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Termálkút épül Balástyán 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív program tá-
mogatásával  termálenergetikai beruházást valósít meg 
a Balástya Községi Önkormányzat.

2. oldal

Helyiadót és gépjárműadót fizető lakosság figyelmébe!

Az önkormányzat tájékoztatja az adófizető balástyai la-
kosságot, hogy második félévi gépjármű- és helyi ipar-
űzési adó befizetési határideje: szeptember 16. 

3. oldal

Lomtalanítás lesz szeptember 10-én

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoz-
tatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy Balástya belterületén szep-
tember 10-én lomtalanítás lesz.

3. oldal

Megkezdődött a piaccsarnok 
építése

XX. Balástyai Falunapok
Zöldség- és Virágfesztivál 

Piaccsarnok épül Balástyán a Terület- és Településfejlesztési  
Operatív program keretében a helyi infrastruktúra fejlesztésé-
hez nyújtott beruházási támogatással. 

Bővebben a 3. oldalon

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS – 2019
Polgármester- és képviselő-jelöltek figyelmébe!
A Balástyai Újság következő, októberi lapszámában minden pol-
gármester-jelöltnek fényképpel, teljes oldalban, szóközökkel együtt 
5713 betűkarakter terjedelemben lehetősége van bemutatkozni, és 
a feladattal kapcsolatos elképzeléseit közzé tenni. A képviselő-je-
lölteknek szintén lehetősége van afényképes bemutatkozásra céljai 
megjelölésével, negyed oldalban, amely szóközökkel együtt 1174 
betűkarakter.
Lapzárta a 2019. október 13-án tartandó szavazás előtt, a jelö-
lőívek leadásának utolsó napján, szeptember 13-án 16.00 óra-
kor lesz. A bemutatkozó írásokat és a fotókat a mediairoda@invitel.
hu címre várjuk.
Az önkormányzati választással kapcsolatos tájékoztató a 3., 4. 
és 5. oldalon olvasható.

Szeptember 13., péntek
16.00  Fesztiválfutás 
17.00  A XX. Balástyai Falunapok, Zöldség- és Virágfesztivál  

 megnyitója 
 Beszédet mond Ujvári László polgármester és Farkas Sán-

dor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, minisz-
terhelyettes, országgyűlési képviselő.

 Ünnepi képviselő-testületi ülés
19.00  Élő koncert: Kovács Kati
21.00 Berkes Dáridó a sátorban

Szeptember 14., szombat 
  8.00  A főzőverseny kezdete 
  9.00  Technikai járművek kiállítása a Vadásztanya vendéglő par- 

 kolójában
10.00  Helyi fellépők műsora
10.00-14.00 Véradás a Tanodában 
10.00  Tűzoltó kvíz a balástyai önkéntesek sátránál értékes nyere-      

    ményekért
10.00  A könyvtár szakköreinek bemutatkozása
11.00  Néptánckavalkád
13.30  Testvértelepülések műsora 
14.00  Fogatos szüreti felvonulás Balástya utcáin 
14.30  A főzőverseny eredményhirdetése
16.00  Sztárvendég: Janicsák Veca
17.00  Sztárvendég: Derzsi György és a GProjekt Band
18.30  Tombola
19.00  Aradi Varga Show
21.00  Sztárvendég: Lagzi Lajcsi
23.00  Szüreti mulatság Csányi Attilával és zenekarával

A falunapi kiállítás megtekinthető a sportcsarnokban pénteken 
15.00-20.30 óráig, szombaton 9.00-20.30 óráig, vasárnap 9.00-
17.00 óráig.
A Balástya Községi Önkormányzat a rendezvényre szeretettel 

várja Önt és kedves családját!

Szeptember 8., vasárnap
9.00-16.00 Balástyai Virágkupa regionális díjugrató verseny a Zrí-
nyi utcai lovaspályán
Aranypatkó csapatverseny döntő, Csongrád megyei díjugrató  

bajnokság minősítő forduló 90-120 cm-es akadály magasságokban
Szeptember 15., vasárnap 
9.00 órától Berente Sándor szabadidős ügyességi-, díjugrató- és 
díjlovas versenysorozat minősítő fordulója

Szeptemberi lovas programok Balástyán, a Zrínyi utcai lovaspályán
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Tea Glóriával a 6-os csaTornán
Június 25-én Balástya őszi 

fesztiváljairól beszélgettünk 
Geszty Glória, a Tea Glóriával, 
Szép magyar települések című 
műsorában Juhász Jenő alpol-
gármesterrel.

A műsor felvétele itt látha-
tó: https://www.youtube.com/
watch?v=MU- SmnxM4T0&fb
clid=IwAR1JsoA0NU4vavfSn
5dP9e7qW5F1JQlSTKCsfpuS
ZF_fAG3CJyZuwYU1vDo

Új burkolaT készülT a művelődési 
ház irodáiban

A Balástya Községi Önkor-
mányzat közművelődési érde-
keltségnövelő támogatást nyert 
2018-ban a művelődési ház 
irodái burkolat felújításához, 
amellyel két iroda laminált 
padló burkolatot, a teakony-
ha pedig burkolólap felületet 
kapott. A támogatás 134.000 
Ft, amihez az önkormányzat 
250.000 Ft önrészt biztosított. 
A felújítás 2019. júliusában 
valósult meg, a kivitelező a 
balástyai Répás Krisztián Jó-
zsef volt.

ipari alpinisTák renoválTák a 
TemplomTornyoT

Májusban a római katolikus 
templom tornyáról, az óra mel-
letti részről leomlott a vakolat 
egy darabja, mert a lemezborí-
tás illesztéseinél beázott a fal.

A Szeged-Csanádi Egy-
házmegye ipari alpinistákkal 
végeztette el az épület renbe 
hozatalát. Kijavították a vako-
latot, majd a festés és a vörös-
rézlemez borítás következett, 
amelyet úgy igazítottak a he-
lyére, hogy a további beázást 
megakadályozza. A munkások-
nak a Balástya Községi Önkor-
mányzat biztosította a szállást. 

beadoTT pályázaTok
Újabb fejlesztési lehetőségek-

hez jutott településünk az öt-
ezer lélekszám alatti települések 
plusz támogatásának segítségé-
vel, a Magyar Falu Programmal. 
Két nyertes pályázatunk van. Az 
egyikkel a művelődési ház hőszi-
getelt nyílászáró cseréje valósul 
majd meg, a másik dr. Györe Fe-
renc orvosi rendelőjének a külső 
hőszigetelése. Az épület tetőcse-
réjét is szerettük volna megolda-
ni, de ebbe a pályázatba nem fért 
bele, mert csökkentett összegű 
támogatást kaptunk, viszont így 
is a legfontosabb munkákat el 
tudjuk végezni. A Magyar Falu 
Programban van óvodák fej-
lesztésére, korszerűsítésére kiírt 
pályázat is. A meglévő óvodánk 
tetőterében szeretnénk cso-
portszobát kialakítani, továbbá 
eszközök vásárlására lesz lehe-
tőség a beadott pályázatunkkal. 
Ugyanebben megoldhatóvá vá-
lik a korábban lebontott és ide-
iglenesen helyreállított óvodai 
kerítés újraépítése. Ez a pályázat 
jelenleg bírálati szakaszban van. 
Amennyiben nem kapunk támo-
gatást, a korábbi ígéretem szerint 
önkormányzati költségvetésből 
még az idén megépítjük a kerí-
tést. Nyertes pályázat esetén a 
szükséges államigazgatási eljá-
rás miatt a kerítésépítés áthúzód-
hat a következő évre.
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Az elmúlt hónap legfontosabb hírei 
Ujvári László polgármestertől

Ujvári László polgármester 
és Juhász Jenő alpolgár-
mester a 6-os csatorna 
műsorában

A Balástyai Falunapok, Zöld-
ség- és Virágfesztivál alkalmával 
kiállítás keretében szeretnénk be-
mutatni a régi balástyai paraszti 
élethez tartozó borkészítést. Eh-
hez tisztelettel kérjük felajánlá-
saikat: a borkészítés és a boros 
kamra vagy pince tárgyait és hor-
dókat, gazdálkodási eszközöket. 
A rendezvény zárását követően a 
felajánlott tárgyakat mindenkinek 
visszajuttatjuk. 

Előzetes egyeztetés a polgár-
mesteri hivatalban Farkas Aran-
kánál. Telefon: 06 (30) 551-5876, 
62/278-222. 

A korábbi évekhez hasonlóan 
most is szeretettel várjuk a kiál-
lításhoz a zöldség, gyümölcs és 
virág felajánlásaikat. Előzetes 
egyeztetés Halászné Ács Évánál: 
06 (30) 338-0162.

Akinek van fotója az első né-
hány kiállításról, kérjük, hogy 
a művelődési házba vigye el 
szkenneléshez. Szintén a művelő-
dési házban várjuk a traktorkiállí-
táshoz a régi traktorok tulajdono-
sainak jelentkezését személyesen, 
vagy a 62/255-529-es telefonszá-
mon vagy a balastya@balastya.hu 
e-mail címen.

A Falunapok kiállításához 
felajánlásokat várunk!

Termálkút épül Balástyán
A Terület- és Településfejlesztési Operatív program 

keretében a TOP-3.2.2-15-CS1-2016-00002 azono-
sító számú "Balástya helyi, megújuló geotermális 
energiájának kiaknázása a független és fenntartha-
tó hosszútávú energiaellátás jegyében" elnevezésű 
pályázat 246,5 millió forint  támogatásával  termál-
energetikai beruházást valósít meg a Balástya Köz-
ségi Önkormányzat. 
A termelőkút helye, Balástya 7,1 hrsz., a rendez-

vénytér területén. A kút mélysége 1700 méter.
A geotermális kút fúrása, majd a fővezeték kiépíté-

se önkormányzati tulajdonú épületek hőenergiával 
történő ellátását biztosítja. 2019. augusztus 16-án a 
Balástya Községi Önkormányzat a munkaterületet 
átadta a kivitelezőnek, és a bontás nélküli út alatti 
átvezetésekkel megkezdődött a beruházás.
Kivitelező: AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-

energetikai Kft.  
Műszaki ellenőrzés: Integrated Engineering 

Solutions Szolgáltató Kft.

„A Csongrád megyébe/településünkre érkező 
TOP projektek tervezésében, előkészítésében és 
lebonyolításában közreműködő partnerünk volt a 
Csongrád Megyei Önkormányzat és Hivatala.” 
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Megkezdődött 
a piaccsarnok építése 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív program 

keretében a helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyúj-
tott beruházási támogatással piaccsarnok épül Ba-
lástyán. Július 18-án  az épület kitűzésével, majd az 
alapozási munkálatokkal elkezdődött a beruházás.

A TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00001 azonosító szá-
mú "Piaci infrastruktúra kiépítése a helyi termelők 
termékeinek priorizációja érdekében, Balástya" 
című projekt 55 939 998 forint támogatással való-
sul meg az Európai Strukturális és Beruházási Ala-
pok és hazai központi költségvetés előirányzatából, 
vissza nem térítendő támogatás formájában történő 
finanszírozással. 

Kivitelező: Sári Architect Kft.
Műszaki ellenőr: Gombkötő Lajos

„A Csongrád megyébe/településünkre érkező TOP 
projektek tervezésében, előkészítésében és lebo-
nyolításában közreműködő partnerünk volt a Csong-
rád Megyei Önkormányzat és Hivatala.” 

A helyi önkormányzati képvi-
selők és polgármester, valamint 
a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők 2019. október 13-i 
választásával kapcsolatban, a 
polgármester- és települési kép-
viselők jelöléséhez kapcsolódóan

ÉRTESÍTJÜK VÁLASZTÓ-
POLGÁRAINKAT, HOGY A 
NÉVJEGYZÉK ADATAI SZE-
RINT BALÁSTYA KÖZSÉG-
BEN A VÁLASZTÓPOLGÁ-
ROK SZÁMA 2019. augusztus 
7-én, 2880 fő.

Ennek értelmében
- polgármester-jelölt az, aki a 

választópolgárok 3 %-ától aján-

lást kap: ez 87 érvényes ajánlás,
- képviselő-jelölt az, aki a vá-

lasztópolgárok 1%-ától ajánlást 
kap: ez 29 érvényes ajánlás.

A NEMEZETISÉGI NÉV-
JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ 
VÁLASZTÓPOLGÁROK SZÁ-
MA 0 fő.

A 1128/2014. NVB határo-
zatban foglaltak szerint, a 2011. 
évi népszámlás adatai alapján 
nyilvántartott nemzetiség 119 fő, 
megválasztható képviselők szá-
ma 3 fő, szükséges ajánlás 5.

   
Dr. Szabó Gabriella jegyző,

Helyi Választási Irodavezető

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY

A KSE BALÁSTYA MEGYEI II. OSZTÁLYÚ 
CSAPATÁNAK SZEPTEMBERI MÉRKŐZÉSEI

Helyiadót és gépjárműadót fizető 
lakosság figyelmébe!

Tájékoztatom az adófizető 
balástyai lakosságot, hogy a 
második félévi gépjármű- és 
helyi iparűzési adó befizetési 
határideje: szeptember 16.

Felhívom a tisztelt adózók fi-
gyelmét, hogy 2018. január 1. 
napjától az elektronikus ügyin-
tézés és a bizalmi szolgáltatá-
sok általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény (a 
továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. 
pontja szerinti gazdálkodó szer-
vezetnek minősülő adózó (ide 
tartozik az egyéni vállalkozó 
is) az Eüsztv-ben meghatározott 
módon, azaz elektronikus úton 
köteles kapcsolatot tartani az 
önkormányzati adóhatósággal. 
Ez a gyakorlatban annyit jelent, 

hogy cégekkel cégkapun, egyéni 
vállalkozókkal ügyfélkapun ke-
resztül kell történnie a kapcsolat 
tartásnak postai út mellőzésével.

Elektronikus ügyintézés adta 
lehetőségnek köszönhetően ön-
kormányzati hivatali portálon, 
vagy Balástya község honlapján 
elektronikus ügyintézés menü-
ponton keresztül az ügyfélkapu-
val rendelkező adózó bármikor 
megtekintheti aktuális adófolyó-
számlája egyenlegét.

Kérdés, kérés esetén ügyfélfo-
gadási időben továbbra is állok 
szíves rendelkezésükre.

Dr. Szabó Gabriella jegyző 
megbízásából: 

Horváth-Zsikóné Kiri Mária 
adóigazgatási ügyintéző

Lomtalanítás lesz szeptember 10-én
A Szegedi Hulladékgazdál-

kodási Nonprofit Kft. tájékoz-
tatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy 
Balástya belterületén szep-
tember 10-én lomtalanítás 
lesz, és reggel 6 óráig helyez-
zék ki a lomokat az ingatlana-
ik elé.

Figyelem! A lomtalanítás al-
kalmával az alábbi felsorolt 
hulladékfajtákat társaságunk 
NEM szállítja el:
• veszélyes hulladék, gumiab-

roncs,

• elektromos, elektronikai ké-
szülék,

• nem emberi fogyasztásra 
szánt állati eredetű mellék-
termék és hulladék, valamint 
az elhalt állatok tetemei,

• mezőgazdasági és ipari hul-
ladék,

• építési, bontási hulladék,
• hulladékká vált gépjárművek, 

valamint azok alkatrészei,
• a rendszeres hulladékszállí-

tás körébe tartozó háztartási 
hulladék és zöldhulladék.

A BALÁSTYAI HULLADÉKUDVAR 
NYITVA TARTÁSA
Kedd, csütörtök, péntek, szombat 8.00-16.00 óráig
hétfő, szerda, vasárnap és ünnepnapokon ZÁRVA  
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS – 2019
Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági el-

nöke 2019. október 13. napjára 
tűzte ki a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 
2019. évi választását. Ezzel 
kapcsolatban néhány tudnivaló-
ra hívom fel a Tisztelt Választó-
polgárok figyelmét.

Választási bizottságok
A szavazatszámláló bizott-

ságok (szszb) tagjai még az 
országgyűlési képviselő-vá-
lasztások előtt megválasztás-
ra kerültek. A helyi választási 
bizottság (hvb) három tagját 
és legalább két póttagot a kép-
viselő-testület legkésőbb 2019. 
szeptember 1-jén 16.00 óráig 
választotta meg.

A választási bizottság (hvb és 
szszb) megbízott tagját legké-
sőbb 2019. október 4-én 16.00 
óráig lehet bejelenteni a helyi 
választási irodánál. 

Névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki leg-

később 2019. augusztus 7-én 
a szavazóköri névjegyzékben 
szerepel, a Nemzeti Választási 
Iroda értesítő megküldésével 
tájékoztatja a szavazóköri név-
jegyzékbe vételéről. Az értesítőt 
a választópolgár értesítési címé-
re, ennek hiányában lakcímé-
re 2019. augusztus 23-ig kell 
megküldeni. 

A helyi választási iroda érte-
sítő átadásával vagy megküldé-
sével tájékoztatja a szavazóköri 
névjegyzékbe történt felvéte-
léről azt a választópolgárt, aki 
2019. augusztus 7-ét követően 
kerül a település szavazóköri 
névjegyzékébe. 

Választójog
Minden nagykorú magyar ál-

lampolgárnak joga van ahhoz, 
hogy a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 
választásán választó és választ-
ható legyen.

Az Európai Unió más tagálla-
mának magyarországi lakóhely-
lyel rendelkező nagykorú ál-
lampolgárának joga van, hogy a 
helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választásán 
választó és választható legyen.

Magyarországon menekült-
ként, bevándoroltként vagy le-
telepedettként elismert minden 
nagykorú személynek joga van 
ahhoz, hogy a helyi önkormány-
zati képviselők és polgármeste-
rek választásán választó legyen.

Nem rendelkezik választó-
joggal az, akit bűncselekmény 
elkövetése vagy belátási képes-
ségének korlátozottsága miatt a 
bíróság a választójogból kizárt. 
Nem választható az Európai 
Unió más tagállamának magyar-
országi lakóhellyel rendelkező 
állampolgára, ha az állampol-
gársága szerinti állam jogszabá-
lya, bírósági vagy hatósági dön-
tése alapján hazájában kizárták 
e jog gyakorlásából.

(Magyarország Alaptörvénye 
XXIII. cikk (1)-(6) bekezdés)

A helyi önkormányzati képvi-
selők és polgármesterek válasz-
tásán

• a választópolgár lakóhelyén 
vagy – ha legkésőbb 2019. jú-
nius 26-án tartózkodási helyet is 
létesített – bejelentett tartózko-
dási helyén választhat,

• a választópolgár bármely vá-
lasztókerületben választható,

• nem választható, aki jogerős 
ítélet alapján szabadságvesztés 
büntetését vagy büntetőeljárás-
ban elrendelt intézeti kényszer-
gyógykezelését tölti.

(a helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek vá-
lasztásáról szóló 2010. évi L. 
törvény (a továbbiakban: Övjt.) 
1. § (2)-(3) bekezdés)

Átjelentkezés
Az átjelentkezésre irányuló 

kérelmet az a választópolgár 
nyújthatja be, aki 2019. júni-
us 26-án és az átjelentkezésre 

irányuló kérelme elbírálásakor 
ugyanazon tartózkodási hellyel 
rendelkezett és tartózkodási he-
lyének érvényessége legalább 
2019. október 13-ig tart.

 Az átjelentkezésre irányuló 
kérelemnek legkésőbb 2019. 
október 9-én 16.00 óráig kell 
megérkeznie a helyi választási 
irodához.

 Az átjelentkező állampolgár 
levélben történő vagy elektro-
nikus azonosítás nélküli elekt-
ronikus benyújtás esetén legké-
sőbb 2019. október 9-én 16.00 
óráig, míg a személyes vagy 
elektronikus azonosítást követő 
elektronikus benyújtás esetén 
legkésőbb 2019. október 11-én 
16.00 óráig visszavonhatja átje-
lentkezési kérelmét.

A fentiek értelmében tehát 
csak az jelentkezhet át a vá-
lasztás napjára, aki tartózkodási 
helyet létesített a fenti időbeli 
korlátok figyelembe vételével. 
Szavazni csak a tartózkodási 
helye szerinti képviselő- és pol-
gármesterjelöltekre lehet, tehát 
nem érvényesül az országgyű-
lési választásokon alkalmazott 
szabály, miszerint az átjelentke-
ző polgár a bejelentett (hétköz-
napi értelemben: állandó) lakó-
helye szerinti választókerületi 
képviselőjelöltre szavaz.

 Mozgóurna
Nincs változás a mozgóurna 

igénylésében. Csak az a válasz-
tópolgár kérhet mozgóurnát, aki 
azért nem tud elmenni a szava-
zóhelyiségbe, mert egészségi 
állapota vagy fogyatékossága, 
illetve fogva tartása miatt gátolt 
a mozgásában. Egyéb indokok 
(pl.: munkavégzési kötelezett-
ség teljesítése) alapján nincs le-
hetőség mozgóurna igénylésére.

A választópolgár mozgóurna 
iránti kérelmet a helyi válasz-
tási irodához levélben vagy 
elektronikus azonosítás nélkül 
elektronikus úton legkésőbb 
2019. október 9-én 16.00 óráig, 

míg személyesen vagy elekt-
ronikus azonosítással elekt-
ronikus úton 2019. október 
11-én 16.00 óráig, vagy 2019. 
október 11-én 16.00 órát köve-
tően elektronikus azonosítással 
elektronikus úton 2019. október 
13-án 12.00 óráig; az illetékes 
szavazatszámláló bizottsághoz 
meghatalmazott útján vagy 
meghatalmazással nem ren-
delkező személy általi kézbesí-
tésével 2019. október 13-án leg-
később 12.00 óráig nyújthat be. 

Fogyatékossággal élő válasz-
tópolgárok segítése: (központi 
névjegyzéket érintő kérelem)

A fogyatékossággal élő vá-
lasztópolgár a következő segít-
séget igényelheti választójogá-
nak gyakorlása érdekében:

• Braille-írással készült értesítő 
megküldése,

• könnyített formában megírt 
tájékoztató anyag megküldése,

• Braille-írással ellátott szava-
zósablon alkalmazása a szava-
zóhelyiségben és a mozgóurnás 
szavazás során,

• akadálymentes szavazóhelyi-
ség alkalmazása. (Ve. 88. §)

A helyi választási iroda terüle-
tén a szavazóhelyiségek mind-
egyike akadálymentes.

A magyarországi lakcímmel 
rendelkező választópolgár a 
központi névjegyzékkel kapcso-
latos kérelmet,

• személyesen a lakóhelye 
vagy tartózkodási helye szerinti 
helyi választási irodához vagy

• levélben, ügyfélkapun vagy a 
választások hivatalos honlapján 
keresztül a lakcíme szerinti vá-
lasztási irodához nyújthatja be.

(Ve. 91. § (1) bekezdés)
Szavazóköri, valamint köz-

ponti névjegyzéket érintő 
kérelem a Nemzeti Válasz-
tási Iroda www.valasztas.hu 
hivatalos honlapján online 
benyújtható vagy postai úton 
történő beküldés esetén: a He-
lyi Választási Iroda postacíme: 
6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
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A helyi önkormányzati képvi-
selők és polgármesterek válasz-
tásán külképviseleti választási 
iroda nem működik. (Ve. 304. §)

Felhívjuk a választópolgárok 
figyelmét, hogy a fent leírtak 
alapján a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 
választásán, az országgyűlési és 
az európai parlamenti választá-
soktól eltérően:

• csak magyarországi lakóhely-
lyel rendelkező választópolgá-
rok szavazhatnak,

• átjelentkezés iránti kérelmet 
az a választópolgár nyújthat 
be, akinek a választás kitűzését 
megelőzően legalább harminc 
nappal létesített tartózkodási he-
lyének érvényessége legalább a 
szavazás napjáig tart,

• külképviseleten történő sza-
vazásra nincs lehetőség.

Jelölő szervezet bejelentése 
Jelölő szervezet a választás 

kitűzésekor a civil szervezetek 
bírósági nyilvántartásában jog-
erősen szereplő párt, valamint 
egyesület, a szakszervezet kivé-
telével, ha a választási bizottság 
a jelölő szervezetek nyilvántar-
tásába felvette. (A választási el-
járásról szóló 2013. évi XXXVI. 
tv. (a továbbiakban: Ve.) 3. § 3. 
pontja.)

Azt a szervezetet, amely je-
löltet vagy listát kíván állítani, 
a választás kitűzését követően 
jelölő szervezetként be kell je-
lenteni a Nemzeti Választási 
Bizottságnál. A jelölő szerve-
zetet a képviseletére jogosult 
személy jelentheti be. A nemze-
tiségi szervezet bejelentésekor a 
szervezetnek nyilatkoznia kell, 
hogy megfelel a nemzetiségi 
szervezettel szemben a nemzeti-
ségek jogairól szóló törvényben 
támasztott követelményeknek. 
(Ve. 119. §, 307/D. §)

Jelölt- és listaállítás
A választási iroda az igény-

lését követően haladéktalanul, 
legkorábban 2019. augusztus 
24-étől adja át az igénylő vagy 
jelöltként indulni szándékozó 

választópolgár részére az általa 
igényelt mennyiségű ajánlóívet.

 Az egyéni listás és a polgár-
mesterjelölt állításához szük-
séges ajánlások számát a helyi 
választási iroda vezetője a köz-
ponti névjegyzék 2019. augusz-
tus 7-i adatok alapján állapítot-
ta meg 2019. augusztus 8-án.  
A szükséges ajánlások számának 
megállapításakor a választópol-
gárok számát kell megállapítani, 
erről egy külön határozatban 
szerezhetnek tudomást a Tisztelt 
Választópolgárok. 

A 3/2019. (VIII. 08.) HVI ha-
tározat alapján képviselői jelö-
léshez 29, míg a polgármesteri 
jelöléshez 87 ajánlás lesz szük-
séges. (A határozat a www.
balastya.hu /önkormányzat/
választás oldalon megtekint-
hető.)

 Az egyéni listás és az egyé-
ni választókerületi jelöltet, a 
polgármesterjelöltet legké-
sőbb 2019. szeptember 9-én 
16.00 óráig kell bejelenteni. 

 A jelölő szervezet a listát, illet-
ve a listán szereplő jelölt jelölését 
legkésőbb 2019. szeptember 10-
én 16.00 óráig vonhatja vissza. 

A jelöltnek a 2019. október 
12-én 16.00 órát megelőző le-
mondása alkalmas joghatás ki-
váltására. 

A független jelöltként indulni 
szándékozó választópolgár, illet-
ve a jelöltet állítani szándékozó 
jelölő szervezet a rendelkezé-
sére bocsátott összes ajánló-
ívet köteles átadni a választási 
irodának a jelölt bejelentésére 
rendelkezésre álló határidő-
ben. E kötelezettség elmulasztá-
sa esetén a jelölt nyilvántartásba 
vételére illetékes választási bi-
zottság hivatalból eljárva bír-
ságot szab ki. A bírság összege 
minden be nem nyújtott aján-
lóív után ezer forint. 

Nem szabható ki bírság az 
egyéni listás, egyéni választóke-
rületi jelölti, polgármesterjelölti, 
főpolgármester-jelölti, legké-
sőbb 2019. szeptember 10-én 
16.00 óráig benyújtott, ajánlást 
nem tartalmazó ajánlóív után. 

 A választási bizottság a bírság 
kiszabásáról legkésőbb 2019. 
szeptember 17-én dönt.  

 Az ajánlás 
Az a választópolgár ajánlhat 

jelöltet, aki a választáson a vá-
lasztókerületben választójoggal 
rendelkezik.

Az ajánlóívre rá kell vezetni 
az ajánlást adó választópolgár 
nevét, személyi azonosítóját, 
magyarországi lakcímét, vala-
mint az anyja nevét. Az aján-
lóívet az ajánló választópolgár 
saját kezűleg aláírja. 

Egy választópolgár több je-
löltet is ajánlhat!

Egy választópolgár egy je-
löltet csak egy ajánlással tá-
mogathat, a további ajánlásai 
érvénytelenek.

Az ajánlás nem vonható visz-
sza.

Az ajánlóíven az ajánlást gyűj-
tő személy feltünteti nevét és 
aláírását.

Ajánlást a polgárok zaklatása 
nélkül a jelölő szervezet képvi-
selője vagy a jelöltként indulni 
szándékozó választópolgár, il-
letve annak képviselője bárhol 
gyűjthet.

Nem gyűjthető ajánlás:
• az ajánlást gyűjtő és az aján-

ló munkahelyén munkaidejében 
vagy munkaviszonyból, illetve 
munkavégzésre irányuló más 
jogviszonyból fakadó munka-
végzési kötelezettsége teljesíté-
se közben,

• a Magyar Honvédségnél és a 
központi államigazgatási szer-
veknél szolgálati viszonyban 
levő személytől a szolgálati he-
lyén vagy szolgálati feladatának 
teljesítése közben,

• tömegközlekedési eszközön,
• állami, helyi és nemzetiségi 

önkormányzati szervek hivatali 
helyiségében,

• felsőoktatási és köznevelési 
intézményben,

• egészségügyi szolgáltató he-
lyiségében.

Az ajánlásért az ajánlást adó 
választópolgár részére előnyt 
adni vagy ígérni tilos. Az aján-

lást adó választópolgár az aján-
lásért nem kérhet előnyt, illetve 
nem fogadhat el előnyt vagy an-
nak ígéretét.

Érvénytelen az az ajánlás, 
amelyet az ajánlási szabályok 
megsértésével gyűjtöttek.

Egyéni listás, illetve egyéni 
választókerületi képviselője-
lölt az, akit az adott választó-
kerület választópolgárainak leg-
alább 1%-a jelöltnek állított. 
Polgármesterjelölt az, akit a te-
lepülés választópolgárainak leg-
alább 3%-a jelöltnek állított.

A választási kampány
A kampányidőszak 2019. au-

gusztus 24-től 2019. október 13-
án 19.00 óráig tart.  

A szavazóhelyiségben, a sza-
vazóhelyiséget magában foglaló 
épületben, a szavazóhelyiséget 
magában foglaló épületnek a 
szavazóhelyiség megközelítését 
szolgáló bejáratától számított 
150 méteres távolságon belül – 
közterületen – választási kam-
pánytevékenység 2019. október 
13-án nem folytatható. Ezen a 
területen kívül az e területen 
belül tartózkodó választópolgár 
választói akaratának befolyáso-
lására alkalmas módon sem foly-
tatható kampánytevékenység, 

2019. október 13-án választási 
gyűlés nem tartható.

 2019. október 13-án politikai 
reklámot nem lehet közzétenni.

  A közvélemény-kutatást vég-
ző személy abba az épületbe, 
amelyben a szavazóhelyiség 
van, 2019. október 13-án nem 
léphet be. Az épületből kilépők 
megkérdezésével készített köz-
vélemény-kutatás eredményét 
(exit poll) csak 2019. október 
13-án 19.00 óra után szabad 
nyilvánosságra hozni.  

A plakátot az, aki elhelyezte 
vagy akinek érdekében elhe-
lyezték, 2019. november 12-én 
16.00 óráig köteles eltávolítani. 

 Szavazás
A szavazás 6.00 órától 19.00 

óráig tart. 
Szavazókörök száma: 4.
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MŰANYAG HULLADÉKÁT
 INGYEN, 

BÉRMENTVE ELSZÁLLÍTJUK,
AMELY TARTALMAZHAT:

agro sátorfóliát, talajtakaró fóliát, csepeg-
tető szalagot, belső és csomagoló fóliát, 

műanyag ládát, vödröt, cserepet. A szállítást 
megoldjuk, kis és nagytételben egyaránt.

Forduljon hozzánk bizalommal!
Telefon: 06 (30) 879-9305

Szántóverseny Balástyán
Szeptember 28-án, szombaton szántóversenyt 

rendez a Balástya Községi Önkormányzat.  
Nevezések leadása és ebédjegyek igénylése  a 
művelődési ház irodájában: 62/255-529. 
További részletekről érdeklődni lehet: 
Berta József, 06 (30) 226-9638

SPORTHÍREK
Nehéz helyzetben a felnőtt csapat

Hiába készült javítani tavalyi 
5. helyezésén a Községi Sport-
kör Balástya Egyesület felnőtt 
csapata, az idei megyekettes 
bajnokság az elmúlt idők leg-
erősebb pontvadászatának 
ígérkezik, így a tavalyi pozíció 
megismétlése is komoly ered-
mény lenne.  A balástyai sport-
kör július elején adta be neve-
zését a 2019/2020-as labdarúgó 
idényre. Tavaly az U17-es fiú 
csapattal bővült a benevezett 
korosztályok listája, idén a női 
U19-es lesz az új vállalás. Így 
már a négy Bozsik-programban 
részt vevő csapat mellett U14-
es, U17-es és U19 fiú, U19-es 
lány és férfi, női felnőtt csapata 
is van az egyesületnek. 

A felnőtt csapathoz érkezett 
Mezei Edvin, aki NB III-as fel-
nőtt mérkőzéseken is játszott, 
és további új játékosok az FK 
Szeged csapatával tavaly még 
a megyeegyben játszó Varga 
Roland és a Szent Mihály FC 
utánpótlásából Könczöl Kristóf. 
A Szeged 2011 utánpótlását ko-
rábban megjáró Szerencse Ákos 
és Prcic Krisztián nemzetközi 
átigazolási ügyének lebonyo-
lítása után pályára léphetnek 
balástyai színekben. 

Vincze János Kecskésen, 
Gajdacsi Mátyás Tiszaszigeten 
folytatja a labdarúgást. 

Fodor Tamás

Ujvári László 
polgármester

A SZANKA SZERVIZ ÉS AUTÓSBOLT
telefonszáma megváltozott!
Új szám: 06 (30) 538-7850

                Szerviz                          Üzlet
Nyitva: H-P: 7.00-17.00             H-P: 8.00-16.30
Balástya, Széchenyi u. 32. • Telefon/fax: 62/278-201
E-mail: szankadori@gmail.com

• 001. szavazókör – szavazó-
helyiség címe: 6764 Balástya, 
Széchenyi utca 15. (Művelődési 
ház), mozgáskorlátozottak foga-
dására alkalmas.

• 002. szavazókör – szavazóhe-
lyiség címe: 6764 Balástya, Rá-
kóczi utca 34. (Falusi Tanoda), 
mozgáskorlátozottak fogadására 
alkalmas.

• 003. szavazókör – szavazó-
helyiség címe: 6764 Balástya, 
Széchenyi utca 15. (Művelődési 
ház 1. sz. épület), mozgáskorlá-
tozottak fogadására alkalmas.

• 004. szavazókör – szavazó-
helyiség címe: 6764 Balástya, 
Rákóczi utca 33. (Teleház), 
mozgáskorlátozottak fogadására 
alkalmas.

• kijelölt szavazókör: 001. sza-
vazókör, szavazóhelyiség címe: 
6764 Balástya, Széchenyi utca 
15. (Művelődési ház).

A helyi választási bizottság 
tagjai

Tagok: Batancs Tiborné, Gera 
Ágnes, Bárkányi József

Póttagok: Stiebel Mária, Szabó 
Lajos Szilveszterné   

Részletes tájékoztatásért for-
duljon a polgármesteri hivatal-
ban működő helyi választási 
irodához, vagy látogassa meg a 
www.valasztas.hu weboldalt.

Dr. Szabó Gabriella
Helyi Választási Iroda

vezetője

A Balástyai Polgárőr Egyesület 
támogatást kapott

Csongrád Megye Közigazgatásáért 
Díjat kapott Magyar Mihályné

A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség Csongrád Megyei Igaz-
gatósága a Balástyai Polgárőr 
Egyesületet 120.000 Ft vissza 
nem térítendő támogatásban ré-
szesítette a Balástyai Sportkör-
ben végzett tevékenységének 
elismeréseként. A támogatott 

összeget az együttműködési 
megállapodásban közösen meg-
határozott célok megvalósí-
tásával kapcsolatos költségek 
fedezetére használtuk fel az elő-
zetesen jóváhagyott költségterv 
alapján.

Dékány Péter

Magyar Mihályné, Balástya 
nyugalmazott jegyzője au-
gusztus 20-án Kakas Bélától, 
a Csongrád Megyei Közgyű-
lés elnökétől Csongrád Megye 
Közigazgatásáért Díjat vett át 
kiemelkedő és áldozatos mun-
kájának elismeréseként. 

A Balástya Községi Önkor-
mányzat és a képviselő-testület 
nevében is szeretettel gratulálok 
Magyar Mihályné Irénkének a 
kitüntetéséhez!
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Házasságkötés
• Farkas Dávid és Lakatos Glória 

Alexandra
• Csányi Gábor és Sándor Anna 

Mária
• Kósa Endre és Juhász Lívia
• Kiss János és Magyar Emese
• Deák Ádám és Viglási Bianka
• Vígh Róbert és Sutka Éva
• Dobos Attila és Nagy Zsófia
• Dr. Magyar Tibor és Tárai Mó-

nika
• Lakatos Gergely és Füsti-

Molnár Gabriella Rebeka
• Kurai Ferenc és Szalai Tímea
• Zelei György és Takács Katalin
• De La Cruz Arevalo Miguel 

Angel és Ujvári Zsófia

Születés
• Mukucz-Bocz Melindának és 

Répás Krisztiánnak: Iringó
• Casaneamu Elenanak és 

Mesendorfeam Ioannak: Ionut
• Mihai Cristina Lacramioara-

nak és Lazar Adriannak: 
Krisztian Rares

• Szabó Zsanettnek és Kiss 
Krisztiánnak: Linett

• Nagy Bernadettnek és Szilágyi 
Lászlónak: Ábel

• Rácz Diánának és Sári Zsolt-
nak: Bence

• Dékány Zsanettnek és Ördög 
Jánosnak: Angyalka

• Tóth Gizellának (Gigi) és Cso-
mós Attilának: Ádám Milán 

Keresztelők június közepétől
• Szél Richárd, szülei: Szél Lász-

ló és Virághalmy Borbála

• Gyovai Domonkos és Gyovai 
Benedek, szülei: Gyovai Ká-
roly és Bekő Andrea

• Kiss Adrien, szülei: Kiss Sán-
dor és Bárkányi Csilla 

• Csókási Zsófia, szülei: Csókási 
Zsolt és Bárkányi Anikó

• Zelei Áron, szülei: Zelei 
György és Takács Katalin

• Farkas Botond Bence, szülei: 
Farkas László és Kailinger 
Kitti

Elhunytak
• Bitó Istvánné Fekete Mária 

(1928)
• Kreinicker Istvánné Juhász Ro-

zália (1942)
• Csányi Sándorné Nagy Mária 

Anna (1952)
• Bajusz Péter Pálné Almási Vik-

tória (1949)
• Szél Józsefné Kőrösi Irén 

(1940)
• Szöri Antal (1922)
• Ujvári Nándor (1939)
• Bodó Gergely Mihályné Ördög 

Ilona (1939)
• Hegedűs Illésné Varga Margit 

(1934) 
• Jójárt Lászlóné Muhari Rozália 

(1947)
• Juhász Ilona (1931)
• Juhász Istvánné Bozóki Erzsé-

bet (1950)
• Fehér István (1962)
• Szemerédi Istvánné Bába Anna 

(1939)

ANYAKÖNYVI hírek

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, bará-
toknak, ismerősöknek, munkatársaknak, szomszédoknak, 

akik drága szerettünk, 

JUHÁSZ ISTVÁNNÉ
 BOZÓKI ERZSÉBET

temetésén megjelentek, a sírjára koszorút helyeztek. 
Mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Vöröskeresztes vásár
A Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár 2019. szeptember 
12-én, csütörtökön 9-12 óráig lesz az Ifjúsági klubban.
Felajánlásként csak tiszta, még használható ruhákat várnak a 
szervezők, és csak a vásár időpontjában lehetséges az átadása. 
A következő vásár időpontja: október 10., csütörtök.

Szeptember 7., 8.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267
Szeptember 14., 15.: dr. Farle Csaba – 06 (70) 330-4504
Szeptember 21-22.: dr. Dakó Zoltán – 06 (70) 424-4455
Szeptember 28., 29.: dr. Huszár Péter – 06 (30) 487-4030   
Október 5., 6.: dr. Kunstár Pál – 06 (30) 488-0267

Ügyeleti időn kívül állatorvos Balástyán: 
dr. Dakó Zoltán – Telefon: 06 (70) 424-4455

Állatorvosi ügyelet

Orvosok és ügyeletek
Háziorvosok – rendelési idő: 8.00-12.00 óráig, 
munkaidő: 8.00-16.00 óráig
Dr. Györe Ferenc – 62/278-400, 06 (20) 936-9260
Dr. Veidner Tibor – 62/278-200, 06 (30) 998-6047
sürgősségi orvosi, központi ügyeleti ellátás kisteleken 24 óráBan: 
– 104
kisteleki MentőálloMás – 104
Betegszállítás: 1820
kisteleki szakorvosi rendelő – 62/259-611

Defibrillátor újraélesztéshez 0-24 óráig elérhető a 
Hotel Orchideában!

Halottszállítás éjjel és nappal: Lévai János – 06 (30) 451-0371

A temető üzemeltetőjének tájékoztatója
Temetések ügyintézése 
A balástyai köztemető ravatalozójánál a temetkezési és temető-
gondnoki irodában, a nyitva tartási időben vagy időpont telefonon 
történő egyeztetésével intézheti a lakosság a temetésekkel kapcso-
latos ügyeket. 
A temetőkapu október 31-ig 6.00-20.00 óráig nyitva és éjjel zárva 
van.
A nyitva tartási időben kizárólag az idősek és mozgásukban 
korlátozottak hajthatnak be gépjárművel a temető területére! 
Kérjük, ne hagyják őrizetlenül értékeiket, sem a kocsiban, sem 
a sírokon! 

Sírhelyváltás
Tájékoztatjuk az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1994-ben és 
korábban váltott sírhelyek váltási ideje lejárt, ezért a temetőben, a 
ravatalozó épületében levő temetőgondnoki irodában lehet intézni 
a sírhelyek újraváltását. 

A temetőgondnoki iroda általános nyitva tartása: kedden 8.00-
12.00 óráig, pénteken 12.00-16.00 óráig.  Egyéb időpontban te-
lefonon történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948
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Vendéglátás „Orchidea” módra:
• udvarias kiszolgálás
• házias ízek
• bőséges, választékos előfi zetéses menü
  700 Ft/adag

CSALÁDI ÉS BARÁTI RENDEZVÉNYEK 
SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSA AKÁR 300 FŐIG

Igény esetén székszoknyát biztosítunk. 
Rendezvénytermünk külön is bérelhető!

Számítógép, WIFI
Az étterem nyitva minden nap 8-22 óráig!
Érdeklődni: 62/278-272, 06 (30) 235-5083

www.hotel-orchidea.hu

Szeretettel várjuk vendégeinket!

MÉLYBARNÍTÓ, ÁLLÓ SZOLÁRIUM  
0-24 ÓRÁIG! Legmodernebb, új csövekkel!

Lágyfagylalt 
kapható!

Enni kell?

       Röfi-Ker
                        ENNI KELL! RÖFIKER:
  MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

   MEGJÖTT A SZEPTEMBER, FOGYÓBAN 
AZ OTTHONI DISZNÓSÁG:
 RÖFINÉL AZ ORVOSSÁG. 

Csirkéket se kelljen otthon vágni, Ildikó mindenki 
kedvére tud ajánlani.  Marha, birka, ebből belak-
va jobban megy a munka.  Tarisznyába kolbász, 

szalonna meg a sok fi nomság a Röfi  titka.  
 Visszavárjuk aki már volt nálunk, 

aki még nem járt a Röfi be, egy szál hurkát kap e 
hirdetésért cserébe! 

 OTP, MKB, K&H SZÉP Kártyát, bankkártyát, 
étkezési jegyet, készpénzt elfogadunk.

Balástya, Széchenyi u. 12.      Telefon: 06 (30) 851-0369
Üllés, Dorozsmai u. 39.           Telefon: 06 (30) 963-6882 
Szeged, Szent István tér 8/b   Telefon: 06 (30) 514-3057
Szeged, Dorozsmai u. 189.      Telefon: 06 (30) 514-3861  

      
                       
  MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

ÖNKORMÁNYZATI TEMETKEZÉSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁS

A BALÁSTYAI TEMETŐBEN,                                
A TEMETŐGONDNOKI IRODÁBAN, A RAVATALOZÓNÁL

A TEMETÉSEKKEL KAPCSOLATBAN MINDENT
 EGY HELYEN ELINTÉZHET!

NYITVA: KEDDENKÉNT 8.00-12.00 ÓRÁIG
PÉNTEKEN 12.00-16.00 ÓRÁIG

MÁS IDŐPONTBAN TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL:
06 (20) 359-4948 

TELJESKÖRŰ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS:
halottszállítás, temetkezési ügyintézés, kellékek értéke-
sítése, temetések lebonyolítása – más temetőkben is. 

Sírhelyek újraváltása. Síremlékek felújítása, csiszolása, 
megrongálódott elemek cseréje, betűfestés,

 sírgondozás és beültetés.

HALOTTSZÁLLÍTÁS BÁRMIKOR:
LÉVAI JÁNOS – 06 (30) 451-0371

A köztemetőt a Balástya Községi 
Önkormányzat megbízásából 
a Kisteleki Temetőüzemeltető Kft. 
működteti. 
Ügyvezető: Lévai János 


