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A tét: Magyarország megmarad-e magyar
országnak?
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK
MINDEN OLVASÓNKNAK
Önkormányzati Hírek
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. március 28-án (csütörtök), 16:30
órakor tartotta soros nyílt ülését, melyen
megtárgyalta és elfogadta a:
1.) Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között történt
fontosabb eseményekről
2.) A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi
munkájáról szóló beszámolót
3.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz
kapcsolódó szakmai munkáról szóló beszámolót
4.1.) TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek
energetikai
fejlesztése
pályázat,
pénzügyi
szerkezetének módosítását
4.2.) Pályázati felhívást a 20/2017. (XII. 22.)
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
szervezetek, személyek feladatainak

Május 26-ra tűzte ki Áder János köztársasági elnök a
2019-es
Európa
Parlamenti
választások
magyarországi időpontját. Országunk 21 képviselőt
küld az Európai Parlamentbe. A magyarokat érintő
döntések egy része ma Brüsszelben születik, ezért
nagyon fontos, hogy olyan képviselői legyenek
hazánknak, akik a magyar emberek, a magyar
családok érdekeit védik.
Fontos tudni, hogy a választópolgárok listára
szavazhatnak, amelyet párt állíthat, önállóan, vagy
közösen másik párttal. A listán szereplő jelöltek
sorrendjét a jelölő szervezet állapítja majd meg. A
szavazó lapokon ugyan szerepelni fog a pártok által
delegálni kívánt első öt jelölt neve, ez azonban csak
tájékoztató jellegű, rájuk a választópolgároknak nem
kell és nem lehet szavazni.
Orbán Viktor miniszterelnök a választás kapcsán
kiemelte: a tét most az, hogy bevándorláspárti vagy a
bevándorlás-ellenes vezetői lesznek-e az uniónak.
Európa maradjon-e az európaiaké, vagy adjuk át a
helyet egy más kultúrából, más civilizációból érkező
tömegnek; megvédjük-e a keresztény, európai
kultúránkat, vagy átadjuk a terepet a
multikulturalizmusnak? – tette fel a kérdést, majd
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kiemelte: Mi szeretnénk megőrizni Európát az
európaiaknak, Magyarországot pedig magyar
országnak. Szeretnénk meghagyni a döntés
lehetőségét
a
következő
generációknak,
gyermekeinknek, unokáinknak.
A kormánypártok programját hét pontban
határoztak meg:
1. A migráció kezelését el kell venni a brüsszeli
bürokratáktól, és vissza kell adni a nemzeti
kormányoknak!
2. Egyetlen ország se legyen kötelezhető migránsok
befogadására
akarata
ellenére!
3. Senkit ne engedjenek be Európába érvényes
igazolvány,
dokumentumok
nélkül!
4. Szüntessék meg a migránskártyákat és a
migránsvízumot!
5. Brüsszel ne adjon több pénzt Soros György
bevándorlást segítő szervezeteinek, ehelyett térítsék
meg
a
határvédelem
költségeit!
6. Európában senkit ne érhessen hátrányos
megkülönböztetés azért, mert kereszténynek vallja
magát!
7. Bevándorlást ellenző vezetők legyenek az uniós
intézmények élén!
Ezek azok a pontok, amelyek a legszükségesebbek
ahhoz, hogy megállítsuk a bevándorlást, és
megőrizzük a keresztény kultúránkat – hangsúlyozta
Orbán Viktor.
__________________________________________

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete e rendeletben közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartásnak minősít.”
A Rendelet 11.§ alapján:
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el a köztisztaság fenntartása
körében, az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós
használója,
illetőleg
haszonélvezője
(a
továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a
használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek,
helyiségek) tisztán tartása tekintetében pedig a
használó, illetőleg – a bérleti jogviszonyból származó
kötelezettsége szerint – a bérlő (a továbbiakban
együtt: használó), aki nem gondoskodik:
a) az egyes ingatlanok tisztán tartásáról,
gondozásáról, szükség szerinti takarításáról,
rovar és rágcsálómentesítéséről.
A Rendelet 4.§-ában foglaltak szerint az a személy,
aki a rendeletben meghatározott közösségi együttélés
alapvető szabályai bármelyikét megszegi vagy
megsérti a rendeletben meghatározott 200.000 Ft-ig
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét a fenti
jogszabályban
foglaltak
maradéktalan
betartására, annak elmaradása esetén a
rendeletben foglaltak alapján bírság kiszabására kerül
sor.

Felhívás az ingatlanok tisztán tartása,
gondozása, és takarításának betartására

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a közösségi együttélés alapvető
szabályairól
és
ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
szóló
24/2015.(X.29.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
1.§ (1) bekezdése alapján:

Felhívás az ebtartás szabályainak
betartására
A településen az utóbbi időben jelentős gondot okoz
a közterületen gazdátlanul kóborló ebek számának
megnövekedése. Ez nem minden esetben kóbor
kutyát jelent, hanem sajnos legtöbbször felelőtlen
emberi magatartást.

„(1) Jelen rendelet alkalmazásában közösségi
együttélés szabályait sértő magatartás az a
tevékenység, mulasztás, vagy jogellenes állapot
fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely
szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem
minősül, de a közösségi együttélés szabályaival
ellentétes, azt sérti vagy veszélyezteti, és amelyet

A kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy
állataik csak a saját lekerített ingatlanjaikon
maradjanak;
hanem
gondatlanságból,
nemtörődömségből az ebeket közterületen, mások
ingatlanán hagyják kóborolni. Nem elfogadható
2
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magatartás az sem, hogy a kutyák póráz nélkül kísérik
gazdáikat az üzletekbe, óvodába, iskolába, stb.

természetes személy, aki e rendeletben meghatározott
közösségi együttélés alapvető szabályai bármelyikét
megszegi vagy megsérti

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási endszerről szóló 2012.
évi II. törvény 193. § (1) bekezdése szerint:

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében az
állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és
biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról,
szökésének megakadályozásáról.

Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja
közterületre, vagy kóborolni hagyja,

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.)
Korm. rendelet értelmében, aki az állatok védelmére
és kíméletére vonatkozó jogszabály rendelkezését
megsérti, állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Az
állatvédelmi bírság alapösszege 15 ezer Ft, ez az
összeg jogszabályban meghatározott szorzók szerint
növelhető, felső összeghatár nincs. A határidőre meg
nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára
behajtandó köztartozás.

b) természeti és védett természeti területen, vagy
vadászterületen - a vadászkutya és a triflakereső
kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy
kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési
eszközön - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat
segítő kutya kivételével - szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére
vagy
játszótérre
vakvezető,
illetve
mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével beenged, illetőleg bevisz,

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése szerint belterület
közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt
területet – ebet csak pórázon lehet vezetni.
Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az
eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell,
hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával
ne veszélyeztethessen.

(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy
nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre
utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést
követ el.
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 24/2015. (X.29.) sz. Önkormányzati
rendelete „A közösségi együttélés alapvető
szabályairól
és
ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről”

Ezúton is szeretném felhívni a kutyatartók figyelmét
a felelős kutyatartás általános szabályaira.
Az állatvédelmi törvény és a kutyák tartására
vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása a
tulajdonosok, gazdák kötelessége, egyben felelőssége
is.

12. §. b), és h) pontja rendelkezik az állattartás
szabályairól.
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el, aki:

Az alapvető szabályok előírják, hogy az eb
tulajdonosa köteles arról gondoskodni, hogy az állat
korának, fajtájának és szükségleteinek megfelelő
tartási, élelmezési, gondozási valamint egészségügyi
körülmények között élhessen.

b) a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló eb
más tulajdonában lévő magánterületre, vagy
közterületre való át-, illetve kijutását nem
akadályozza meg,

Szintén
a
tulajdonos
kötelessége
olyan
körülményeket teremteni, hogy kutyája, kutyái a
tartási helyükről, udvarból ne tudjanak el- vagy
kiszökni,
függetlenül
attól,
hogy
milyen
vérmérsékletű kutyáról van szó.

h) közterületen ebet póráz és veszélyes eb esetén
szájkosár nélkül sétáltat,
A rendelet 4. § (1) bekezdése alapján kettőszázezer
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az a
3
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Utcán, közterületen kutyát kizárólag pórázon, olyan
módon lehet sétáltatni, hogy az még időlegesen se
maradhasson felügyelet nélkül. Az olyan eb,
amelynek akár csak mérete miatt is szükséges, a
szájkosár használata indokolt és ajánlott.

alapján pályázatot hirdet a rendeletben
meghatározott szervezetek, személyek
feladatainak támogatására
A pályázat célja:
a Magyarcsanádi székhelyű, vagy telephellyel
rendelkező szervezetek, lakóhelyű személyek
programjainak, valamint a település lakosságát érintő
programok lebonyolításához nyújtandó támogatások
biztosítása.

A jogkövetkezmények terhe mellett – elsősorban a
balesetek, kutyatámadások elkerülése érdekében –
kérjük a Kutyatartókat a fentiekben ismertetett
alapvető tartási, gondozási szabályok betartására,
főként
a
kutyák
felügyeletéről
történő
gondoskodásra!

Az önkormányzat által támogatott területek:
a) egészségmegőrzés, prevenciós tevékenység
b) szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak
gondozása,
hátrányos
helyzetűek
segítése,
esélyegyenlőségi programok megvalósítása),
c) kulturális tevékenység, hagyományápolás
d) nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
e) ismeretterjesztés,
f) testvértelepülésekkel kapcsolatos tevékenység,
g)
természetvédelem,
környezetvédelem,
műemlékvédelem,
h) gyermek- és ifjúságvédelem,
i) közrend, közbiztonság védelme,
j) sport, tömegsport, utánpótlás nevelés, szabadidő
sport,
egyéb a helyi rendeletben meghatározott célok.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2019.
november 30
A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület
folyamatosan dönt a beérkezett pályázatok
függvényében.
A támogatás összegének felhasználására a képviselőtestület nevében a polgármester megállapodást köt.

A köz- és magánterületen felügyelet nélkül kóborló –
esetleg még védőoltással sem rendelkező – ebek,
potenciális veszélyt jelentenek mind az emberi-, mind
az állati egészségre, illetve a közlekedés
biztonságára, a vagyontárgyakra.
Ezért felhívom valamennyi eb tartó figyelmét, hogy a
tulajdonában lévő kutya saját ingatlan határain belüli
tartásáról, kötelező védőoltással való ellátásáról
gondoskodjon.
Mindazon
személyek
ellen,
akik
e
kötelezettségüknek
nem
tesznek
eleget,
szabálysértési eljárás indítható.
Kérem a fentiek tudomásul vételét, és a település
nyugalma érdekében a Tisztelt Lakosság segítő
együttműködését.
Izsákné Hetényi Valéria
jegyző

Darazsak irtása

A támogatást a támogatott köteles tárgyév december
31. napjáig felhasználni. Az elszámolás határideje a
rendeletben meghatározottak szerint.

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a postai
és önkormányzati levelek zavartalan kézbesítésének
érdekében, legyenek szívesek postaládájuk
környékéről kiirtani a darázsfészkeket.

A pályázat beadásához szükséges űrlap és a
szükséges
mellékletek
letölthető
a
www.magyarcsanad.hu honlapról.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Magyarcsanád Községi Önkormányzat
76/2019. (III. 28.) számú határozata alapján

Rendezvény tér kialakítása
A hónap végén kezdődik el a Művelődési Ház
melletti rendezvénytér kialakítása. A munkálatok
várhatóan még a nyáron befejeződnek, ugyanis a
tervek szerint az elkészült téren rendezzük meg idei

az önkormányzati támogatásról szóló 20/2017
(XII.22.) számú önkormányzati rendelete
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Falunapi rendezvényünket, valamint a Búcsút is itt
tartjuk idén.

célig,de számára boldog körutazást jelentett, melyben
megtalálta a természet szépségeit és az ott élő
emberek közvetlenségét. Csodálatos képeivel hozta
közelebb hozzánk a kontinens kincseit. Köszönjük az
élményt! Folyt. köv. hamarosan

Hivatal felújítása
Jó ütemben halad községünk polgármesteri
hivatalának felújítása. A munkálatok várhatóan
április végén fejeződnek be addig is megértésüket és
türelmüket kérjük az esetleges
felmerülő
problémákkal szemben.

Tisztelt Magyarcsanádi lakosok!
A Templom téri ABC-be 2019.04.06. napjától
minden keddi és csütörtöki napon friss sertéshús,
baromfihús (csirke, pulyka, kacsa, liba) valamint
fagyasztott marhahús (marhacomb, marhalábszár)
érkezik.
A húsok egy része vákumfóliázott, míg egy része,
tálcás kiszerelésben kerül forgalmazásra.
A húsokra – igény szerint – előjegyzést is felveszünk.
A választékról az üzletben részletes listák állnak az
Önök rendelkezésére.
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Templom
téri ABC-ben 2019.május 1. napjától fagylalt
(gombócos) forgalmazására is sor kerül.
Szeretettel várjuk kedves régi és leendő új
vásárlónkat.

Kormányablak busz
2019. május 15.-én 8:30-11:30-ig településünkre
látogat a kormányablak mobil busza. A busz
szolgáltatásait az önkormányzat parkolójában vehetik
igénybe.

Tisztelettel: Pásztorné Mazuch Anna és az üzlet
dolgozói.

Könyvtári Hírek

Iskolai hírek

Élménybeszámoló egy csodálatos helyről egy
csodálatos előadóval. Dél-Amerika 13 országának
rejtett gyöngyszemeit vetítette elénk Sisa Éva
tanárnő. Kihívásokkal teli, rögös utakon jutott el a

Suliváró sportverseny 2019.március 11.
Március 11-én egy kis mozgásra hívtuk a
nagycsoportosokat. A rendezvényen az 1. és 2.
osztályosokkal együtt sportoltak. A zenés
5

2019. április

Önkormányzati tájékoztató lap

Magyarcsanádi Hírek

bemelegítés után csapatokat alkottunk és indulhatott
a sorverseny. A feladatok a tavasz témakörében
zajlottak. Utaztunk bobocarral, ültettünk virágokat,
gyűjtöttünk virágport. A jól végzett munka után
játszottunk fitness labdával és ugráltunk mint a
nyuszik.
A sportolástól elfáradt gyerekek üdítővel és almával
frissítették magukat.
2019. ÁPRILIS 5.
Nyusziváró
Április 5-én megrendezésre került, iskolánkban, az
idei tanév utolsó suliváró programja. A kézműves
délutánt a közelgő Húsvét hangulata lengte át. Móra
Ferenc, A húsvéti tojások című meséjét csillogó
szemmel hallgatva hangolódtak rá a leendő első
osztályosok a délutánra. Majd csoportokban
tevékenykedtek az asztalok mellett. Bárányos
kosárkát, apró mintákkal díszített tojásokat
készítettek az óvódások és nagy lendülettel és
izgalommal játszottak néhány kör dobble
memóriajátékot, amiket szintén a húsvéti ünnep
jelképei díszítettek. A délután második felében a
csoki tojás keresés izgalmát élhették át a picik, végül
a sok izgalomba kifáradva jóízűen fogyasztották el a
szépen kidíszített teasüteményeket.
Reméljük minden alaklommal jól érezték magukat,
iskolánkban a nagycsoportosok és szüleik. Sok
szeretettel várjuk őket a beiratkozásra is!

AZ
1848-49-ES
FORRADALOM
ÉS
SZABADSÁGHARC 171. ÉVFORDULÓJÁRA
EMLÉKEZTÜNK 2019. MÁRCIUS 14.
2019. március 14-én, 14 órától a Művelődési Házban
iskolánk 3. és 4. osztályos tanulóinak " A haza mi
vagyunk" című előadásával mi is megemlékeztünk a
magyarok egyik legnagyobb ünnepéről, március 15ről. Ha meghalljuk ezt a nevezetes dátumot, látjuk
magunk előtt a márciusi ifjakat, képzeletben
végigjárjuk a forradalom helyszíneit. Fülünkben ott
zeng a csatazaj és átjárja szívünket a fájdalom.
Műsorunkkal ezeket a nevezetes képeket mutattuk be.
Ünnepi előadásunkat a versek mellett táncok és dalok
is színesítették, majd az óvódások néhány csatadallal
folytatták a kopjafánál a megemlékezést amit a
koszorúzás zárt. Diákjaink 16 órakor Nagylakon is
előadták műsorukat. A gyerekek nagyon ügyesek
voltak, köszönjük a felkészülés során tanúsított
kitartó és szorgalmas munkájukat. Gratulálunk nekik
és felkészítő pedagógusaiknak: Dobra Bernadettnek
és Sztáncs Erikának!

A Magyarcsanádi Református Általános Iskola és
Óvoda kéri a tisztelt adófizetőket, ajánlják fel
2018. évi adójuk 1+1%-át alapítványainknak és a
Magyarországi Református Egyháznak
Iskolai alapítvány adószáma: 18479861-1-06
Óvodai alapítvány adószáma: 18476181-1-06
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+ 1% Magyarországi Református Egyház
Száma:0066

Önkéntes társadalmi munka az oviban
Több napon, héten át tartó önkéntes munkát
szerveztünk az óvoda udvarának rendezésére,
felújítására.
Szülők, nagyszülők, lakosok segítségével készülőben
van az óvodai KRESZ pálya, lefestésre kerültek a
hinták és mászókák. Zöldítettük az udvart, ültettünk
bokrokat, virágokat. A református gyülekezeti tagok
paprikás krumplit készítettek a segítőknek.
A KRESZ pályát április 25-én de.11 órakor avatjuk
fel, melyre várjuk segítőinket.

Köszönjük felajánlásaikat!

Óvodai hírek
2019. március 27 -28-29-én nyílt napokat
tartottunk óvodánkban.
Mindhárom csoportban nagy volt a szülők részéről az
érdeklődés. A gyerekek nagyon ügyesek voltak
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LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK
Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon

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
_______________________________________________

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
______________________________________________________________________

Bíró–KER Építőanyag Kereskedés
Nyitva: hétfőtől péntekig: 7-17 óráig,
Szombaton: 7- 12 óráig, Vasárnap Zárva

-

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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