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Közeledik a vakáció vége 
Hamarosan indul a 2019/20-as tanév, azonban a nyári szünet sem 
telt tétlenül. Lezajlottak a Napközis Erzsébet Táborok, a Horto-
bágyra és környékére szervezett tábor és az EFOP-3.3.5-17-2017-
00029 számú, élményekkel teli közöségi hét, ahol a gyerekek és 
pedagógusok egyaránt jól érezték magukat. Befejeződtek a kisebb 
karbantartási és festési munkálatok. Folyik az iskola takarítása, 
hogy diákjainkat tiszta környezetben fogadhassuk. 

Remélem, hogy minden tanulónk hasznosan töltötte a nyarat, lehe-
tőleg családjával nyaralt, kipihente magát. 
A tankönyveket ebben a tanévben is minden tanuló ingyenesen kap-
ja, amelyek kiosztására az első tanítási napon kerül sor. A tanévnyi-
tó ünnepség augusztus 30-án délután fél ötkor kerül megrendezésre, 
a tanítás szeptember 2-án kezdődik. 

Ádámné Vereb Annamária  
igazgató 

A KUNSZÁLLÁSI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY Kura-
tóriuma a középfokú tanintézetek nappali tagozatán tovább tanu-
ló, kunszállási illetőségű és a helyi Tóth Pál Általános Iskola 
volt diákjai számára, kiemelkedő tanulmányi eredményük elis-
meréséül, tehetséggondozás és szociális rászorultság címén 
2019/2020. tanévi kezdettel ösztöndíj elnyerésére hirdet pályá-
zatot. 
A tanév 10 hónapjára célösztöndíj támogatásban részesülhet egy 
fő, aki bármely középiskola 9. évfolyamát minimum 4.00 átlag 
minősítésű tanulmányi eredménnyel végezte, és tovább tanul az 
érettségi megszerzéséig. 
A felsőfokú tanintézetekben (főiskola, egyetem) tanulók közül a 
tanév 10 hónapjára célösztöndíj támogatásban részesülhet egy 
fő, aki az adott intézményben legalább az első tanévét minimum 
jó minősítésű eredménnyel végezte el, és továbbtanul az első 
diploma megszerzéséig. 
 

Az ösztöndíj mértéke középiskolás számára 3.000 Ft/hó, felsőfo-
kú intézmények hallgatói számára 5000 Ft/hó. Nem pályázhat 
az, aki a megelőző tanévben az Alapítványtól fél tanévre szóló 
ösztöndíj támogatásban részesült. 
A kuratórium a pályázni szándékozó részére pályázati kérelem 
nyomtatványt és mellé részletes tájékoztatást bocsájt rendelke-
zésre. Az első alkalommal beadott pályázati kérelem több tanév-
re szóló folyamat kezdete. A folyamatossághoz fontos feltétel, 
hogy a tovább tanuló pályázó a következő tanévekben is válto-
zatlanul nappali tagozaton folytassa tanulmányait az érettségi 
bizonyítvány, illetve az első diploma megszerzéséig. 
A kérelmek beérkezési határideje: 2019. szeptember 23. 
A hiányosan beadott pályázati kérelem és a határidő mulasztása 
az érdemi elbírálást kizárja. Érdeklődni Ádámné Vereb Anna-
mária kuratóriumi elnöknél (Kunszállás, Kossuth u. 12.) lehet.   

Az alapítvány kuratóriuma 

Ajándék számítógépek a Mercedes Kft-től 
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ismét támogatta a kunszállási gyerekeket. A Kunszállási Gyermekekért Alapítvány pályáza-
tot nyújtott be számítástechnikai eszközökre. A nyertes pályázattal asztali számítógépekhez és laptopokhoz jut az iskola és az óvoda is. 
Köszönjük a támogatást!  Ádámné Vereb Annamária kuratóriumi elnök 

Napokon belül megkezdődik az új nevelési év, amely rengeteg vál-
tozást hoz az óvoda életébe. 2019. szept. 1-től Gellért Emőke Anna 
személyében új óvodavezető veszi kezébe az irányítást. A „süni” 
kiscsoportban 26, a „pillangó” középső csoportban 19, a”maci” 
nagycsoportban pedig 24 kisgyermek tölti hétköznapjait. A kiala-
kult szokásoknak megfelelően a Ciróka bábszínház látogatása, hit-
tan oktatás, Bozsik torna, néptánc valamint logopédiai foglalkozás 
teszik változatossá a hétköznapokat.  
 

Az óvoda épületének felújítása és bővítése alatt a Faluház biztosít 
helyszínt mindhárom csoportnak. Sajnos 3 óvodapedagógus és egy 
fő dajka másik intézményben kezdi az idei tanévet. Az óvónői állás-
helyekre a pályázat kiírása megtörtént, amely a www.kozigallas.hu 
oldalon elérhető. Bízunk benne, hogy hamarosan megoldódik a 
pedagógushiány kérdése. Mindenki nagyon várja, hogy megújult, 
szép épületkomplexumot újra birtokba vehessük. Az átmeneti idő-
szakban kérjük a kedves szülők türelmét és segítő közreműködését. 

 Balog Pálné mb. óvodavezető 

Beszámoló a testületi ülésről 
A június 25-én megtartott ülésen jelen volt: Kovács Imre pol-
gármester, Dr. Czabán Edit, Kürtösiné Cseri Márta, Csík József, 
Nagy József és Tankovics Sándor képviselők. Elfogadásra került 
a költségvetési rendelet módosítása. A képviselők az Európai 
Parlamenti Választásokról szóló tájékoztatót tudomásul vették. 
Döntés született a védőnői álláspályázat elbírálásáról, óvodape-
dagógusi álláspályázat kiírásáról. Az új telekosztás miatti TRT 
módosításával kapcsolatban megbízást nyert a Városökológia 
Kft. Az áram- és vízszolgáltatással kapcsolatos panaszokat a 
képviselők jelezték, mielőbbi megoldást kérve. Hosszas tárgya-
lás folyt a háziorvosi ügyeleti ellátás megszervezéséről. A testü-
let döntött a HMFEST megszervezésével kapcsolatban visszaté-
rítendő támogatás megítéléséről.  
A július 4-én megtartott rendkívüli testületi ülésen jelen volt: 
Kovács Imre polgármester, Dr. Czabán Edit, Kürtösiné Cseri 
Márta, Csík József, Nagy József  képviselők. A Félegyházi Házi-
orvosi Ügyeleti ellátás igénybevétele mellett döntött a testület és 
vállalja a szolgáltatás költségeit.  

A július 29-én megtartott ülésen jelen volt Kovács Imre polgár-
mester, Balogh Attila, Dr. Czabán Edit, Kürtösiné Cseri Márta, 
Csík József, Nagy József és Tankovics Sándor képviselők. A 
szociális célú tüzelőanyag támogatási igényéről született döntés, 
valamint a főutca rehabilitációjával kapcsolatos műszaki tarta-
lomváltozást fogadta el a testület. Az FBH-NP Nonprofit Kft 
tulajdonosi szerkezetében történő változásokhoz hozzájárult a 
testület. A védőnői álláspályázat meghosszabbításával továbbra 
is védőnőt keres az önkormányzat. Megszületett a döntés a Fó-
kusz Takarékszövetkezet Kunszállási Fiókjának helyt adó ingat-
lan megvásárlásáról. 
Felsőbb jogszabály értelmében Dr. Czabán Edit részére Címze-
tes Főorvosi cím adományozható, amely lehetősséggel az önkor-
mányzat élni kíván a Falunap alkalmával. 

Heródekné Szász Ágota jegyző 
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Tájékoztató az önkormányzati választásokról 
A helyi ö nkörmá nyzáti ke pviselö k e s pölgá rmesterek 2019. e vi vá lász-
tá sá nák eredme nyeke pp kerü lnek megvá lásztá srá á telepü le si ö nkör-
má nyzáti e s á fö vá rösi kerü leti ke pviselö k, á megyei kö zgyü le sek tágjái, 
válámint á telepü le si (kerü leti) pölgá rmesterek, illetve á fö vá rösbán á 
fö pölgá rmester. A telepü le sen á ke pviselö k vá lásztá sá ü n. egye ni lis-
tá s vá lásztá si rendszerben tö rte nik. Ebben á vá lásztá stí püsbán á tele-
pü le s ege sze álköt egy vá lásztö kerü letet. A ke pviselö k szá má á lákös-
sá gszá m árá nyá bán vá ltözik.  A telepü le si ö nkörmá nyzát ke pviselö -
testü lete tágjáinák szá má t á helyi vá lásztá si irödá vezetö je hátá röztá 
meg á 2019. jánüá r 1-jei lákössá gszá m álápjá n. Künszá llá s tekintete ben 
6 fö  ke pviselö  e s 1 fö  pölgá rmester kerü l megvá lásztá srá. 
(Lákössá gszá m: 1734) 
A jelölt- és listaállítás általános szabályai 
A helyi ö nkörmá nyzáti ke pviselö k e s pölgá rmesterek vá lásztá sá n jelö lt 
minden nágykörü  mágyár á llámpölgá r, válámint áz Eürö pái Uniö  má s 
tágá llámá nák mágyárörszá gi lákö hellyel rendelkezö  nágykörü  á llám-
pölgá rá lehet, áki á kö zpönti ne vjegyze kben szerepel. 
Az á nágykörü  mágyár á llámpölgá r, áki mágyárörszá gi lákö hellyel nem 
rendelkezik, á helyi ö nkörmá nyzáti ke pviselö k e s pölgá rmesterek vá -
lásztá sá n szávázáti jöggál nem, de pásszí v vá lásztö jöggál rendelkezik, 
vágyis vá lászthátö , felte ve, högy ke relme álápjá n á kö zpönti ne vjegy-
ze kben szerepel. Föntös szábá ly áz is, högy á vá lászthátö sá g jögá nem 
kö tö dik áhhöz á telepü le shez, ámelyben á jelö lt lákcí me tálá lhátö , vá-
gyis á vá lásztö pölgá r bá rmely telepü le sen, vá lásztö kerü letben vá lászt-
hátö . 
A választhatóság jogának korlátai 
Nem vá lászthátö , vágyis nem lehet jelö lt 1.)ákit bü ncselekme ny elkö ve-
te se vágy belá tá si ke pesse ge nek körlá tözöttsá gá miátt á bí rö sá g á vá -
lásztö jögbö l kizá rt, 2.) áki jögerö s í te let álápjá n szábádsá gveszte s bü n-
tete se t tö lti, 3.) áki bü ntetö eljá rá sbán elrendelt inte zeti ke nyszer-
gyö gykezele se t tö lti, 4.) áki á kö zü gyek gyákörlá sá tö l eltiltö  jögerö s 
í te let hátá lyá álátt á ll, 5.) áz Eürö pái Uniö  má s tágá llámá nák mágyárör-
szá gi lákö hellyel rendelkezö  á llámpölgá rá, há áz á llámpölgá rsá gá sze-
rinti á llám jögszábá lyá, bí rö sá gi vágy hátö sá gi dö nte se álápjá n házá já -
bán kizá rtá k e jög gyákörlá sá bö l. A pölgá rmester-vá lásztá sön á telepü -
le s egy vá lásztö kerü letnek szá mí t. 
 Jelölés 
A vá lásztá sön á jelö lt: pá rt jelö ltje, egyesü let jelö ltje, vágy fü ggetlen 
jelö lt lehet.  Egy szeme ly csák egy telepü le sen fögádhát el jelö -
le st.  Pölgá rmesterjelö lt Künszá llá s telepü le sen áz lehet, ákit á telepü -
le s vá lásztö pölgá ráinák legálá bb 3%-á, ázáz 42 vá lásztö pölgá r jelö ltnek 
ájá nlött. Egye ni listá s ke pviselö jelö lt áz lehet, ákit á telepü le s vá lásztö -
pölgá ráinák legálá bb 1%-á, ázáz 14 fö  jelö ltnek ájá nlött.  
Ajánlás 
Jelö ltet ájá nláni csák áz illete kesse ggel rendelkezö  (áz indülá s helye 
szerinti) helyi vá lásztá si irödá á ltál kiádött, sörszá mmál ellá tött ájá nlö -
í ven lehet. A vá lásztö pölgá r áz egye ni listá s jelö ltse ggel egyidejü leg 
ügyánázön telepü le sen egy pölgá rmesteri e s á telepü le st mágá bá föglá-
lö  megye ben egy megyei listá s jelö ltse get fögádhát el. 
Az ajánlóívek igénylése 
Ajá nlö í vet á független jelöltként indulni kívánó választópol-
gár, igényelhet. Az ige ny bejelente se re áz A4 jelű formanyomtat-
vány szölgá l, ámelyet áz indülá s helye szerinti vá lásztá si irödá bán bá r-
ki, meghátálmázá s ne lkü l leádhát. Föntös, högy ájá nlö í vet csák 
ölyán választópolgár szá má rá lehet ige nyelni, áki áz igény benyújtá-
sakor választójoggal rendelkezik.  Jögszábá lybá ü tkö zik áz ájá nlö í v 
irá nti ige ny, e s emiátt nincs mö d áz ájá nlö í vek kiádá sá rá ámennyiben 
áz ige ny benyü jtá sákör: á jelö lö  szervezet nyilvá ntártá sbá ve tele me g 
nem emelkedett jögerö re, á jelö ltke nt indülni szá nde közö nák nincs 
vá lásztö jögá, vágy körá bbán fögádött el ölyán jelö le st, ámely ö sszefe r-
hetetlen jelenlegi jelö le se vel. 
Az ajánlóívek átvétele 
A vá lásztá si irödá 2019. augusztus 24-től ádjá á t áz ige nyelt mennyi-
se gü  ájá nlö í vet áz ige nylö nek. Az ájá nlö í vek ige nyle se re e s á tve tele re 
münkánápökön hivátáli idö ben ván lehetö se g. Az ájá nlö í ven szerepel á 
vá lásztá s tí püsá, á jelö ltke nt indülni szá nde közö  vá lásztö pölgá r neve, á 
jelö lö  szervezet neve vágy á fü ggetlen jelö le s te nye, válámint á vá lász-
tö kerü let megneveze se. Kö zö s jelö lt esete n á vá lásztá si irödá á kö zö s 
jelö ltet á llí tö  válámennyi jelö lö  szervezet neve t feltü nteti. Az ájá nlö í v 
á tádá sá rö l á vá lásztá si irödá á tve teli elismerve nyt á llí t ki.  

Az ajánlások gyűjtése 
A vá lásztö pölgá r áz ájá nlá sá t áz ájá nlö í ven ádjá le, ámelyet neve nek, 
szeme lyi ázönösí tö já nák, mágyárörszá gi lákcí me nek feltü ntete se mel-
lett sájá t kezü  álá í rá sá vál kell ellá tniá. A vá lásztö pölgá r jelenle te ben áz 
ádátáit má s is rá í rhátjá áz ájá nlö í vre, ázönbán sájá t kezü  álá í rá sá eb-
ben áz esetben is elengedhetetlen felte tel. A vá lásztö pölgá r tö bb jelö l-
tet is ájá nlhát, ázönbán egy jelö ltet csák egy ájá nlá ssál tá mögáthát. 
Ajá nlá st áz á llámpölgá rök záklátá sá ne lkü l bá rhöl lehet gyü jteni, áz 
álá bbi kive telekkel: áz ájá nlá st gyü jtö  e s áz ájá nlö  münkáhelye n mün-
káideje ben vágy münkáviszönybö l, illetve münkáve gze sre irá nyülö  
má s jögviszönybö l fákádö  münkáve gze si kö telezettse ge teljesí te se 
kö zben; á Mágyár Hönve dse gne l e s á kö zpönti á llámigázgátá si szervek-
ne l szölgá láti viszönybán levö  szeme lytö l á szölgá láti helye n vágy szöl-
gá láti feládátá nák teljesí te se kö zben, tö megkö zlekede si eszkö zö n; á llá-
mi, helyi e s nemzetise gi ö nkörmá nyzáti szervek hivátáli helyise ge ben; 
felsö öktátá si e s kö znevele si inte zme nyben; ege szse gü gyi szölgá ltátö  
helyise ge ben, válámint á tülájdönös elö zetes, í rá sbeli hözzá já rülá sá nák 
hiá nyá bán kö zförgálöm szá má rá nyitvá á llö  mágá nterü leten. 
Az ájá nlá si szábá lyök megse rte se vel gyü jtö tt ájá nlá s e rve nytelen! Az 
ájá nlá se rt áz ájá nlá st ádö  vá lásztö pölgá rnák elö nyt ádni vágy í ge rni 
tilös! 
A polgármesterjelölt bejelentése 
A pölgá rmester-jelö ltet legke sö bb á szávázá st megelö zö  34. nápön, 
ázáz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni áz ájá nlö -
í vek á tádá sá vál á nyilvá ntártá sbá ve telre illete kes helyi vá lásztá si bi-
zöttsá gná l, á fö pölgá rmester-jelö ltet á Fö vá rösi Vá lásztá si Bizöttsá g-
ná l. Az ajánlások szakaszos leadására nincs lehetőség! A bejelente s 
álkálmá vál legálá bb ánnyi ájá nlá st kell leádni, ámely ele ri á jelö ltá llí -
tá shöz szü kse ges e rve nyes ájá nlá sök szá má t.  
A pölgá rmester-jelö lt bejelente se re áz E2 jelű formanyomtat-
vány szölgá l. 
 Az ajánlóívek leadása 
Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2019. szeptember 9-
én 16.00 óráig á vá lásztá si irödá nák. Azt áz ájá nlö í vet, ámely nem 
tartalmaz ajánlást, legke sö bb á szávázá st megelö zö  33. nápön, 
ázáz 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell visszáádni. Az í vek 
visszászölgá ltátá sá rá vönátközö  kö telezettse g elmülásztá sá esete n á 
pölgá rmesterjelö lt nyilvá ntártá sbá ve tele re illete kes helyi vá lásztá si 
bizöttsá g hivátálbö l eljá rvá bí rsá göt kö teles kiszábni. A bí rsá g me rte ke 
minden hátá ridö ben be nem nyü jtött ájá nlö í v ütá n 1 000 Ft.  bí rsá göt 
ákkör is meg kell fizetni, há áz ájá nlö í vek á megbí rsá -
gölt kö telezetten kí vü l á llö  ökná l fögvá elvesztek vágy megsemmisü l-
tek. 
 Az ajánlások ellenőrzése 
A leádött ájá nlá sökát á jelö lt nyilvá ntártá sbá ve tele re illete kes vá lász-
tá si bizöttsá g mellett mü kö dö  vá lásztá si irödá 3 nápön belü l ellenö rzi. 
 Az ellenö rze s sörá n á fü ggetlen jelö lt, vágy á jelö ltet á llí tö  szervezet 
ke pviselö je jelen lehet, áz ellenö rze s fölyámátá t ázönbán nem závár-
hátjá. Az ájá nlá sök ellenö rze se t csák áddig kell fölytátni, ámí g áz e rve -
nyes ájá nlá sök szá má ele ri á jelö ltse ghez szü kse ges szá möt. Ezen tü l 
ámennyiben á jelö ltke nt indülni szá nde közö  vá lásztö pölgá r, illetve á 
jelö lö  szervezet ke ri, áz ellenö rze st ve gzö  vá lásztá si irödá tá je köztátá st 
ád áz ellenö rze s eredme nye rö l. 
A polgármesterjelölt/Az egyéni listás jelölt nyilvántartásba vétele 
Amennyiben á bejelente s á jögszábá lyi felte teleknek megfelel, á pölgá r-
mester-jelö ltet/Az egye ni listá s jelö ltet á helyi vá lásztá si bizöttsá g, – 
legke sö bb á bejelente stö l szá mí tött 4. nápön – veszi nyilvá ntártá sbá. 
 Há á vá lásztá si bizöttsá g á jelö lt nyilvá ntártá sbá ve tele t áz ájá nlá sök 
ele gtelen szá má miátt elütásí tjá, á fü ggetlen jelö lt vágy á jelö lö  szerve-
zet – á jelö lt bejelente se re nyitvá á llö  hátá ridö ig, 2019. szeptember 9-
e n 16.00 ö rá ig – pö tlö lág ü jább ájá nlá sgyü jtö  í veket ige nyelhet, 
ü jább A4 jelü  nyömtátvá ny benyü jtá sá vál. A pö tlö lág ö sszegyü jtö tt e s 
hátá ridö ben leádött ájá nlá sökát hözzá  kell szá mí táni á körá bbán má r 
leádött ájá nlá sökhöz. 
A polgármesterjelölt/az egyéni listás jelölt kiesése 
A pölgá rmesterjelö lt kiesik: há elhünyt, á vá lásztö jögá megszü nt, á 
jelö ltet á llí tö  jelö lö  szervezetet á vá lásztá si bizöttsá g tö rli á jelö lö  szer-
vezetek nyilvá ntártá sá bö l, á jelö le srö l 2019. öktö ber 12-e n 16.00 ö rá ig 
áz L7 nyömtátvá nyön lemönd.  A lemöndö  nyilátközátöt á helyi vá lász-
tá si irödá höz kell eljüttátni. Heródekné Szász Ágota HVI vezető 
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https://www.valasztas.hu/documents/20182/8047694/Aj%C3%A1nl%C3%B3%C3%ADv+ig%C3%A9nyl%C3%A9se+(A4).pdf/69bd46cc-a177-957c-6e5b-7ebf37e4cee1


A Faluház programjai 

Felhívjuk a kedves lakosok figyelmét, hogy a 
zöldjárat legközelebb szeprember 19-én bizto-
sít lehetőséget a háztartási zöldhulladék elszál-
lítására. A biológiailag lebomló zöldhulladé-
kos zsákok —háztartásonként, havonta 4 db— 
a Hivatalban átvehetők.  

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az állandó programjain-
kat a nyári szünetben az óvodai csoport átköltözése miatt 

nem tudjuk megtartani! 
Megértésüket és türelmüket köszönjük! 

NYÁRI programok 

szeptember 07. XXI. Húsfőző Fesztivál és Falunap 13.00 
óra (infó: plakát, facebook)  
szeptember 14. Fülöpjakab Szüreti Felvonulása 15.30 óra 
Könyvtár utcájában 
szeptember 20. Kollázs (fotó montázs) készítés 16.00 órától 
a Könyvtárban 
szeptember 23. Autómentes Nap 18.00 Az autómentes vi-
lágnap alkalmából közösen egy rövid távú bicikli túrára indu-
lunk a könyvtár elől. 
szeptember 26. 18.00 óra Választási bemutatkozó fórum 
szeptember 27. Véradás 8.00-12.00 
szeptember 30. Népmesemondó verseny gyerkőcöknek 
16.30 órától a Könyvtárban 
október 01. Idősek Világnapja 14.00 óra 
Jóga oktatás indul októbertől Zsigó István vezetésével, 
várjuk a résztvevők jelentkezését a Faluházban! 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy szeptember hónapban a 
Faluházban a kulturális, közművelődési és az állandó 
programokat az óvoda átmeneti költözése miatt hely hiány 
miatt nem tudjuk megtartani.  
Türelmüket és megértésüket köszönjük! 

 
A könyvtárban sok új érdekes könyvvel várjuk a gyereke-

ket és felnőtteket egyaránt! 
A programokról részletes felvilágosítás:  

telefonon a 76/587-649 számon  
vagy személyesen a Faluházban  

Szeretettel várjuk a résztvevőket programjainkra! 

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
Központ: ......................... 06 76 587 621 
Fax: ................................ 06 76 587 622 
e-mail: .................... info@kunszallas.hu 
Mellékek: 
Polgármester ........................................ 7 
Jegyző .................................................. 5 
Titkárság, igazgatás  ............................ 6 
Pénzügy  .............................................. 1 
Anyakönyv  .......................................... 2 
Járási ügysegéd (hétfő délutánonként) 3 
Adóügy, szociális ügyek ...................... 4 
Gyermekjólét ................ 06 20 626 5550 
Kovács Imre polgármester 

06 70 380 2265 
Balogh Attila alpolgármester 

06 70 457 4843 
OKTATÁS MŰVELŐDÉS 

Tóth Pál Általános Iskola  
06 76 587 635 

Mosolyvár Óvoda   06 76 587 650 
Könyvtár, Faluház  06 76 587 649 

 

EGÉSZSÉGÜGY 
Orvosi rendelő 06 76 580 500 
Dr. Kasza Beáta háziorvos 

06 20 282 5322, www.fut-kamed.hu 
Dr. Czabán Edit fogszakorvos 
 06 30 418 2833 
Szekeresné Szabó Mária védőnő 
  06 70 337 1089 
Gyógyszertár 06 76 378 198 
Tanyagondnoki szolgálat 
 06 70 339 2235 
Betegszállítás 06 20 226 0583 
Mentők Kiskunfélegyháza  104 
Orvosi ügyelet Kkfháza 16.00– 08.00 

06 76 403 104 

Tűzoltóság 112,  06 76 461 605 
Rendőrség 112,  06 76 484 684 
Körzeti mb. Németh Máté 

06 20 261 6588 
Polgárőrség, Faluőrség 

06 20 9 790 790 
Csányi György falugazdász  
 06 30 288 1880 

SZOLGÁLTATÓK 
NKM Áramszolgáltató  
Ügyfélszolgálat 06 62 565 600 
Hibabejelentés: 06 62 565 881 
NKM Földgázszolgáltató:  
Ügyfélszolgálat 06 20/30/70/ 474 9999 
Gázszivárgás bejelentése06 80 440-141 
BÁCSVÍZ Zrt.  
Ügyfélszolgálat 06 76 466 622 
Hibabejelentés 06 80 200 423 
FBH NP Hulladékszállítás 
 06 30 473 5340 
Házhoz menő LOMTALANÍTÁS 
  06 20 246 3223 
Könnycsepp Temetkezési Kft. 
 06 70 581 9158 
3lan internet  06 76 580 580 
PR Telecom 1231 
Posta  06 76 587 600 
Busz forgalmi iroda (Dakk Zrt) 
Kiskunfélegyháza 06 76 462-350 
Kecskemét 06 76 321-777 
MÁV Kiskunfélegyháza 06 76 461 460 

Kunszállási Hírek – Közéleti havilap  Kiadja: Kunszállás Község Önkormányzata  
Felelős kiadó: Kovács Imre polgármester Szerkesztőség: 6115 Kunszállás, Dózsa György utca 24. 

Nyomdai munkák: Önkormányzat gyorsnyomda, Kunszállás Következő lapzárta: 2019. szeptember 15. 
E-mail: hivatal@kunszallas.hu Készült 800 példányban. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

4. 

FONTOS TELEFONSZÁMOK 

Kedves Betegeink! 
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 
2019. szeptember 1-től a rendelési 
idő módosításra kerül az alábbiak 
szerint: 

Hétfő: 9-13 óráig 
Kedd: 13-17 óráig 
Szerda: 9-13 óráig 
Csütörtök: 14-17 óráig 
Péntek: 9-12 óráig 

Csecsemő tanácsadás: minden má-
sodik szerdán 13-14 óráig. 

Sportorvosi vizsgálat: kedden 17-
18 óráig.  
Előzetes bejelentkezés, időpontké-
rés emailen vagy telefonon lehetsé-
ges a rendelések előtti fél órában a 
76/580-500-as rendelői telefonszá-
mon. 
Rendelési idő előtt hétfőn, szerdán 
és pénteken 8-9-ig kizárólag a 
rendszeresen szedett gyógyszerek 
felírására van lehetőség. 

Kasza Beáta családorvos 

Figyelem! A téli rezsicsökkentésben nem részesültek hivatalos levél 
formájában kaptak tájékoztatást az igénybevétel módjáról (Tűzifa és 
PB gáz). Az utalványok 2019.szeptember 30-ig átvehetők a hivatalban, 
kérjük az érintetteket, hogy szíveskedjenek érte mielőbb befáradni. 
Aki nem veszi át határidőben az utalványt, az elesik a támogatástól. 

Felhívás! Az utóbbi időben több panasz érkezett a szaba-
don kóborló kutyákról. Kérjük, hogy a tulajdonosok fordít-
sanak nagyobb figyelmet kedvenceikre! A gazdi szerint 
ártalmatlan állat a közlekedőket (gyerekek, autósok...) 
megijesztheti, ezzel könnyen balesetet okozhat. Tartsuk 
tiszteletben a közösségi együttélés szabályait és felelős 
állattartóként gondoskodjunk kutyáinkról! 

Felhívások 

https://www.google.hu/search?q=k%C3%B6nnycsepp+temetkez%C3%A9si+kft&oq=&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

