E nagyon érdekes és tartalmas család és várostörténeti információkat
felmutató kiállítás országos szinten is ritka értéknek számít, melyre méltán
büszke lehet városunk. A bemutatott familiáris feldolgozások festett, rajzolt és számítógépes családfák és fényképek tulajdonképpen 20 mezőtúri
család nevéhez kötődnek, de mivel minden családhoz számtalan más család is tartozik, ezért jóval többről van szó. Név szerint ezek a családok, akik
gyökereikkel és leszármazottaikkal most elénk álltak ősfáikkal és leszármazási tábláikkal a következők.
Bordács, Badár, Búcsi, Bodoki-Fodor, Dörgő, Darvasi-Borsi, Elek, Gyalog,
Erkel-Szőnyi, Herczeg, Horváth, Lelbach, Mikes-Erdős, Korbély, Kudlacsek,
Pikó, Szabó, Thajty, Zétényi-Csukás, Török, és Varga családok.
A családkutató munkához megszállottság kell, türelem, precizitás és
sok-sok éves kitartás. Elmondható, hogy mindenki, aki e kiállításhoz fölkészült, nagyot alkotott.

Balról: Pusztai Zsolt, Dr. Fülöp Tamás és Ari Ilona

Ezúton köszönjük meg Ari Ilonának, aki Pestről jár ide a családkutatók
közösségébe, hogy irányítsa, segítse őket, – csak úgy barátságból – a rengeteg velünk való törődést. Hosszú évek óta fordít figyelmet erre a néhány
érdeklődő emberre. Bővíti számítógépes ismereteinket, tudásunkat, és
segíti megtalálni a mindig hiányzó láncszemeket. Könyveket is szerkesztett
a szakmai, történelmi, genealógiai ismeretek bővítése céljából.
A másik köszönet Pusztai Zsolt múzeumigazgató urat illeti, aki rengeteg
munkát áldozott ennek a kiállításnak a fölrendezésére, installálására. A
kiállítás fölvetése is tőle származik. Így jött létre egy olyan érték, ami jóval
túlmutat városunk határain.

Kissné Mikes Éva

Átadták a Harmatcsepp Óvoda felújított épületszárnyát
Újabb fordulóponthoz érkezett
Mezőtúron az önkormányzati tulajdonú
épületek
felújítása.
Szeptember 1-jén adták át a
Mezőtúr Városi Intézmény Csodavár Központi Óvoda Harmatcsepp
Óvodája felújított szárnyát. A beruházás több mint 11 millió forintból
valósult meg.
Az intézmény saját forrásaiból a
régi épületszárny felújítását már
nem tudta fedezni. A problémát
jelezték
Mezőtúr
Város
Önkormányzata felé, ahol többszöri egyeztetés után Herceg Zsolt polgármester biztosította az óvoda
vezetőjét Kontér Bélánét, hogy
megvizsgálják az épület felújításának lehetőségét.

kiválasztották a kivitelezőt, aki
rövid határidőn belül a felújítási
munkákat az óvodai nevelési év
megkezdésére befejezte.
Kontér Béláné az intézmény vezetője tájékoztatta szerkesztőségünket
a felújítási munkákról. Elmondta,
hogy az épület bejáratánál lévő épületszárnyat, amely a bejáratot és az
öltöző részt foglalta magába, teljes
egészében lebontották és helyére
egy megújult, kibővített rész lett felépítve. Az óvoda egy nagyobb öltöző
résszel lett gazdagabb, amely egyben közösségi térként is használható. Az új épületszárny mellett a csoportszobák is felújításra kerültek.
Elmondása szerint a tagóvodában
dolgozó óvodapedagógusok és gyer-

Herczeg Zsolt polgármester kérdésünkre elmondta, hogy alapos
mérlegelés után a műszaki kollégái
javaslatára és az óvoda vezetőivel
történt egyeztetést követően, úgy
döntöttek, hogy egy nagyobb mértékű felújításra van szükség ahhoz,
hogy a Harmatcsepp Óvoda 2015
szeptemberétől biztonságos és
megújult környezetben fogadhassa
az ide érkező gyermekeket. Mezőtúr
Város Képviselő-testülete biztosította a felújításhoz szükséges anyagi
forrásokat és ez által egy egyszerűsített közbeszerzés keretein belül

mekek is nagy megelégedéssel kezdték meg az idei nevelési évet a megújult környezetben és nagy örömmel
vették birtokba az óvoda épületét.
Polgármester Úr tájékoztatása
alapján
Mezőtúr
Város
Önkormányzata a továbbiakban is
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy forrásokat keressen a már megkezdett
és a jövőben tervezett beruházások
folytatására és bízik benne, hogy
minél több lehetőséget tudnak
kihasználni, hogy Mezőtúr a továbbiakban is fejlődni és szépülni tudjon.

A II. Világháború Áldozatainak Emléknapja
Mezőtúr Város Önkormányzata a II. Világháború Áldozatainak
Emléknapja alkalmából idén is városi megemlékezést tartott szeptember 1-jén a Kossuth Lajos téren felállított emlékműnél.
Az eseményen Szabó András, a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület
elnökének emlékező gondolatait hallgathattuk meg, aki felelevenítette a II.
világháborúval kapcsolatos mezőtúri eseményeket.

2015. szeptember 11.

A megemlékezés a Búzavirág
Népdalkör műsorával folytatódott,
akik katonadalokat adtak elő. A
műsor után az egyházak képviselői
- Fülöp Mónika evangélikus lelkész, Ondavay Tibor pápai prelátus,
Mihalina László református lelkész
mondtak ökumenikus áldást. A
városi eseményt a kegyelet és az
emlékezés virágainak, koszorúinak
elhelyezése zárta.

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

Veres Nikoletta
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Tájékoztató a központi címregiszter létrehozásával kapcsolatosan a lakosságot érintő változásokról
felel meg, akkor a névről az önkormányzat képviselő-testülete dönt majd.
Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét tartalmazó cím-adatbázissal. Ez
nagyon sok problémát okozott mind a lakosság körében a lakcímügyintézések során, mind a közigazgatási feladatok ellátásakor az igazgatási szerveknek. Ennek megoldásaképp a jelenleg különböző hatóságoknál párhuzamosan nyilvántartott címadatok egyetlen nyilvántartásba történő egyesítésével a Központi Címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásáról
döntöttek.
A KCR célja, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek, a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek, és minden
hatóság ezt az egy azonos adattartalmú nyilvántartást használja.
A KCR létrehozásának feladataival a települési jegyzőket bízták meg,
melyet 2015. december 31-ig teljesíteni kell.
A címek felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van.
Közterületnév hiánya esetén közterület elnevezést vagy közterületnév módosítást tartalmazó önkormányzati testületi döntés meghozatalára kerül sor.
A KCR kialakítása során a hivatal számára két területen kiemelten fontos
a lakosság segítő együttműködése, az egyik a társasházak lakcímeivel kapcsolatos adatszolgáltatás, a másik a külterületi ingatlanok házszám megállapítása.
Társasházak esetében a lakások helyes címének megállapítása érdekében szükséges a társasházi alapító okirat becsatolása.
Ezért kérjük a társasházak közös képviselőit/intéző bizottság elnökét
jelen hirdetmény megjelenését követően lehetőleg haladéktalanul keressék meg Molnár Melinda ügyintézőt a Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal anyakönyvi irodájában (magasföldszint 8.) ügyfélfogadási időben
és csatolják az általuk képviselt társasházi alapító okiratok, valamint
műszaki dokumentáció - és ha egy ingatlanon több épület található az
épület alaprajzának másolatát is.
A felsorolt dokumentumok beszerzése elsősorban a közös képviselők
közreműködésével történik majd, ezért kérem a lakosságot, hogy a közös
képviselők erre irányuló tevékenysége során, velünk együttműködni szíveskedjenek.
Amennyiben a lakóközösségtől alakszerű közgyűlési illetve tulajdonosi
határozat nem érkezik, vagy a döntés tartalma nem egyértelmű, akkor a
jogszabály keretei között hivatalból történik a címelem (ajtószám) megállapítása.
A vonatkozó jogszabályok szerint a KCR-ben egy ingatlannak csak
egyetlen címe lehet. Ha az adott ingatlannak több címe is van (saroktelek),
a címellenőrzési eljárás során vizsgálni kell, hogy az ingatlant ténylegesen
melyik közterület felől közelítik meg, vannak-e elkülönülten használt helyiségek és azokat hány fő használja lakóhelyként. Azon címek, melyek
jelenleg nem tekinthetők ténylegesnek, törlésre kerülnek. Ha a fentiek
figyelembe vételével továbbra is egynél több cím bizonyul ténylegesnek,
akkor a tulajdonos bevonásával külön eljárásra kerül sor.
Újdonság a külterületen fekvő tanyák elnevezése és címük KCR-ben
történő rögzítése. Elsősorban a tanyatulajdonosok elnevezésre irányuló
javaslata az irányadó. A javaslatot el kell fogadni, ha az elnevezés a tulajdonos vezetéknevének szerepeltetésére irányul, és a településen belül ugyanazzal a névvel nem szerepel másik tanya. Az érintett tanyák tulajdonosait hivatalunk a közeljövőben felhívja majd elnevezési javaslatuk megtételére. A javaslatok megtételekor szíveskedjenek figyelembe venni, hogy az
elnevezés csak akkor fogadható el, ha az az adott tanya pontos beazonosítását lehetővé teszi és az elnevezés nem sérti a közízlést, nem kelt megbotránkozást, nem félrevezető és a magyar nyelv helyesírási szabályainak is
megfelel. Ha a tanya elnevezésére a tulajdonos hivatalunk legalább kétszeri felhívására sem tesz javaslatot, vagy a javaslat a fenti szabályoknak nem

A KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkezniük a Magyarország területén található alábbi ingatlanoknak:
• beépítésre szánt területen fekvő teleknek,
• beépítésre szánt területen fekvő telken létesített épületnek,
• létesített épületen belül található lakásnak,
• létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles
pincének,
• beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek, ha azon épületet létesítettek,
• létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles
pince található,
• olyan, a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt területen fekvő
telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egységnek,
amelynek a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja.
A KCR az alábbi címelemeket tartalmazza:
- település neve
- postai irányítószám
- közterületnév
- közterületjelleg
- házszám
- ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt lépcsőház jele
- ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatóak önálló
rendeltetési egységek, az épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint jele,
és
- ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési
egység van, az önálló rendeltetési egység ajtajának, bejáratának megjelölése.
Cím akkor
• keletkezik, ha valamennyi címadatát bejegyezték a KCR-be
• szűnik meg, ha valamennyi címadatát törölték a KCR-ből
• módosul, ha valamely címeleme megváltozik.
A Központi Címregiszter kialakítása érdekében kérem a Tisztelt Lakosság
szíves megértését és együttműködését.

dr. Szűcs Attila
jegyző
Ügyfélfogadási rend
hétfő: 08:00-11:30, 13:00-18:00 óráig
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 08:00-11:30, 13:00-16:30 óráig
csütörtök: 13:00-16:30 óráig
péntek: 08:00-12:00 óráig

Tegyük szebbé együtt Mezőtúr tereit
A Mezőtúri Intézményellátó Kft. tavalyi év végén a lakosság segítségét
kérte abban, hogy a Városi Strandfürdőt virágokkal szebbé varázsolhassa.
Nagy örömünkre szolgált, hogy akkor milyen sokan ajánlották fel növényeiket a város számára.
Hasonló módon idén is szeretnénk felvirágoztatni városunk parkjait és
játszótereit, melyhez várjuk az Önök nagylelkű segítségét. Muskátlik, leanderek és egyéb virágok felajánlását várjuk a 0656/350-037-es telefonszámon.
Köszönjük közreműködését és segítségét városunk szebbé tételében.

Mezőtúri Intézményellátó Kft.
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Képzési lehetőség 25 év alatti fiataloknak!
A 25 év alatti nem dolgozó és nappali oktatásban nem
tanuló fiatalok számára
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (OKJ 31 521 03)
+ Minősített hegesztő (TÜV 135) képzés indul
Túrkevén.
A tanfolyam időtartama: 2015. október 05. - 2016. február 29.
Jelentkezés feltételei:
• nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség,
• 16 év betöltése,
• egészségügyi alkalmassági vizsgálat.
Tanfolyamhoz igényelhető támogatások:
• képzési költség 100%-a,
• keresetpótló juttatás,
• utazáshoz 100%-os útiköltség támogatás.
Képzés helyszíne: Túrkeve, József A. út 23.
(Ványai A. Gimnázium Informatikai és
Szakközépiskola)

Közlekedésgépészeti

Jelentkezés és további információk:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályán (volt Munkaügyi Kirendeltség 5400 Mezőtúr,
Rákóczi út 3.), valamint telefonon az 56/578-420 telefonszámon Sárkány
Zsolt (sarkanyzs@lab.hu)
ifjúsági tanácsadónál és Nyitrai Zsófia
(nyitraizs@lab.hu) szakmai megvalósítónál.

Amennyiben szeretnél piacképes szakmát szerezni,
jelentkezz!

Jelentkezzen Polgárőrnek!
A Mezőtúri Polgárőr Egyesület várja azon 18. életévét betöltött férfiak és nők jelentkezését, akik kedvet és elhivatottságot
éreznek a polgárőr munkához.
A jelentkezőkkel szemben támasztott elvárásaink:
• elhivatottság,
• jó problémamegoldó képesség,
• büntetlen előítélet,
• a járőrszolgálat iránt érdeklődőktől elvárás továbbá a megfelelő egészségügyi és fizikális alkalmasság.
Amit kínálunk:
• Hatóság által adott igazolvány
• Egységes formaruha viselet
• A lakosság szeretete, megbecsülése
• Egyesületünk munkája által tevékenyen hozzájárulhat városunk közbiztonságának, nyugalmának megóvásához
• A polgárőr hatósági jogkörrel, közhatalmi jogosítványokkal nem rendelkezik, de feladata ellátása során a közfeladatot ellátó személynek járó
védelem illeti meg!
Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.
Bővebb információ: 06/20-771-7131

2015. szeptember 11.
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Rendőrségi hírek
2015. Szeptember 7.
A Mezőtúri Rendőrkapitányság
eljárást indított magánlaksértés
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt Cs. Milán mezőtúri lakos ellen. A 22 éves férfi 2015.
szeptember 6-án 1 óra 45 perc körüli időben Mezőtúron megjelent egy
családi háznál, a kerítés kapuját

Köszönet!
Bár igaz hogy az augusztus 4-9
között megrendezett arTúr Fesztivál
és Túri Vásár már elmúlt, de a
köszönet szavait nem lehet elégszer
hallatni, ezért még egyszer köszönjük a rendezvénysorozat megrendezéséhez nyújtott támogatást:
Hermann Mezőtúr Kft, TÚRPIG
KFT., OTP Bank Nyrt., MongolAgrár Zrt, Városháza Gyógyszertár
Bt. LEDFAK Kft.,.ART Építészet
Kft., Mentész Zrt., TRIDO 2005 Kft.,
Dr. Vizdákné és Társa Bt., Ferrocor
Kft., HÓD 2000 Kft., Mezőtúr Város
Önkormányzata,
Mezőtúri
Intézményellátó és Ingatlankezelő
KN Kft., Mezőtúri Ipari Park Kft.
Mezőtúri
Városüzemeltetési
Kommunális Kft., Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal, Nemzeti
Kulturális Alap, Mezőtúr Városi
Polgárőr Egyesület, Zuppán Zoltán,
AIVAREX Kft., Mezőtúr – Tiszazugi
Vízgazdálkodási Társulás, Taköv-

Transz Kft., DP Grafik Kft., Defekt
Service Kft,. Agrohíd Kft., Újvárosi
Gyógyszertár, Procent Szolgáltató
Kft.,
Príma
Nyomda
és
Reklámstúdió Kft, Kunszentmárton
és Vidéke Takarékszövetkezet,
RAFI Hungária Kft, East Fest, Erőd
Klub
Mezőtúr,
Újvárosi
Hagyományőrzők Klubja
A rendezvénysorozatról készült
képgalériánkat megtekintheti a
www.muveszetinapok.hu, valamint
a turivasar.hu internetes oldalakon.
Köszönettel:
Mezőtúr Város Önkormányzata
nevében
Herceg Zsolt polgármester,
és a főszervező Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN Kft.
nevében
Bordács László ügyvezető.

berúgta és azt követően az udvarra
bement. A sértett észlelte a portáján
a ház falának támaszkodó idegent,
akit kérdőre vont. A férfi azt mondta, hogy a buszra vár. A rendőrök a
férfit elfogták, a Mezőtúri
Rendőrkapitányságra előállították
és gyanúsítottként kihallgatták.

Forrás: police.hu
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Virág Büfé a Közösségi
Házban
Nyitva tartás:
Hétfőtől Péntekig: 8-20 ó
Szombat: 9-13 ó
Vasárnap: zárva
(Illetve a rendezvényekhez
igazodva.)
Kaphatók:
melegszendvicsek, hamburgerek,
bermudák, saláták, hot-dogok,
wimpy, üdítők, édességek,
kávék, capuccinók!
Erzsébet utalványt elfogadunk!
Rendelés: hétfőtől péntekig 14-19
óráig
Telefon: 06/20 256-5015
Várunk minden régi és új vendéget,
kedves kiszolgálással, kulturált
környezetben!

ELHUNYTAK
Pályi Lajos élt 63 évet,
Csikós Ferenc élt 65 évet,
Horváth Sándorné Oláh Julianna
élt 88 évet,
Török Imréné Ádám Róza élt 91 évet,
Takács Lajos élt 76 évet,
Pályi Zsigmondné Bank Ilona
élt 92 évet,
Szigethy József élt 91 évet,

Nyugodjanak békében.
ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Szeptember 11 - szeptember 17-ig
Újvárosi Gyógyszertár
Mezőtúr, VII. út 13.
Tel.: 350-111
Szeptember 18-24-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy.út 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Szeptember 12-13-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. út 9.
Tel.: 352-265, 06/30-977-0936
Szeptember 19-20-án
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget út .
Tel.: 06/20-975-1073

2014. január 1-jén gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!

Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8-10 és 16-18 óráig,
hétköznapokon 17-19 óráig tart nyitva a mindenkori ügyeletes gyógyszertár.
Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezőtúri Közművelődési és Sport
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Főzőverseny
2015. október 11.
az Ősz-ülő program keretein belül
Mezőtúr, Szabadság tér- Sétáló utca
Várjuk baráti- munkahelyi-civil közösségek jelentkezését!
A főzés kellékeiről mindenki maga gondoskodik!
Nevezési díj: NINCS!
Nevezni bármilyen étellel lehet.
Az ételek leadási határideje: 12:00
Nevezésenkénti mennyiségkorlát NINCS!
Jelentkezni: a Közösségi Ház titkárságán személyesen, vagy telefonon: 06/56-350-075, 06/20-243-5808, illetve a verseny napján.
A nap folyamán egész napos színpadi programokkal, kirakodóvásárral várjuk a kilátogatókat.
Szeretettel várnak mindenkit a szervezők:
a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.

www.muveszetinapok.hu
www.turivasar.hu
www.mkskft.hu
www.mezoturesvideke.hu

Lapzárta: 2015. szeptember 16. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

