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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Magyarcsanád Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2016. január 28-án tartotta 

soros ülését.  

A képviselő testület megtárgyalta és elfogadta: 

- Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről 

- Magyarcsanád Község Önkormányzata 2016. évi 

költségvetését 

- Az önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapítását 

- Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 

2016. évi költségvetését 

- A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési 

díjjakról szóló rendelet módosítását 

- Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

szóló rendelet módosítását 

- Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottság 

2015 évi tevékenységét 

- Az Együttműködési Megállapodást, mely a 

Csongrád Megyei Önkormányzat és 

Magyarcsanád Község Önkormányzata között jön 

létre 

- A képviselő testület a család- és gyermekjóléti 

feladatok törvényben előírt ellátására álláshelyet 

hozott létre 

- A képviselő testület a szociális 

alapszolgáltatások feladatok ellátására álláshelyet 

hozott létre 

- A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött 

Együttműködési Megállapodás felülvizsgálta és 

változatlan formában jóvá hagyta 

- A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról 

szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzatai rendeletet 

módosította 

- Magyarcsanád Községi Önkormányzat 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatát módosította 

- Tulajdonosi és kezelői nyilatkozatot megadta 

- Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatot módosította 
 

 

A közösségi ház és egészség ház építése  
 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakkosságot, hogy a 

kultúrház és az egészségház közbeszerzési 

eljárása lezárult, az eljárás nyertese Vad Sándor 

egyéni vállalkozó. Mindkét beruházás 

kivitelezésére történő szerződést, február 9-ig írja 

alá Farkas János polgármester. Első ütemben a 

kultúrház építése kezdődik meg előre láthatólag 

február hónapban.  
 

TÁJÉKOZTATÓ 

18/2015. (VI. 29.) NGM rendelet 

a 2016. évi munkaszüneti napok körüli 

munkarendről 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 102. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 

feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 

Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva a következőket rendelem 

el: 

1. § E rendelet hatálya kiterjed minden 

munkáltatóra és az általuk általános 

munkarendben foglalkoztatottakra. 
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2. § A 2016. évi munkaszüneti napok körüli - a 

naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - 

munkarend a következő:  

 a)  március 5., szombat  munkanap 

   március 14., hétfő  pihenőnap 

 b)  október 15., szombat  munkanap 

   október 31., hétfő  pihenőnap 

3. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép 

hatályba. 

4. § Ez a rendelet 2016. december 31-én 

hatályát veszti. 
 

 

 

 

Polgármesteri Hivatal 

 Ügyfélfogadási rendje 
 

Hétfő: 08:00 – 12:00 és 13:00 –16:00 

Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS 

Szerda: 08:00 – 12:00 és 13:00 –16:00 

Csütörtök: 08:00 – 12:00 délután ügyfélfogadás 

nincs 

Péntek: 08:00 – 12:00 

Kérünk mindenkit a fenti időpontok 

betartására! 

 

 

Eb befogás 
 

2016. január 8.-án és 2016.február 1.-jén  eb 

befogás volt Magyarcsanádon.  A kóbor ebeket 

elszállították. 

 

 
 
 

Adományruha osztás 
 

Ezúton értesítünk minden lakost, hogy 2016. 

február 8-án (hétfőn) délután 14:00 – 16:00 ig. a 

Védőnői szolgálatnál (Fő utca 29) adományruha 

osztást tartunk. 

 

 

Meghívó 

 
Tisztelettel meghívjuk Önt  

 2016. február 11-én 14:00-kor 

a magyarcsanádi polgármesteri hivatal 

nagytermébe szervezett előadásra 

 Az előadás témája: Az Arundo energianád, 

mint önálló ipari növény. 

Az Arundo donax közismert neve óriás-nád vagy 

spanyol/olasz-nád. Az ókori Mezopotámiában már 

4000 évvel ezelőtt ismerték és hasznosították, 

mint jelentős gazdasági kultúrnövényt. A növény 

életciklusa az eddigi tapasztalatok alapján 20 

évnél többre tervezhető. Az Arundo donax nem 

igényel komolyabb talajművelést, különösebb 

gondozást a gyommentesítésen kívül , a 

kipalántázását követő 1-2 év után. 

Az előadás célja: Megismertetni az Arundo 

energianádat, mint önálló gazdasági növényt, 

tulajdonságait, felhasználási, feldolgozási módjait, 

jövőbeli terveket. 

Az előadást megnyitja: Farkas János 

Magyarcsanád polgármestere 

A téma előadói: Pákozdi Sándor ACF Kft 

ügyvezető igazgató 

Bibók Imre Naturtrade Kft. ügyvezető igazgató 

Tisztelt Lakosok 

 
A Fő utcai sétány (Művelődési ház és az Ady 

Endre utca közötti szakasza) térkő burkolatot kap. 

A felújítási munkák ideje alatt - február hónaptól -   

a kivitelezés befejezéséig szíves türelmüket 

kérjük. 
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Kulturális Hírek 

 
 

Szünidei étkeztetés 
2016. január 1-től jogszabály változás alapján az 
önkormányzatok feladatai közé tartozik a szünidei 

gyermekétkeztetés megszervezése a szociálisan 
rászoruló, hátrányos és gyermekvédelmi 
támogatásban részesülő, vagy halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek számára. 
A szünidei gyermekétkeztetést a gyermek lakóhelye, 
vagy a gyermek életvitelszerűen a bejelentett 
tartózkodási helye szerinti önkormányzatnak kell 
biztosítania, az őszi, téli, tavaszi szünet 
időtartamában, továbbá a nyári szünet ideje alatt, 
legalább 43 munkanapon a jogosult gyermekek 
részére. 
A jogszabályban megállapított feltételek alapján azon 
gyermekek szüleit (törvényes képviselőiket) akik a 
fentiek szerinti jogosultsági körbe tartoznak a jegyző 
írásban fogja tájékoztatni, amellyel egyidejűleg 
megküldi a szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez 
szükséges (jogszabályban) előírt nyilatkozatot is.  

 

 

Iskolai Hírek 
 

Iskola Facebook oldala 
 

Létrejött a magyarcsanádi általános iskola 

facebook oldala, ahol mindenki nyomon követheti 

az iskola mindennapi életét. 
 

 

Apátfalvi hagyományőrző csoportok 

találkozója 
 

2016. január 24-én megrendezésre került 

apátfalván a második hagyományőrző csoportok 

találkozója, amelyen fellépet a magyarcsanádi 

református általános iskola román hagyományőrző 

csoportja is. A rendezvényen több településről 

érkeztek fellépők. 

 

 
 

 

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 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Elhunyt 
 

Fekete Mihály   élt 84 évet 

Béke u. 10.    
 

Zsigmond Jánosné   élt 59 évet 

Dózsa György u. 31 
 

Kerekes Mihályné   élt 87 évet 

Széchenyi u. 23 

 

Nyugodjanak békében! 
 

Született 
 

 
 

 

Dimovics Dusan 

Született: 2016. Január 11 

Szülő: Dimovics Dusan, Dinka Éva 

Lakik: Jókai Mór utca 13 . 
 
 

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK 
 

Korrepetálást, felkészítést vállalok angol nyelv 

és történelem tantárgyakból, általános és 

középiskolás gyerekek számára. 

Érd: Ady Endre u. 6. szám alatt 

________________________________________ 

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 
 

Magyarcsanádon eladó elektromos körfűrész 
gyaluval. 

Érd: Ady Endre u. 23/A 
 

 

Bíró–KER Építőanyag Kereskedés 
Nyiva: 

hétfőtől péntekig: 7-17 óráig, 

Szombaton: 7- 12 óráig, 

Vasárnap Zárva 

 

- 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 
 

 

REKVIUM 

Temetkezési Vállalkozás 
apátfalvi lerakatta 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 

 

Bíró Antal 

Apátfalva, Aradi u. 16/a. 

Telefon: 06/20 326-48-26, 06/20 431-96-29 
 
 

TEMETKEZÉS 
A Csongrád Megyei  

KEGYELETI KFT. 
 

Temetkezési üzlete és irodája 

Vállaljuk a temetések  

teljeskörű lebonyolítását. 

Makó, Verebes u. 2/a.  

(a Református Ótemetőnél). 

Telefon: +62/ 212 840 

Éjjel – nappal hívható ügyelet:  

+3630/ 565 8384 
 

Lakossági apróhirdetések elhelyezésére a 

Magyarcsanádi Hírek lehetőséget biztosít. 

Hirdetésfelvétel: 20-411-19-01-es telefonszámon 
 

 

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: Prém Brigitta, Ficsor János 
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Nyomda: Norma Nyomda, Hódmezővásárhely 
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