Magyarcsanád Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató havilapja

2019.
Január
Önkormányzati Hírek
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselőtestülete
2018. december 20-án (csütörtök), 08:30 órakor
tartotta soros nyílt ülését

beruházás tárgyú, 2018. évben lefolytatott
közbeszerzési
eljárással
kapcsolatos
döntés
meghozatalát
13.) A 2019. évi START közfoglalkoztatási
pályázatok benyújtását

Tisztelt Lakosok!
Melyen megtárgyalta és elfogadta:
1.)A polgármesteri tájékoztatót a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
2.) Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2019. évi Munkatervét
3.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat átmeneti
gazdálkodásról szóló rendeletének megalkotását
4.)A tájékoztatót a polgármester, a jegyző és az
állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről
5.) Beszámolót a jogi személyiségű társulásokban
végzett tevékenységről
6. A Köztisztviselők 2019. évi teljesítményértékelési
céljainak kitűzését
7.)
Beszámolót
a
Magyarcsanádi
Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységről
8.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2019. évi
költségvetési koncepciójának elfogadását
9.) A bölcsőde kialakítását
10.) Az önkormányzattal szerződéses viszonyban álló
ügyvéd által végzett tevékenységről szóló
tájékoztatót
11.) A Magyarcsanád Községi Önkormányzat
épületeinek átalakítása, korszerűsítése kivitelezésére
vonatkozó új közbeszerzési eljárás megindítását
12.) A Magyarcsanád Községi Önkormányzat
épületeinek átalakítása, korszerűsítése építési Jó

2019. január 1-től Magyarcsanád Községi
Önkormányzat új Pénztári nyitva tartás rendje a
következőképpen alakul:
Pénztári órák
Hétfő
8 - 15 óra
Kedd
ZÁRVA
Szerda
8 - 12 óra
Csütörtök
ZÁRVA
Péntek
8 - 12 óra

Jótékonysági Mikulásbál
A Magyarcsanádért Egyesület 2018. december 8-án
jótékonysági mikulásbált rendezett, melynek célja a
gyerekek karácsonyi „cipősdoboz” ajándékozáshoz,
illetve a Falukarácsony megszervezéséhez való
gyűjtés volt.
A bál nagyon jól sikerült, melynek bevétele 135.000.Ft lett.
Ezúton szeretnénk megköszönni a résztvevőknek a
támogatást, valamint Dr. Csikota Józsefnek, és
zenekarának, hogy a rendezvényünkön való
muzsikálást ingyen vállalta, és ezzel támogatta e
nemes célt.

2019. január

Önkormányzati tájékoztató lap

Magyarcsanádi Hírek

Falukarácsony

Karácsonyi ajándékozás

2018. december 21-én tartottuk hagyományos
Falukarácsonyi ünnepségünket.
Az ünnepi műsort a Magyarcsanádi Református
Óvoda nyújtotta. Higyisán Aurélné vezetésével a
helyi óvodások Diótörő című balett feldolgozását
táncolták el. Akárcsak az előző években most is
fantasztikus műsorban volt része a jelenlévőknek. A
szeretetajándékot az iskola pedagógusai készítették,
melyet szeretettel nyújtottak át e jelenlévőknek.
Az ünnepi műsor befejezte után, a Baptista
szeretetszolgálat, és a Református Szeretetszolgálat
segítségének hála újra meg tudtuk ajándékozni a 0 és
14 év közti Magyarcsanádi lakcímmel rendelkező
gyermekeket.

Községünk önkormányzata a 2018-as évben sem
feledkezett meg településünk fiataljairól és
nyugdíjasairól.
A szokásos évi ajándékozás alkalmával idén 255
fiatal és 334 60 év feletti lakos részesült az
önkormányzat által nyújtott 5000.- Ft értékű
ajándékcsomagban.

Szociális tüzelőanyag támogatás
A 2018-as szociális téli tüzelőanyag támogatást
településünkön 328 fő vette igénybe.
Akik közt 827 mázsa szenet osztott szét Községünk
Önkormányzata.

___________________________________
Tisztelt Lakosság!
A Kormány előzetes felmérést folytatott annak
érdekében, hogy azok, akik földgáz, vagy
távhőszolgáltatást nem vesznek igénybe, és így nem
részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi
intézkedéseiben, háztartásonként megkaphassák az
egyszeri természetbeni támogatást.
A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat
alapján háztartásonként
egy
darab
igénybejelentést lehetett benyújtani 2018. október
15. napjáig.
Magyarcsanád Községben határidőre 181 db,
határidőn túl 1 db kérelem érkezett.
A Belügyminisztérium megküldte a Támogatói
Okiratot, mely alapján a Kormány döntésének
értelmében 2.172.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesíti Önkormányzatunkat.
Ennek megfelelően megkezdjük az egyeztetéseket az
érintett vállalkozókkal a természetbeni juttatás
átvételével kapcsolatban.
Az tüzelőanyagok átvételének helyéről és módjáról
külön értesítés formájában fogjuk tájékoztatni a
igénylőket.
Magyarcsanád Község Önkormányzata
_________________________________________
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31-ig a törvényes képviselő által
ügyfélkapus regisztráció is megfelelő.

Tisztelt Gazdálkodók!
2019. februárjától a falugazdász ügyfélfogadása
változik, szerdán 12:00 – 16:00-ig tart.
Jelenleg aktuális feladatok:
- őstermelői igazolvány újítás
- nitrát adat szol.
- juh támogatás

megadott

A „Cégkapuból küldve szeretnék e-papírt benyújtani”
sor előtti négyzetet bepipálva egyértelművé válik,
hogy
mely
cég
képviseletében
szeretne
dokumentumot benyújtani (adószám megadása
szükséges, mely a küldött iraton megjelenik).
Amennyiben a vállalkozás Cégkapu regisztrációval
nem rendelkezik, úgy a hivatkozási számnál, illetve
a szövegrészben feltüntetni szükséges a Cég nevét,
adószámát, vagy cégjegyzékszámát.

Tisztelettel,
Fehér Attila
falugazdász
20 / 510-27-83
_________________________________________

Témacsoport: Önkormányzati Igazgatás

Tájékoztatás

Ügytípus: Adóügyek

A
nem
magánszemély
adózók
és
az
önkormányzati adóhatóság közti kapcsolattartás
kötelező csatornáiról

A címzettek közt az MCSANAD rövidített név
beírásával találja meg Hivatalunkat.
Együttműködésüket köszönjük!

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI.
törvény 36.§ (1) bekezdése alapján „Az adóhatóság
írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvényben (továbbiakban: Eüsztv.)
meghatározott elektronikus úton tart kapcsolatot
az adózókkal”.

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal
Adóügyi Csoport
_________________________________________

Kisiskolásoknak és családjuknak ad
ingyenes vetőmagcsomagokat a
Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége
– AGRYA

Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdés a) pont a alpont alapján,
és a törvény végrehajtási rendelete értelmében a
gazdálkodó szervezetek 2018. január 1-től
elektronikus ügyintézésre kötelesek.

Kilenc zöldség vetőmagját tartalmazza az az
ingyenesen igényelhető csomag, amelyet a „Vesd
bele magad!” programban oszt szét a Fiatal Gazdák
Magyarországi Szövetsége – AGRYA.

Fenti időponttól a papír alapú ügyintézés a
gazdálkodó szervezetek részére nem megengedett!
Ahhoz, hogy a fent jelölt elektronikus
kapcsolattartási
forma
megvalósulhasson
a
gazdálkodó szervezeteknek, illetve az elektronikus
ügyintézésre kötelezett adózóknak a Központi
Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásban (Cégkapun)
szükséges regisztrálni.

Jelentkezni február 15-éig lehet kertészkedést
kedvelő kisiskolás korú gyerekeknek és
családjuknak.
Saláta, hónapos retek, sárgarépa, cukkini, cékla,
zöldborsó,
csemegekukorica,
paradicsom,
vöröshagyma,
ezek a magok vannak a csomagban, amelyből egy
hozzávetőleg harminc négyzetméter alapterületű
kiskert hozható létre. A vetőmagokhoz készül egy
elektronikusan letölthető termesztési segédlet és
kiskertész napló. A program weboldalára az aktuális

A Polgármesteri Hivatal az E-papír szolgáltatáson
keresztül érhető el a http://epapir.gov.hu címen.
Bejelentkezésnél
a
Cégkapus
regisztrációt
(felhasználói név és jelszó) kell használni, vagy ha
ezzel a cég nem rendelkezik, akkor 2018. december
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teendőkről rendszeresen kerülnek fel írások,
segédletek, cikkek.
Mennyibe kerül?
A Vesd bele magad! program ingyenes. Sem a
vetőmagokért sem a kapcsolódó szaktanácsadásért
nem kell a résztvevő családoknak fizetni.
A szervezők azonban szeretnék nyomon követni,
hogy jól hasznosulnak a vetőmagok. Így azt kérik
minden résztvevő családtól, hogy április–augusztus
között havonta egy alkalommal legalább két
fényképet küldjenek a kertről és a kertészkedő
gyermekről. E mellé kérnek még egy rövid, de
legalább 250 karakterből álló beszámolót arról, mi
történt a kiskertben, milyen élményei voltak a
gyermeknek.

Legkésőbb március 8. Az érintetteket a döntésről a
jelentkezési űrlapon megadott kapcsolati e-mail
címen közvetlenül értesíti az AGRYA.
Vetőmagcsomagok kiszállítása
Március 20-áig. A nyertesek a vetőmagokat
tartalmazó csomagokat postai kiszállítással kapják
meg a pályázati űrlapon megadott levelezési címükre.
További információk:
Telefonon munkanapokon 9-17 óra között
06302304810
E-mail: vbm@agrya.hu

Egészségnap Magyarcsanádon!
Idén is megtartja az egészségszűrését a Makói
Egészségfejlesztési Iroda.
Időpont : 2019.03.02. (szombat) 08:00-16:00-ig
Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár

Hogyan lehet jelentkezni a programra?
Ki kell tölteni egy on-line jelentkezési űrlapot itt:
https://agrya.hu/csongrad-megye-vesd-bele-magadprogram-jelentkezesi-urlap
Plusz
a
pályázó
gyerekeknek kell készíteni egy rajzot vagy kézzel írt
fogalmazást a „A zöldségek a barátaink” címhezkapcsolódóan. Az elkészült rajzot vagy fogalmazást
be kell szkennelni vagy le kell fényképezni és el kell
küldeni e-mailben. A programba 6–12 éves korú
gyerekek és családjuk jelentkezését várják! Egy

család egy vetőmag csomagot igényelhet.
Fontos, hogy a jelentkezők figyelmesen olvassák át

a pályázati felhívást, ami itt elérhető:
https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/default/fil
es/downloads/vbm_felhivas_2019_orszagos.pdf

Antropológiai mérések:-testtömeg index
-testzsír százalék
-hastérfogat
Vércukor és koleszterin mérés
40 év feletti férfiak PSA( prosztata) gyorsteszt
Érszűkület kockázati felmérés
40 év feletti nők csontsűrűség rizikó mérése
Mentális egészségfejlesztés
Anyajegy szűrés
Előjegyzés Németh Éva védőnőnél lehetséges,
rendelési időben személyesen vagy a +36 20 260
__________________________________________

Kell-e sietni a jelentkezéssel?
Egy kicsit igen. 2019. év kísérleti év, így csak
korlátozott számú jelentkezést fogadnak. Országosan
1000 vetőmag csomagot osztanak ki a szervezők.

Anyakönyvi hírek
Elhunyt

Honnan tudom, hogy elfogytak-e már a
csomagok?
Amíg a Programmal kapcsolatos jelentkezési lap
elérhető az agrya.hu címen, addig van még kiosztható
vetőmag csomag. Ha annyi jelentkezés érkezik, hogy
várhatóan elfogynak a csomagok, akkor a
weboldalról is lekerül a jelentkezési űrlap.
A pályázati döntés időpontja

Földesi István

élt: 85 évet

Mehringer László

élt: 78 évet

Nyugodjanak békében!
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Eladó villanymotoros kukoricamorzsoló, és zsírsütő
vasüst.
Érdeklődni telefonon: 62/261-957
__________________________________________

PROGRAMAJÁNLÓ

BIOREZONANCIA VIZSGÁLAT
Komplex mérés

Folyamatosan, időpont alapján
Magyarcsanád Fő utca 39.
Mért szervek:
- Endokrin
/pajzsmirigy, hasnyálmirígy/mellékvese
- Immunrendszer /mandula, légző, emésztőszervek/
-Vitaminok / A B C D E K /
- Aminosavak
- Nyomelemek, kalcium, vas, szelén
- Gyomor/bélműködés-savasodás
- Máj-méregtelenítés
- Epe
- Elhízás, BMI index
- Szív-és érrendszer/ meszesedés, érszűkület,
koronária, keringés, ellátás, memória
- Agy/ vérellátás, oxigén ellátás, memória
- A csontok reumás megbetegedései
- Csontozat ásványianyag tartalma / csontsűrűség/
- Toxikonok/ nehézfém, növényvédőszer/
méreganyagok, higany, ólom
- Nőgyógyászat/ gyulladások, hormonok ciszták,
petefészek, méh, hüvely
- Férfiak/ hormonszint, prosztatagyulladás,
ivarsejtek
- Bőr/ rugalmasság, víztartalom, foltosodás/
- Vese
- Tüdő/ köhögés, fulladás, tüdőgyulladás
- Koleszterin
- Érrendszer /zsibbadások

II. Esküvő kiállítás a Glorius Vigadóban!

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK
Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon

Teljes körű állapotfelmérés felnőtteknek,
gyerekeknek.
Érdeklődni: Németh Éva védőnőnél,
ill. +36/20 260 9667-es telefonon
vizsgálat ideje: 1-2 perc, fájdalommentes

Ház eladó:
Magyarcsanád, Jókai Mór u. 26. szám alatti jó
állapotú téglaház eladó.
Érdeklődni: Ross Györgyné, Pero J. Szegedinác u.
32.
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értékelés helyben, eredmény papír alapon

HOVEFA Nyílászáróüzlet Szaküzlet
Árnyékolás technika
Tel: 06-30-525-1708, 06-62-209-122
6900 Makó, Csanád vezér tér 16.
Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 8.30-17.00
Szombat 8.30-11.30
Szeretettel várjuk régi és új Ügyfeleinket!
Érd.:06-70-704-8071

IMMUNITIC-géppel kezelés 30 perc/alkalom
- fájdalom csillapítás
- műtétek utáni erősítés
- tüdőgyulladásra, köhögésre
__________________________________________
Masszírozás és csontkovácsolás

___________________________________
REKVIUM
Temetkezési Vállalkozás
apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

-

Vállalok csontkovácsolást és masszázst, amely
ajánlott gerincfájdalmakra, derék becsípődésre, nyak
lazítására, izomcsomók oldására. Gyerekeknél
gerincferdülés, lúdtalp tartásgyengeség esetén.
Figyelmükbe ajánlom a shiatsu masszázs két fajtáját,
lávaköves
masszázst
és
köpölyözést
méregtelenítésre.
Hívásra házhoz megyek a megbeszélt időpontban.

-

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

Bíró Antal
Apátfalva, Aradi u. 16/a.
Telefon: 06-20-326-4826, 06-20-431-9629
______________________________________________________________________

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

Ház eladó:
Magyarcsanád Széchenyi u. 22 szám alatt ház eladó.
Érdeklődi: Helyszínen

Hitelkártya lehetőség

_______________________________________________________________

Bíró–KER Építőanyag Kereskedés

- Csatlakozási bonusszal
- Akár 4% visszatérítéssel
- Egyszerű tele-kölcsön, könnyített törlesztés
- Díjmentes utasbiztosítással
Érdeklődni: Leitner Szilárd, +36-31-785-8959
leitnerbank@gmail.com
__________________________________________

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

-

TEMETKEZÉS
A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.
Temetkezési üzlete és irodája
Vállaljuk a temetések
teljes körű lebonyolítását.
Makó, Verebes u. 2/a.
(a Református Ótemetőnél).
Telefon: +36 62/ 212 840
Éjjel – nappal hívható ügyelet:
+36 30/ 565 8384

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

________________________________________________________________________
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