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10/2016. (IV. 29.)
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Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselőtestületének 10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
E
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról
Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselőtestületének a Képviselő-testület és szervei
E
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(II.16.) számú rendelet módosításáról
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JEGYZŐK ÖNYV
Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28.
napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt üléséről.
Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme
Jelen vannak:
Farkas János
Tóth-Pál Lászlóné
Farkas Krisztián
Kővári Róbert
Dr. Aboul-Hosn Hussein

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Nyergesné Kovács Erzsébet

jegyző

Igazoltan távol van:
Popa György
Árgyelán Diána

képviselő
képviselő

Meghívottak:
Nagy Sándor
Barkó József

Makói Rendőrkapitányság osztályvezető
Rendőr főhadnagy – Apátfalva

Farkas János polgármester: Köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket és a nyilvános
ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitom. Külön tisztelettel köszöntöm köreinkben Nagy Sándor urat, a
Makói Rendőrkapitányság Osztályvezetőjét, valamint Barkó József urat az apátfalvi
rendőrsparancsnokát, főhadnagyot. Javaslatot teszek a napirendi pontokra. A tárgyalási sorrenddel
kapcsolatban javaslom, hogy a közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató tárgyaljuk
meg először tekintettel arra, hogy itt vannak meghívott vendégeink. 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 4 egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
80/2016. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása
Határozat
0.)

A képviselő-testület 2016. évi munkatervének módosítása
Előadó: Farkas János polgármester

1.)

Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb
eseményekről
Előadó: Farkas János polgármester
2

2.)

Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Barkó József r. hadnagy Apátfalvai Rendőrőrs parancsnoka
Meghívottak: Makó Városi Rendőrkapitány

Előterjesztések:
3.1.) Műfüves pálya építésére pályázat benyújtása és tulajdonosi hozzájárulás
megadásának módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
3.2.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli
és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.)
rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása
Előadó: Farkas János polgármester
3.3.) Magyarcsanád Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata
módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
4.)
Egyebek
2. Napirendi pont
Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről
Farkas János polgármester: Elsőként tárgyaljuk tehát a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló
beszámolót. Megkérem Nagy Sándor osztályvezető urat, hogy tegye meg kiegészítő gondolatait.
Nagy Sándor Makói Rendőrkapitányság osztályvezető: Köszönöm a szót. Tisztelettel köszöntöm
én is a polgármester urat, jegyző asszonyt és a képviselő testület tagjait. Azt gondolom, hogy a
beszámoló külön kiegészítést nem igényel, elég részletes. Szeretnék azonban néhány gondolatot
elmondani a kapitányság tavalyi évi munkájáról. A lakosság szemszögéből nagyon fontos kritérium
az, hogy mennyire érzik magukat biztonságban. A tavalyi évben az ismertté vált bűncselekmények
száma egy öt éves csökkenést követően mondhatni, hogy stagnál. 1072 bűncselekmény volt 2015ben. A 2010-es évhez képest, ez szinte a felére csökkent. Nagyon sok munka van abban, hogy a
bűncselekmények száma ennyire visszaesett. A tavalyi évben történt egy kisebb átrendeződés.
Arányait tekintve csökkenni látszik a lopások száma. Közlekedés tekintetében fordított a helyzet,
sajnos hirtelen kétszeresére ugrott meg a balesetek száma. Ez nyilván a területünket terhelő nagy
forgalmú utak miatt is van. Összességében úgy gondolom, hogy sikeres évet zártunk. Az országos
kimutatás alapján a 20-30. helyre sorolható a mi körzetünk, ami egy nagyon szép eredmény.
Magyarcsanádon sok szempontból hasonló változások vannak. A bűncselekmények száma 2014-ben
40 volt, 2015-ben ez már csak 25. A lopások száma szintén drasztikusan csökkent. Ennek
legvalószínűbb oka a foglalkoztatás emelkedése. A testi sértések mellett azonban nem mehetünk el
szótlanul: 1-ről 8-ra emelkedett az elmúlt évben. Elég szűk az az elkövetői kör, ahol nekünk magát
az elkövetőt kell keresnünk. Külön bosszantó az az eset, amikor a közfeladatot ellátó személyt
kövekkel kezdték el dobálni. Igyekszünk az ügyet mihamarabb megoldani. Egy másik ügy, a
szórakozóhelyekhez köthető jogsértések száma, ami jelentősen megemelkedett. Ebben az ügyben is
szoros az együttműködés az önkormányzat és a rendőrség között, és ez a helyes út. Ez
nyilvánvalóan elvezet majd minket a megoldáshoz. Nem elég azonban az, ha a hatóság látja a
problémát, az érintetteknek is érzékelnie kellene. Amit a jövővel kapcsolatban el szeretnék
mondani, hogy a tavalyi és az idei évet is befolyásolja, és a jövőnket is fogja, az a migrációs
nyomás kapcsán jelentkező feladat túlterhelés. Igen jelentős létszámmal kell részt vennünk az
ügyben. Ez azonban nem befolyásolhatja azt, hogy az alapszolgálat sérüljön. Folyamatban lévő
ügyről tájékoztatást nem adhatunk. A héten azonban egy személy beismerő vallomást tett egy
ügyben, így előreláthatólag hamarosan megoldódik ez az ügy is. Amint lehet, részletes tájékoztatást
adunk erről. Köszönöm szépen a lehetőséget.
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(Dr. Aboul-Hosn Hussein települési képviselő megérkezett a testület ülésére 15.20 órakor. A
jelenlévő testületi tagok száma 5 fő. )
Farkas János polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatót. Úgy gondolom, hogy valóban
nagyon jó kapcsolatot ápolunk a rendőrséggel, reméljük, hogy ez a jövőben is így marad.
Magyarcsanádon szembeötlő a változás, különösen a lopások tekintetében. Van egynéhány család,
aki a település közrendjét jó néhányszor megzavarja. Külön megdicsérném az új kollegájukat,
nagyon sok jót hallottam már róla. Mi is érzékeljük a pozitív fejlődést, köszönjük szépen a munkát.
Farkas Krisztián képviselő: A román vendégmunkásokkal kapcsolatban szeretném elmondani,
hogy ismét sok nehézséget okoznak. Ez leginkább az Ady Endre és a Péró Szegedinác utca
környékén tapasztalható.
Nagy Sándor Makói Rendőrkapitányság osztályvezető: Ez pontosan mit takar?
Farkas Krisztián képviselő: Szemetelnek, zavarják a lakosságot, a fiatal lányoknak beszólogatnak,
trágárul beszélnek velük.
Nagy Sándor Makói Rendőrkapitányság osztályvezető: Rendben, erre fokozottan ügyelünk majd
a jövőben.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Szeretném én is kifejezni a köszönetemet. Két héttel ezelőtt
volt egy családból történő kiemelés, amikor is az iskolából vitte el a gyámhivatal a gyerekeket.
Köszönöm a jelenlévő két rendőr profi munkáját, és hogy segítették a gyámügyest. Azt is
köszönöm, amikor reggelente az iskola előtt ügyel egy rendőrautó. Örülök, hogy figyelnek.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Én is meg szeretném köszönni azt a segítséget, amit annak a
bizonyos vendéglátó egységnek az ellenőrzése során tanúsítottak. Rendőri biztosítás nélkül a
kolleganőmmel igen nagy bajban lettünk volna, amikor a helyszínen megjelentünk. Akkor a helyzet
igencsak elfajult. Ezt követően az üzemeltető bejött az irodába és bocsánatot kért ugyan, de ez az
akkori helyzeten nem segített volna. Előbb-utóbb remélem, hogy megoldódik ez a probléma. A
másik dolog amit szeretnék mondani, hogy új családgondozónk van, teljesen más alapokra
helyeztük ezt a munkát. A jogszabályi előírásoknak megfelelően kéthavonta a kerekasztal
beszélgetést fogunk tartani. Az első ilyenre jövő héten kedden kerül sor, elküldtük a meghívót és
nagyon szeretnénk, ha valaki részt tudna venni a rendőrségtől is.
Farkas János polgármester: Még talán annyit szeretnék elmondani, hogy megkezdődött az
építkezésünk, non-stop éjjeli őrszolgálat működik. Ha bármikor szükség lenne segítségre, őt bátran
ajánlom, biztosan figyel, és ha tud, akkor segít. Hamarosan kiépítésre kerülnek egyébként a
kamerák is, meg fogjuk küldeni a listát, hogy pontosan hol lesznek ezek.
Nagy Sándor Makói Rendőrkapitányság osztályvezető: Rendben, köszönjük szépen. Nagyon
nagy visszatartó ereje van a kameráknak, de az a tapasztalat, hogy már azoknak a tábláknak is,
amelyek jelzik, hogy kamerával felszerelt a környék.
Farkas János polgármester: Van-e még valakinek kérdése a beszámolóhoz?
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
4

81/2016. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Makó
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Apátfalva Rendőrőrs 2015. évi
beszámolóját megtárgyalta, azt elfogadja.
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az állomány tagjainak áldozatos
munkájukért.
Felelős közlésre: Farkas János polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
- Farkas János polgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Makó Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály
- Apátfalva Rendőrőrs
0. Napirendi pont
A képviselő-testület 2016. évi munkatervének módosítása
Farkas János polgármester: Javaslom, hogy folytassuk a testületi ülést a meghívóban kiadott
napirendek szerint. A képviselő-testület 2016. évi munkatervének módosítása következik.
Megkérem jegyző asszonyt, hogy ismertesse, miért van szükség a módosításra.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Problémák vannak a KGR könyvelési rendszerrel, amiben a
pénzügyes kollegák könyvelnek. A rendszer már több alkalommal összeomlott, ezért is tologatják a
beszámoló végső határidejét. Ezt a napirendi pontot márciusban már áttettük a mostani testületi
ülésre, de még mindig nem készült el ez a beszámoló, ezért úgy döntöttünk, hogy véglegesen
töröljük a napirendi pontok közül és majd előterjesztésként hozzuk be, amint elkészül.
Farkas János polgármester: Rendben, köszönjük szépen. Amennyiben nincs több hozzászólás,
kérem, hogy szavazzunk.
A képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
82/2016. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A képviselő-testület 2016. évi munkatervének módosítása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi
munkatervét az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az áprilisi ülés 3.) napirendi pontját a:
„Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról” törli.
Felelős: munkaterv módosításért: jegyző
Határidő: azonnal, értelem szerint
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1. Napirendi pont
Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk a polgármesteri tájékoztató, melyet
mindenki megkapott. Van-e valakinek kérdése a tájékoztatóhoz?
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Április 25-én megtörtént-e a szennyvíz bejárás?
Farkas János polgármester: Igen, voltak itt a mérnökszervezet részéről. Itt volt még továbbá az
OEP konzorcium, az Euró Aszfalt, a KEVIÉP, a Közút. Nem fogják kiaszfaltozni például a
temetőnél a parkolót, de mindenképpen helyreállítják. Nagyjából mindent meg fognak egyébként
csinálni.
Kővári Róbert képviselő: Április 14., az iskola ügye. Mit takar az a háromoldalú megállapodás?
Farkas János polgármester: Biztos, hogy probléma lesz az iskolával, valamit kezdeni kell vele. A
legegyszerűbb megoldás az lenne, ha a református egyház anyagilag támogatná, de nem nagyon
akarja. A második megoldás lehetne a KLIK, de ez sem jó, mert szét kellene szedni az intézményt, a
KLIK óvodát nem működtet, akkor az visszakerülne az önkormányzathoz. Vagy itt hagyná az iskola
felső osztályát, vagy nem. Harmadik megoldás a katolikus egyház, akik átvállalnák akár a konyhát
is. Úgy gondolom, hogy ezzel járnánk a legjobban, mert a mostani veszteséges konyhánk ügye is
megoldódna. Május 31-ig kell meghoznunk az ezzel kapcsolatos döntést. Ennek a döntésnek
nagyon alaposan átgondoltnak kell lennie, de a jelenlegi tényekből a legjobb megoldás a katolikus
egyház lenne.
Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő: Azok a gyermekek, akik koruk miatt alsósnak kell, hogy
legyenek, de nem férnek be az egyes, kettes csoportba, ezért jelenleg a mini csoportban vannak,
velük mi lesz, várható-e bővítés?
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Külön bölcsődére gondolsz? Egyébként tévedés, ahogyan a
szülők értelmezik. Az óvoda két csoportos. Van egy egységes óvodai-bölcsődei csoport, amibe 5
bölcsődés korú gyermek jár és 15 óvodás korú gyermek.
Farkas János polgármester: Ha 40 gyermek van 0 és 3 éves kor között, akkor kötelező bölcsődét
működtetnünk jövőre, egyébként pedig meg kell hirdetnünk.
Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő: Nem lehet azt megtenni, hogy három csoportba soroljuk a
gyerekeket? Külön a legkisebbek, a középsősök és a nagyok.
Farkas János polgármester: Akkor nem egységes óvoda-bölcsőde lenne, hanem lenne egy óvodai
részleg meg egy bölcsődei.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Egy bölcsőde nyitása nagyon költséges dolog és szigorúak a
kialakítási feltételeik.
Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő: Gyanítom, hogy egyre több gyermek születik és erre előbbutóbb szükség lesz.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Először meg kell nézzük, hogy mennyi 0 és 3 éves kor közötti
gyermek van a településen.
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Farkas János polgármester: Én is úgy gondolom, hogy van annyi gyerek a faluban. Ennek a
témának részletesen utána kell járni. Ezt követően érdemes részletesebben a témáról beszélni.
A napirendhez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
83/2016. (IV. 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

helyben
helyben

Előterjesztések
3.1. Műfüves pálya építésére pályázat benyújtása és tulajdonosi hozzájárulás megadásának
módosítása
Farkas János polgármester: Következő előterjesztésünk a műfüves pálya építésére pályázat
benyújtása és tulajdonosi hozzájárulás megadásának módosítása tárgyában. A bizottságok
megtárgyalták, elfogadásra javasolták. A módosításra azért van szükség, mert magasabb önerőt kell
biztosítanunk, hiszen az eredeti előterjesztésben csak a műfüves pályára biztosított önerőről
beszéltünk, ez esetben pedig már hozzákapcsoltuk egy 150 férőhelyes lelátóét is.
Van-e valakinek más javaslata, kiegészítése? Nincs. Kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
84/2016. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Műfüves pálya építésére pályázat
megadásának módosítása

benyújtása

és

tulajdonosi

hozzájárulás

Határozat
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 56/2016. (III. 31.)
számú határozatát, melyben kisméretű műfüves pálya létesítéséről döntött módosítja
akként, hogy az igényelt támogatás összege 36.379.150,- Ft, a pályázathoz
szükséges önerő összege pedig 10.913.745 Ft, melyet az önkormányzat a 2017. évi
költségvetésében tervezi.
Az 56/2016. (III. 31.) számú határozat módosítással nem érintett rendelkezései
változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Felelős: polgármester,
Határidő benyújtásra: azonnal, értelem szerint
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A határozatról értesítést kapnak:
1.)
Farkas János polgármester
2.)
Botás Nikolett építésügyi előadó
3.)
Pénzügyi csoport
4.)
Irattár
3.2. Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása
Farkas János polgármester: Következő előterjesztésünk a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása
tárgyában készült. A Szociális Bizottság részletesen tárgyalta. A Kormányhivatal észrevételezését figyelembe véve, a képviselő-testületnek a bizottsági ülésen elhangzott módosításokkal elfogadásra
javasolta. Két új ellátási formával egészült ki a rendelet, illetve hatásköri változások is vannak benne.
Farkas Krisztián képviselő: Az iskolai, nevelési támogatásnál lenne egy javaslatom. A diákok
minden évben megkapják a bizonyítványokat. Abban részletesen fel van tüntetve az igazolt és igazolatlan napok száma, így nem kellene külön az iskolát megkeresni igazolás miatt.
Farkas János polgármester: Ez nagyon jó ötlet. Kérem, hogy szavazzunk a szociális rendelet hatályon kívül helyezéséről és az új rendelet megalkotásáról. Aki egyetért a rendelet-tervezettel,
amely a módosításokat is tartalmazza, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotta:
MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2016. (IV. 29.)
önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
3.3. Magyarcsanád Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása
Farkas János polgármester: Következő előterjesztésünk a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítása. A módosításra a szociális rendeletben átkerült hatásköri módosítások miatt van
szükség, illetve a kettes számú melléklet egy újabb kormányzati funkcióval egészül ki, ez a 047210
számú Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása funkció.
Van-e valakinek kiegészítése?
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül,
Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete a Képviselő-testület és szervei szervezeti
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és működési szabályzatáról szóló 6/2016. (II.16.) számú rendelet módosításáról az alábbi rendeletet
alkotta:
MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2016. (IV. 29.)
önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 6/2016. (II.16.) számú rendelet módosításáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
4.Napirendi pont
Egyebek
1. Szeszfőzde
Farkas János polgármester: Egyebek napirendi pont következik. Megkérdezem kíván-e valaki
szólni egyebek napirendi pont keretein belül.
Kővári Róbert képviselő: A szeszfőzdével kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy
életveszélyes és gyerekek játszanak ott. Valamit tennünk kell az ügyben, amíg nem történik
tragédia.
Farkas János polgármester: Rendben, intézkedni fogunk ez ügyben. A múlt héten az építésügyi
hatóságnál megtettük egyébként az észrevételünket.
2. Járdák koordinálása
Farkas Krisztián képviselő: Valaki felügyeli, hogy hol betonozzák a járdákat? Indokolt lenne
körbenézni, hogy hol betonoznak, kik és hogy mit.
Farkas János polgármester: Rendben, megnézem. Megkérdezem kíván-e még valaki szólni
egyebek között. Mivel nem az ülést 16 óra 35 perckor bezárom, a testület zárt ülésen folytatja
tovább a munkát.
k.m.f.t.

Farkas János
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző
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