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Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. január 28. napján délután 15.00 órakor tartott
soros, nyílt ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Határozatok:
1/2016. (I. 28.)

A képviselő-testület napirendjének elfogadása

2/2016. (I. 28.)

Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

3/2016. (I. 28.)

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása

4/2016. (I. 28.)

A Közösségi Ház építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének hirdetése és megállapítása

5/2016. (I. 28.)

Az Egészségház építési beruházás tárgyú
eredményének hirdetése és megállapítása

6/2016. (I. 28.)

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

7/2016. (I. 28.)

Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottság 2015. évi tevékenységéről

8/2016. (I. 28.)

Együttműködési
Megállapodás
Önkormányzattal

9/2016. (I. 28.)

A család- és gyermekjóléti feladatok ellátására álláshely létrehozása

10/2016. (I. 28.)

A szociális alapszolgáltatások feladatok ellátására álláshely létrehozása

11/2016. (I. 28.)

A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálata

12/2016. (I. 28.)

A Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálata

13/2016. (I. 28.)

A Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálata

14/2016. (I.28.)

A Maros-völgyi Turisztikai Egyesülettel kapcsolatos pénzügyi döntések
meghozatala

15/2016. (I.28.)

Tulajdonosi és kezelői nyilatkozat megadása

16/2016. (I.28.)

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata módosítása
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kötése

a

közbeszerzési

Csongrád

eljárás

Megyei

17/2016. (I.28.)

A kötelező betelepítési kvóta elleni fellépés kinyilvánítása

Rendeletek:

Szám
1/2016. (I. 29.)

2/2016. (I. 29.)

3/2016. (I. 29.)

4/2016. (I. 29.)

5/2016. (I. 29.)

név
Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselőtestületének 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete
Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről
Magyarcsanád Község Önkormányzata képviselőtestületének 2/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 34/2015. (XII.18.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Magyarcsanád Községi Önkormányzat képviselőtestületének
3/2016.
(I.29.)
önkormányzati
rendelete
az
önkormányzati
képviselők
tiszteletdíjáról szóló 9/2014. (XI.5.) számú rendelet
módosításáról
Magyarcsanád Község Önkormányzata képviselőtestületének 4/2016. (I.29) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselőtestületének
5/2016.
(I.29.)
önkormányzati
rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 4/2015. (II.27.)
rendelet módosítása
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JEGYZŐK ÖNYV
Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28.
napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt üléséről.
Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme
Jelen vannak:
Farkas János
Tóth-Pál Lászlóné
Árgyelán Diána
Farkas Krisztián
Kővári Róbert
Dr. Aboul-HosnHussein
Popa György

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Nyergesné Kovács Erzsébet
Popovics Krisztián

jegyző
pénzügyi csoportvezető

Meghívottak:
Dr. Égető Gábor
Berta Csaba
Kollár Ferenc
Rotár László

Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatal
vezetője
Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

A lakosság köréből megjelent érdeklődő: Egy fő.
Farkas János polgármester: Köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket és a nyilvános
ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy a 7 fő képviselőből7fő jelen van, az ülés
határozatképes, aztmegnyitom.Javaslatot teszek a meghívóban szereplő napirendi pontokra az
alábbiak szerint:
1.)
2.)
2.a.)
3.)
4.)
4.1.)
4.2.)
4.3.)
4.4.)
4.5.)

Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Farkas János polgármester
Magyarcsanád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése
Előadó: Farkas János polgármester
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása
Előadó: Farkas János polgármester
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Előterjesztések:
Aszemélyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési
díjjak
Előadó: Farkas János polgármester
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottság 2015 évi tevékenysége
Előadó: Farkas János polgármester
Együttműködési Megállapodás kötése a Csongrád Megyei Önkormányzattal
Előadó: Farkas János polgármester
A család- és gyermekjóléti feladatok ellátására álláshely létrehozása
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4.6.)
4.7.)
4.8.)
4.9.)
4.10.
)
4.11.)
4.12.
)
5.)

Előadó: Farkas János polgármester
A szociális alapszolgáltatások feladatok ellátására álláshely létrehozása
Előadó: Farkas János polgármester
A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Farkas János polgármester
A Maros-völgyi Turisztikai Egyesülettel kapcsolatos pénzügyi döntések meghozatala
Előadó: Farkas János polgármester
A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzatai
rendeletmódosítása
Előadó: Farkas János polgármester
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
Tulajdonosi és kezelői nyilatkozat megadása
Előadó: Farkas János polgármester
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
Egyebek

Farkas János polgármester:Időközben készült két szóbeli előterjesztés a Közösségi Ház, valamint
az Egészségház közbeszerzésével kapcsolatban. Javaslom, hogy ezzel a kiegészítéssel fogadjuk el a
napirendet. Megkérdezem van-e más javaslat?
A napirendi pontokhoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
Farkas János polgármester:Kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
1/2016.(I. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 28. napján
15.45 órai kezdettel megtartott soros, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1.)
2.)
2.a.)
3.)
4.)
4.1.)
4.2.)
4.3.)
4.4.)

Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Farkas János polgármester
Magyarcsanád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése
Előadó: Farkas János polgármester
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása
Előadó: Farkas János polgármester
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Előterjesztések:
Aszemélyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési
díjjak
Előadó: Farkas János polgármester
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottság 2015 évi tevékenysége
Előadó: Farkas János polgármester
Együttműködési Megállapodás kötése a Csongrád Megyei Önkormányzattal
Előadó: Farkas János polgármester
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4.5.)
4.6.)
4.7.)
4.8.)
4.9.)
4.10.
)
4.11.)
4.12.
)
5.)

A család- és gyermekjóléti feladatok ellátására álláshely létrehozása
Előadó: Farkas János polgármester
A szociális alapszolgáltatások feladatok ellátására álláshely létrehozása
Előadó: Farkas János polgármester
A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Farkas János polgármester
A Maros-völgyi Turisztikai Egyesülettel kapcsolatos pénzügyi döntések meghozatala
Előadó: Farkas János polgármester
A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzatai
rendeletmódosítása
Előadó: Farkas János polgármester
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
Tulajdonosi és kezelői nyilatkozat megadása
Előadó: Farkas János polgármester
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
Egyebek

A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3./ Irattár

helyben
helyben

1. Napirendi pont
Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Farkas János polgármester: Első napirendi pontunk a polgármesteri tájékoztató, melyet mindenki
megkapott. Tudni kell, hogy betegség miatt egy ideig távol voltam a hivataltól, így a tájékoztató
most lényegesen rövidebb, mint az lenni szokott. Januárban kevesebb társulási ülés volt, mint eddig,
ezeken részt vettem.
Farkas Krisztián képviselő:A tájékoztatóban olvashatjuk, hogy 2016. január 12-én Apátfalván volt
egy megbeszélés. Mit takar részletesebben az a TOP program?
Farkas János polgármester: Ebben a tervezési ciklusban, 2014-2020-ban, minden magyarországi
település részesül egy bizonyos fix forrásban. Többféle tervezési módot, egészen pontosan 14-et
lehetett meghatározni, mi öt programban szeretnénk részt venni. Ezek közül a legelső, amiről még a
mai napon dönteni is fogunk, az az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése. Ebben 40
millió forint tartalékunk van. A szociális alapszolgáltatás infrastrukturális alapfejlesztésében 10
millió forintnyi mozgásterünk van. Önkormányzati ingatlanok energiahatékonyságát növelő
beruházások, mint például a megújuló energia felhasználás, nyílászárók cseréje. Olyan fejlesztési
potenciálunk van, amivel úgy gondolom az összes önkormányzati ingatlan nyílászáróit cserélni
tudjuk. A legfontosabb az iskola. Ott egy 1,5 millió forintos havi gázszámla most már kezelhetetlen.
Többek között 10 millió forintot tudunk fordítani közösségi programokra, mint például
rendezvénysátor, hangosító berendezés. Ezt lehet majd társulási formában is más
önkormányzatokkal együtt beszerezni. Illetve van egy 40 millió forintos tájház kialakításra
lehetőség, ami gazdasági-fejlesztési program. Ehhez 50%-os önerőt kell megszereznünk. Erről szól
a TOP tervezési program. Van-e még valakinek kérdése a tájékoztatóhoz?
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
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határozatot hozta:
2/2016. (I. 28.)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.A Napirendi pont
Az önkormányzat adósságot
megállapítása

keletkeztető

helyben
helyben

ügyleteiből

eredő

fizetési

kötelezettségeinek

Farkas János polgármester:Javaslom, hogy folytassuk az önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása tárgyában készült előterjesztéssel,
tekintettel arra, hogy ennek a határozati javaslat elfogadásnak meg kell előznie a költségvetés
elfogadását. Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság részletesen tárgyalta. Megkérem Popovics Krisztián
pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az államháztartási törvény és a végrehajtási rendelet
írja elő, hogy amennyiben működési hitele vagy más jellegű adósságot keletkeztető ügyletből
fakadó pénzeszköze, adóssága van egy önkormányzatnak, akkor a saját bevétel bizonyos százaléka
terhére lehet azt felvenni. Magyarcsanádnak nincs ilyen, ezért úgymond formalitás, tehát a saját
bevételeknek a hitelre fordított összege 0, és aránya is 0, így csak a saját bevétel kerül a jelenlegi és
plusz három éves táblázatba.
Farkas János polgármester: Nem is tervezzük, hogy hitelt veszünk fel.
Popa György képviselő:Megtévesztő ez a tartalom. Ugyanis adósság keletkeztetés ügyletekből
eredő fizetési kötelezettségeit elégíti ki. Adósságkeletkezés lehet mulasztás, hanyagság és sok
egyéb. Nem elég világos, hogy csak erről szól, mert így a tartalomból nem ez derül ki, hanem olyan
felvilágosítási egyetértés lett volna, hogy bármilyen adósság keletkezését ebből a keretből ki lehet
egyenlíteni anélkül, hogy bármilyen részletekről tájékoztatnánk a testületet.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Itt a stabilitási törvény írja elő, hogy mit tekint
adósságot keletkeztető ügyletnek, például kötvény, részvény, hitelt megtestesítő egyéb értékpapír.
Farkas János polgármester: A bizottsági ülésen ezt részletesen kifejtettük. Megkérdezem kíván-e
valaki szólni ezzel kapcsolatban?
A napirendhez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
3/2016. (I. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása
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Határozat
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
három évre várható összegét a határozat mellékletét képező táblázatban foglaltak
szerint jóváhagyja.

-

Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesítendők:
Farkas János polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Popovics Krisztián pü csoportvezető

2. Napirendi pont
Magyarcsanád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése
Farkas János polgármester:Következő napirendi pontunk Magyarcsanád Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése tárgyában készült. Az előterjesztés részletesen számszerűsíti a tényleges
adatokat. 175 millió 598 ezer forint a bevételi és a kiadási oldal. A bizottsági ülésen elhangzott,
hogy a közmunkaprogramból fakadó bevételeinket és kiadásainkat nem látjuk. Az egy jelentős tétel
lesz, mert 120 ember fog dolgozni itt, és annak a bérjárulékait illetve egyéb dologi kiadásait fel kell
tüntetni a költségvetésben.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A rendelet záró rendelkezései között annyi módosításra lenne
szükség, hogy a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A 9. oldalon az egyes melléklet más lesz, mint ami
eddig volt. Bizonyos kormányzati funkciók törlődnek, ezek a 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23. A 13-as
pedig úgy alakul, hogy nem aktív korúak ellátása, hanem települési támogatás, valamint a 17-es
rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyé alakul. A rendelet biztos, hogy sokszor fog változni a
képviselők tiszteletdíjának korrigálása, a közmunka programok elindulása, valamint a
Belügyminisztériumtól kapott pénzösszeg miatt is. Ez a rendelet tervezet a jelenlegi számok szerint
készült el.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az egyes számú mellékletben a 28-as valamint 30-as funkció
ugyanaz. Valamelyiket törölni kell.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A család és gyermekjóléti szolgáltatás az, ami
teljesen új forma. Itt két régi feladatból lett egy. Nagylak önkormányzat területén is Magyarcsanád
önkormányzata lesz a fenntartó. A szociális részlegünk teljesen új, ezek is ebbe a rendeletbe épülnek
bele. A fejlesztési költségvetés pedig a jelenlegi számok alapján készült el.
Popa György képviselő: A legutóbbi ülésen szó volt az egyháznak odaadott pénzről. Nekem nincs
jogom beleszólni abba, hogy ki hogyan szavaz, de amennyiben nem összeférhetetlen az
iskolaigazgató az egyháznál a polgármester helyettességgel, akkor etikátlan, hogy az őt megbízó
falu, vagy az egyház képviseletében szavaz igennel vagy nemmel. Akkor háborodtam fel igazán,
amikor az alpolgármester asszony kijelentette, hogy csak nem szavazok magam ellen. Akkor abban
a pillanatban ő állást foglalt. Felmerül egy elvi összeférhetetlenség a két funkció között. Korábban
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is mondtam, hogy ez az összeg nem jár, nem adható oda az egyháznak, ennek ellenére mégis át lett
utalva a pénz. Azért háborít fel a dolog, mert ő nem alpolgármester asszonyként foglalt állást.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Javaslom, hogy hozassuk be azt a jegyzőkönyvet, és nézzük
meg, hogy hogyan szavaztam, mert én nem ellenszavaztam ez ügyben, hanem tartózkodtam.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy az önkormányzati
törvény szerint, érintettség révén kérheti valaki a kizárását, illetőleg bármely képviselő
indítványozhatja valakinek a kizárását. Ez azon a testületi ülésen nem hangzott el kérésként.A
jogszabályok alapján nem összeférhetetlen a két tisztség, így mindenki a lelkiismerete szerint
szavazott.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Ha már az etikátlanságnál tartunk, akkor szeretném
megjegyezni, hogy ezt az előterjesztést én azért tartottam etikátlannak, mert az egy rendkívüli
testületi ülés volt, és arról volt szó, hogy körülbelül 10 perces lesz a térítési díjakkal kapcsolatos
témában. Ehhez képest a karácsonyi ünnepség előtt, amikor rengeteg feladatunk volt, oda lett téve
elénk ez az előterjesztés. Azt mondom, hogy ez az anyag nem volt kellően előkészítve, és semmi
nem indokolta azt, hogy ezt azonnal, sürgősen tárgyalnunk kellett. Sérelmezem azt, hogy én, mint
alpolgármester nem kaptam anyagot csak ott a testületi ülésen, és azt gondolom ez kellő fontosságú
ügy, amit mindenkinek át kellett volna gondolni a szavazás előtt. Polgármester úr azt mondta, hogy
kért állásfoglalást a jegyző asszony a KLIK-től, amit nem kaptunk meg. Várnunk kellett volna az
állásfoglalásig. Tisztázni kell, hogy ki, hova és miért tartozik, és túl hamar foglaltunk állást ez
ügyben, ráadásul a testület fele nem is volt ott.
Farkas János polgármester: Az ügy jelenleg ott tart, hogy a KLIK-től várjuk a levelet, amiben
leírják, hogy pontosan mi is történt. Egy biztos: Magyarcsanád Község Önkormányzatát nem terheli
fizetési kötelezettség. Megkérdeztük az ügyvédünket és azt mondta, hogy ez az összeg visszajár
nekünk, mivel az a megállapodás már nem releváns. Ügyvéd úr elmondása szerint megtévesztő
módon kérte tőlünk ezt a hozzájárulást, 2013-tól ugyanis nincs fizetési kötelezettségünk az egyház
felé. Ettől függetlenül tárgyalni kell az egyházzal, mert ha ezt a pénzt nem kérjük vissza, akkor mi
követünk el bűncselekményt, mert nincs jogalapunk adni nekik.
A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül
Magyarcsanád
Község
Önkormányzatképviselő-testületeMagyarcsanád
Községi
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint elfogadta.
Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete
Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Szóbeli előterjesztés
2. A Közösségi Ház építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének hirdetése és
megállapítása
Farkas János polgármester:Megérkezett Dr. Szöllősi Béla közbeszerzési szakértő, ezért javaslom,
hogy a testületi ülést folytassuk a szóbeli előterjesztésekkel. Az első a Közösségi Ház építési
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beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének hirdetése és megállapítása. Mindenki
megkapta az előterjesztéseket. Megkérem Dr. Szöllősi Béla közbeszerzési szakértőt, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Dr. Szöllősi Béla közbeszerzési szakértő: A testület előtt ismert, hogy megtervezésre került ezen
épületeknek a kivitelezése és tavaly október 29-én elindítottuk a közbeszerzés eljárását.
Végigtárgyaltuk az épületeknek a műszaki tervét, hogy később ne legyen abból vita, hogy hogyan is
szeretnénk azt megépíteni. A tárgyalás során készítettünk egy végleges költségvetést, amelyet
kiadtunk ajánlattételre, és a beérkezett ajánlatok kerültek értékelésre. A pénzügyi fedezet biztosítás
érdekében polgármester úr majd elmondja, hogy milyen lépéseket tett. Itt most a határozati
javaslatban az került megfogalmazásra, hogy a BM forrásból ezt az épületet meg lehet
finanszírozni, ezért ott az eredményt ki lehet hirdetni és a szerződést is meglehet majd kötni. Az
Egészségház esetében már nem vagyunk ennyire szerencsés helyzetben, mert a rendelkezésre álló
forrás, csak a drogéria részére lenne elég. Ennek érdekében pályázatot kíván majd benyújtani a
testület a TOP pályázatok keretein belül, ahonnan kifejezetten ilyen egészségügyi alapellátást lehet
finanszíroztatni. Ebből állna össze a beruházásforrása a. A határozati javaslat tartalmazza, hogy az
eljárást lezárná a testület azzal, hogy a szerződés csak akkor tud hatályba lépni, ha a pénzügyi
források biztosítottak.
Farkas János polgármester:A Közösségi Ház tekintetében rendelkezésre fog állni hamarosan a
forrás, ott már ki lehet hirdetni az eredményt, és a szerződés megkötése után már el is kezdődhetnek
az építési folyamatok?
Dr. Szöllősi Béla közbeszerzési szakértő: Igen. Ismerve ezt a pénzügyi lehetőséget, már a végső
ajánlattétel felhívásakor az került bele, hogy amennyiben a forrás biztosításra került kormány
határozat útján, akkor maga a szerződés hatályba tud lépni. Ez a kormány határozat megszületett
december 29-én. Maga a támogatási szerződés az valószínűleg február elején fog érvénybe lépni.
Magát a szerződést, azt február 9-én lehet majd aláírni leghamarabb. Február 9. és 29. között áll
fenn a szerződés megkötésére a lehetőség.
Farkas János polgármester: Bízunk benne, hogy a Közösségii Ház a falunapra kész lesz, mivel
már ott szeretnénk megtartani.
Kővári Róbert képviselő: Szerettük volna egyszerre a két építkezést véghezvinni.
Farkas János polgármester: A forrás miatt ez nem lehetséges. Annyi észrevételt szeretnék tenni,
hogy a határozati javaslatban Egészségház szerepel, de az a javaslat a Közösségi Házra vonatkozik.
Azt kérem kijavítani. Van-e valakinek kérdése ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A határidő tekintetében nekem annyi észrevételem van, hogy
az szerepel a határozati javaslatban, hogy azonnal, de a szerződés megkötése egy távolabbi
időpontot jelent.
Dr. Szöllősi Béla közbeszerzési szakértő: Az összegzésben ez le van írva.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Akkor ez a határidő az értesítésre vonatkozik?
Dr. Szöllősi Béla közbeszerzési szakértő: Igen, mivel a szerződés leghamarabb február 9-én írható
alá.
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Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző:Javaslom, hogy akkor módosítsuk úgy a határidő részt, hogy
értesítésre azonnal kötelesek vagyunk, illetve a szerződés megkötésére az összegzés foglaltak
szerint.
Farkas János polgármester: Rendben. Amennyiben nincs több kérdés, kérem, hogy fogadjuk el a
Művelődési Házra vonatkozó határozati javaslatot. Kérem, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
4/2016. (I. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Közösségi Ház építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
hirdetése és megállapítása
Határozat
Magyarcsanád Községi Önkormányzat a Közösségi Ház építési beruházására indított
közbeszerzési eljárás alapján dönt arról, hogy
− a beadott három ajánlattevő ajánlata érvényes,
− az eljárás nyertese, mint legalacsonyabb összegű ajánlatot árajánlattevő a Vad Sándor
e.v.6800 Hódmezővásárhely, ajánlati ár: nettó 133.597.553 Ft
− A képviselő testület a határozat mellékletét képző összegzést az ajánlatok
elbírálásáról elfogadja.
− A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a beruházás kivitelezésére
kötendő szerződés aláírására.
− A beruházás megvalósításához részben szükséges fedezetet a Kormány 2006/2015.
(XII.29.) Kormány határozata alapján biztosítja az önkormányzat. A képviselő
testület utasítja a jegyzőt 2016. évi költségvetésbe történő betervezéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: értesítésreazonnal, szerződéskötésre az összegzésben foglaltak szerint
Határozatról értesül:
Farkas János polgármester
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
Dr. Szőllősi Béla hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Szóbeli előterjesztés
1. Az Egészségház építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének hirdetése és
megállapítása
Farkas János polgármester:A másik szóbeli előterjesztésünk az Egészségházzal kapcsolatos. Az
előző napirendi pont keretében beszéltünk a közbeszerzési eljárás megindításáról, a jelenlegi
forráshiányról. Amint a hiányzó összeg a rendelkezésünkre áll, úgy ennek megvalósítását is
elkezdhetjük. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban?
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Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A határozati javaslatban gyógyszertár szerepel.
Dr. Szöllősi Béla közbeszerzési szakértő: Azt úgy kellene írni, hogy Drogéria, zárójelben
gyógyszertár, hogy a későbbiekben se legyen belőle probléma.
Popa György képviselő: Milyen csapdába fogunk esni akkor, ha át akarjuk minősíttetni, és milyen
követelményeket fognak támasztani az ellen, hogy ez megvalósuljon.
Farkas János polgármester:Semmit. Úgy terveztük, hogy gyógyszertár. A tervezésnél
gyógyszertár minőségi követelményekkel lehet tervezni, de fordítva nem. Gyógyszertárnak lett
tervezne, de drogériának lett elnevezve.
Árgyelán Diána települési képviselő elhagyta a tanácskozó termet, a jelenlévő testületi tagok száma
6 fő.
Az előterjesztéshez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
5/2016. (I. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Egészségház építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
hirdetése és megállapítása
Határozat
Magyarcsanád Községi Önkormányzat az Egészségház építési beruházására indított
közbeszerzési eljárás alapján dönt arról, hogy
− a beadott három ajánlattevő ajánlata érvényes,
− az eljárás nyertese, mint legalacsonyabb összegű ajánlatot árajánlattevő a Vad Sándor
e.v.6800 Hódmezővásárhely,
− AJÁNLATI ÁR (nettó): 76.063.190.- Ft., melyből DROGÉRIA (GYÓGYSZERTÁR) KIALAKÍTÁSA: 31.420.478..- FtORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT KIALAKÍTÁSA: 44.642..712,- Ft
− A képviselő testület a határozat mellékletét képző összegzést az ajánlatok
elbírálásáról elfogadja.
− A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a beruházás kivitelezésére
kötendő szerződés aláírására.
− A beruházás megvalósításához részben szükséges fedezetet a Kormány 2006/2015.
(XII.29.) Kormány határozata alapján biztosítja az önkormányzat. A képviselő
testület utasítja a jegyzőt 2016. évi költségvetésbe történő betervezéséről.
− Az egészségügyi alapellátást biztosító épületrész forrásának biztosítása érdekében
felkéri a polgármestert a TOP-4.1.1-15. pályázati konstrukcióban pályázat illetve
támogatási igény benyújtására.
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Felelős: polgármester
Határidő: értesítésre azonnal, szerződéskötésre az összegzésben foglaltak szerint
Határozatról értesül:
Farkas János polgármester
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
Dr. Szőllősi Béla hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Farkas János polgármester:Javaslom, hogy tartsunk egy rövid szünetet. A testület ülését 15 perc
múlva folytatjuk.
SZÜNET
3. Napirendi pont
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Farkas János polgármester:Következő napirendi pontunk a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi költségvetése tárgyában. Felkérem Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Egy kiegészítést szeretnék tenni. A 4-es mellékletben
10 fő van beleírva, de ez 11 lesz. 11 fővel számolunk, ami a létszámra vonatkozik. Lényegébe véve
ugyanannyit kapunk, mint tavaly. Fejenként 4 millió 580 ezer forintot, 7, 36 fő az elismert
finanszírozott létszám. Ez nyilvánvalóan változni fog, biztosan lesz majd maradvány. Amennyien
vagyunk, és amennyi bérünk van, azt bőven fedezi ez az összeg.
Farkas János polgármester: Köszönjük a kiegészítést. Van-e valakinek kérdése, észrevétele a
napirendi ponttal kapcsolatban?
Árgyelán Diána települési képviselő visszatért a testületi ülésre. A képviselő-testületi tagok száma 7
fő.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
6/2016.(I. 28.)képviselő-testületi határozat
Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Ha t á r o z a t

(1) Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarcsanádi
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
(2) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

33 708 e forintban,
33 708 e forintban állapítja meg.
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(3) A 2. pontban megállapított bevételi főösszeg részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A 2. pontban megállapított kiadás főösszeg részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztési költségvetést nem
készít.
(6) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét a 4. melléklet
tartalmazza.
(7) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak és bevételeinek
2015. évi eredeti előirányzatainak mérleg rendszerű bemutatását az 5. melléklet tartalmazza.
(8) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait a 6. melléklet tartalmazza.
(9) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi várható bevételi és
kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet
a 7. melléklet mutatja be.

Határidő: azonnal
Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
Határozatról értesítést kap:
-

Farkas János polgármester, Magyarcsanád

-

Gyarmati András polgármester, Nagylak

-

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző

-

Vighné Ménesi Zsuzsanna pü. főelőadó

-

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető

4.1. Napirendi pont
Aszemélyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő
térítési díjak
Farkas János polgármester:Következő napirendi pontunk aszemélyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjak tárgyában. Megkérdezem van13

e valakinek kiegészítése a napirendi ponthoz.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző:Az miatt szükséges a rendelet módosítása, mert a hatályos
rendeletben az szerepel, hogy az ellátottakról a vezető gondozónő dönt, az önkormányzati törvény
azonban úgy rendelkezik, hogy a hatáskört polgármesterre, bizottságra, jegyzőre ruházhatja át, így a
döntés előkészítése történik az intézményben, de mindenképpen szükséges a döntési jogkört az
önkormányzati törvénynek megfelelő hatáskörbe telepíteni. Úgy gondoljuk, hogy a polgármesteri
hatáskör lenne a legrugalmasabb megoldás. Egyrészt emiatt szükséges a módosítás, másrészt az
elfogadott rendelet 3. §(1) bekezdés c) pontja úgy szól, hogy családsegítés, de ezt ki kellene
egészíteni és gyermekjóléti szolgáltatások szövegrésszel, illetve amikor elfogadtuk a rendeletet,
akkor úgy tűnt, hogy Apátfalvával feladat-ellátási szerződést fogunk kötni. Ők később tartották a
testületi ülést decemberben, mint mi és úgy döntöttek, hogy nem kötnek velünk szerződést, ezért a
3. § (3) bekezdésében szükséges kijavítani, hogy önállóan megfelelő szakképesítéssel rendelkező
dolgozó útján látjuk el ezt a feladatot. Továbbá az 5. §(2) bekezdését kellene törölni szintén a
törvényességi osztály észrevétele alapján, ennek folyamodványaként nyilván az (1) bekezdés
számozása is törlésre kerül, valamint ez a második bekezdés törlése összefügg a 8. §(1) bekezdés b)
pontjával, ami igazából a jogszabályi szöveget tartalmazza. Ide az alábbi szövegrész kerül: „ha az
ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt, vagy további intézményi elhelyezése nem
indokolt”.
Farkas János polgármester: Köszönjük szépen, javaslom, hogy ha nincs több kérdés, kiegészítés,
akkor a jegyző asszony által ismertetett módosítási javaslatokat figyelembe véve szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet tervezetet az
alábbiak szerint elfogadta.
Magyarcsanád Község Önkormányzata képviselő-testületének
2/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
34/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
4.2. Napirend
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása

Farkas János polgármester:Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet
módosítása következik. Ezt az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság tárgyalta. Megkérem a bizottság
elnökhelyettesét, hogy ismertesse velünk milyen javaslatuk van.
Kővári Róbert képviselő: A képviselők havi tiszteletdíja 20.000,-Ft-ban lett megállapítva, de nem
lett odaírva, hogy bruttó vagy nettó összegről beszélünk, de megtudtuk, hogy ez bruttó. A bizottság
bruttó 25.000,-Ft-ot javasol elfogadni. A bizottsági tagoknak pedig bruttó 12.500,-Ft megállapítását
javasolja. Amennyiben valaki nem vesz részt az üléseken, és nem tudja igazolni távollétét, úgy nem
illeti meg a tiszteletdíj.
Árgyelán Diána képviselő: Korábban született egy döntés, miszerint az alpolgármester asszony
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lemond a tiszteletdíjának 50%-áról, így ez az összeg a képviselőkre szállt vissza. Ezzel most mi
lesz?
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: A fele alpolgármesteri tiszteletdíjamat kapom, ezért kapnak a
képviselők tiszteletdíjat, mert én a felét felajánlottam, hogy ők is kapjanak. Most az a kérdés, hogy
ez egészül ki, vagy én visszakapom az egész alpolgármesteri tiszteletdíjamat és akkor is ennyit
kaphatnak.
Farkas János polgármester:Úgy gondolom, hogy az önkormányzat kiegészíti még ezt a részt.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző:A rendelet-tervezetben a hatályba lépés úgy szerepel, hogy a
kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen január 1-től kell
alkalmazni. Tájékoztatásul mondom el, hogy a számfejtés már megtörtént, és amennyiben a
rendeletet a testület elfogadja, akkor a különbözetet majd a következő hónapban fogjuk utalni.
Farkas János polgármester:Megkérdezem kíván-e valaki szólni az előterjesztéshez. Nem. Kérem,
aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 9/2014. (XI.5.) számú rendelet módosításárólszóló rendelet tervezetet az
alábbiak szerint elfogadta.
Magyarcsanád Község Önkormányzata képviselő-testületének
3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
9/2014. (XI.5.) számú rendelet módosításáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
4.3. Napirendi pont
Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottság 2015. évi tevékenységéről
Farkas János polgármester:Következő napirendi pontunk a Települési Értéktár Bizottság 2015 évi
tevékenységéről szóló beszámolója tárgyában. Dr. Marjanucz László, a bizottság elnöke nem tud
részt venni az ülésen, de megküldte számunkra az éves beszámolót, melyet mindenki megkapott.
Van-e valakinek kérdése, kiegészítése a napirendhez?
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
7/2016. (I. 28.)képviselő-testületi határozat
Tárgy: Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottság 2015. évi tevékenységéről
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Értéktár
Bizottság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta, és azt
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elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: értelem szerint
-

A határozatról értesítést kapnak:
Farkas János polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Dr. Marjanucz László elnök
Települési Értéktár Bizottság tagjai

4.4. Napirendi pont
Együttműködési Megállapodás kötése a Csongrád Megyei Önkormányzattal
Farkas János polgármester:Együttműködési Megállapodás kötése a Csongrád Megyei
Önkormányzattal a következő napirendi pontunk. Tulajdonképpen a TOP-os fejlesztési dolgokkal
kapcsolatban szükséges ezt megkötni. A projekt előkészítésétől kezdve akár a könyvvizsgálaton
keresztül is tudnak nekünk segíteni, amennyiben kérjük a segítségüket, ehhez viszont szükséges
megkötni ezt a megállapodást. A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolta a testületnek.
Megkérdezem, hogy kíván-e valaki szólni az előterjesztéshez. Javaslom, hogy fogadjuk el a
bizottság javaslatát. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
8/2016. (I. 28.)képviselő-testületi határozat
Tárgy: Együttműködési Megállapodás kötése a Csongrád Megyei Önkormányzattal
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Európai
Uniós források igénybevételéhez benyújtandó támogatási kérelmek
elkészítéséhez és nyertes pályázat esetén a projektek megvalósítására a
határozat melléklete szerinti tartalommal együttműködési megállapodást a
Csongrád Megyei Önkormányzattal.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az együttműködési
megállapodás aláírására és az együttműködési megállapodásból eredő
feladatok ellátására.
Határidő: értesítésre, aláírásra: azonnal, egyebekben: folyamatos
Felelős: Farkas János polgármester
A határozatról értesül:
1.) Csongrád Megyei Önkormányzat képviselője Kakas Béla Szeged, Tisza Lajos körút 2-4.
2.) Farkas János polgármester
3.) Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportja
4.) Irattár
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4.5. Napirendi pont
A család- és gyermekjóléti feladatok ellátására álláshely létrehozása
Farkas János polgármester:Következő napirendi pontunk a család- és gyermekjóléti feladatok
ellátására álláshely létrehozása tárgyában. 2016. január 1-jétől a gesztor hivatal látja el ezen
feladatokat. Nagylak vonatkozásában egy heti három órás álláshelyet szükséges létrehoznunk.
ASzociális Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Amennyiben nincs senkinek kérdése,
javaslom, hogy szavazzunk.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
9/2016. (I. 28.)képviselő-testületi határozat
Tárgy: A család- és gyermekjóléti feladatok ellátására álláshely létrehozása
Határozat
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Magyarcsanádi
Közös Önkormányzati Hivatal székhely településea családsegítés és gyermekjóléti
feladatokat 2016. január 1. napjától kezdődően 2 fő részmunkaidős, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.) hatálya alá tartozó,képesítési követelményeknek megfelelő dolgozóval látja el.
A feladatellátáshoz az álláshelyek számát a fenti időponttól kezdődően1
részmunkaidős álláshellyel bővíti.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
−
−
−
−
−

A határozatról értesítést kap:
Farkas János polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Popovics Krisztián pü csoportvezető
Sztáncs Erika családgondozó
Kolozsvári Rozália családgondozó

4.6. Napirendi pont
A szociális alapszolgáltatások feladatok ellátására álláshely létrehozása
Farkas János polgármester:Következő napirendi pontunk a szociális alapszolgáltatások feladatok
ellátására álláshely létrehozása tárgyában.Ennek előzménye, hogy a 82/2015. (VI. 25.) számú
határozattal döntöttünk arról, hogy Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulásból 2015. december 31-vel kiválunk. 2016. január 1-től a kiválást követően
önállóan látjuk el a jogszabályokban előírt kötelező szociális alapszolgáltatási feladatokat, így a
szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás feladatait, ezért szükséges álláshelyet létrehoznunk.
Van-e valakinek kérdése?
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
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határozatot hozta:
10/2016. (I. 28.)képviselő-testületi határozat
Tárgy: A szociális alapszolgáltatások feladatok ellátására álláshely létrehozása
Határozat
Magyarcsanád
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
szociális
alapszolgáltatási feladatként jelentkező szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás
feladatok 2016. január 1. napjától történő ellátásához az önkormányzat
létszámkeretét ezen időponttól 3 fő közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó álláshellyel bővíti.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
−
Farkas János polgármester
−
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
−
Popovics Krisztián pü csoportvezető
4.7. Napirendi pont
A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Farkas János polgármester:A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött Együttműködési
Megállapodás felülvizsgálata következik.Egyik megállapodást sem kívánjuk módosítani, megfelel
úgy, ahogy 2015 év elején elfogadtuk. Van-e valakinek kérdése, javaslata, kiegészítése?
Amennyiben nincs, javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatokat. Egyenként teszem fel
szavazásra. Kérem, aki elfogadja azt, hogy a korábban a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal
megkötött együttműködési megállapodást módosítani nem kívánja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
11/2016. (I. 28.)képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Határozat
Magyarcsanád Községi Önkormányzat a 7/2015. (I. 29.)számú határozatával a
Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési
Megállapodását felülvizsgálta, azt módosítani nem kívánja, az együttműködési
megállapodás változatlan tartalommal hatályban marad.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesítést kap:
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−
−
−
−

Farkas János polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Popovics Krisztián pü csoportvezető
Berta Csaba János elnök

Farkas János polgármester:Kérem, aki elfogadja a korábban a Román Nemzetiségi
Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodást és azt módosítani nem kívánja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
12/2016. (I. 28.)képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Határozat
Magyarcsanád Községi Önkormányzat a 6/2015. (I. 29.)számú határozatával a
Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési
Megállapodását felülvizsgálta, azt módosítani nem kívánja, az együttműködési
megállapodás változatlan tartalommal hatályban marad.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
−
−
−
−

A határozatról értesítést kap:
Farkas János polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Popovics Krisztián pü csoportvezető
Rotár László elnök

Farkas János polgármester:Kérem, aki elfogadja a korábban a Szerb Nemzetiségi
Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodást és azt módosítani nem kívánja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
13/2016. (I. 28.)képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Határozat
Magyarcsanád Községi Önkormányzat a 8/2015. (I. 29.)számú határozatával a
Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési
Megállapodását felülvizsgálta, azt módosítani nem kívánja, az együttműködési
megállapodás változatlan tartalommal hatályban marad.
Felelős: polgármester, jegyző
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Határidő: azonnal
−
−
−
−

A határozatról értesítést kap:
Farkas János polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Popovics Krisztián pü csoportvezető
Kollár Ferenc elnök

4.8. Napirendi pont
A Maros-völgyi Turisztikai Egyesülettel kapcsolatos pénzügyi döntések meghozatala
Farkas János polgármester:Következő napirendi pontunk a Maros-völgyi Turisztikai Egyesülettel
kapcsolatos pénzügyi döntések meghozatalatárgyában született. Ez az előző testületi ülésen is szóba
került. 2015. december 19-én volt egy egyeztető társulási ülésünk, ahol úgy döntöttek a vállalkozók,
hogy azt az alapításkor befizetett összeget bent hagyják a felszámolási eljárás költségeire, a
polgármesterek pedig döntöttek arról, hogy a testületeik elé fogják tárni ezt a javaslatot. A bizottsági
ülésen említettem, hogy ez az összeg összesen 1 millió 200 ezer forint, a felszámolási eljárás
költségeire lenne elkülönítve. Magyarcsanád tekintetében ez az összeg 55 ezer forintot jelent. Azt
kérem, hogy a testület ezt az előterjesztést vitassa meg.
Popa György képviselő: Azt gondolom, hogy ami a mienk, azt adják vissza, és hogy ők meddig
húzzák a felszámolást az legyen az ő dolguk. Én azt mondom, hogy kérjük vissza.
Farkas János polgármester: Volt ott egy anyag tételszerűen felsorolva, hogy mit takar ez az
összeg, mire lesz elég. Sajnálom, hogy ezt nem tudom most megmutatni. Egy biztos, ez egy
egyesület, és a többi tag, biztosan nem fogja állni a Magyarcsanádra eső részt, hanem majd ezt
előbb-utóbb kiszámlázzák nekünk. Az én javaslatom, hogy hagyjuk ezt az összeget bent az
egyesületnél. Van-e valakinek egyéb hozzáfűznivalója? Nincs.
Kérem a testület tagjait, hogy aki egyetért a javaslatommal, miszerint az 55 ezer forintról
lemondunk, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
14/2016. (I. 28.)képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Maros-völgyi Turisztikai Egyesülettel kapcsolatos pénzügyi döntések meghozatala
Határozat
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a Maros-völgyi Turisztikai Egyesület könyvelésében nyilvántartott
1 200 000,- Ft jegyzett tőke ne kerüljön felosztásra a tagok között, hozzájárul
továbbá annak működési célokra történő felhasználásához.
Ennek értelmében Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselőtestületelemond az alapításkor befizetett 55 000,- Ft összegről.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas János polgármester
Határozatról értesítést kap:
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-

Maros-völgyi Turisztikai Egyesület, Makó
Farkas János polgármester
Popovics Krisztián pü. csoportvezető

4.9. Napirendi pont
A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Farkas János polgármester:A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.)
önkormányzati rendelet módosítása következik. Erre azért van szükség, mert a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai változtak 2016. január 1-től. Minden hatósági
ügyet 8 napon belül el kell bírálni. Ez megnehezítené a bizottság munkáját, hetente kellene
ülésezniük. Úgy gondolom, hogy ezt nem várhatjuk el a bizottság tagjaitól. A rendelet módosítást
követően polgármesteri hatáskörbe kerülne át a segélyek elbírálása.
Dr. Aboul-HosnHussein képviselő: Nincs semmilyen más megoldás?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Változott a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény, és
azt mondja, hogy kérelemre indult eljárásban, ha az ügyfél becsatolta a szükséges mellékleteket - és
a további két feltétel is fennáll, amellyel nem szeretném terhelni a képviselő-testületet -, akkor a
hatóságnak 8 napon belül döntenie kell. Amennyiben nem hoz döntést 8 napon belül, akkor függő
hatályú döntést kell hoznia, és a függő hatályú döntésben, ha díjfizetési kötelezettsége van, például
illeték, akkor az illetéket vissza kell fizetni, ha nincs díjfizetési kötelezettség, akkor 10.000,-Ft-ot
kell az ügyfélnek fizetni. Amennyiben bizottsági hatáskörben maradna a települési segélyek
elbírálása ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy 8 naponta a bizottságnak üléseznie kellene, hogy a
határidőket tartani tudjuk.
Farkas János polgármester: Mi történik, ha beteg leszek? Nem lehet a rendeletbe foglalni azt,
hogy ha nem vagyok itt, akkor az alpolgármester vagy a jegyző helyettesítsen?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző:Nem szükséges belefoglalni, mivel a polgármestert az
alpolgármester helyettesíti. Javaslom viszont a záró rendelkezéseket kiegészíteni azzal, hogy a
rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Ez lenne a !. § (1)
bekezdése és a (2) bekezdésben pedig az szerepelne, hogy: „Ez a rendelet 2016. február 2. napján
hatályát veszti.”
Dr. Aboul-HosnHussein bizottsági tag: A rendelet úgy van megalkotva, hogy például egy rendes
munkaviszonnyal rendelkező személy, aki bajba kerül, nem tudunk neki segíteni, mert a jövedelmi
helyzete miatt nem felel meg a feltételeknek. Ezen hogy tudunk változtatni?
Farkas János polgármester: Félő, hogy ha kiegészítjük egy olyan bekezdéssel a rendeletet, ami
szerint mérlegelési jogkörben, mivel ismerjük a helyi lakosokat egyedi döntés alapján lenne adható
segély, akkor túl sokan lennének jogosultak, és nem tudnánk kezelni a helyzetet. Valahol muszáj
egy határt szabnunk. Javaslom, hogy mindenki gondolkozzon ezen, és próbáljunk meg megoldást
találni rá valamelyik következő testületi ülésen.
Megkérdezem kíván-e valaki szólni az előterjesztéshez. Nem. Kérem, aki ezzel egyetért,
kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott
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szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet
tervezetet az alábbiak szerint elfogadta.
Magyarcsanád Község Önkormányzata képviselő-testületének
4/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
4.10. Napirendi pont
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítása
Dr. Aboul-HosnHussein képviselő a testület üléséről. A jelenlévő képviselők száma 6 fő.
Farkas János polgármester:Következő előterjesztésünk Magyarcsanád Községi Önkormányzat
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása tárgyában. Jogszabályváltozások
miatt van szükség a módosításra. Ezt az előterjesztéseket a bizottságok megtárgyalták, egyetlen
módosító javaslattal elfogadták. Az egyes paragrafusban a 6933 Nagylak, Rózsa sor 73. szövegrész
kerül kihúzásra, mert a Kormányhivatallal történt egyeztetés után abban maradtunk, hogy ez nem
telephelyként, hanem feladat-ellátási helyként működik. Van-e valakinek észrevétele az
előterjesztéshez? Nincs.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete a képviselő-testület és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint elfogadta.
Magyarcsanád Község Önkormányzata képviselő-testületének
5/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2015. (II.27.) rendelet módosítása
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
4.11. Napirendi pont
Tulajdonosi és kezelői nyilatkozat megadása
Farkas János polgármester:Következő napirendi pontunk a tulajdonosi és kezelői nyilatkozat
megadása tárgyában. A Szélső soron fogják a karókat és a vezetékeket kicserélni, ezért kérnek
tőlünk ilyen hozzájárulást. Fel vannak tüntetve a helyrajzi számok is. Vélhetően október táján
fogják ezeket kicserélni.
A napirendhez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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15/2016. (I. 28.)képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tulajdonosi és kezelői nyilatkozat megadása
Határozat
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete-a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § biztosított
jogkörében eljárva aEDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged,
Kossuth L.sgt.64-66.) megbízásából a ELEKTROGLOB Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (6600 Szentes, Ipartelepi út 57.) kérelmére a Magyarcsanád
Községi Önkormányzat tulajdonában lévő
• 470/1 helyrajzi számú területen vezeték és biztonsági övezet,
• 265 helyrajzi számú területen 3db oszlop és vezeték és biztonsági övezet,
• 262 helyrajzi számú területen vezeték és biztonsági övezet,
átépítési és kiépítési munkálataihoz a villamos energia ellátáshoz a
hozzájárulását2016. január 28.– 2016. december 31.-ig terjedőidőszakra az
alábbi feltételekkel megadja:
Az ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. köteles:
- amunkálatok befejezését az érintett szakaszt az eredeti állapotába visszaállítani,
- a karbantartási munkálatok során közúti jelzőtáblákat kihelyezni majd a
munkálatok elvégzésével az eredeti forgalmi rendet visszaállítani,
- az építés és karbantartás kapcsán keletkező zöldkár és munkálatok folyamán bekövetkező további károk esetén a kár mértékének megfelelően,az
önkormányzatnak megtéríteni,
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő értesítésre: azonnal
A határozatról értesítést kapnak:
1.) Farkas János polgármester
2.) ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6600 Szentes, Ipartelepi út 57.
3.) Irattár
4.12. Napirendi pont
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
módosítása
Farkas János polgármester:Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata módosítása következik. A szervezeti ábrában fel van tüntetve plusz egy
ügykezelő, aki az igazgatási csoport részét fogja képezni.A módosításra ezért van szükség. Ezt majd
Nagylak község önkormányzata is el fogja fogadni.
A napirendhez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
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A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
16/2016. (I. 28.)képviselő-testületi határozat
Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
módosítása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 2016. február 1.
napjától a melléklet szerinti tartalommal módosítja.
Felelős:jegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesítést kap:
Farkas János polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Irattár
5. Napirendi pont
Egyebek
1. Kötelező betelepítési kvóta
Farkas János polgármester:Az előterjesztéseket megtárgyaltuk. Egyebek napirendi pont
keretében még egy határozat kellene hoznunk. Ezt az országgyűlési képviselő kérte minden 4-es
számú választókörzethez tartozó testülettől. A kötelező betelepítési kvótáról van szó. Felolvasom a
levelet, illetve a határozati javaslatot. (Ismerteti). Megkérdezem van-e valakinek észrevétele ezzel
kapcsolatban?
Popa György képviselő: Teljesen egyetértek azzal, hogy foglaljon állást a képviselő-testület a
kötelező betelepítés ellen.
Farkas János polgármester:Kérem, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
17/2016. (I. 28.)képviselő-testületi határozat
Tárgy: A kötelező betelepítési kvóta elleni fellépés kinyilvánítása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A
kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a
terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát,
vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális
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migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot
és a magyar embereket!
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
-

A határozatról értesítést kap:
Farkas János polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Lázár János Országgyűlési képviselő
Irattár

2. Földcsere
Farkas János polgármester:Popa György képviselő társam említette, hogy a földcserével
kapcsolatos dolgokról beszélnünk kell testületi ülésen. Megkérem, hogy gondolatait ismertesse a
testület tagjaival is.
Popa György képviselő: Arról volt szó, hogy annyit vásárol az önkormányzat, amennyit elad. Vagy
amit eladott, azt kiegészíti. Most két darab föld van. Az egyik a Varga Jani bácsi féle, ami nem
messze van az önkormányzat földjétől, viszont értékbecslőre lenne szükség. Véleményem szerint
meg kellene kérni hivatalosan a négyzetméteres ajánlatot.
Farkas János polgármester:Igen, nekem az az elképzelésem, hogy amennyiért veszünk, annyiért
adunk el. Értékbecslőt kötelező kihívni.
Popa György képviselő: Ha az önkormányzat ezt a földet nem veszi meg, akkor megveszem én.
Farkas János polgármester: Kézenfekvő, hogy ez a föld önkormányzati tulajdonba kerüljön.
Megtesszük a szükséges intézkedéseket.
3.Hídfő
Farkas János polgármester: Egyebek napirendi pont keretein belül meg kell említeni a hídépítés
ügyét. Az 1007/2016 január 18-ai kormányhatározat címe a 2014-2020-as év közötti határmenti
közúti infrastruktúra fejlesztés. Ebben szerepel a Magyarcsanád közigazgatási területén építendő
Marost átívelő híd. Ennek nagyon örülünk. Küldtem egy információs levelet, a koordinációs
központ fogja majd a tendereztetést és az engedélyezési eljárást lefolytatni. Másfél év van még az
építési engedélyünkből, pontosabban a határidőből. Erre próbáltam felhívni a főigazgató úr
figyelmét. Küldtem neki egy háromoldalas tájékoztató anyagot, melyet azok a szakemberek írtak,
akik tervezték a Szent Gellért – hidat. Alapvető probléma az, hogy a hidat és a rávezető utat
megtervezték, a környezetvédelmi engedélyeztetés azonban csak fél hídra készült. A románoknál
teljesen más a hatósági eljárás. Ott ki van hagyva az engedélyezési eljárás, egyből a kivitelezési
tervek készülnek. Ha minden szoros határidőt betartanak, akkor a román fél is meg tudja tervezni és
engedélyeztetni az építést. Ha ez nem sikerül a másfél év alatt, akkor a körülbelül három éves
hatósági eljárást újra el kell kezdeni. Ennek a hídnak fel kell, hogy épüljön, mivel Magyarország
2018-ban szeretne elszámolni az Uniónak ezzel a pénzzel, az összes pénzt le akarjuk hívni.
Magyarcsanádot a várható forgalom iparűzési adóhoz fogja juttatni, nem beszélve az olyan
szolgáltatásokról mint az étkeztetés, szállás, ami növelheti még a bevételt. Két éven belül várhatóan
megépül a Szent Gellért pihenő, ott másfél-két milliárdos bevételre számíthatnak.
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Kővári Róbert képviselő: Szép, hogy ilyen nagy terveink vannak, de három és fél millió forintot
nyertünk a kamera-rendszerre. Ez mikor lesz már megcsinálva?
Farkas János polgármester: Bökényben egy rész már ki van épülve. Magyarcsanádon pedig
hamarosan 60-67 kamerát fogunk kiépíteni.
Árgyelán Diána képviselő: A kamionok meddig lesznek visszaengedve a 43-as útra?
Farkas János polgármester: 2017 második feléig. Ígéretet kaptunk arra, hogy Nagylak mögött fog
épülni egy elkerülő út. Egyelőre nem tudunk ellene mit tenni. Heti szinten körülbelül 4.700 kamion
halad át a falun. Azt szeretnénk, hogy ez az elkerülő út ne Nagylak mögött épüljön meg, hanem
nálunk, hiszen ha a híd megépül és csatlakozik az útra a kápolnánál, az lenne a teljesen ésszerű.
Popa György képviselő: Az egyik, említettem már, hogy utcatáblákat és házszámokat kellene
kitenni. Nincs sehol tábla, hogy melyik utcát hol lehet találni. Javaslom, hogy pályázzunk és
valósítsuk meg ezt. A másik, az örökségmegőrzéssel kapcsolatban. Arról volt szó, hogy a tájházat
megvásároljuk. Ebből lesz valami?
Farkas János polgármester: Az egyesületnél folyamatban van az ügy.
Vendég: Köszönik szépen a karácsonyi ajándékot azok, akik kapták. Egy kérdésem lenne hozzá:
valaki megnézte az élelmiszerek szavatossági idejét?
Farkas János polgármester: Amikor hoztuk még jó lehetett.
Králik Attila helyi lakos: Valószínűleg nagyon rövid volt ezeknek a szavatossági ideje, erre
javaslom, hogy a jövőben figyeljenek oda. Hallottam, hogy a konyhát átadja az önkormányzat
valaki másnak üzemeltetésre.Ez igaz?
Farkas János polgármester: Nem ez az elsődleges célunk. Ésszerűsíteni kell, mivel most is
veszteséget termel a konyha. Egyre csökken az adagszám, ráadásul Apátfalva azt mondta nekünk,
hogy amennyiben nem tudjuk az EurestKft.-hez hasonló áron biztosítani az ételt, akkor átmennek.
Ez nekünk 27.000–rel kevesebb adagot jelentene, ami gyakorlatilag a fele a jelenleg lefőzött
adagoknak. A héten valóban itt volt az Eurest Kft. két képviselője. Beszéltünk arról, hogy
bérbeadjuk nekik a konyhát azzal a kitétellel, hogy átveszik a dolgozókat, vagy működtetjük tovább
a konyhát, de akkor létszámot kell csökkenteni. Ez egy önként vállalt feladat, nem kapunk rá
normatívát, és a konyha költsége nagyon magas.
Králik Attila helyi lakos: Miből áll össze a konyha magas költsége?
Farkas János polgármester: A 9 millió forintos bérköltségből, az alapanyagköltségből, valamint a
rezsiköltségből. A fűtést korszerűsítettük, ez körülbelül 700.000,-Ft-tal csökkentette az alapdíjat.
Bezárni a konyhát semmi szín alatt nem szeretnénk, csak ésszerűen működtetni.
Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között. Mivel nem megállapítom, hogy a
napirendet megtárgyaltuk. Az ülést 18 óra 50 perckor bezárom, a testület zárt ülésen folytatja
munkáját tovább.
k.m.f.t.
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