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J E GYZŐ K Ö NYV
Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
szeptember 20. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt üléséről.

2016.

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme
Jelen vannak:
Tóth-Pál Lászlóné
Kővári Róbert
Popa György
Árgyelán Diána
Dr. Aboul-Hosn Hussein
Farkas Krisztián

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Nyergesné Kovács Erzsébet
Popovics Krisztián
Németh Éva

jegyző
pénzügyi csoportvezető
védőnő

Igazoltan távol:
Farkas János

polgármester

Lakosság részéről megjelent:
2 fő érdeklődő állampllgár
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket és
a nyilvános ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő jelen
van, polgármester úr egyéb elfoglaltsága miatt a mai ülés én vezetem. Az ülés határozatképes,
azt megnyitom. A meghívóban szereplő napirendi pontok az alábbiak:
1.)
2.)
3.)

Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Farkas János polgármester
Az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló tájékoztató
Előadó: Farkas János polgármester, Dr. Aboul-Hosn Hussein háziorvos
A védőnői szolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztató
Előadó: Farkas János polgármester, Németh Éva védőnő

Előterjesztések:
4.1.) A 2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás
Előadó: Farkas János polgármester
4.2.) A közterületek filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételéről szóló 4/2014. (III.
19.) számú rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Farkas János polgármester
4.3.) Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Farkas János polgármester
4.4.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására megkötött
Megállapodás módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
4.5.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása
Előadó: Farkas János polgármester
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4.6.)
5.)

Az elévült adótételek törlése
Előadó: Farkas János polgármester
Egyebek

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: A testületi anyag kiküldését követően készült még két
szóbeli előterjesztés. Ezeket most mindenki megkapta. Kérem, hogy vegyük fel a napirendi
pontok közé, illetve a 4.3 számú előterjesztést nem tudja megtárgyalni a képviselő-testület,
mivel nem érkezett még meg a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleménye a
rendelettervezetre vonatkozóan, ezért kérem, hogy ennek híjával fogadjuk el a napirendi
pontokat. Van-e más javaslat?
A javaslathoz kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
133/2016. (IX. 20.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember
20. napján 15.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadta el:
1.)

2.)

3.)

Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb
eseményekről
Előadó: Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester
Az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló tájékoztató
Előadó: Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester, Dr. Aboul-Hosn Hussein
háziorvos
A védőnői szolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztató
Előadó: Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester, Németh Éva védőnő

Előterjesztések:
4.1.) A 2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás
Előadó: Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester
4.2.) A közterületek filmalkotás forgatása céljából történő
igénybevételéről szóló 4/2014. (III. 19.) számú rendelet hatályon
kívül helyezése
Előadó: Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester
4.4.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és
fenntartására megkötött Megállapodás módosítása
Előadó: Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester
4.5.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata hatályon kívül helyezése és új szabályzat
elfogadása
Előadó: Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester
4.6.) Az elévült adótételek törlése
Előadó: Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester
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Szóbeli előterjesztések:
1. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
16/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester
2. A Magyarcsanád Községi Önkormányzat és az általa alapított
Közös Önkormányzati Hivatalnál végzett munkavédelmi és
tűzvédelmi feladatokról készült beszámoló elfogadása
Előadó: Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester
5.)

Egyebek

1.) Napirendi pont
Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Első napirendi pontunk a polgármesteri tájékoztató a két
ülés között történt legfontosabb eseményekről. A tájékoztatóban többször lehet olvasni a
DAREH ülésekkel kapcsolatban, jelenleg most is egy ilyen ülésen van polgármester úr.
Reméljük, hogy hamarosan megoldódik ez az ügy. A konyha kapacitásbővítésével
kapcsolatban folytatott tárgyalásokon polgármester úrral, illetve a KLIK vezetőjével vettünk
részt. Polgármester Úr rendszeres figyelemmel kíséri a Művelődési Ház építési munkálatait,
részt vett a nyugdíjasok 15 éves jubileumi találkozóján, esküvői tanú is volt.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: A Bökény telep 13. alatti ingatlannal most mi történik?
Farkas Krisztián képviselő: A néni aláírta a szándéknyilatkozatot, hogy eladja az
önkormányzatnak, de a végleges szerződés aláírása előtt meghalt.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Az 5 örökös közül 2 úgy gondolja, hogy ez a terület
többet ér, ezért vitatják azt.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Annyit tudok a dologról, hogy nem szándéknyilatkozat,
hanem ügyvéd általi előszerződés készült. A hagyatéki tárgyaláson elismerték ennek a létét az
örökösök, de azóta megváltoztatták a véleményüket. Az az álláspontjuk, ahogyan képviselő úr
is elmondta, hogy ez az ingatlan többet ér, és valószínűsítették, hogy jogi útra fogják terelni a
dolgot. Polgármester úr egyeztetett az ügyvéd úrral, úgy néz ki jelenleg, hogy pert indítanak.
Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő: Ez érinti a pályázatot?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Igen, mivel tudomásom szerint a pályázat erre épül.
Popa György képviselő: Az egyházzal történt tárgyaláson mi történt?
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Nem az egyházzal tárgyaltunk, hanem a KLIK-kel. Az
egyházzal szerintem jogi úton tart a dolog. Ott vitás kérdések vannak. Kezdődik a
megállapodással, aztán a közoktatási megállapodással, ami módosult rá másfél hónapra
gazdasági megállapodássá, és most ennek a két megállapodásnak a viszonyát vizsgálják, hogy
most akkor ki, mit követelhet az egyház, és ki, mit fizethet. Ez egy hosszadalmas folyamat
lehet. Van-e valakinek egyéb kérdése a polgármesteri tájékoztatóhoz?
Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.
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A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
134/2016. (IX. 20.) 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

2.) Napirendi pont
Az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló tájékoztató
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Második napirendi pontunk az egészségügyi ellátás
helyzetéről szóló tájékoztató. Az előterjesztést mindenki megkapta. Van-e doktor úrnak ezzel
kapcsolatban kiegészítenivalója?
Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő: A közmunkaprogram országszerte probléma orvosi
szempontból a táppénz kérdések miatt, nagyon sok munka van velük.
Popa György képviselő: Azt gondolom, hogy a közmunkaprogram az a munkáról való
leszoktatása az embereknek.
Árgyelán Diána képviselő: A beszámoló utolsó mondata mit jelent?
Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő: Települési szinten nagyon nagy problémát jelent az, ha
lakossági szűréseket végeznek, és mindenki tud róla, csak az orvos és a védőnő nem.
Kellemetlen helyzetbe hoznak azzal, hogy a páciensektől tudom meg. Erről a továbbiakban
értesítést kérek az elsők között.
Popa György képviselő: Azt gondolom, hogy most illik minősíteni a doktor urat. Minden
elismerésem egy ilyen összetételű faluban ezen a színvonalon végzi a munkáját.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Valakinek kérdése, véleménye a napirendi ponthoz?
Nincs. Kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
135/2016. (IX. 20.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Egészségügyi helyzetről szóló tájékoztató
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Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete az egészségügyi
ellátás helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
Egyúttal a képviselő-testület köszönetét fejezi ki Dr. Aboul-Hosn Hussein
háziorvosnak a lakosság érdekében végzett munkájáért.
Határidő: tájékoztatásra azonnal
Felelős: Farkas János polgármester
A határozatról értesítést kap:
Farkas János polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Dr. Aboul-Hosn Hussein háziorvos
Irattár
3.) Napirendi pont
Védőnői szolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztató

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Harmadik napirendi pontunk a védőnői szolgáltatás
helyzetéről szóló tájékoztató. Köszöntöm köreinkben a védőnőt. Úgy gondolom, hogy nagyon
részletes és mindenre kiterjedő beszámolót kaptunk tőle. A születésszámokat illetően ez még
mindig stagnál a településen. Ahogy látom, nagyon sok mindennel kell szembenéznie.
Ismerve a lakosság összetételét és problémákat, úgy gondolom, hogy az ő feladata is nagyon
nehéz, embert próbáló. Köszönöm szépen a munkáját. Annak különösen örülök, hogy a
családgondozóval nagyon jó munkakapcsolatot sikerült kialakítani és hatékony a
munkavégzés. Kérem Németh Évát tegye meg kiegészítését.
Németh Éva védőnő: Először is szeretném megköszönni azokat az eszközöket, amiket
kaptam tavaly. A gyermekjóléti szolgálat munkatársa nagyon jó választás volt, mert egy
határozott ember, aki a problémás esetekben maximálisan helytáll. A másik dolog, amit a
doktor úr mondott, rám is vonatkozik az, hogy nem tudok én sem a szűrővizsgálatokról, csak
vagy mint kiértesített magánember, vagy az ügyfelek révén. Ha szükséges, még segíteni is
tudnánk a szervezésében. Az is előfordulhat, hogy ha kevés a jelentkező, akkor orvosi
beutalókat is állíthatnánk ki. Régen ez csak a doktor úrra és rám vonatkozott, most már ez
sokszor úgymond értelmetlen, mert az ilyen rendszeres és nagy szűrővizsgálatok most már
lefedik ezeket. A méhnyakrák szűrésen a településen élők közül a résztvevők száma szinte
nulla, ezzel kellene valamit csinálni. Nagy segítséget jelentene a munkámhoz egy kisebb
típusú fénymásoló, mert jelenleg folyamatosan át kell járnom a hivatalba másolni.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A szűrővizsgálatokkal kapcsolatban annyit szeretnék
elmondani, hogy tudomásom szerint tavasszal érkezett az első ügyirat e-mailen keresztül az
NFI-től, és akkor az csak egy érdeklődés volt, illetve egy tájékoztatás arról, hogy ők nyertek
egy pályázatot és az elmúlt évhez hasonlóan a kistérségben minden településen szeretnének
megjelenni a szűrőprogram keretében. Azt kérték, hogy tájékoztassuk őket arról, hogy mikor
van nagyobb rendezvény a településen. Ezt az e-mailt én továbbítottam, és a
rendezvényszervező munkatársaknak, akik azt válaszolták. Ebben az állt, hogy a falunap egy
ilyen nagyobb esemény.
Németh Éva védőnő: Ha ezekről a szűrésekről időben tudnánk, akkor fel tudnánk készülni
arra, hogy mi is tájékoztassuk a lakosságot. Azt azért meg kell jegyezni, hogy egy ilyen szűrés
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leszervezéséhez idő kell, tehát tájékoztathattak volna bennünket.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az újságban sem jelent meg semmi erre vonatkozóan?
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Tudtommal nem.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Jövőre vonatkozóan maradhatunk abban, hogy ha ilyen
jellegű levelet kapok, akkor az továbbítom a doktor úrnak és a védőnőnek is. A fénymásoló
ügyében megpróbálunk intézkedni.
Popa György képviselő: Azt gondolom, hogy a védőnő munkáját is illik megköszönni. Nem
lehet könnyű feladat, köszönjük.
Németh Éva védőnő: Én is köszönöm. Annyit még szeretnék megjegyezni, hogy igen nagy
gondjaim voltak akkor, amikor a közmunkásokat odatelepítették mellém. Sokszor kértem
tőlük, hogy a bicikliket ne hagyják az útban, ne cigizzenek ott, illetve hagyják az ügyfeleimet.
Probléma, hogy sokan kíváncsiskodtak: ki, miért jött oda stb. Azt vettem észre, hogy csökkent
is emiatt a kliensek száma, visszatartó ereje volt annak hogy ott látták őket. Remélhetőleg az
új rendelő megépülése után ez a dolog normalizálódni fog.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Köszönjük a kiegészítést. Van-e valakinek kérdése,
hozzáfűznivalója a napirendi ponthoz? Nincs. Kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
136/2016. (IX. 20.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A védőnői szolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztató
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete a védőnői
szolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
Egyúttal a képviselő-testület köszönetét fejezi ki Németh Éva védőnőnek a
lakosság érdekében végzett munkájáért.
Határidő: tájékoztatásra azonnal
Felelős: Farkas János polgármester

-

A határozatról értesítést kap:
Farkas János polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Németh Éva védőnő
Irattár

4.1.) Napirendi pont
A 2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Az előterjesztések következnek. Első előterjesztésként
szerepel a 2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás tárgyában
készült előterjesztés. Minden évben csatlakozunk a kezdeményezéshez, támogatjuk a helyi
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diákok felsőoktatásban való részvételét. A csatlakozási szándékot évente meg kell újítani. Egy
hiányérzetem azonban van. Amikor egy év eltelt, szeretnénk kapni egy tájékoztatást, hogy kik
azok a diákok, akik pályáztak, részt vettek ebben, megkapták-e a pénzt, került-e
megszüntetésre valakinek stb. Visszacsatolást kér a képviselő-testület.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Rendben, készülni fog e tárgyban egy tájékoztató.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Köszönjük szépen. Kérem a testületet, ha nincs más
hozzászólás, fogadjuk el az előterjesztést.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
137/2016. (IX.20.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás
Határozat
Magyarcsanád
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
csatlakozik, a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a
felsőoktatásban tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához.
A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának
Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázat kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az
Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglaltaknak megfelelően jár
el. Ennek megfelelően vállalja, hogy az ott meghatározott tartalommal 2016.
október 4. napjáig kiírja a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati ösztöndíjpályázat „A” és „B”változatát.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az A típusú
pályázatok fedezetéhez szükséges összeget az önkormányzat 2017. évi
költségvetési rendeletében, míg a „B” típusú ösztöndíjak esetében a szükséges
pénzügyi fedezetet azt követő években is biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület
nevében a csatlakozási nyilatkozatot valamint az on-line adatbázis
használatáról szóló nyilatkozatot tegye meg.
Határidő: 2016. október 3.
a továbbiakban folyamatos
Felelős: Farkas János polgármester
A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3./ Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4./ Irattár
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4.2.) Napirendi pont
A közterületek filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételéről szóló 4/2014. (III. 19.)

számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Következő napirendi pontunk a közterületek filmalkotás
forgatása céljából történő igénybevételéről szóló rendeletünk hatályon kívül helyezése. A
továbbiakban ennek díjszabása központilag lesz szabályozva.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A Kormányhivataltól kaptunk egy megkeresést, hogy
azoknál a településeknél, ahol van ilyen hatályos rendelet, mindenki vizsgálja felül, mert
következő hónap első napjától a központi jogszabály alapján nincs lehetőség arra, hogy a
díjakat a települési önkormányzat állapítsa meg. Nekünk ez le volt szabályozva. Hangsúlyozni
szeretném, hogy soha nem volt rendeletalkotási kötelezettsége az önkormányzatnak, ez
mindenkire rá volt bízva szabadon, hogy alkot ilyen rendeletet vagy sem. Azt gondolom, hogy
mivel nem hatályosult ez a rendelet, egyetlenegy alkalommal nem forgatott itt senki filmet, és
nem gondolom, hogy a közeljövőben erre sor kerülne, ezért indokolt a rendelet hatályon kívül
helyezése.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Kíván-e valaki szólni az előterjesztéshez. Kérem a
testületet, ha nincs más hozzászólás, fogadjuk el a rendelet tervezetet.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a közterületek filmalkotás forgatása céljából történet igénybevételéről
szóló 4/2014. (III. 19.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről az alábbiak szerint
elfogadta.
Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testületének
22/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
a közterületek filmalkotás forgatása céljából történet igénybevételéről
szóló 4/2014. (III. 19.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
4.4.) Napirendi pont
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására megkötött
Megállapodás módosítása
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Következő napirendi pontunk a Magyarcsanádi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására megkötött megállapodás módosítása
tárgyában íródott. Felkérem Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző asszonyt, segítsen ki.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Belső ellenőrzést végeztek a makói kollégák a közös
önkormányzati hivatalnál, aminek kapcsán áttekintették az alapdokumentumokat is, a közös
hivatal létrehozásáról szóló megállapodást, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatot.
Megállapították, hogy az SZMSZ-ben a létszámváltozásokat átvezettük, ami viszont nem
történt meg a megállapodásban. Gyakorlatilag lényegi változást nem tartalmaz a módosítás,
gyakorlatilag csak átvezetéseket. Illetve az előterjesztés melléklete még az egységes
szerkezetű megállapodás is. Nem találtunk sem Nagylakon, sem a Magyarcsanádi Hivatalban
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egy aláírt megállapodást sem.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Pedig biztos aláírták.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Biztosan aláírta valaki valahol, csak nem áll
rendelkezésünkre.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Az előterjesztésekbe bele vannak írva az átvezetések,
amelyek, amikor módosítottuk az SZMSZ-t, akkor ebben a megállapodásban nem lett
módosítva és itt van akkor mögötte a megállapodás. Mindkét önkormányzat, a Nagylaki
képviselő-testülete és a miénk is elfogadja. Tárgyalta valaki?
Kővári Róbert képviselő: Igen, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolta.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Van-e valakinek egyéb kérdése, hozzászólása? Kérem a
testületet, ha nincs más hozzászólás, fogadjuk el az előterjesztést.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
138/2016. (IX.20.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására
megkötött Megállapodás módosítása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására kötött, a
106/2014. (XII. 05.) határozattal elfogadott, Megállapodás módosítását az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
4.5.) Napirendi pont
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata hatályon
kívül helyezése és új szabályzat elfogadása

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: A következő napirendi pontunk a Magyarcsanádi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata hatályon kívül helyezése és új
szabályzat elfogadása tárgyában. Annyiszor került már módosításra, hogy javasolt egy új
szabályzat elfogadása.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Igen. Ez is szintén a belső ellenőrzés kapcsán készült ez
az előterjesztés. Volt néhány észrevétele szintén a két belső ellenőrnek. S akkor Popovics
Krisztián a pénzügyi csoport vezetője ez alapján elkészítette az új működési szabálytatot. Itt
emlékezetem szerint a hivatal szervezeti ábrájába kértek kiegészítést. Nem volt benne az
analitikus könyvelő, ezt hiányolták belőle. Én azt gondolom, hogy mivel ennek a
munkakörnek nem ez a megnevezése, és más munkakörnél sincs beleírva, hogy valakinek
még milyen egyéb feladatai vannak, de ezt így itt nem kell megjeleníteni. Erről nem tudtam
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meggyőzni a belső ellenőröket. Mert akkor minden munkakörnél fel lehetne sorolni, hogy mit
végez még. Mivel nem tudtam őket meggyőzni, így bele írtuk.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Nálam is az volt, hogy igazából már nem fért
ki minden a táblázatba.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Nem elég nagy ez a szervezeti árba, nagyba kell
megírni.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ez régen nagyobb volt, mert több volt a
létszám.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Valakinek van-e kérdése, egyéb hozzászólás? Kérem a
testületet, ha nincs más hozzászólás, fogadjuk el az előterjesztést.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
139/2016. (IX.20.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi
Közös Önkormányzati Hivatal 54/2016. (III. 31.) számú határozatával
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát hatályon kívül helyezi és az új
szabályzatot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
4.6.) Napirendi pont
Az elévült adótételek törlése
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: A következő napirendi pontunk az elévült adótételek
törlése tárgyában. Ez az előterjesztés egy kicsit felbosszantott engem. A jogszabályi előírás
alapján, hogy a 4 év elteltével elévülnek az adóterhek, késedelmi pótlékok és ennek a
jogszabályi előírásnak megfelelően 2002-2011 között közel 9 millió forintnyi felhalmozott
adónemek vannak itt felsorolva tételesen. Mivel ezek már behajthatatlanok és jogilag nem
érvényesíthetőek, így ugye arról kell határozatot hoznunk, hogy ezeket eltöröljük. Én
sajnálom ezt a dolgot, hogy nem volt elég hatékony és céltudatos az adóbehajtás ez idő között,
és hogy ez kiesés az önkormányzat számára. Úgy gondolom, hogy mióta a jegyző asszony
kezébe vette az adót és a behajtást, talán javuló morált mutattak az adóbefizetések. Mióta
behajthatóvá válnak, mivel mindenki átveszi ezeket a határozatokat, és minden le van
dokumentálva, azóta nagyobb érvényességet lehet szerezni. Az adó befizetési morál elég
csekély volt ebben a faluban.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Sajnos igen, arról szól a dolog, hogy hosszú éveken
keresztül nem működött az adóbehajtás a településen. Gyakorlatilag elmondhatjuk azt, hogy
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azok fizettek adót, akik jogkövető állampolgárok és önként teljesítették a fizetési
kötelezettségüket. Néhány felszólításnak a nyomára bukkantunk, ezt sima, nem is
tértivevényes levélként az előző kollégák kiküldték, de ha nem volt foganatja, akkor
semmilyen szankcióra nem került sor ezt követően. Az elmúlt évben elkezdtük, most már
egész keményen az adóbehajtásra rá is tértünk, egész annyira, hogy minden jogszabály adta
lehetőséggel élünk. Elsősorban a könnyebbik részével kezdtük, ami a gépjármű adót jelenti.
Ott, ha egy évnél túli adótartozása van az ügyfélnek, azt mondja a jogszabály az adóalanynak,
akkor az adóhatóság intézkedik a forgalomból történő kivonásról. Ezt mi minden esetben
megtettük. Néhány olyan eset előfordult, hogy elidegenítette közben a gépjárművet valaki.
Így közben visszakaptuk az értesítést az okmányirodából, hogy ez nem lehetséges. Ennek
hatására nagyon sokan befizették az adót soron kívül is. Ezt követően egyeztettem a járási
hivatal gépjármű ügyintézőivel, s mondták, hogy néhány önkormányzat azon túl, hogy
kivonásról intézkedik és határozatot hoz, él azzal a lehetőséggel is, hogy lefoglalást
foganatosít, ami majdnem hasonló a forgalomból való kivonással, de ez nyilvánvalóan csak
papíron történik meg. Ez arról szól, hogy az adóhatóság értesíti az ügyfelet, hogy ezt a
gépjárművet adótartozás miatt lefoglalja, és itt annyival bővül majd a köre és ezt jobban
fogjuk majd mi is alkalmazni, hogy nem csak gépjármű adó tartozása lehet, hanem bármi féle
nemű adótartozása. Ha valakinek van egy kommunális adótartozása vagy idegen helyről
kimutatott tartozása, de van egy gépjárműje, amivel jár, akkor mi azt a gépjárművet
lefoglalhatjuk. Ugyanúgy értesítést küldünk a járási hivatalba, akik a gépjármű
nyilvántartásba ennek a tényét bejegyzik. Ugyanolyan szankciókat von maga után, mintha mi
kivontuk volna a forgalomból. Tehát ezzel még nem éltünk, ez a tartalékunkba van, mert nem
volt időnk rá gyakorlatilag. A gépjármű adóról talán ennyit. Illetőleg a másik még, amivel
szintén más hatóságok élnek, ahol több ügyintéző van, és bejáratott úton megy a dolog,
például, hogy amikor az adóbefizetés határideje szeptember 15. és március 30. napján lejár és
pont hétvégére esik, akkor következő napon, azok esetében, akik nem teljesítették az adó
befizetését, inkasszót bocsájtanak ki a lakossági folyószámlájára. Erről információm van,
hogy olyankor a pénzintézeteknél megjelennek az ügyfelek és érdeklődnek, hogy mi történt,
mire vontak le pénzt a számlájukról. Több jelzés érkezett, miszerint fel vannak háborodva az
ügyfelek, mert letiltottuk augusztusban a márciusig meg nem fizetett adót. Elmondtam, hogy
március 15. volt a határidő, türelmesek voltunk, hogy augusztusig vártunk a pénzünkre. A
letiltásokra pedig továbbra is számítani lehet. Nagyon nehezen veszik tudomásul, hisz éveken
keresztül nem történt behajtás. Én azt gondolom, hogy azokkal a becsületes állampolgárokkal
szemben, akik mindig próbálnak megfelelni a jogszabályoknak és teljesítenek, nem
engedhetjük meg azt, hogy vannak olyanok, akik sorozatosan nem fizetnek adót. Tehát ott
nekünk mindenféle szankciót alkalmazni kell, amire a jogszabály lehetőséget ad.
Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő: Akinek nincs bankszámlája, annak lehet valahogy
inkasszózni?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Olyannal nem nagyon találkoztunk. Most már
egyébként első körben nem ezt alkalmaztuk, hanem nyilvánvalóan elküldjük az OEP-nek a
listát, hogy ki az, akiről mi szeretnénk foglalkoztatottsági adatot kérni. Ez azt jelenti, hogy ők
vissza küldik nekünk posta fordulatával, hogy ki az, aki jelenleg munkaviszonnyal
rendelkezik, és hol van a munkáltatója. Bejelentett munkaviszonya van, és mi a
munkáltatónak küldjük a letiltást. Tehát ez az első lépés. Gépjárműadónál, amit mondtam,
kivonjuk a forgalomból. Azzal nem sok dolgunk van, és hatékony.
Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő tag: Szóval, ha valaki postán kapja a pénzét, attól is lehet
vonni a pénzét?
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Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Szerintem kevés ilyen van most már nekünk.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Egy eset volt, amikor a postán történt ilyen.
Kapott vissza a gyerekkedvezmény alapján ugye jövedelemnek minősülő pénzt, 12.000,-Ft-ot.
A postán kérte volna, mert oda kérte ezt a fizetését. Mikor ment, azt mondták neki, hogy meg
van a pénz, jó helyen. Kérdezte az ügyfél, hogy mi történt? Válaszolták neki, hogy egy
telefonos cégnél nem fizette az előfizetést, ők pedig letiltották.
Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő tag: Közmunkás volt?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Igen.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A pontos számadatokról Popovics Krisztián tudna
mondani valamit, hogy mennyi adóbevételt terveztünk és mennyi realizálódott. Jogszabály
változás volt, 5 év volt az elévülési idő, most már 4 év után elévül a tartozás. Most már
eljutottunk odáig, hogy sikerült az ügyiratokat, az előzmény ügyiratokat összecsatolnunk. Az
iratok kezelése nagyon hanyagul ment korábban. Ez is nagy feladatot jelentett, borzasztó nagy
munka volt. A kommunális adónál, ahol tulajdonos társak vannak, férj-feleség, ott ugye nem
kell mind a két félnek a nevén adózni, hanem ha bejönnek, van egy formanyomtatvány, hogy
melyiküknek a nevén kívánnak adózni és nyilatkozhatnak.. Sőt, időseknél el szoktuk
mondani, hogy a helyi rendeletünkben a képviselő testület döntött arról, hogy 65 év felettiek
mentességet kapnak. Akkor úgy nyilatkozzanak, hogy aki hamarabb eléri a 65. életévét, annak
a nevén és hamarabb megkapják a mentességek. Ahol több tulajdonos volt, vagy van most is,
kinyomtatta a volt kolleganő a TAKARNAE-ből a tulajdoni lap másolatot, és ettől
függetlenül, az egyik tulajdonos nevére, találomra, vetette ki az adót. Nagyon sok hiba van
még mindig, amit helyre kell tenni.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Még annyit szerettem volna elmondani, hogy
augusztus 31. napjáig a kommunális adó éves előírása 4.500.000,-Ft volt, tehát ennyi bevételt
várunk. Augusztus 31. napjáig 3.500.000,-Ft folyt be, ez nagyon jó. Ez azt jelenti, hogy a
szeptember 15. napjáig a második féléves adatok várhatóan az eredeti előirányzatokhoz
képest túlteljesülnek. Magyarul többletbevételünk lesz. Az iparűzési adónál, ott is egy
3.500.000,-Ft van az, ami befizetésre került. Ott viszont 11.000.000,-Ft-tal számoltunk, ez a
korábbi évi bázis adat. Itt, ami az elmaradást okozza, hogy egyrészt most került feldolgozásra
az autópálya átadás utáni cégeknek az iparűzési adó túlfizetése. Erre nyújtottunk be rendkívüli
támogatást. A másik az, hogy ezek a tevékenységek, befejező vállalkozások befejezték ezt a
tevékenységet, azzal számoltunk év elején, mint ahogy tavaly is. Ugyanakkor jövőre meg
sokkal kevesebb lesz a bevétel itt várhatóan. Gépjármű adónál érdekesebb a helyzet.
Szomorúbb abból a szempontból, hogy 5.700.000,-Ft-ot terveztünk, és teljesítésbe 1.500.000,Ft a bevétel. Az ehhez kapcsolódó törlés, 2.000.000,-Ft, duplán rossz nekünk. Azért, mert
annak csak egy része, 40%-a illet meg minket, a 60% az államé. Tehát ha beszedjük és a
hátralékot is beszedtük volna, akkor is csak az a 40% illet meg minket. Adópótlék,
adóbírságból pedig olyan 500.000,-Ft bevételünk volt. Ez mind augusztus végi szám.
Kommunális adóban nem állunk rosszul nyílván. De ugye ha most ezeket nézzük, hogy
mennyit törlünk, ha ezeknek mondjuk csak a 20%-a beérkezik, akkor mindjárt több jut
pályázatra, fejlesztésre, Kft.-nek átadni, stb.
Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő tag: De a kommunális adó az 100%-os, nem?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Várhatóan szeptember végén, igen. Sőt, 100%on felüli. Mindenesetre ugye 2.000.000,-Ft, majdnem 500.000,-Ft-tal kevesebb.
13

Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő tag: Akkor nincs ilyen trükk, hogy el tudják kerülni?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ha adó behajtás van, amit csinálnak a kollegák
az adónál, akkor rendben van a helyzet.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Sőt, olyan dolgot csináltunk az adónál, amit még soha.
Adóbírságot szabtunk ki, nem emlékszem pontosan, hogy 50 vagy 60 ezer forintot. Hosszú
évek óta a kommunális adó bevallás alapján működik, ugyan úgy, ha valaki vásárol egy
ingatlant, be kellene vallania önbevallással, ahogy a személyi jövedelemadónk is. Azt hiszem,
3-4 évre visszamenőleg kiderül, ha ezt az előző kolleganő a földhivatali nyilvántartással
összevetette volna az adatokat, akkor erre fény derült volna, de se az ügyfél nem vallotta be,
mi se vetettük ki.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Talajterhelési díj van még egy kicsi, 110.000,Ft. Itt a gépjárműadó az, ami a legkönnyebben behajtható lett volna. Nyilván ezért csapta rá a
kezét az állam is, mert nem fizeted ki az autót, és kész. Sok önkormányzat, mikor bevezették
2012-ben, már akkor behajtotta, hogy legyen az övé az összeg.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést. Amennyiben nincs
több hozzászólás, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
140/2016. (IX.20.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az elévült adótételek törlése
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 164. § (6) bekezdése alapján a 2002-2011
közötti időszakban keletkezett 8.916.167,-Ft összegű adóhátralék és pótlék
tartozás törlését rendeli el a végrehajtáshoz való jog elévülése miatt.
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:

Farkas János polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Nagy Dóra adóügyi ügyintéző

Szóbeli előterjesztések
1. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. (VI.30.)
önkormányzati rendelet módosítása
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Az első szóbeli előterjesztés a pénzbeli és természetben
nyújtott ellátásokról szóló 16/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása. Azért vált
szükségessé a rendeletnek a módosítása, mert hoztunk egy olyan támogatást az iskolába járó
gyerekeknek, és itt különösen a szülők támogatásáért, hogy akik fizetnek a tankönyvért,
támogatásban részesüljenek. A tankönyv számlán szereplő összeg 80%-át igényelhetik a
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szülők. A rendeletben úgy van, hogy ezt szeptember 15. napjáig tehetik meg. Nagyon sok
szülő nem kapta még meg a tankönyv számlát, ez alapján nem tudta benyújtani ezt a
támogatási kérelmet. Ezért vált szükségessé, hogy módosítsuk a rendeletben a határidőt
szeptember 30. napjáig. Javaslom, fogadjuk el, hogy módosítjuk a határidőt.
Kővári Róbert képviselő tag: Ez a minimum, amit megtehetünk.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Kérem a testületet, ha nincs más hozzászólás, fogadjuk
el a rendelet tervezetet.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016.
(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint elfogadta.
Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testületének
23/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
16/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
2. A Magyarcsanád Községi Önkormányzat és az általa alapított Közös Önkormányzati
Hivatalnál végzett munkavédelmi és tűzvédelmi feladatokról készült beszámoló
elfogadása
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Következő szóbeli előterjesztésünk a Magyarcsanád
Községi Önkormányzat és az általa alapított Közös Önkormányzati Hivatalnál végzett
munkavédelmi és tűzvédelmi feladatokról készült beszámoló elfogadása tárgyában. Az
önkormányzatot is és az intézményeket is a mezőhegyesi székhelyű Humán Bt. látja el.
Farkas Krisztián képviselő elhagyta a testület ülését. A jelenlévő képviselők száma 5 fő, a
testület határozatképes.
Popovics Krisztán pénzügyi csoportvezető: Volt egy nagyon régi szerződés, amit egyébként
nem találok. Kötünk egy új szerződést. Rögzíteni fogjuk, hogy mivel új hivatal vagyunk, az
önkormányzatnak rengeteg közfoglalkoztatottja van, valamint az önkormányzatnak több
olyan tevékenysége is van, amit nem intézményi formában lát el, például a védőnő vagy a
konyha, így minden évben legalább egy beszámolót kapjunk, hogy pontosan milyen
feladatokat is látott el. Az előző évben munkavédelemnél is, de főleg a tűzvédelemnél
előjöttek olyan jogszabályok tavaly, hogy hogyan lehet égetni, hogyan kell egy tűzvédelmi
riadótervet készíteni. Ezeket most vizsgáljuk felül. Ezen felül kijön majd szemlére, szondázást
tart. Nyilván nagyon sokrétű a dolog egyébként. Írt javaslatokat, melyeket mi teljesítettünk is,
illetve most elkészítette a tavalyi évről szóló beszámolóját, ami az előterjesztés mellékletét
képezi.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Mint intézményvezető, úgy gondolom, hogy nagyon jó
munkakapcsolatunk van a céggel. Minden évben megtartja az oktatásokat, figyel a tűzoltó
készülékek karbantartására, küldi a jogszabályi változásnak megfelelően a dokumentumokat.
Ha bármilyen jellegű kérdésünk van, készséggel áll rendelkezésünkre. Minden hivatalos
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papírt és ügyintézést ő végez el és vállalja is érte a felelősséget. Nálunk nyáron volt egy
tűzvédelmi, katasztrófavédelmi ellenőrzés és mindent rendben találtak.
Popa György képviselő: Annak azért örültem volna, hogy ha az illető személyesen is eljön a
munkájáról beszámolni.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Kérem, hogy amennyiben nincs több hozzászólás,
fogadjuk el a tájékoztatót.
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
141/2016. (IX. 20.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Magyarcsanád Községi Önkormányzat és az általa alapított Közös
Önkormányzati Hivatalnál végzett munkavédelmi és tűzvédelmi feladatokról készült
beszámoló elfogadása
HAT Á R O Z AT
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a munkavédelmi és
tűzvédelmi felelős által elkészített tájékoztatót megtárgyalta azt elfogadja.
Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról étesítést kap:
- Farkas János polgármester
- Humán Bt. 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u.20.
5.) Napirendi pont
Egyebek

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Egyebek következnek. Tájékoztatásképpen szeretném
elmondani, hogy szombaton fogjuk tartani a Szent Gellért falunapunkat, remélem mindenki
megkapta a meghívót. Zászlófelvonással és zenés ébresztővel kezdjük a napot. A nemzetiségi
önkormányzatok zászlóit is fel fogják húzni. Csikota József és zenekara fogja ezt kísérni. Ezt
követően átvonulunk az iskolába és a helyi kézimunkák csipkekiállítását fogom megnyitni,
illetve Gaudi Márton festőnek a kiállítása is megtekinthető lesz. Utána a rendezvénysátorhoz
vonulunk és az ünnepi testületi ülés veszi kezdetét. A hagyományoknak megfelelően
köszöntjük a legeket. Kérem képviselőtársaimat, hogy a színpadon foglaljanak majd helyet.
Előtte megbeszéljük, hogy ki kinek adja át az ajándékot. Az ünnepelteket egy köztisztviselő
fogja köszönteni, az ő szövege után helyi diákok mondanak verset. A legek műsora után
következnek az iskolások, óvodások a zenés táncos fellépése. Utána a nagylaki fiatalok
fognak táncolni. Mindeközben játszóház lesz a gyerekeknek. Ebéd után a Makói Budó Klub
bemutatója lesz a színpadon, majd az Apátfalvi Hagyományőrző néptánccsoport lép fel, végül
a Csigaduó ad koncertet. Lóránt Barnabás humoristát követően cigány nemzetiségi műsor lett
volna. Kezdetben arról volt szó, hogy fellépnek, mesét adnak elő, de a mai napon kiderült,
hogy egy helyi fiatal énekelne. Nem tartom valószínűnek, hogy ezt engedjük, ezért az azt
követő műsorok előrébb kerülnek, így a román hagyományőrzők és a szerb együttes a
Temesvárszki Szpomenári. A Cappuccino együttes után Botás Jánosnak lesz egy egyórás
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kedvcsinálója, majd LL.Junior következik. Ezt követően ismét Botás János fog zenélni, de az
utcabál éjfélig tarthat.
Farkas Krisztián képviselő visszatért a testület ülésére. A jelenlévő képviselők száma 6 fő.
Kővári Róbert képviselő: Azt savallom a forgatókönyvben, hogy régen percre pontos
beosztások voltak, most csak az, hogy óra szerint mi, mikor következik.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: A fellépők csokit fognak kapni, a szerb együttest a Szerb
Nemzetiségi Önkormányzat fogja megvendégelni, LL.Juniort a Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat finanszírozza. Ami költség az a Cappuccino együttes és Botás János. Tavaly a
testvértelepülés delegációja itt volt a falunapon. Most azt gondoltuk, hogy ünnepélyesen
meghívjuk őket a Művelődési Ház megnyitójára. Ez remélhetőleg december 3. Hogy mi
mikor megyünk, azt még nem tudjuk, április végéig kell elszámolni az erre kapott összeggel.
A falunapról ennyit szerettem volna elmondani. Egyebekben valakinek hozzászólása?
Popa György képviselő: Szeretném kérni, hogy az ortodox román egyháznak küldjünk egy
figyelmeztetést, hogy nem lehet égetni, ott azonban heti rendszerességgel tűzgyújtási dolgok
történnek. Szüntesse meg ezt a tüzeskedést. Senkinek nem lehet, neki sem.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nincs most tűzgyújtási tilalom.
Popa György képviselő: Van vagy nincs, akkor se lehessen tüzeskedni a parókián. Kérem,
hogy intézkedjenek.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Rendben.
Árgyelán Diána képviselő távozott a testületi ülésről. A jelenlévő képviselők száma 5 fő, a
testület határozatképes.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az elmúlt időszakban kérdésként merült fel,
hogy mennyi szociális juttatás lett kifizetve, illetve hogy jelenleg hogy állunk. Augusztus
hónap végéig összesen 8.151.000,-Ft került elköltésre a 19.755.000,-Ft-ból. Ez úgy tűnik,
mint hogyha sok lenne, de szeptembertől új támogatási formák jöttek létre, azokat ez a 8
millió forint nem tartalmazza. Ebből az összegből kell majd a gyermekjólétre, illetve az ÖNOsokhoz is kell majd valamennyit átcsoportosítani. A másik dolog, amit szeretnék megemlíteni
az az iskola ügye. Új fejlemény van. Az összes megállapodás a Minisztériumhoz került fel,
nem tud dönteni a KLIK ebben.
Farkas János polgármester úr megérkezett a testület ülésére, az ülés vezetési jogát továbbra
is Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester asszonynak adja át. A jelenlévő képviselők száma 6 fő.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Mondtam, hogy nem jogosult a KLIK dönteni.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Annyit mondott a jogász, hogy az akkori jog és
a mostani jog alapján még nem eldöntött, hogy kinek milyen felelőssége van.
Popa György képviselő: Egy a lényeg, hogy a pénzünket kapjuk vissza.
Farkas János polgármester: Nekünk is ez a célunk.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Megkérdezem kíván-e még valaki szólni?
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Gyenge Jánosné: Nekem lenne egy problémám. Elmondtam a polgármester úrnak is. A
közfoglalkoztatottakkal nagyon sok probléma van, soha nem volt még ilyen koszos és
szeméttel teli a település. Az rendben van, hogy mindenki tartsa rendben a saját portáját, de
nem állapot az, ami itt van, a járdán sem lehet elmenni a sok gaztól. Nem lehet valamit tenni?
Itt ülnek a közmunkások a parkban, a játszótéren, vagy állnak a Dancsi bolt előtt.
Utcafelelősöket kellene csinálni ennyi közmunkásból és ellenőrizni a munkájukat.
Farkas János polgármester: Nagyon nehéz a munkavezető felfogását megváltoztatni, ha
otthon is ez a helyzet. Most mindenki elvárja, hogy a füvet nyírjuk előtte, de ezt nem tudjuk
megtenni. Régen teljesen más volt az emberek felfogása. Úgy érzem, hogy nem a mi
feladatunk lenne az, hogy 120 közfoglalkoztatottat irányítsunk nap, mint nap, mert a
képviselő-testületnek, önkormányzatnak nem ez az elsődleges feladata. Nagyon nehéz rábírni
őket a munkára, ettől függetlenül teljesen igaza van.
Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő távozott a testületi ülésről. A jelenlévő képviselők száma 5
fő, a testület határozatképes.
Farkas Józsefné: Nekem is lenne egy kérdésem. A Bursa Hungaricának milyen feltételei
vannak, mikor lehet benyújtani a kérelmet.
Farkas János polgármester: A pályázati felhívás hamarosan közzé lesz téve, ott minden
szükséges információt megtalál majd benne.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Rendben. Megkérdezem kíván-e még valaki szólni?
Nem. Megállapítom, hogy a képviselő-testület a mai napirendet megtárgyalta. A képviselőtestület nyílt ülését 17 óra 30 perckor bezárom.
k.m.f.t.
Tóth-Pál Lászlóné
alpolgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző
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