Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

2016.
Július
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Magyarcsanád Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2016. június 30-án tartotta
soros ülését.
A képviselő testület megtárgyalta és elfogadta:
1.) Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
2.) A feladat-ellátási szerződés keretében
működő általános iskolai oktatásról és
óvodai nevelésről szóló tájékoztatót
3.) A Falugazdász 2015. évi munkájáról szóló
tájékoztatót
4.) A talajterhelési díjról szóló 30/2015. (XI.
27.)
önkormányzati
rendeletének
módosítását
5.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a pénzbeli és
természetben
nyújtott
szociális
ellátásokról szóló 10/2016. (IV. 29.)
rendelet hatályon kívül helyezését és az új
rendelet megalkotását
6.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat
Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását
7.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló 9/2013.
(VI. 28.) Ö.R. rendelet hatályon kívül
helyezését
8.) A DAREH Társulással történő szerződés
megkötését
9.) A Csongrád Megyei Településtisztasági
Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási
szerződés módosítását

10.) A Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési
Önkormányzati
Társulásból
történő
kiválást
11.) A
Magyarcsanád
Község
Településrendezési eszköz módosításának
elhatározását
12.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat
területén
található
közkifolyók
felülvizsgálatát
13.) Az állati hulladéklerakóval kapcsolatos
megállapodást

Kultúrház Építés
A kultúrház építkezési munkálatai a falak
felhúzásának szakaszához értek. A lábazat
kiöntése, a vízelvezetési és alapozási munkálatok
befejeződtek.
A
betonkoszorúk
kiöntése
folyamatban van.
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közösségi együttélésről szóló rendeletet avval a
kiegészítéssel miszerint szabálysértést követ el az,
aki a közterületnek minősülő zöldfelületet
vegyszerezi - a zöldfelület védelme érdekében
történő vegyszeres kezelés kivételével. A rendelet
június 1-én lép hatályba.

Kulturális Hírek
Ballagás
2016. 06. 18-án elballagtak a 8. osztályos
diákjaink. Az ünnepségen részt vett a
magyarországi román konzul is.
Osztályfőnök: Molnárné Ruzsa Éva
Ballagók névsora:
Bíró Annamária, Berta Vanessza Natália,Gyenge
Inez, Higyisán Adél, Nadobán János, Petrovics
Károly, Simosca Marián, Somodi Alexandra,
Sztáncs Zsolt, Tóvizi Ákos

Ház előtti permetezés

____________________________________________________________

A
Magyarcsanád
Község
Önkormányzat
képviselő testülete 2016.05.26-án módosította a
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támogatják
vagy
elutasítják
a
kényszerbetelepítéseket – fejtette ki a miniszter.
Hozzátette: az elhibázott bevándorlás politika
egyre súlyosabb károkat okoz az uniónak.
- Az ellenőrizetlen, kontrollálatlan bevándorlás
döntő mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a
kilépéspárti szavazatok győzzenek, és Nagy
Britannia elhagyja az Európai Uniót. Ha a
bevándorlást nem kezeli az unió, ha nem erősítjük
meg a határvédelmet és Brüsszel továbbra is a
nemzetek felett akar döntéseket hozni arról, kiket
kell egy-egy országba betelepíteni, annak nagyon
súlyos következményei lesznek az unió jövőjére
nézve – mondta el Lázár János.
A képviselő szólt a Magyarország elleni politikai
támadásokról is.
- Sokan Európában azzal vádolják a magyar
kormányt, hogy nem szolidáris, azonban a valódi
menekülteknek Magyarország mindig segített,
ráadásul, míg Brüsszel már évek óta csak egyre
rosszabb
és
rosszabb
megoldásokban
gondolkodik, mi eredményes lépéseket tettünk.
Mi lenne az igazi szolidaritás, ha nem az, hogy
Magyarország a szükséges költségek 97%-át
biztosítva védi Európa határait, amit számos
európai ország nem tesz meg. Mi védjük őket,
próbáljuk föltartóztatni azokat az embereket, akik
papírok nélkül, kontroll nélkül, ellenőrzés nélkül
akarnak Európa határain belépni – mondta el a
politikus.
A képviselő kiemelte: a kormány arra kéri a
magyarokat,
hogy mondjanak nemet a
kényszerbetelepítésre, mondjanak nemet Brüsszel
bevándorlás politikájára, és minél többen
vegyenek részt az október 2-án esedékes
népszavazáson.

Brüsszelben is meg kell védeni a magyar
határt

Meg kell védenünk azt a jogunkat, hogy
eldönthessük, kikkel élünk együtt a saját
hazánkban – mondta el a Négyesnek Lázár
János, akit az október 2-ra kiírt népszavazásról
kérdeztük. A térség országgyűlési képviselője
szerint az unióban egyre nagyobb a széthúzás
miközben Magyarország saját költségén védi a
kontinens határát, amiért ráadásul köszönet
helyett politikai támadásokat kap.
Áder János köztársasági elnök október 2-ra írta ki
a
kormány
által
kezdeményezett
kényszerbetelepítésről szóló népszavazást. A
kérdés úgy szól: "Akarja-e, hogy az EU az
Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa
nem magyar állampolgárok Magyarországra
történő kötelező betelepítését?” A referendumról a
Négyes Hódmezővásárhely és Makó térségének
országgyűlési képviselőjét, a Miniszterelnökséget
vezető minisztert kérdezte.
- A kormány megtárgyalta a köztársasági elnök úr
döntését és azt fogjuk kérni minden
választópolgártársunktól, hogy menjen el, vegyen
részt a népszavazáson, mondja el a véleményét –
mondta el Lázár János.
A politikus kiemelte: arra kéri a térségben élő
polgárokat, szavazatukkal segítsék, hogy a
Kormány meg tudja védeni Magyarországot.
- A magyar emberek biztonsága a legfontosabb.
Meg kell védenünk azt a jogunkat, hogy mi
magyarok határozhassuk meg, kit engedünk be az
országunkba. Meg kell védenünk a határainkon,
de meg kell védenünk Brüsszelben is. Október 2án a magyarok az Európai Unióban először
véleményt mondhatnak Brüsszel bevándorlás
politikájáról,
üzenetet
küldhetnek,
hogy

Forrás: Négyes újság

Könyvtár nyári nyitva tartás
H: Zárva
K: 15:00 – 18:00
Sz: Zárva
Cs: Zárva
P: 15:00 – 18:00
Szeretettel várunk mindenkit
otthonának épületében.

Tájékoztató
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Aranka elleni védekezés

A Szociális Bizottság kéthetente, csütörtökön
16:00 órától bírálja el a segélykérelmeket. A
kérelmek benyújtási határideje szerda 12:00 óra!
A kifizetések várható ideje: bírálatot követő hétfő,
13:00 és 15:00 óra között!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
Magyarcsanád belterületén 2016.07.15-től
2016.07.30-ig vegyszeres parlagfű és aranka
elleni
védekezést
végez
Magyarcsanád
Önkormányzata.

A környezettanulmány és a lakcímnyilvántartás
feltételei a továbbiakban is fennállnak.

Iskolai, óvodai nevelési támogatás

Tankönyv támogatás

Iskolai, óvodai nevelési támogatásra jogosult az a
szülő, jövedelmi értékhatártól függetlenül, aki a
kérelem benyújtásának időpontjában gyermekével
együtt Magyarcsanád község területén állandó
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik és gyermeke a helyi általános
iskolában vagy óvodában, illetve nappali
tagozaton, középfokú oktatási intézményben kezdi
meg tárgyév szeptemberében az oktatási/nevelési
évet.

Tankönyv támogatásra jogosult az a szülő,
jövedelmi értékhatártól függetlenül, aki a kérelem
benyújtásának időpontjában gyermekével együtt
Magyarcsanád község területén állandó bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik
és gyermeke a helyi általános iskolában vagy
óvodában, illetve nappali tagozaton, középfokú
oktatási intézményben kezdi meg tárgyév
szeptemberében az oktatási/nevelési évet.
Feltétele: az előző tanévben a gyermek tanóráról
való igazolatlan hiányzásainak száma nem haladta
meg a 30 órát. (Bizonyítvány bemutatása)
Kérelmek benyújtási ideje: tárgyév augusztus 15.
napjától tárgyév szeptember 15. napjáig.

Feltétele: az előző tanévben a gyermek tanóráról
való igazolatlan hiányzásainak száma nem haladta
meg a 30 órát. (Bizonyítvány bemutatása)
Kérelmek benyújtási ideje: tárgyév július 15.
napjától tárgyév augusztus 15. napjáig.
A támogatás összege gyermekenként 5000,-Ft,
melyet Erzsébet utalvány formájában kell
biztosítani.

A támogatás összege a számlán feltüntetett összeg
80%-a, mely utólag, pénzbeli támogatásként kerül
kifizetésre.

Bérlettámogatás
Bérlettámogatásra jogosult annak a szülőnek a
gyermeke, aki 18. életévét nem töltötte be,
Magyarcsanád közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkezik, általános iskolai tanulmányait
befejezte és többszemélyes háztartás esetén az egy
főre jutó átlagos havi nettó jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %át, egyedülálló szülő esetében a 400 %-át nem
haladja meg.

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KÖZSZOLGÁLTATÁS
VÁLTOZÁSAIRÓL
Tisztelt Lakosság!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 19. pontja alapján az
Önkormányzat
kötelező
feladata
a
hulladékgazdálkodási feladatok ellátása, melyre
évek óta a Csongrád Megyei Településtisztasági
Nonprofit Kft-vel kötött szerződés alapján kerül
sor.

A bérlettámogatás megilleti továbbá azt a szülőt,
akinek 18. életévét be nem töltött gyermeke
Magyarcsanád közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkezik és olyan speciális oktatásban részesül,
melyet a Magyarcsanádon működő oktatási
intézmény a gyermek számára nem tud nyújtani.
A bérlettámogatást a polgármester a szorgalmi
időre, vagy annak egy részére állapítja meg.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény április 1-jén hatályba lépett módosítása,
valamint a vonatkozó végrehajtási szabályok
jelentős változásokat vezettek be a közszolgáltatás
vonatkozásában.

A támogatási forma 2016. szeptember 1. napjától
érvényes.
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Április 1. napjával létrejött az úgynevezett
állami
Koordináló
szerv,
a
Nemzeti
Hulladékgazdálkodási
Koordináló
és
Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.), mely új állami
szereplőként jelenik meg a hulladékgazdálkodási
feladatellátás területén.
Az NHKV Zrt. az az állami szerv, amely 2016
április 1-jétől alakítja ki a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás országos tervét, határozza meg a
minimális hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
színvonalat területenként, a szolgáltatási díjakat,
ellátja továbbá a központi koordinációs
feladatokat, a díjbeszedést és a kintlévőségek
kezelését.
Feladata többek között a közszolgáltatási
díjnak az igénybevevőktől történő beszedése
(számlázási,
díjbeszedési
és
behajtási
feladatok), majd bizonyos költségkalkulációk
és meghatározott szempontok (felmerülő
közvetlen és közvetett költségek) alapján
szolgáltatási díj megfizetése a közszolgáltató
részére.

Pillér Takarékszövetkezet
Nyitva tartás
Magyarcsanád, Állomás u. 22
Hétfő: 7:30-11:30
Kedd: 12:30-15:45
Szerda: 7:30-11:30
Csütörtök: 12:30-15:45
Péntek: 7:30-11:30

EGÉSZSÉGÜGY
Háziorvosi rendelés:

Dr. Aboul-Hosn Hussein
Hétfő: 09-13
Kedd: 11-15
Szerda: 09-13
Csütörtök: 10-14
Péntek: 09-12 óráig
Rendelő száma: 06 62 / 261-718
Mentők száma: 104
_________________________________________________________

A közszolgáltatást településünkön jelenleg is
és a jövőben is – közszolgáltatási szerződés
alapján - a Csongrád Megyei Településtisztasági
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató)
fogja ellátni. Mind a Közszolgáltató, mind
Önkormányzatunk köteles az NHKV Zrt.-vel
együttműködni a feladatellátás kapcsán
(rendszeres adatszolgáltatási feladatok).

Csontkovácsolás és Shiatsu masszázs
Vállalok csontkovácsolást, amely ajánlott
gerincfájdalmakra, derék becsípődésre, fejfájásra,
elfeküdt nyak lazítására, izomcsomók oldására a
lapockák
körül,
kéz
és
lábzsibbadás
megszüntetésére, gyerekeknél gerincferdülés,
lúdtalp tartásgyengeség, hiperaktivitás esetén.
Figyelmükbe ajánlom a shiatsu masszázs két
fajtáját, lávaköves masszázst stressz oldására és
köpölyözést méregtelenítésre.
Hívásra házhoz megyek a megbeszélt időpontban.

A lakosságot érintő díjszabást a kormányzati
tervek alapján egyelőre nem módosítják, azonban
a lakosság által megfizetett díjak kiszámlázását,
beszedését és behajtását 2016. április 1. napjától
az NHKV Zrt. jogosult végezni, mely
tevékenységet legfrissebb információink szerint
még nem kezdte meg, erre azonban ráhatása sem
Önkormányzatunknak, sem a Közszolgáltatónak
nincs, ezért kérjük szíves türelmüket.

Érdeklődni: Takács Gábor
Magyarcsanád, Szélső sor 4.Tel.: 06-70-398-8082

ANYAKÖNYVI HÍREK
________________________________________________

Fontos kiemelni, hogy a lakosság bejelentési
kötelezettsége
(adatváltozás,
igénybevétel
módosulása, lakatlan ingatlan bejelentése,
gyűjtőedény, stb.) továbbra is a Közszolgáltató
felé áll fenn:
Csongrád
Megyei
Településtisztasági
Nonprofit Kft.
6728 Szeged, Városgazda sor 1.
Tel.: 06-62 777-111 Fax: 06-62 777-112
E-mail: ttkft@telepulestisztasag.hu
Honlap: www.telepulestisztasag.hu

Elhunyt
Simon Aurélné
Nicolae Balcescu utca 7.
Nyugodjon békében!
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LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK

REKVIUM
Temetkezési Vállalkozás

Eladó mindenféle palánta – paradicsom, paprika,
uborka, tökfélék stb. – Magyarcsanádon.

apátfalvi lerakatta teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

Érd.: Minden nap, este hat órától a Nicolae
Balcescu 31/B szám alatt Vér Lászlóné
Zsófinál

-

Magyarcsanádon, jó helyen, 1054 m²-es építési
telek eladó.
Érd: 36/30 983-4323
________________________________________

Bíró Antal
Apátfalva, Aradi u. 16/a.
Telefon: 06/20 326-48-26, 06/20 431-96-29

Ház eladó Magyarcsanádon a Táncsics utca 26.
szám alatt, 2 szobás, összkomfortos szocpol is
igénybe vehető.
Érd:70/418- 2424
________________________________________

Eladó Magyarcsanádon a Petőfi S. u. 21. szám
alatti téglaház, rendezett udvarral, több
mezőgazdasági épülettel, 2100 m2-es telken.
A ház szocpol és hitelképes.
Érd: A helyszínen

Kaszálást, rendsodrást, gazos kertek földek
zúzását, szántását, kombinátorozást, vállalom
T25-ös traktorral
Érd: Takács Gábor Vérné Zsófika fia
06-70-398-80-82

TEMETKEZÉS
A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.
Temetkezési üzlete és irodája

________________________________________
Magyarcsanádon eladó
gyaluval.

elektromos körfűrész

Vállaljuk a temetések
teljes körű lebonyolítását.

Érd: Ady Endre u. 23/A

Makó, Verebes u. 2/a.
(a Református Ótemetőnél).
Telefon: +36 62/ 212 840
Éjjel – nappal hívható ügyelet:
+36 30/ 565 8384

Bíró–KER Építőanyag Kereskedés

Lakossági apróhirdetések elhelyezésére a
Magyarcsanádi Hírek lehetőséget biztosít.
Hirdetésfelvétel: 20-411-19-01-es telefonszámon

Nyitva:
hétfőtől péntekig: 7-17 óráig,
Szombaton: 7- 12 óráig,
Vasárnap Zárva
-

Koporsós és urnás temetések lebonyolítása
Otthoni és kórházi elhalálozás esetén is
Kegyeleti tárgyak értékesítése
Gyászjelentés újságban való megjelenítése
Ügyelet a nap 24 órájában

Cement Mész
Téglák, Cserepek
Gipszkarton – Hőszigetelők
OSB Lapok
Fenyő fűrészárú
Szögek, Csavarok
Kerítésléc, Ól deszka
Bíró Antal
Apátfalva, Aradi u. 16/a.
06/20 473-32-36, 06/20 326-48-26

Magyarcsanádi Hírek
Kiadja: Magyarcsanád Község Önkormányzata.
6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Tel: (62) 520-630
Email cím: kultura@magyarcsanad.hu
Felelős szerkesztő: Farkas János
Szerkeszti: Ficsor János, Fodor Bernadett
Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda, Hódmezővásárhely
ISSN 2416-0016
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