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JEGYZŐ KÖNYV
Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25.
napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt üléséről.
Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme
Jelen vannak:
Farkas János
Tóth-Pál Lászlóné
Farkas Krisztián
Kővári Róbert
Dr. Aboul-Hosn Hussein
Popa György
Árgyelán Diána

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Nyergesné Kovács Erzsébet
Popovics Krisztián
Palicz András
Zsippai István

jegyző
pénzügyi csoportvezető
rendőr alezredes
rendőrőrs parancsnok

Farkas János polgármester: Köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket. Külön
tisztelettel köszöntöm Palicz András rendőr alezredest, illetve Zsippai István rendőrőrs
parancsnokot. Megállapítom, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, Árgyelán Diána képviselőtársunk jelezte, hogy később tud jönni, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Ismertetem a
meghívóban szereplő nyílt ülés napirendi pontjait, melyek az alábbiak:
1.)
2.)
3.)
4.)
4.1.)
4.2.)
4.3.)
4.4.)
5.)

Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Farkas János polgármester
A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató
Előadó: Farkas János polgármester
A településen működő egyházak tevékenységéről szóló tájékoztató
Előadó: Farkas János polgármester
Előterjesztések:
A Magyarcsanádért Közalapítvány megszüntetése
Előadó: Farkas János polgármester
Magyarcsanád Község Önkormányzatának a Csanádpalota Térségi Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásból való kilépés
Előadó: Farkas János polgármester
Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
Egyebek

Farkas János polgármester: Annyi változtatást javaslok, hogy a polgármesteri tájékoztatót előzze
meg a közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató, mivel a rendőr uraknak el kell
menniük. Megkérdezem van-e más javaslat?
Farkas János polgármester: Mivel nincs, kérem, aki elfogadja a napirendet az általam ismertetett
módosítással, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
73/2015. (VI. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. június 25. napján
15.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1.)
2.)
3.)
4.)
4.1.)
4.2.)
4.3.)
4.4.)
5.)

Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb
eseményekről
Előadó: Farkas János polgármester
A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató
Előadó: Farkas János polgármester
A településen működő egyházak tevékenységéről szóló tájékoztató
Előadó: Farkas János polgármester
Előterjesztések:
A Magyarcsanádért Közalapítvány megszüntetése
Előadó: Farkas János polgármester
Magyarcsanád Község Önkormányzatának a Csanádpalota Térségi
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásból való kilépés
Előadó: Farkas János polgármester
Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet
módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
Egyebek

1.
Napirendi pont
A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató
Farkas János polgármester: Első napirendi pontunk a közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló
tájékoztató, amit mindenki megkapott. Átadom a szót Palicz András rendőr alezredes úrnak, hogy a
tájékoztatóját egészítse ki
Palicz András rendőr alezredes: Szeretettel köszöntöm az önkormányzat tagjait. A tavalyi évről
szóló tájékoztatót mindenki megkapta. Rémisztőnek tűnhet, hogy az előző évhez képest a
bűncselekmények száma 16-ról 40-re emelkedett, viszont ha ezt részletesebben vesszük, akkor
láthatjuk, hogy az orgazdaságnál a szám 0-ról 9-re emelkedett. Ez kerékpárlopásokból adódott,
melyet itt adtak el helyben. Sajnos az emberek egyre többször a nehéz pénzügyi helyzetük miatt
megveszik az olcsóbb termékeket, és nem gondolnak bele abba, hogy ez talán lopott is lehet. El kell
mondanom, hogy talán a tavalyi év pozitívnak tűnik, mert a település vonatkozásában a
bűncselekmények száma éves szinten körülbelül 40-re tehető, tavalyelőtt ez a szám mindösszesen
16 volt. Véleményem szerint a rendszeres bűncselekmény elkövetők valószínűleg éppen börtönben
voltak, ezért volt akkor ennyire alacsony ez a szám. Továbbá nagy változást hozott a közmunkaprogram megjelenése, ami az emberek számára egyfajta biztonságot ad. Fontosnak tartom még
megjegyezni a kormánynak azon döntését, amikor bevezették a 19 megyés ellenőrzést, ami azt
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jelenti, hogy minden nap a kollegáim túlórában tudnak dolgozni rendőrként. Külön meg van
határozva, hogy egy adott településen milyen sűrűn kell megjelenniük a kollegáimnak, illetve
mennyi időt kell ott tartózkodniuk. Eddig mindenhonnan pozitív visszajelzéseket kaptunk a
polgármesterektől. A közlekedés helyzetében van egy rettenetes romlásunk a tavalyi évben. Ezen
még mi is tanakodunk, hogy 70 balesetből hogy lett több mint 130. A forgalom ugyanaz, talán az
emberek jobban rohannak, nincsenek tekintettel egymásra. Egyaránt megemelkedett a könnyebb,
súlyosabb sérülések száma. Ha minden igaz, az az elementáris forgalom, ami keresztül megy a
falun hamarosan megszűnik az autópálya átadásával. Számításaink szerint a jelenlegi forgalom
várhatóan 20%-ra fog lecsökkenni. A kábítószerről még talán annyit, hogy néhány évvel ezelőtt a
középiskolásoknak tartottunk előadásokat, ma már ezt sajnos az általános iskolákban tesszük meg.
Egyre több fajta drog jelenik meg, ami mire a tiltólistára felkerül, már rég használaton kívül lesz,
így jó néhány esetben tehetetlenek vagyunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ha valakinek
van kérdése, kérem tegye fel, igyekszünk a kollegával válaszolni rá.
Popa György képviselő: Kábítószer ügyében én nagyon gyengének tartom a törvényt. A
bűncselekmény területén úgy gondolom, hogy nagyon sok ügynek elébe lehetne menni, erre szolgál
a kamera-rendszer is. A balesetek számának növekedését pedig a létbiztonsághoz, a stressz
hatáshoz, fáradtsághoz kötöm. Tapasztalataim szerint Magyarcsanádnak jó a kapcsolata a
rendőrőrssel, de én szorgalmaznám, hogy legyen egy őrs helyben is.
Kővári Róbert képviselő: A táblázat, amit kaptunk, abban nem értem a számszaki
összefüggéseket, illetve az elmondottak nincsenek összhangban ezzel a táblázattal.
Palicz András rendőr alezredes: Ez azért van, mert a kisebb bűncselekmények és egyéb
események száma együttesen van feltüntetve a kiadott táblázatban, nem pedig lebontva.
Farkas János polgármester: Nekem is lenne néhány dolog. Az egyik, amit említettem a román
idénymunkások ügye, akik zavarják a helyi lakosságot itt a főtéren, különösen délután 4 óra után.
Molesztálják a lakosságot, szemetelnek, nemi életet élnek itt a padokon. Kérem, hogy amennyiben
lehetséges ebben az időben egy járőr autó figyelje itt ezt a területet. A következő a helyi kocsma
ügye. Tudomásom szerint már több beljelentés is érkezet, mivel nagyon zajosak, és illetlenül
viselkednek.
Kővári Róbert képviselő: Volt már rá alkalom, hogy kihívtuk a rendőrséget, és ameddig ők a
környéken tartózkodtak, addig illő módon viselkedtek, majd a távozásuk után újra olyan hangosan
hallgatták a zenét, hogy több száz méterre is tisztán lehetett hallani.
Palicz András rendőr alezredes: Ez esetben javasolni fogom, hogy a kollegák tartsanak visszatérő
ellenőrzést. Meddig van a kocsma hivatalos nyitva tartása?
Farkas János polgármester: Hajnal 3 óra.
Palicz András rendőr alezredes: Ezzel az a probléma, hogy ő beadhat olyan igényt, hogy hajnal 6ig lehet nyitva tartani, és ezt korlátozni nem tudjuk.
Farkas János polgármester: Valamit ez ügyben akkor is tenni kell, mert a lakosságot egyre jobban
zavarják. Van-e még valakinek kérdése?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nekem a közlekedéssel kapcsolatban lenne egy kérésem.
Nagylakon a 43-as út kereszteződésénél időnként előfordul, amikor feltorlódnak Magyarcsanád
felől a kamionosok, hogy néhány kamionos, szeretne a sort kikerülve, Nagylak település irányából
besorolni. Természetesen a sorban állók nem akarják beengedni őket. Mivel igyekeznek
befurakodni a sorba előfordul, hogy teljesen keresztbe állnak az úton és így közlekedési káosz
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alakul ki, szabályosan közlekedni lehetetlenség. Az lenne a kérésem, hogy fordítsák vissza őket és
tereljék a sor végére. Akkor biztosan nem fog előfordulni legközelebb, hogy megpróbálják kikerülni
a sort.
Palicz András rendőr alezredes: Ez a határ rendész kollegáimra tartozik, nem is tudom, hogy ez
hogy működik. Nekik külön állomásuk van, más felügyelőség alá tartoznak.
Farkas János polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatót. Van-e más hozzászólás a
napirendhez?
A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
74/2015. (VI. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Makó
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Apátfalvi Rendőrőrs 2014. évi
beszámolóját megtárgyalta, azt elfogadja.
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az állomány tagjainak áldozatos
munkájukért.
Felelős közlésre: Farkas János polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
- Farkas János polgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Makó Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály
- Apátfalva Rendőrőrs
2.Napirendi pont
Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Farkas János polgármester: Második napirendi pontunk a polgármesteri tájékoztató, amit
mindenki elolvasott. Van-e valakinek kérdése?
Kővári Róbert képviselő: Dr. Kandó Edit 2015. december 31-ével végleg megszünteti a
térségünkben a fogorvosi ellátást?
Farkas János polgármester: Nagy valószínűséggel igen. Azt mondta a doktornő, hogy neki ez
nem éri meg, mert a TB nem fizet annyit, hogy az fedezze a valódi költségeket. A másik problémát
Apátfalva Önkormányzata jelenti, akik a doktornő elmondása szerint nagyon arrogánsan kezelték az
ügyet, így ő nem folytatja tovább a praxisát térségünkben.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Olvastam, hogy 2015. június 11-én a megyei közgyűlés volt
alelnökével volt tárgyalás. Mi történt akkor pontosan?
Farkas János polgármester: Vízhányó Ferenc, a megyei közgyűlés elnökének a fia készítette el a
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terveket a laktanyára. Ő azt mondja, hogy a mostani kormányzat felé kellene lépni egy kicsit.
Kértem tőlük egy tervet, hogy ezzel együtt tudjunk a kormány felé fordulni, és konkrét
elképzeléseket mutassunk be nekik. Van-e még valakinek kérdése?
A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
75/2015. (VI. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester két ülés
közötti eseményekről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadja.
A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3./ Irattár

helyben
helyben

3. Napirendi pont
A településen működő egyházak tevékenységéről szóló tájékoztató
Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk a településen működő egyházak
tevékenységéről szóló tájékoztató tárgyában. Az előző testületi ülésen történt felvetés a témával
kapcsolatban, így a településen működő egyházaktól kértünk beszámolókat. Ebben leírják a
szolgáltatási díjakat. Egyetlen helyről nem kaptunk választ, ez pedig a szerb egyház. A katolikus
egyház megkeresett, hogy miért van erre szükség, de végül ő is elküldte a tájékoztatót.
Kővári Róbert képviselő: Túl sokat nem tudtunk meg a katolikus egyház tájékoztatójából.
Számomra továbbra is nyitott kérdés mindaz, ami korábban is az volt.
Popa György képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a tájékoztatókat, és a
katolikus egyház beszámolóját nem fogadta el azzal az indokkal, hogy a szolgáltatási díjakat
irreálisnak tartja.
(Popa György települési képviselő távozott a képviselő-testület üléséről. A jelenlévő képviselők
száma 5 fő. Az ülés határozatképes, a részvételi arány 71%. )
Farkas János polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, kérem, hogy szavazzunk az egyházak
tájékoztatóival kapcsolatban.
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
76/2015. (VI. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Református Egyházközség tevékenységéről szóló tájékoztató
HATÁROZAT
Magyarcsanád

Község

Önkormányzatának
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Képviselő-testülete

a

Székkutasi

Református Egyházközség tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős közlésre: Farkas János polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
- Farkas János polgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Székkutasi Református Egyházközség Lelkipásztori Hivatala 6821 Székkutas,
Erkel F. u. 22. Vladár Sándor lelkipásztor
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
77/2015. (VI. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Román Ortodox Egyház tevékenységéről szóló tájékoztató
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarcsanádi
Román Ortodox Egyház tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős közlésre: Farkas János polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
- Farkas János polgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Magyarcsanádi Román Ortodox Egyház, Aurel Becan esperes
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
78/2015. (VI. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Baptista Gyülekezet tevékenységéről szóló tájékoztató
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarcsanádi
Baptista Gyülekezet tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős közlésre: Farkas János polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
- Farkas János polgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Szeged és Körzete Baptista Gyülekezetek lelkipásztora Balogh Barnabás
Farkas János polgármester: Kérem, aki egyetért a katolikus egyház által megküldött
beszámolóval, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással nem fogadta el a beszámolót, döntés nem
született.
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Előterjesztések
4.1. Napirendi pont
A Magyarcsanádért Közalapítvány megszüntetése
Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk a Magyarcsanádért Közalapítvány
megszüntetése. Eredetileg az önkormányzat úgy határozta meg, hogy az alapítvány 3 kuratóriumi
tagja közül egy képviselő-testületi tag kell hogy legyen. Ez 2012 áprilisa óta nem így van, azóta
ráadásul papíron működik, de a valóságban nem.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: A Ptk. szerint ráadásul önkormányzat már nem is működtethet
alapítványt.
Farkas János polgármester: Létrejött a településen egy egyesület, melynek célkitűzései nagyon
hasonlóak és remélhetőleg sokkal hatékonyabban fogja a feladatait ellátni.
Kővári Róbert képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és
Üzemeltetési Bizottság megtárgyalta, és a határozatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Farkas János polgármester: Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye?
A napirendhez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
79/2015. (VI. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Magyarcsanádért Közalapítvány megszüntetése
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
Magyarcsanádért Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott céljainak
megvalósítása a megváltozott jogszabályi és finanszírozási körülmények között
hatékonyan nem biztosítható.
A képviselő-testület a 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kéri a
Szegedi Törvényszéktől a Magyarcsanádért Közalapítvány megszüntetését,
tekintettel arra, hogy feladatai a bejegyzés alatt álló Magyarcsanádért Egyesület
működésén keresztül hatékonyabban biztosítható.
Felkéri a polgármestert, hogy a közalapítvány megszüntetéséhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Farkas János polgármester

A határozatról értesítést kap:

Farkas János polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző

kuratórium tagjai

Dr. Névery Csaba ügyvéd (5800 Mezőkovácsháza, Széchenyi lpt. 8/D. fsz. 4.)

irattár
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
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határozatot hozta:
80/2015. (VI. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Magyarcsanádért Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatban a kuratórium
elnökének feladatai
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő Testülete megköszöni a Kuratórium
és a Felügyelő Bizottság eddig végzett munkáját.
A képviselő-testület felkéri a kuratórium elnökét, hogy:
a)
a Közalapítvány nevében új kötelezettségeket ne vállaljon, a folyamatban
lévő ügyeket rendezze, az esetlegesen fennálló tartós jogviszonyok megszűnéséhez
szükséges intézkedéseket tegye meg,
b)
készítse el a Közalapítvány 2014. évi és 2015. év eltelt időszakára vonatkozó
beszámolóját, melyet a Szegedi Törvényszéknek a Közalapítvány megszűnést
kimondó végzése jogerőre emelkedésének napjától számított 30 napon belül
benyújtani köteles.
Határidő: folyamatos, b) pont esetében a végzés jogerőre emelkedésének napjától
számított 30 nap
Felelős:

- az értesítés vonatkozásában Farkas János polgármester
- egyéb feladatok vonatkozásában:a Kuratórium elnöke

A határozatról értesítést kap:

Farkas János polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző

kuratórium tagjai

Dr. Névery Csaba ügyvéd (5800 Mezőkovácsháza, Széchenyi lpt. 8/D. fsz. 4.)

irattár
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
81/2015. (VI. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Magyarcsanádért Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokra ügyvédi
felhatalmazás
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő Testülete megbízza dr. Névery
Csaba ügyvédet (5800 Mezőkovácsháza, Széchenyi lpt. 8/D. fsz. 4.) a
Magyarcsanádért Közalapítvány nemperes eljárásban történő megszüntetése iránti
kérelem megszerkesztésével és annak Szegedi Törvényszék elé terjesztésével,
valamint meghatalmazza az alapító Képviselő Testület jogi képviseletének ellátásával
a nemperes eljárás során az Ügyvédekről szóló törvényben meghatározott jogkörrel.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogi képviselet ellátására külön okiratban is
adjon meghatalmazást az eljáró ügyvéd részére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Farkas János polgármester
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A határozatról értesítést kap:

Farkas János polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző

Dr. Névery Csaba ügyvéd (5800 Mezőkovácsháza, Széchenyi lpt. 8/D. fsz. 4.)

irattár
4.2. Napirendi pont
Magyarcsanád Község Önkormányzatának a Csanádpalota
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásból való kilépés

Térségi

Szociális

és

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk a Csanádpalota Térségi Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásból való kilépés. Véleményem szerint kár volt belépni, ez
egy átgondolatlan lépés volt, már csak a visszaigényelhető áfa tekintetében is, ami több milliós
tétel. Megkérem Popovics Krisztián pénzügyi vezetőt, hogy egészítse ki szóban a kiadott anyagot.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Önkormányzati törvény és a társulási megállapodás
alapján dönteni kell a kiválás szándékáról legalább fél évvel korábban, ami azt jelenti, hogy június
30-ig meg kell hoznia a döntést a képviselő-testületnek, hogy 2016. január 1-jétől kiválhassunk.
Amennyiben úgy döntünk, hogy kilépünk, a saját ellátottainkat a saját konyhánkból étkeztetjük,
saját magunk tartjuk fenn, akkor az ellátotti létszám is változhat.
Farkas János polgármester: Köszönjük szépen. Alapvetően tehát megéri kilépni a társulásból.
Van-e valakinek kérdése, javaslata az előterjesztéshez kapcsolódóan?
Az előterjesztéshez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
82/2015. (VI. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Magyarcsanád Község Önkormányzatának a Csanádpalota Térségi Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásból való kilépése
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásból 2015.
december 31. napjával kiválik.
Felelős: Farkas János polgármester
Határidő közlésre: 2015. június 30.
A határozatról értesítést kap:

Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás

irattár
4.3. Napirendi pont
Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása
Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk Magyarcsanád Község
Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosítása. Megkérdezem a pénzügyi
csoportvezetőt, hogy lenne-e hozzá kiegészítése?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Elsődlegesen egy kis pontosítást szeretnék tenni a
kiadott előterjesztéshez. Nem az 1/2015 számú rendeletet kell módosítani, mert az a Szervezeti és
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Működési Szabályzatról szól, hanem a 2/2015. számút. A bevételi-kiadási előirányzatokat
áttekintettük, ez indokolja a módosítást, illetve a beadott pályázatok, amik közül nyertünk is. Ezek
miatt szükséges módosítani.
Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő: Szerettük volna, hogy ha a képviselő-testületi tagok díját
megemeljük, de erre nem kaptunk választ.
Farkas János polgármester: Erre a kérdésre fél év múlva visszatérünk, addig nem lesz emelés.
Megkérem a képviselő-testület tagjait, amennyiben nincs több kérdés, szavazzunk az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a Képviselő-testület és Szervei a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (I. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint elfogadta.
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015. (VI. 25.)
önkormányzati rendelete
Magyarcsanád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításáról
és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
4.4.Napirendi pont
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Farkas János polgármester: Következő előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. Megkérem a jegyző asszonyt, hogy ezzel
kapcsolatban ossza meg velünk észrevételeit.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A bizottsági üléseken megtárgyaltuk ezt az előterjesztést.
Ehhez kiegészítésként kiosztásra került a közszolgáltatási szerződés módosítása, a határozati
javaslattal, illetve az egységes szerkezetű közszolgáltatási szerződés. A rendelet módosítást az
indokolja, hogy jogszabályi változás volt. Egyrészről a szolgáltató számára tartalmaz új előírást,
mely szerint két méretű gyűjtőedényt kell biztosítania. Az egyik a 60 literes az egyszemélyes
háztartások részére, illetőleg a 80 literes mérőedény a két vagy több fős háztartások részére. A
szolgáltatóval történt egyeztetés alapján azt a tájékoztatást kaptam, hogy azokon a településeken
ahol eddig is a lakosság biztosította a gyűjtőedényzetet, továbbra is nekik kellene biztosítani, ahol
az önkormányzat, ott az önkormányzatnak, illetve ahol szolgáltatói az edény, azt ők fogják
biztosítani. A rendelet tervezet igazából nem módosítás, hanem egy új rendelet, mert olyan átfogó
javításokra volt szükség, hogy célszerűbbnek tartottuk egy újat megalkotni. A szolgáltató, amit
átküldött tervezetet, abban a szállítás idejét kétheti rendszerességgel jelölte meg, viszont jogszabály
alapján ez hetente egy alkalom. Azért, hogy mi ne kövessünk el jogszabálysértést, a rendeletben heti
gyakoriságot jelöltünk meg, és azt javaslom, hogy így fogadják el. A szelektív hulladékszállítással
kapcsolatosan azt az információt kaptuk, hogy ők nem biztosítanak gyűjtőedényeket, zsákokban
kérik gyűjteni, és adott napokon viszik el a szelektív hulladékot. Nem kérik külön gyűjteni a
műanyagüveget, a dobozokat, a papírhulladékot, kivéve az üveget, mert az eltörik. A szolgáltató
által küldött nyilatkozat-tervezet, mely nyilatkozat nem része a rendeletnek, záradék részében annyi
módosítást tettem, hogy Magyarcsanád Község Önkormányzata a népesség nyilvántartás adatai
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alapján igazolja le, hogy az adott háztartás hány személyes. A közszolgáltatási szerződéssel
kapcsolatban szeretnék még annyit elmondani, hogy a múlt héten még nem tudták, hogy szükségese ezt a szerződést módosítani, de a napokban megérkezett a válasz. Mi ezt átnéztük, egyeztettünk
vele kapcsolatban. Beszéltem a DAREH képviselőjével, Jusztin Balázzsal is, aki elmondta, hogy
2016-től kezdődően a DAREH fogja szervezni a szilárd hulladékszállítást, de még számukra sem
ismeretes, hogy hogyan, a jogászok még ezen dolgoznak. A jelenlegi szolgáltatókat ők fogják
megversenyeztetni vagy megpályáztatni, még ezt sem lehet tudni pontosan. A problémát az jelenti,
hogy a szerződések, amelyek köttettek a tavalyi évben, azok 10 évre szólnak. A kérdés, hogy ha ez
más szervezeti formában fog működni, akkor ez a szerződés hogyan fog majd megszűnni.
Megkértem ügyvéd urat, hogy tekintse át, és tegyen rá javaslatot, hogy mit lehet tenni. Válaszában
beidézte a Ptk. erre vonatkozó részét. Ha nem lesz jogszabályi változás, mert arra kitér a
hulladékgazdálkodási törvény is, hogy ha jogszabályi változás van, akkor a közszolgáltatási
szerződések nyilvánvalóan megszűnnek, akkor marad a bírósági megszüntetés.
(Megérkezett Árgyelán Diána települési képviselő. A jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 6 fő,
az ülés határozatképes, a részvételi arány 85%.)
Farkas János polgármester: Megkérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni a napirendhez.
Amennyiben nincs kérdés, kérem, hogy szavazzunk.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a Képviselő-testület és Szervei a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet tervezetet az alábbiak szerint elfogadta.
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015. (VI. 25.)
önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Farkas János polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzunk a
közszolgáltatási szerződés módosításáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
83/2015. (VI. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződés módosítása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást végző Csongrád Megyei Településtisztasági
Nonprofit Kft-vel fennálló, a 47/2014. (VI. 3.) számú határozattal elfogadott
közszolgáltatási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.
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Felelős: Farkas János polgármester
Határidő aláírásra: 2015. június 30.
Határozatról értesítést kapnak:
1. Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 6728 Szeged, Városgazda
sor 1.
2. Farkas János polgármester
3. Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
4. Pénzügyi Csoport helyben
Szóbeli előterjesztés
1. Magyarcsanád Község Önkormányzata által az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása” című pályázat pénzügyi szerkezetének módosítása tárgyában
Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk Magyarcsanád Község Önkormányzata
által az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat pénzügyi
szerkezetének módosítása tárgyában. Az előző képviselő-testületi ülésen erről már döntöttünk, némi
módosításra van szükség. Megkérem a pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse velünk, miért van
erre szükség.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Benyújtásra került a hivatal épületének felújításáról
szóló pályázat, majd a pályázat benyújtását követően a kincstár hiánypótlásra szólította fel az
önkormányzatot. 5% lehet az ilyen tervezési, egyéb költsége a beruházásnak, de mivel
közbeszerzést is érint a beruházás, és ez az értékhatárt meghaladja, ezért nem csak a tervezési,
hanem a közbeszerzési, műszaki ellenőrzési díjakkal is számolni kell, ez pedig 0,8%-kal
meghaladja a korábban elfogadott összeget. Az eredeti önerő az 1 millió 80 ezer forint körüli összeg
volt, ehhez képest körülbelül 170 ezer forintnyi összeggel emelkedne, tehát 1.235.159,-Ft. Ennyi
módosításra van szükség, hogy megfeleljünk a pályázatnak.
Farkas János polgármester: Köszönjük szépen. Van-e valakinek kérdése, javaslata az
előterjesztéshez kapcsolódóan?
Az előterjesztéshez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
84/2015. (VI. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Magyarcsanád Község Önkormányzata által az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat pénzügyi szerkezetének módosítása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
72/2015. (VI. 08.) képviselő-testületi határozattal elfogadott és az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” címmel benyújtott pályázat
költségeinek forrásösszetételét a következőképpen módosítja:
önerő
összege
támogatás
összege
összesen

2015. év
1 235 159 Ft
20 371 268 Ft
21 606 427 Ft
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A határozat módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
Felelős: polgármester,
Határidő: azonnal, értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Magyar Államkincstár
5./ Irattár

helyben
helyben
helyben

Szóbeli előterjesztés
2. Csontsűrűség és érszűkület mérésére alkalmas eszköz megvásárlásának támogatása
Farkas János polgármester: A következő szóbeli előterjesztésünk néhány perccel a bizottsági
ülések előtt érkezett. A Makói Kistérség Többcélú Társulása keresett meg bennünket azzal az
indokkal, hogy szűrőberendezéseket szeretnének vásárolni. Megkérem a jegyző asszonyt, hogy
ismertesse részletesen ezt az előterjesztést.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A Makói Kistérség Többcélú Társulásától érkezett egy
kérelem arra vonatkozóan, hogy a társulás tagjai járuljanak hozzá egy csontsűrűség és érszűkület
rizikószűrésre alkalmas készülék vásárlásához. Erre azért van szükség, mert hetente két-három nap
Hódmezővásárhelyről viszik át ezt a gépet Makóra, éppen ezért a várakozási idő a vásárhelyi
kórházban nagyon megnövekedett. Volt egy pályázat, amit benyújtottak, ennek keretében történtek
eddig a szűrővizsgálatok, azonban ez nem biztosított fedezetet ezeknek a gépeknek a
megvásárlására. Kérik, hogy lakosságszám arányosan járuljanak hozzá a települések a készülékek
megvásárlásához. Magyarcsanád vonatkozásában ez az összeg 110.772,-Ft-ot jelentene és a
települések döntését követően a társulási tanács fog dönteni véglegesen.
Farkas János polgármester: Mennyibe kerülnek a gépek összesen?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Összesen 3 millió 447 ezer 660 forint.
(Dr. Aboul-Hosn Hussein települési képviselő távozott a képviselő-testület üléséről. A jelenlévő
képviselők száma 5 fő. Az ülés határozatképes, a részvételi arány 71%. )
Farkas János polgármester: Alapvetően az összeg nem sok, de úgy gondolom, hogy a társulásnak
a kasszájában ennél sokkal több pénz van, így nem értem, miért kell ehhez hozzájárulni.
Valószínűleg jövő héten lesz társulási ülés, meg fogom érdeklődni. Javaslom, hogy a képviselőtestület tartson néhány perces szünetet, és a szünet után hozza meg döntését.
S Z Ü N E T
Farkas János polgármester: A szünetben megtárgyaltuk az eszközök finanszírozásával
kapcsolatos anomáliákat, és arra a döntésre jutottunk, hogy ezt a határozati javaslatot, melyet a
többcélú társulás részéről kaptunk, azt szavazásra bocsátom, viszont, ha a társulási ülésen olyan
döntés születik, hogy mégsem járulnak hozzá a települések lakosságszám arányosan, akkor mi is
visszavonjuk ezt a döntésünket. Az lenne a kérésem, amennyiben nincs kérdés a testület részéről,
szavazzunk.
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Az előterjesztéshez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
85/2015. (VI. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csontsűrűség és érszűkület mérésére alkalmas eszköz megvásárlásának támogatása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete támogatja a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre
József u. 2., képviseli: Dr. Kallai Árpád főigazgató) azon elképzelését, mely szerint
kerüljön beszerzésre egy db BOSO ABI-100 PWV boka-kar index mérő és egy db
SONOST 2000 csontsűrűség csökkenés rizikóját mérő készülék.
Magyarcsanád a Makói Kistérség Többcélú Társulás tagjaként az eszközök
beszerzéséhez szükséges lakosságszám arányos összeget, 110.772,- Ft-ot a 2015. évi
költségvetésében az általános céltartalék terhére biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatással kapcsolatos előirányzat
módosítást költségvetési rendeletében vezesse át a soron következő módosítás
alkalmával.
Felelős értesítésre: Farkas János polgármester
átutalásra: pénzügyi csoportvezető
Határidő: értesítésre azonnal
átutalásra: 2015. július 15.
Határozatról értesítést kapnak:
Farkas János polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Makói Kistérség Többcélú Társulás elnöke
Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoport
Irattár
5. Napirendi pont
Egyebek
Farkas János polgármester: Egyebek napirendi ponton keresztül van-e valakinek hozzászólása,
kérdése, javaslata?
Kővári Róbert képviselő: Hónapok óta beszélünk a kamera ügyről, de nem történik semmi. Mint a
Települési és Ügyrendi Bizottság elnöke, szeretnék kapni egy térképet és a képviselő-társaimmal
felderítjük, hogy hol lehetne a legcélszerűbben alkalmazni a kamerákat.
Farkas János polgármester: Ennek nincs semmi akadálya, egyetlen kérésem van, hogy várjuk
meg Borbíró Zsolt, aki majd szerelni fogja ezt a rendszert, hogy mennyi pénzbe kerül a kiépítés. A
rendőrkapitány külön kérte, hogy a bökényi bekötőút és az M43-as találkozásához egy kamerát
mindenféleképpen szereltessünk fel.
Kővári Róbert képviselő: Rendben. A másik dolog a fűvágással kapcsolatos. Úgy gondolom, hogy
van nekünk elég fűvágó gépünk, a település utcái ennek ellenére nincsenek rendben. Tudomásom
szerint több jó munkásunk máshol dolgozik, akikre a falunak szüksége lenne.
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Farkas János polgármester: Néhányszáz Arundo-val tővel több kaptunk, mint ahogy az eredetileg
meg volt beszélve, és ennek ellentételezése miatt körülbelül 10 napig lesznek távol.
Kővári Róbert képviselő: Valamit tennünk kellene közmunka ügyben, mert sajnos azt látni, hogy a
faluban lézengenek az emberek, akiknek egyébként dolgozniuk kellene, és a falu rendezetlen.
Farkas János polgármester: Azt beszéltük az alpolgármester asszonnyal, hogy vissza kellene
állítani azokat a csoportokat, akik bizonyos utcákért felelnek.
Farkas Krisztián képviselő: Ez jó ötlet, javaslom, hogy ezeknek a csoportoknak legyen még egy
csoportfelelősük is, akit számon lehet kérni.
Farkas János polgármester: Igyekezni fogunk megoldani ezt a problémát. Van-e még valakinek
kérdése, kérése?
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: A Magyarcsanádért Egyesület kapott a cégbíróságtól egy
hiánypótlást, amiben kérik, hogy Magyarcsanád Község Önkormányzata járuljon hozzá a
Magyarcsanád név használatához. Ezt szeretném kérni a képviselő-testülettől. Ezen kívül az
alapszabályt négy pontban kell még módosítani. Az egyik az, hogy pontosan kell írni, hogy mikor
van a tagdíjfizetés, mi azt írtuk, hogy év elején, és ezt javítani kell úgy, hogy január 31-ig. Továbbá
van benne olyan ellentmondás, hogy a levezető elnök egyben az egyesület elnöke, a következő
pontban meg az van, hogy az egyesületi tagok döntenek szavazattal, hogy ki legyen a vezető elnök,
illetve a címjegyzéket nem fogadták el. Külön le kell gépelni a tagok névsorát, valamint rögzíteni
kell, hogy kik lehetnek az egyesület tagjai, például természetes és jogi személyek.
Farkas János polgármester: Szeretne-e még valaki szólni az előterjesztéshez. Amennyiben nincs
több hozzászólás, kérem, hogy kézfeltartással jelezze, aki hozzájárul a településnév használatához.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
86/2015. (VI. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Hozzájárulás a Magyarcsanád településnév használatához a Magyarcsanádért
Egyesület bejegyzéséhez
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Magyarcsanádért Egyesület a Magyarcsanád településnevet, mint kifejezést
elnevezésében használja.
Felhatalmazza a polgármestert a névhasználat engedélyezésével szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő közlésre: azonnal
Felelős: Farkas János polgármester
A határozatról értesítést kap:

Farkas János polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Irattár
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Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Szeretném megkérni a képviselő-testület tagjait, hogy a
szeptemberben megrendezésre kerülő falunap, illetve búcsú alkalmával segítsenek bennünket, hogy
milyen programokat lenne érdemes szervezni, és hogy mit, hogyan lehetne megvalósítani.
Árgyelán Diána képviselő: Összegszerűen lehet tudni, hogy mennyi pénzzel rendelkezünk?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ezt meg kell nézni, hogy eddig mennyi pénz lett
felhasználva, és hogy mennyi áll még a rendelkezésünkre.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Mi eddig olyan programokban gondolkoztunk, hogy a
környező településekről hívunk fellépőket. Azt kellene eldönteni, hogy ki az, aki főz, mit főzünk.
Az biztos, hogy meghívjuk a búcsúsokat a rendezvény idejére. Régebben köszöntöttük a falu
legidősebb emberét, illetve volt díszpolgári cím is. Szerintem ezeket a szokásokat jó lenne
visszavezetni.
Farkas János polgármester: Megkérem a képviselő-testület tagjait, hogy mindenki gondolkozzon,
és segítse a rendezők munkáját, illetve a pénzügyi kereteket tisztázzák le előre.
Árgyelán Diána képviselő: Az értéktár bizottsággal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy annak
idején ez a bizottság megalakult, de még egyetlen ülést sem tartottunk. Ki az, akinek ezt
kezdeményezni kellene?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az elnöknek, Dr. Marjanucz Lászlónak kellene ezt
kezdeményezni.
Farkas János polgármester: Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között. Mivel nem
az ülést 17 óra 25 perckor bezárom, a testület zárt ülésen folytatja munkáját.
k.m.f.t.

Farkas János
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző
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