Magyarcsanád Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató havilapja

2018.
Szeptember
Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel
kapcsolatos juttatásról
Tisztelt Lakosság!
A kormány előzetes felmérést folytat 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 igénybejelentés
nyújtható be Magyarcsanád Polgármesteri
Hivatalnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig,
amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az
igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az
igényelt fűtőanyag fajtáját, ez később már nem
módosítható. Az igénylő személy csak akkor
jogosult a támogatásra, ha az adott háztartás a
bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett
tartózkodási helye!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja
szerint háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a
téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már
részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe
vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított
téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm.
rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását
segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy
fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú
távhőszolgáltatást
igénybe
vevő
lakossági
felhasználók
részére
biztosított
téli

rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm.
rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban
bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását
segítő árkompenzáció jóváírásban részesült,
távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.
A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező
háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
Az igénylőlap az önkormányzatnál kérelmezhető.
A Hivatal dolgozói a rendelkezésére álló adatok
alapján ellenőrzik, hogy az adott háztartásra
vonatkozóan már nyújtottak-e be a 1364/2018.
(VII.27) Korm. határozatra hivatkozással
igénybejelentést. Az ugyanazon háztartásra
benyújtani kívánt további igénybejelentést
Hivatalunk nem fogadja be.
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában adja le
nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy a 1364/2018.
(VII. 27.) Korm. határozat alapján a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adminisztratív
vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel
kapcsolatban.
Amennyiben
a
vizsgálat
eredményeként
valószínűsíthető,
hogy
az
igénybejelentő már korábban részesült a 12.000,- Ft
összegű juttatásban a gáz- vagy táv hőszolgáltató
által, rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat
szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása
esetén – büntetőeljárást kezdeményez.
2018. október 15-ig csak az igénybejelentés
megtételére van lehetőség, az igényelt támogatás
kiosztásáról, átvételi helyéről majd egy későbbi
időpontban adunk tájékoztatást a Kormány
további – később meghozandó - döntései
értelmében.
Izsákné Hetényi Valéria
jegyző
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Tisztelt Lakosság
A Magyarcsanád Községi Önkormányzatának a helyi
adókról szóló 29/2015. önkormányzati rendelete
alapján, az Önkormányzat arra kéri Önöket, hogy
amennyiben ingatlant vásárolnak, vagy eladnak,
szíveskedjenek az Önkormányzat adóügyintézőjénél
bejelenteni a teljes körű nyilvántartás érdekében.
Köszönettel: Izsákné Hetényi Valéria jegyző

____________________________________
Díjmentes alakformáló, sajáttestsúlyos
fitnesz tréning
2018.08.23-tól minden csütörtökön 17:00-18:00-ig
a Művelődési Ház nagytermében Fekete Tímea
vezetésével sajáttestsúlyos fitnesz tréninget tartunk.
Az tréningre mindenkit szeretettel várunk.
A részvételhez szükséges eszközök: egy pár váltó cipő,
egy törölköző, egy üveg víz, valamint egy polifoam.
___________________________________________

Lomtalanítás
Az FBH-NP Nonprofit KFT a korábban megszokott
előre ütemezett, település egész területére vonatkozó
egy meghatározott napon történő lomtalanítás helyett
évente
2
alkalommal
–
azonban
az
ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett
időpontban, annak megrendelését követően -a
háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált
használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat)
háztól történő elszállítását kívánja biztosítani.
Ezáltal megtörténik a szolgáltatás színvonalának
magasabb szintre emelése, hiszen minden településen
élő lakos maga választhatja meg a számára
legmegfelelőbb időpontot.
Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-20/401-4304
tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit
Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán
szükség lesz az ügyfél partnerazonosító számára,
mely a számlán megtalálható. A lom elszállításának
feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!
A lomtalanítás folyamata:
1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti
adatait, és a kért elszállítási időpontot az FBH-NP
Kft. munkatársával.
2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi
az ingatlan elé a lomhulladékot.

3. az FBH-NP Kft. szállító járműve az egyeztetett
napon elszállítja azt.
Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a
korábban megszokottak szerint Pl. feleslegessé
vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A
nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb
méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és
szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag
bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem
kerülnek elszállításra:
− gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati
hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb
mezőgazdasági, ipari hulladék;
− elektromos, elektronikai készülékek (pl. TVkészülék, hűtőgép…);
− veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
− heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási,
valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből
származó hulladék.
Az előre egyedileg egyeztetett időpontban történő
lomtalanítás előnye, hogy:
− a településen egy időpontban nagyobb területen
nem kerül hulladék kihelyezésre, ez nem rontja a
település látképét,
− elkerülhetőek a hulladék szétszóródásával járó
kellemetlenségek,
− nincs „lomozás” a lomtalanításon belül,
− kényelmesebb az ügyfeleknek, hiszen jobban
igazodik egyedi igényeikhez
_______________________________________________________________

Anyakönyvi hírek
Született
Szöletett: Aboul-Hosn Monir
Szülő: Virág Adriaána és Dr. Aboul-Hosn Hussein
Lakik: Magyarcsanád-Bökény

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
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LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK
Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon

Tisztelt Lakosság!
Magyarcsanád
Településüzemeltetési
és
Fejlesztési Nonprofit Kft. vállalja a lakosság részére
a magán ingatlanok és az ingatlanok előtti zöldterület
kezelését, valamint az ingatlanokon található
veszélyes fák kitermelését.

-

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

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

Érdeklődi, időpontot egyeztetni:
Ficsor Zsolt
Település karbantartási vezetőnél
Tel.: +36-20-263-9889
Ház eladó:
Magyarcsanád Nicolae B. u. 25 szám alatt
összkomfortos családi ház eladó.
Érdeklődi telefonon: +36-20-274-9330
_______________________________________________________________

Fák kivágását, hasogatását, és sírok tisztítását
vállalom!
Hívjon bizalommal:
+36-70-359-3422
_____________________________________________________________

Vállalok favágást sthillel. Kaszálást, rendsodrást
gazos
kertek
földek
zúzását,
szántását,
kombinátorozást T25-ös traktorral
Érdeklődni: Takács Gábor, 06-70-398-8082
Ház eladó:
Magyarcsanád, Jókai Mór u. 26. szám alatti jó
állapotú téglaház eladó.
Érdeklődni: Ross Györgyné, Pero J. Sz. u. 32.

REKVIUM
Temetkezési Vállalkozás
apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

-

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 fűrészáru, Szögek, Csavarok
Kerítésléc, Ól deszka
Bíró Antal
Apátfalva, Aradi u. 16/a.
06/20 473-32-36, 06/20 326-48-26

________________________________________________________________________

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
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: Tóth-Pál Lászlóné, Ficsor János
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