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évi

önkormányzati

Ellenőrző

név
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 4/2015. (II.27.) számú rendelet
módosításáról

2015.

Bizottságába

jele
E

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol:
Dr. Aboul-HosnHussein

képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Nyergesné Kovács Erzsébet
Popovics Krisztián
Pipiczné Prágai Julianna

jegyző
pénzügyi csoportvezető
adóügyi ügyintéző

Farkas János polgármester: Köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket és a nyilvános
ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 7 főből 6fő
jelen van, Dr. Aboul-HosnHussein képviselő igazoltan van távol, az ülés határozatképes, azt
megnyitom. Az anyagot mindenki megkapta. A meghívóban kiadott előterjesztési anyagokhoz
képest annyi változás történt, hogy van hat szóbeli előterjesztés is, amit javaslok felvenni a
napirendre és majd részletesen beszélünk róla, ha elérkeztünk oda, illetve töröljük a napirendről a 4.
számú pontot az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló
tájékoztatót. A könyvelésből még nem tudunk pontos számadatot, ezérta decemberi ülésre készül
majd belőle előterjesztés. A törlés miatt az előterjesztések száma változni fog, de nem probléma.
Megkérdezem van-e más javaslat?
Javaslatot teszek a napirendi pontokra:
1.)

Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Farkas János polgármester
2.)
A 2015. évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, a helyi adórendeletek
felülvizsgálata (Közmeghallgatás)
Előadó: Farkas János polgármester
3.)
Beszámoló Magyarcsanád környezeti állapotáról (Közmeghallgatás)
Előadó: Farkas János polgármester
4.)
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének
módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
5.)
Előterjesztések:
5.1.) Magyarcsanád Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata
módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
5.2.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet
Előadó: Farkas János polgármester
6.)
Egyebek
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Farkas János polgármester:Kérdezem van-e más javaslat? Mivel nincs, kérem, szavazzunk a
napirendről. Aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
134/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. november 26.
napján 15.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
5.1
.)
5.2
.)
6.)
1.

Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Farkas János polgármester
A 2015. évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, a helyi adórendeletek
felülvizsgálata (Közmeghallgatás)
Előadó: Farkas János polgármester
Beszámoló Magyarcsanád környezeti állapotáról (Közmeghallgatás)
Előadó: Farkas János polgármester
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének
módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
Előterjesztések:
Magyarcsanád Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata
módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet
Előadó: Farkas János polgármester
Egyebek

Napirendi pont
Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Farkas János polgármester: Első napirendi pontunk a polgármesteri tájékoztató. Javarészt a Makó
Térségi Viziközmű Kft. taggyűlései teszik ki a tájékoztatót, körülbelül ötször voltunk az elmúlt hónapban. Voltak ellentétek, voltak viták, de igazából a lényegi döntés úgy gondolom megszületett.
A főbb dolgokat felsoroltam, hogy merre jártunk, mikor és hol tárgyaltunk. A polgármesteri tájékoztatóhoz nincs több hozzáfűznivalóm.
Kővári Róbert bizottsági tag: A szegedi november 6-ai megbeszélés mi volt?
Farkas János polgármester: Ez egy érdekes történet. Telefonáltak, hogy Magyarcsanád haszonbérbe kap földet, helyrajzi számot adtak, megnéztük ez alapján, egy 6000 m2-es terület. Aláírtam az
ott lévő dokumentumokat, lepecsételtem, majd a legvégén ott volt, hogy ebből mindösszesen 700
m2-t akartak ideadni, és aranykoronánként fizessünk, plusz fizessük az ügyvédi díjat, és úgy, hogy a
föld ráadásul már be van vetve. Ezt követően mondtam, hogy felejtsük el az ügyet és áthúztam az
aláírásom.
Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.
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A napirenddel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
135/2015. (XI. 26.) 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
2.

helyben
helyben

Napirendi pont
A 2015. évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, a helyi adórendeletek felülvizsgálata
Farkas János polgármester:Következő napirendi pontunk a 2015. évi adóbevételek alakulása és
felhasználásuk, a helyi adórendeletek felülvizsgálata tárgyában. A behajtás az szinte 0 volt, és ezen
nagyon sürgősen javítani kell. Valóban a Belügyminisztérium jogosan mondja, hogy van nekünk
pénzünk, csak kint van a településen, hajtsátok be. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Elfogadásra javasolták.A köreinkben ül az adóügyes kolleganő, a felmerülő kérdéseket bátran felteheti.
Popa György képviselő: A behajtás milyen módon fog történni és mikortól?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Elkezdődött a behajtás. A gépjárműadó vonatkozásában ott
tartunk, hogy kiküldtük a felszólításokat. Ezt nem írja elő a jogszabály, de polgármester úrtól azt az
utasítást kaptuk, hogy értesítsük a hátralékosokat, így mi ezt megtettük, mint utolsó lehetőséget és
november 30-ai határidőt adtunk a fizetésre.. A tértivevényes levelet átvették az ügyfelet. Hétfőn
telik le a határidő.Az Okmányirodával is egyeztettem keddtől kezdve küldjük a gépjármű
forgalomból történő kivonására vonatkozó levelet, tehát megkeresést fogunk küldeni az
okmányirodának és ők hoznak erre vonatkozóan határozatot és értesítik majd az ügyfelet. Bízunk
abban, hogy ennek hatására el fog kezdődni az adóhátralékok befizetése. A kommunális adóval
kapcsolatban pedig megkértük az OEP-től a munkahelyi adatokat, és a letiltási rendelvényeket ki
fogjuk bocsátani. Akinek van letiltható jövedelme, azokat még az idén ki fogjuk küldeni. Van
néhány olyan nagy adós, mondjuk az iparűzési adónál, ahol jelentős mértékű a tartozás. Van köztük
olyan is, akik tavaly kényszertörlésre kerültek, de ezzel kapcsolatban majd az ügyvéd úrral is
egyeztetni fogunk. Az adófizetési morálon és hozzáálláson biztosan kell változtatnunk. Ez a
változás most megkezdődött. Az ügyintézésben is változtatások szükségesek, melyek jó részét már
megtettük. Eddig például nem volt évente a gépjárműadónál és a kommunális adónál adó kivetés. A
határozatokhoz nem voltak tértivevények csatolva, hosszú évek problémája ez, amit most nagyon
nehezen tudunk kijavítani.
Popa György képviselő: Mi a szándékunk azokkal, akiknek nincs bizonyítható jövedelme?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Át kell adni őket az adóhatóságnak. Neki van olyan
hatásköre, hogy felülvizsgálják, milyen jövedelemmel rendelkeznek az adózók, például a föld
bérbeadásból származó jövedelemmel, amit mi nem tudhatunk, mert nem vallják be.
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Popa György képviselő: Mennyi a kintlévőségünk?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ahogy számoltuk körülbelül annyi, hogy ha 1/3-a
befolyna, akkor az egész évi konyhai dolgok realizálódnának. Ez körülbelül 10 millió forint.
Farkas János polgármester: Az előterjesztés tartalmaz egy határozati javaslatot, ami a 2015. évi
adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztató, illetve két új rendelet tervezetet. Megkérem a jegyző
asszonyt, hogy a rendeleteket ismertesse a képviselőtestülettel.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A kormányhivatalok a nemzetgazdasági minisztériumtól
megkapták, hogy 2015-ben felül kell vizsgálni az adórendeleteket. Ők ezt elvégezték, és
megkaptuk az erről szóló összefoglalót. Ennek nyomán Magyarcsanád vonatkozásában a
kommunális adó és a talajterhelésről szóló rendelettel kapcsolatban felhívással éltek. Mi
kötelezettségünknek eleget téve, ezeket a rendeleteket felülvizsgáltuk. Három adó rendeletünk volt
eddig, ehelyett most kettő lesz. A tervezetek viszonylag rövidek amiatt, hogy felsőbb szintű
jogszabályok tartalmazzák már a szabályozásokat, melyet helyi rendeletben nem lehet
megismételni. A lakosság megfelelő tájékoztatása a helyi újságban fog megjelenni. Az
adómértékben változás nem történik.
A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el.
Farkas János polgármester: Először az adóbevételek alakulásáról szóló határozati javaslatot
teszem fel szavazásra. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzunk.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
136/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2015. évi adóbevételek alakulása és felhasználása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi
adóbevételek alakulásáról és annak felhasználásáról szóló előterjesztést
megtárgyalta és azt elfogadja.
-

A határozatról értesül:
Farkas János polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintézője
Irattár

Farkas János polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzunk a helyi adóról
szóló rendelet tervezetről. Aki egyetért a tervezettel, kérem, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a
Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testületének a helyi adókról szóló rendelet
tervezetet az alábbiak szerint elfogadta.
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2015. (XI. 27.)
önkormányzati rendelete
5

a helyi adókról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A talajterhelési díjról szóló rendelet tervezet kiegészítésre
szorul. A talajterhelési díj számlaszámát a holnapi nap folyamán fogjuk megtudni, illetve kérdezni
szeretném, hogy a 3.§-nál a díjkedvezmény megállapítása az öregségi nyugdíj minimum 150%-a, és
200%-a megfelelő-e, illetve, hogy hány éves kor felett mentesüljenek az adózók.
Farkas János polgármester: Szerintem ez olyan, mintha mindenki kapna méltányosságot. Ezeket
a százalékokat én lejjebb vinném.
Kővári Róbert képviselő: Én is lejjebb vinném, 100% - és 150%-ra. A mentességnél pedig
javaslom, hogy a 75. életévet vigyük le 70 évre.
Farkas János polgármester: Rendben, akkor ezzel a módosítással kérem a képviselő-testület
tagjait, hogy szavazzunk a talajterhelési rendelet tervezetről. Aki egyetért a tervezettel, kérem,
kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a
Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló rendelet
tervezetet az alábbiak szerint elfogadta.
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2015. (XI. 27.)
önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
3. Napirendi pont
Beszámoló Magyarcsanád környezeti állapotáról
Farkas János polgármester:Következő napirendi pontunk Magyarcsanád környezeti állapotáról
szóló beszámoló. Köszöntöm köreinkben az előterjesztés készítőjét, és egyúttal meg is kérem, hogy
ismertesse azt a testülettel.
Botás Nikolett építésügyi előadó: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének e) pontja alapján: „A települési önkormányzat a környezet
védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség
szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. A törvény 51. § (3) bekezdése
kimondja, hogy a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség
szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot. A fenti jogszabályi előírásnak eleget téve
elkészítettük a község környezeti állapotáról készült tájékoztatót.
Farkas János polgármester:Köszönjük szépen. Az előterjesztés mellékletét képezi ez a
beszámoló, amit mindenki átolvashatott. Van-e még valakinek kérdése, javaslata?
A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el.
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Farkas János polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, amennyiben nincs kérdés,
szavazzunk.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
137/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló Magyarcsanád környezeti állapotáról
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete- környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének e) pontja,
valamint az 51. § (3) bekezdése alapján Magyarcsanád község környezeti állapotának
alakulásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosítása
Farkas János polgármester:A negyedik napirendi pontunk a Magyarcsanádi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosítása tárgyában. Megkérem a pénzügyi
csoportvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető:A hivatali költségvetés főösszege változatlan maradt,
csak kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítást hajtottunk végre. Lényegi változás nem történt,
csak például a dologi kiadásokban hajtottunk végre átcsoportosítást.
Farkas János polgármester: Van-e még valakinek kérdése?
A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el.
Farkas János polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzunk.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
138/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosítása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta
és megállapítja, hogy a költségvetési főösszegek változatlanul maradnak.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal.
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5. Napirendi pont
Előterjesztések
5.1.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Farkas János polgármester:Következő napirendi pontunk a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása tárgyában. Azért van szükség a módosításra, mert
jónéhány lakos nem vette figyelembe a beadási határidőt a szociális tűzifára, viszont tudjuk, hogy
nagyon nehéz helyzetben vannak. Az önkormányzat a tulajdonát képező ingatlanok, közterületek
karbantartása során évente több fa kivágását végzi el, melyből kb. 300 – 400 q tűzifa keletkezik.
Ezen tűzifából további kérelmezők kielégíthetőek lennének, azonban arra csak abban az esetben
kerülhet sor, amennyiben a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi
rendelet módosításra, ezen támogatási formával kiegészítésre kerül. Ezt a támogatási formát
jövedelemhatárhoz kötöttük, ilyen támogatásra a kérelmet október 15. és április 15. között lehet
benyújtani. Van-e valakinek kérdése a rendelettervezethez? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a
Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint
elfogadta.
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2015. (XI.27.)
önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
5.2.) Magyarcsanád Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása
Farkas János polgármester:Következő napirendi pontunk Magyarcsanád Község Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása tárgyában. Jelen pillanatban az SzMSz
módosítására azért van szükség, mert a szociális rendelet a múlt hónapban módosításra került, a
hatáskörök azonban nem kerültek átvezetésre a mellékletben. Egyúttal javaslom, hogy a Szociális
Bizottság hatásköre egészüljön ki egy ötös ponttal, ami az előbb elfogadott tűzifa támogatásra
vonatkozik.
Farkas János polgármester: Van-e valakinek kérdése a rendelettervezethez? Amennyiben nincs,
kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint elfogadta.
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2015. (IX.27.)
önkormányzati rendelete
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a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 4/2015. (II.27.) számú rendelet módosításáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Szóbeli előterjesztések
1.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása
Farkas János polgármester:Összesen hat szóbeli előterjesztés készült. Az első a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása tárgyában. Ezt az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyaltuk.Be kell nyújtanunk egy pályázatot a REKI-be, ami 4.990.48,- Ft-os
összegről szól. A testület döntése hiányzik már csak hozzá. Egyéb hozzáfűznivalóm nincs az előterjesztéshez, az ügy régóta húzódik, mindenki ismeri a hátterét.
Van-e még valakinek kérdése? Nincs. Akkor kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
139/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása
Határozat
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
4.990.485 Ft, azaz: Négymillió-kilencszázkilencvenezer-négyszáznyolcvanöt forintösszegre benyújtja pályázatát a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és
a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléket I. 7.
pont és a III. 4. pont szerinti előirányzata terhére.
A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázat sikeréhez
szükséges nyilatkozat és intézkedés megtételére.

Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Farkas János polgármester
Popovics Krisztián pü. csoportvezető
Határozatról értesítést kap:
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága
- Farkas János polgármester
- Popovics Krisztián pü. csoportvezető
2.) A szociális alapszolgáltatások szakmai programjának elfogadása
Farkas János polgármester:A következő szóbeli előterjesztés a szociális alapszolgáltatások
szakmai programjának elfogadása tárgyában készült.Megkérem a pénzügyi csoportvezetőt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ahhoz hogy jövő évtől kiváljunk Csanádpalota
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Társulásából a házi segítségnyújtás és étkeztetés vonatkozásában, ezeket a dokumentumokat el kell
fogadni, hogy kivel hány fővel szeretnénk ezt a jövőben elvégezni. Az egésznek az alapja az, hogy
ezt mégis hogy képzeljük el, azt ez a program tartalmazza. Részletesen kifejtésre kerül, hogy mit
szeretnénk ellátni, hány fővel, milyen módon, milyen személyi és tárgyi feltételekkel, hol, és
pontosan mit szeretnénk ezzel kezdeni. El kell majd küldeni döntés után véleményezésre. Ha
valamit találnak benne, ami nem felel meg mondjuk a jogszabály adta előírásoknak, akkor
módosításra is szükség lesz.
Farkas János polgármester: Egyelőre akkor annyi dolgunk van, hogy ezt a szakmai programot
elfogadjuk, a többit majd utána meglátjuk. Ez mindennek az alapja. Van-e valakinek kérdése?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
140/2015. (XI. 26.)képviselő-testületi határozat
Tárgy: A szociális alapszolgáltatások szakmai programjának elfogadása
Határozat
Magyarcsanád
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
szociális
alapszolgáltatások szakmai programját a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesítést kap:
Farkas János polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Popovics Krisztián pü csoportvezető
Csongrád Megyei Kormányhivatal
3.) A fogászati alapellátásra kötendő feladat-ellátási előszerződés
Farkas János polgármester: A fogászati alapellátásra kötendő feladat-ellátási előszerződés a
következő napirendi pontunk. Január elsejével nem a jelenlegi fogorvos látja el a fogorvosi
szolgáltatást, hanem egy teljesen új cég, új arcokkal, és sok technikai fejlesztéssel. Voltunk
Apátfalván egy ismerkedésen, bízunk benne, hogy a kapcsolat jó lesz. A rendelési időt növelni
fogják, az igényekhez alakítva. Ahhoz, hogy a működési engedélyt megkapják szükség van az
előszerződésre, utána még kell egy döntés a határozatlan idejű feladat-ellátási szerződésre. Úgy
gondolom, hogy nem fogunk rosszul járni velük. Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs,
kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
141/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A fogászati alapellátásra kötendő feladat-ellátási előszerződés
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete a fogászati alapellátás
feladataira feladatellátási-előszerződést köt Heidident Korlátolt Felelősségű
Társasággal (adószám:24717281-2-06; székhely: 6791 Szeged, Gyömbér u. 10.) a
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határozat melléklete szerinti tartalommal.
Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: azonnal
-

A határozatról értesül:
Gyarmati András polgármester
Farkas János Magyarcsanád polgármestere
Szekeres Ferenc Apátfalva polgármestere
Heidident Kft. Szeged, Gyömbér u. 10.

3.) Makó-TérségiViziközmű Társulat Ellenőrző Bizottságába delegálás
Farkas János polgármester:Következő szóbeli előterjesztésünk a Makó-TérségiViziközmű
Társulat Ellenőrző Bizottságába delegálás tárgyában.Korábban Lánczné Miklós Katalin látta el a
feladatot, nem is akárhogy, de mivel ő már nem képviselő, választanunk kell valakit. Van-e valaki,
azt ezt a feladatot szívesen vállalná?
Popa György képviselő: Javaslom Farkas Krisztián képviselőt.
Farkas Krisztián képviselő: Nem tudok elmenni a munkahelyemről, én nem vállalom a feladatot.
A polgármester úr legyen a delegált.
Farkas János polgármester: Nincs jelentkező, akkor a delegálást én elfogadom, akadályoztatásom
esetén pedig Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester helyettesít engem. Rendben lesz így?
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Igen.
Farkas János polgármester: Rendben, akkor kérem a testület tagjait, hogy szavazzunk.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
142/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Makó-TérségiViziközmű Társulat Ellenőrző Bizottságába delegálás
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a végelszámolás alatt
álló Makó és Térsége Viziközmű Társulat Ellenőrző Bizottságába Farkas János
polgármestert delegálja.
A képviselő-testület Farkas János polgármester akadályoztatása esetén a bizottságba
Tóh-Pál Lászlóné alpolgármestert delegálja.
Felelős: közlésért polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
- Farkas János polgármestere
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Makó és Térsége Viziközmű Társulat végelszámolója Molnár Viktor
- Irattár
4.) A családsegítés és gyermekjóléti feladatok 2016. január 1. napjától történő ellátása
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Farkas János polgármester:A következő előterjesztés a családsegítés és gyermekjóléti feladatok
2016. január 1. napjától történő ellátása tárgyában. Megkérem jegyző asszonyt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Ahogy az októberi testületi ülésen volt már róla szó, január
elsejétől ezeknek a feladatoknak az ellátása teljesen más formában fog történni, hatáskörök fognak
változni. Én akkor még azt mondtam, hogy október 30-ig felülvizsgálati kötelezettsége van a
testületnek, és novemberi ülésen kell meghozni a döntést, arról hogy január elsejétől kezdve,
hogyan szeretné azt ellátni. Január 1-től csak egy szolgáltató vagy egy képesítési követelményeknek
megfelelő személy foglalkoztatásával lehet ellátni ezt a feladatot. Akkor még azt gondoltuk, hogy a
jogszabályt, a végrehajtási rendeletet kihirdetik, de ez a mai napig nem történt meg. A jegyzői
értekezleten, pénteken szó volt róla. Van egy OSZIR rendszer, - amihez a jogosultságunk most már
megvan – ide kell berögzíteni a változásokat. A testület úgy fogadta el októberben a határozatot,
hogy a polgármester folytasson tárgyalásokat a környező településekkel a feladat ellátási
szerződéssel kapcsolatban. Kiderült, hogy Apátfalva nem felel meg a jelenlegi jogszabálynak. A
kormányhivatallal egyeztettünk, azt mondták, hogy lehet, hogy megfelelő intézmény Csongrád
megyében sincs. Az apátfalvai jegyző asszonnyal történt egyeztetés alapján elmondta, hogy ők
olyan határozatot hoztak, amelyben leírták, hogy amennyiben november 30-ig nem hirdetik ki a
kormányrendeletet és a végrehajtási rendeletet, úgy ők a jelenlegi intézményt megszüntetik, és a
továbbiakban szakfeladatként fogják ellátni. Akkor viszont nekik a kincstári nyilvántartáson ezt
keresztül kell futtatni, így velük nem tudunk feladat ellátási szerződést kötni. A kapott tájékoztató
anyagban az szerepel, hogy a szakmai követelmények alól nem adható felmentés, tehát 100%-ban
meg kell felelni a képesítési követelményeknek, de az önkormányzatoknak további foglalkoztatási
kötelezettségük van. Vélelmezni kell a szakmai követelményeknek való megfelelést, és ennek a
megszerzésére a végső határidő 2016. december 31. Erre az útmutatóra alapítva, egy olyan
javaslatot írtam, hogy ugyanebben a formában kívánjuk ellátni a feladatot. Annyi változás történik,
hogy úgy rendelkezik a jogszabály, hogy közös hivatalok esetén a székhely település
önkormányzata a feladatellátás kötelezettje, tehát jelen esetben Magyarcsanád. Így Nagylak
vonatkozásában is ennek a képviselő-testületnek kell dönteni. A személyi ügyekkel kapcsolatban
annyit jegyeznék meg, hogy a nagylaki kolleganő, aki heti három órában van foglalkoztatva, átkerül
ide. A rendeletet egyébként várjuk, hogy majdcsak kihirdetik, igazodási pont addig senkinek nincs.
Farkas János polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatót. Amennyiben nincs kérdés, kérem,
hogy szavazzunk.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
143/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A családsegítés és gyermekjóléti feladatok 2016. január 1. napjától történő ellátása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi Közös
Önkormányzati Hivatal székhelytelepülése, mint a - gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2a) bekezdésében
foglalt – hatáskör címzettje a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást 2016.
január 1. napjától Magyarcsanád és Nagylak Község közigazgatási területére
kiterjedően jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő
személy foglalkoztatásával látja el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
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Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
5.) Magyarcsanád település hálózatrekonstrukciós intézkedési terv elfogadása
Farkas János polgármester: Következő előterjesztésünk Magyarcsanád település
hálózatrekonstrukciós intézkedési terv elfogadása tárgyában.Minden település elfogadta már, csak
egyedül Magyarcsanád nem. Erre azért van szükség, mert az ivóvízminőség javító program és a
társulás pályázott egy uniós forrásra, ami lehetővé tette azt, hogy ilyen intézkedési terv készüljön.
Ennek az a lényege, hogy ha esetleg valamikor lehet pályázni minden településen 1-1 adott
szakaszra, akkor legyen egy intézkedési terv, amit a képviselő-testület már elfogadott. Javasolni
fogom egyébként, hogy indítsanak ilyen közmunka programokat is, hiszen szükség van szakértőkre,
ám egy ásást, ásatást bármilyen közmunka program keretében el lehetne végeztetni.
Popa György képviselő:Ezt nagyon jó ötletnek tartom, én biztosan támogatom.
Farkas János polgármester: Van-e valakinek kérdése, javaslata az előterjesztéshez? Amennyiben
nincs kérdés, kérem, hogy szavazzunk.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
144/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Magyarcsanád település hálózatrekonstrukciós intézkedési terv elfogadása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő - testülete megtárgyalta a Nemzeti
Ivóvízminőség- Javító program keretében készült tervdokumentációt és ennek
összefoglalásáról készített anyagot (TSZ: V-28/8/2014) és a tervdokumentációban
foglalt megállapításokat elfogadja.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az e célra rendelkezésére álló
források erejéig azt megvalósítja, valamint a pályázati források rendelkezésre állása
esetén benyújtja a pályázatát a szintre hozó rekonstrukció (a 20% - os hálózati
veszteség érték eléréséhez szükséges rekonstrukció), valamint a szinten tartó (a
hálózati veszteség tartósan 20 % alatti tartásához szükséges) rekonstrukció
megvalósításra.
A képviselő-testület egyetért a tervező javaslatával, miszerint a szintre hozó
rekonstrukciók 212 fm. gerincvezeték hosszban valósulnak meg a Kossuth,
Széchenyi utcák legkritikusabb szakaszain,egyben megtörténik a fenti utcákban1 db
tolózár akna javítása, 3 db csomópont rekonstrukció, valamint 26 db bekötő
vezeték cseréje is.
A képviselő-testület elfogadja a tervező javaslatát, mely szerint a szinten tartó
rekonstrukció során évente – az aktuális hibastatisztika alapján kijelölt helyeken 473
fm gerincvezeték és 172 fm bekötő vezeték rekonstrukciója valósuljon meg,
vállalja, hogy e célra rendelkezésére álló források erejéig azt megvalósítja, valamint
a pályázati források rendelkezésre állása esetén a pályázatát benyújtja.
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Felelős: polgármester
Határidő értesítésre: azonnal, megvalósításra:értelem szerint
A határozatról értesül:
-

Farkas János polgármester
TRIÁSZ’ 96 Kft. Nagyistók Ferenc projektvezető (6600 Szentes, Veres Péter u. 9/1. )
Alföldvíz Zrt. ( 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. ) mint a vízi-közművek üzemeltetője
Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (6900 Makó, Széchenyi tér 22.)
Pénzügyi Csoport helyben
Irattár

IV. Egyebek
Farkas János polgármester:Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: A konyhával kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy
mikor jutunk el odáig, hogy az óvodások is innen kapják az étkezést?
Farkas János polgármester: Mi ennek az akadálya?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Megkértük a konyha vezetőjét, hogy írja össze
azokat, amikre neki szüksége lenne ehhez, de ezt már régebben mondtam. Ahhoz, hogy normát
kapjunk, nekünk előre kell számolnunk. Azt az ígéretet kaptam, hogy hamarosan kész lesz. Addig,
amíg az adagolási tábla nincs meg, nem tudunk lépni.
Farkas János polgármester: Mennyi bölcsődés van jelenleg?
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: 5 gyerek.
Farkas János polgármester: Amint ez kész van, tudunk lépéseket tenni, és akkor, ha jól
értelmezem már januártól kezdve tudunk itt főzni. Ha már ennyi pénzt ráköltöttünk a konyhára,
akkor használjuk ki. A decemberi ülésre kérem, hogy ebből legyen testületi anyag. Meg kell
versenyeztetni a beszállítókat, adjanak nekünk árajánlatot, és tudunk kalkulálni. Javaslom, hogy
erről hozzunk egy határozatot, és az elkészült anyagot követően tudunk továbblépni. Van-e még
valakinek kérdése, javaslata? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
145/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Főzőkonyha működésével kapcsolatos feladat meghatározása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő - testülete a magyarcsanádi konyha
hatékonyabb működése érdekében az alábbiakról határoz:
1. Az élelmezésvezető készítse el a nyersanyagnormát korcsoportos bontásban.
2. Közölje a fő alapanyagokat a beszállítók megversenyeztetése érdekében.
Felelős: polgármester
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Határidő: 2015. december 7.
-

A határozatról értesül:
Farkas János polgármester
Popovics Krisztán pénzügyi csoportvezető
Bori Edit élelmezésvezető
Irattár

Farkas János polgármester:Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között. Mivel nem,
a képviselő-testület nyílt ülését 17 óra 00 perckor bezárom.
k.m.f.t.

Farkas János
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző
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