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J E GYZ Ő K Ö NYV
amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 13.
napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt ülésén.
Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme
Jelen vannak:
Farkas János
Tóth-Pál Lászlóné
Árgyelán Diána
Kővári Róbert
Popa György

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Hiányzik:
Dr. Aboul-Hosn Hussein
Farkas Krisztián

képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Lázár János
Nyergesné Kovács Erzsébet
Rotár László
Túri András Istvánné
Berta Csaba János
Károly Judit
Kollár Ferenc Boldizsár
Víghné Baráth Csilla
Németh Éva
Dr. Égető Gábor

országgyűlési képviselő
jegyző
Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Román Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
vezető gondozó
védőnő
Makói Járási Hivatal vezetője

Farkas János polgármester: Köszöntöm Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter urat,
Országgyűlési képviselőt, a megjelent önkormányzati képviselőket és a nyilvános ülés valamennyi
résztvevőjét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 7 főből 5 fő jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitom. Javaslatot teszek a meghívóban szereplő napirendi pontokra:
1)

2)

Magyarcsanád 2015-2019 közötti időszak fejlesztési elképzelései
előadó: Farkas János polgármester, Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter,
Országgyűlési képviselő
Egyebek

Megkérdezem van-e más javaslat?
A napirendi pontokhoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. Mivel nincs, kérem, szavazzunk
a napirendről. Aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
17/2015. (II. 13.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása
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Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 13. napján
16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
Napirend:
1.) Magyarcsanád 2015-2019 közötti időszak fejlesztési elképzelései
előadó: Farkas János polgármester, Lázár János Miniszterelnökséget vezető
miniszter, Országgyűlési képviselő
2.) Egyebek
A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3./ Irattár

helyben
helyben

1. Napirendi pont
Az önkormányzati választás óta eltelt időszak főbb eseményei, Magyarcsanád 2015-2019-ös
fejlesztési elképzelései
Farkas János polgármester: A 2014. október 12. napján megtartott önkormányzati választás után
egy rendkívül demoralizált hivatali apparátust vettünk át. Szerencsére a mostani állapot teljesen
mást tükröz. Első feladataink között szerepelt egy teljes körű leltár készítése, melynek
következményeként kettő feljelentés is született. A nyomozás még tart, de nagy az esélye az
önkormányzatnak arra, hogy az elherdált esetenként ellopott tárgyait, vagy legalábbis azok
bekerülési értékét mindenképpen megkapja.
Annak érdekében, hogy tudjuk, hogy milyen hibákkal működött az önkormányzat és az akkori
közös hivatal, ellenőrzést kértünk. Ennek már megvan az eredménye, mely komoly hiányosságokat
tárt fel a bizonylatolás és szabályzatkezelés tekintetében felveti a személyi felelősséget is. Ebben az
esetben megtesszük a szükséges lépéseket a jegyzőasszonnyal.
Tavalyi évben, novemberben megállapodtunk Nagylak önkormányzatával egy közös önkormányzati
hivatal létrehozásában és ennek következményeként 2015. január 1--től Magyarcsanádi Közös
Önkormányzati Hivatal néven létrehoztuk az új Hivatalt. A Közös Hivatal itt működik
Magyarcsanádon, visszaszerezve ezzel településünk tekintélyét is. Az új hivatali vezetőnk
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző asszony lett.
Lázár János képviselő úr segítségével, támogatást kaptunk a kormánytól két közösséget érintő, építő
beruházásra. Az egyik ilyen beruházás egy összevont orvosi központ, mely tartalmazni fogja a házi
orvosi rendelőn túl, a védőnői szolgálatot és a lakosság által már régen várt gyógyszertárat is. A
másik beruházásunk a közösségi terünk, a művelődési ház felújítása. A lakosok részéről már régóta
egy kimondott vágy válik valóra. A világ bármelyik szegletéből fogadhatunk majd előadókat, illetve
vendégeket, ebbe a modern épületbe. Ezekre a beruházásokra, illetve egy kotró-rakodó gépre,
mellyel a belvízelvezető csatornáinkat is fogjuk tudni kezelni, a kormány 110.000.000 Ft-ot adott.
Ha fejlesztésekről esik szó, akkor ne felejtsük el a kamerapályázaton nyert 3,5 millió Ft-ot sem,
mellyel a belterületünkön található kamerák számának bővítésén túl, a Magyarcsanádhoz tartozó
Bökény településrész közbiztonságát is tudjuk növelni néhány kihelyezett kamerával.
Üdvözöljük azt a törekvést, hogy a Maros folyón meg fog épülni a Szent Gellért híd. Nagyban
hozzá fog járulni Magyarcsanád és a térség gazdasági, kulturális kapcsolatainak kialakításához,
erősítéséhez. Szorosan kapcsolódik ez a projekt a nyáron átadásra kerülő M43-as autópályához. is,
és rendkívül nagy szerepe lesz Magyarország nemzetépítő stratégiájában.
Már alig várja a falu lakossága, hogy ez a hatalmas forgalom- napi 2000 kamion és több ezer
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személyautó ne itt dübörögjön át a falu közepén.
Amennyiben pedig Magyarcsanád és Nagylak között még ebben a ciklusban megépül a kerékpárút,
akkor leszünk teljesen megközelíthetőek szinte minden járművel.
Magyarcsanád lakossága 1524 fő, ebből jelenleg szociális ellátásban részesülők száma 287 fő. Ez a
szám nagyon magas. A ciklus végére szeretnénk olyan produktív vállalkozásokat, munkahelyeket
idecsábítani, akik a nagyon magas munkanélküli vagy legalább is közfoglalkoztatott tömeg egy
részét foglalkoztatnák. Jelenleg Magyarcsanádon 54 fő hagyományos „Start” közmunkást és 45 fő
oktatásba bevont közfoglalkoztatottat alkalmazunk. Március 1-től ez a szám 85 főre fog bővülni.
Olyan közmunkaprogramokat indítunk, amelyek még nem voltak településünkön. Gondolok a
mezőgazdasági programra. Magyarországon elsőként itt Magyarcsanádon lehet majd- ha a
belügyminisztérium rábólint- juhokat tartani és tenyészteni közmunka keretében. De ezek mellett
kültéri bútorokat (padokat, virágládákat stb.) gyártunk és söprűt is fogunk készíteni.
Én úgy látom, és úgy gondolom, hogy a testületi tagokon kívül a lakosok is azt tapasztalják, hogy
Magyarcsanád elindult egy jó és tervezhető úton.
Képviselő úrnak átadtunk egy fejlesztési elképzelést, melyben prioritás szerint a 2015-2019 es
évekre tartalmazza azokat a helyeket, irányokat, amiket meg szeretnénk valósítani, és ezzel a
gondolattal át is adnám a szót.
Lázár János országgyűlési képviselő: Gratulálok minden önkormányzati képviselőnek a
megválasztásukhoz és munkájukhoz sok sikert kívánok. Szeretném megköszönni a lehetőséget,
hogy részt vehetek a testületi ülésen. Polgármester úrral már volt több alkalmunk, hogy átbeszéljük
a település helyzetét. Támogattam azt, hogy Magyarcsanád életében változás történjen, így itt volt
tétje az önkormányzati választásoknak. Minden jelenlegi képviselőt támogattam, a rájuk váró
feladat nem könnyű, és nem lesz kis munka. E régiót igen a szívemen viselem, mivel itt a keleti
határ mellett igen hátrányos településcsoportról van szó. Nem vigasztal bennünket, hogy van
néhány, ugyan nem nagy számú település, ami még nehezebb helyzetben van, de ha itt a határig
nyúló településeket egy kalap alá vesszük a szociális és munkaerőpiaci helyzetük miatt, akkor
látható, hogy a választókerületen belül is itt a legnagyobb szociális probléma, a fiatalok kilátástalan
helyzete, boldogulási nehézségei, munkaerő piaci helyzetük stb. Súlyos problémát vet fel a
kisebbségek helyzete, akik talán még hátrányosabb helyzetben vannak. A településeknek vannak
továbbá közlekedési és társadalmi problémái, amelyek az elmúlt 20 évben felszaporodtak. Öt év az
nagy idő a tartalmas a munkára, ezért azt remélem, hogy Magyarcsanádnak nyugodt öt éves
időszaka lesz, a belső vitákat és nézeteltéréseket elkerülik. Ha valaki a település életét szeretné
előrébb vinni, meg akarja változtatni az életminőségét, együtt kell tudniuk dolgozni. Az
együttműködés kultúráját szeretném ajánlani mindenkinek. Fontos, hogy a képviselő-testület
jogkövető magatartást tanúsítson, és ezt ki is kényszerítse. A jog betartása és betartatása, jogkövető
magatartás probléma lehet, de nagyon fontos minden esetben, és kiemelném, hogy a polgármester
és a képviselő-testületnek egyfajta példaképnek is kell lenniük. A játékszabályokat mindenkinek be
kell tartani: a megválasztóknak és a megválasztottaknak egyaránt. Nehéz megmondani, hogy
Magyarcsanád településén mi az, ami meg fogja tudni változtatni az emberek életét, életszínvonalát.
Az, hogy ez a vidék Magyarország és Európa széle, erősen rányomja a bélyegét. Az M43-as
autópálya az év közepére átadásra kerül magyar és román oldalon egyaránt, ami ezt a borzalmat
megszűnteti. A forgalom sokszor elviselhetetlen és megközelíthetetlenné teszi a települést, hiszen a
települést átszelő főút jelenlegi forgalma kettészeli a falut, életveszélyes ezen az úton átjutni.
Teljesen új helyzet lesz, hiszen szinte kihalt lesz a település főutcája. A nyugalom reméljük, hogy
hamarabb megszokható lesz, mint ez a kamionok által kiadott zaj.
Az autópálya építés kapcsán problémák jelentkeztek a természetes belvízfolyásban, például
Magyarcsanád és az autópálya között. Azok a területek lehet, hogy hosszú ideig vízállásos területek
lesznek. Ezeket úgy tervezték, hogy ennek a kezelését nem orvosolták. Engem egyre több érintett
gazda keres meg emiatt, és hiába fizetnek nekik kártérítést, ez a probléma nem lesz attól megoldva.
Az autópályával érintett településeknél egy külön belvízrendező programra van szükség. Itt
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jegyzem meg, hogy én kiemelten fogom támogatni azt, hogy végre valódi segítséget nyújtson az
ATIVIZIG-nek a kormány. A Makó környéki települések különösen nagy kártételnek vannak kitéve.
Azt is szeretném, ha a vízügyi igazgatóságnál is egyre több közmunkás lenne. Nem az a gond, hogy
nincs csatorna, hanem ezek a csatornák évek, évtizedek óta nincsenek karbantartva. ez
összefüggésben van a települések belvízmentesítésével belterületen.
A kerékpárút építése Apátfalva-Magyarcsanád-Nagylak vonatkozásában nekem nagy tervem. Ez
nagyon fontos, nem csak közlekedési, hanem szabadidő eltöltése miatt. Itt nem csak a
kikapcsolódás, hanem szükség miatt is használják az emberek ilyen sűrűn a kerékpárjukat.
Hozzátenném még, hogy valóban a magyar-román határmenti együttműködést szimbolikus
programokkal is erősíteném. A híd megépítése fontos lehet a csanádi térség gazdasági
lehetőségeinek a feltárásában. Mivel az eredeti Csanád és Nagylak a határon túl maradt, így
fontosnak tartom, hogy ennek a hídnak a megépítésével összekapcsoljuk ezeket a településeket.
Az infrastruktúra mellett a munkaerő kérdése a másik nagy feladat. A magyarcsanádi
önkormányzatnak a közmunkán keresztül kell segítenie azokat, akik szociális támogatásra
szorulnak, és a többség el is várja tőlük a munkát. Ezt két csoportra kell osztani. Az egyik csoportba
azok tartoznak, akik, ha javulnak a munkaerő piaci viszonyok, - főleg ha olyan végzettséggel
rendelkeznek, ami a munkaerőpiacon eladható, - visszaemelhetőek a tényleges munkaerőpiacra.
Betöltetlen álláshely rengeteg van, ezek betöltése amiatt ütközik nehézségekbe, hogy nincs
megfelelő végzettségük az embereknek. A másik csoport tartósan az önkormányzat segítségét
igényli, vagy segély, vagy szociális támogatás formájában. Az ő tudásuk nem adható el a
munkaerőpiacon, vagy ők nem tudnak rendszeres munkát vállalni. Ezt tudomásul kell venni.
Minden közösségben lesz mindig olyan, aki folyamatos támogatásra szorul. Magyarcsanádon van
1524 ember, és örüljünk, hogy csak 287 embernek kell segítséget nyújtani. Sokkal jobb, hogy nem
28.000 Ft-os támogatást kapnak, hanem az általuk elvégzett munkáért 60-80.000.-Ft-ot. A
közmunkában talán az volna nagyon fontos, hogy a település üzemeltetése mellett értékteremtő is
legyen. Ez általában a mezőgazdasággal, élelmiszer előállítással, településüzemeltetéssel,
járdaépítéssel, parkosítással, karbantartással összefüggésbe hozható. Csanádpalotán és Maroslelén
nagyon jó példát láttam, és úgy hiszem, hogy ez Magyarcsanádon is megvalósítható. Amit
kiemelnék harmadik pontként, az az oktatási kérdés-rendszer. Oktatás nélkül, jó általános iskola és
óvoda nélkül a Magyarcsanádiaknak nincs esélyük arra, hogy a munkaerőpiacon megfelelő állásuk
legyen. A legnagyobb kihívás hogy 3 éves koruktól olyan ellátásban, oktatásban részesüljenek,
amely felkészíti őket, és a tehetségük szerinti boldogulás lehetőségét megteremti. Ezért
foglalkozunk az óvodai rendszer átalakításával, szeretném ezeket mindenhol fejleszteni, rendbe
tenni. Nem csak építészetileg, hanem a tanmenet tartalma szempontjából is. A legfontosabb kérdés,
hogy amit tanítunk és ahogyan tanítunk, az alkalmas-e arra, hogy a gyerekek 14 éves korukban
versenyképes feltételek mellett tudjanak szakiskolát vagy gimnáziumot választani, vagy pedig
leszakadnak már itt a társadalomtól. Két közösségi létesítmény megújulását támogatom a
településen, az egyik a művelődési ház, a közösségi ház. Közösség nélkül, közösségi élet nélkül
nem lehet a települést rendbe tenni. Alkalmas arra, hogy az emberek megbeszéljék egymással, hogy
mit hogyan kell csinálni, és bevonhatóak olyan emberek is, akik eddig semlegesek voltak a
közügyektől. A közösségi ház tehát túlmutat önmagán. Ha jól szervezett közösségi élet van benne,
egy új lehetőséget nyithat a faluban. A másik létesítmény, az egészségház létrehozása.
Az elmúlt néhány hónapban a képviselő-testület igen szép feladatokat állított maga elé, én pedig a
110 millió forinttal szeretném ezeket támogatni. Úgy tudom, hogy a pénz már a testület
rendelkezésére áll. Ez nem kis összeg, hiszen Magyarcsanád éves költségvetése közel ugyanennyi.
Ehhez kívánok nagyon sok sikert a településhez.
Farkas János polgármester: Köszönjük szépen képviselő úrnak. Van-e a jelenlévők közül
valakinek kérdése, hozzáfűznivalója?
Popa György képviselő: Egy kéréssel szeretnék a képviselő úrhoz fordulni. A Marosnak nagyon
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fontos szerepe van itt a településen árvíz, belvíz, aszály stb. esetén. Ez a kérés négy évvel ezelőtt
már megvolt, de semmilyen választ nem kaptunk a javaslatra. Tudni kell, hogy jelentős
ismeretségem van Romániában. Popa Stefan országgyűlési szenátor megkért arra, hogy szeretné
felvenni a kapcsolatot a magyar illetékes szervvel, hogy a Maros hasznosíthatóságáról beszéljünk.
Szeretnének létrehozni egy bizottságot román-magyar tagokkal. A kérése az, hogy egy e-mail címet
kapjanak, hogy a javaslatot elküldhessék, majd Makón szeretnének egy kisebb ülést tartani.
Lázár János országgyűlési képviselő: Nagyon jó ötletnek tartom, fel fogjuk vetni a következő
képviselői ülésen, hiszen ebben van fantázia.
Popa György képviselő: Ami pedig a kulturális életet illeti, úgy gondolom, hogy nagyobb
városokban nem okozott ekkora problémát a kisebbségek helyzete, a kisebbségi önkormányzatok
létrehozása. Ilyen kis településen, mint Magyarcsanád, egy példamutató együttélés volt a
kisebbségek életében. Néhány éve valaki kitalálta, hogy aprítsuk fel őket, és a románok
foglalkozzanak a románokkal, a szerbek a szerbekkel. Ennek következménye lett, hogy most már
senki nem foglalkozik senkivel.
Lázár János országgyűlési képviselő: Ehhez engedje meg, hogy hozzáfűzzek annyit, hogy egy
ilyen művelődési háznak az üzembe állítása a kisebbik dolog. Ma szerintem a nagyobb minőségi
kultúrát lehet olcsón megvásárolni. Ha például csak regionálisan tekintek erre a dologra, szét lehet
nézni, hogy milyen kulturális előadások mennyiért szerezhetőek be. Ma ez olcsóbb, mint 15-20
évvel ezelőtt. Minőségi programokat lehet a környékbeli település számára is létrehozni. Ehhez csak
egy rátermett emberre van szükség, aki ezeket megszervezni.
Popa György képviselő: Másik kérésem lenne, hogy műemlék védelem szempontjából nem
mindegy mit őrzünk meg. A Román Ortodox Templom már elmúlt 200 éves, de semmit nem tudunk
vele addig csinálni, amíg nincs a templom leszigetelve.
Lázár János országgyűlési képviselő: Megnézzük ezt a templomot, és találunk majd egy alkalmat
arra, hogy ezt részletesebben megbeszéljük.
Kollár Ferenc Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Az iskola nemzetiségi nyelvoktató
iskolaként is működik, és ezt szeretnénk továbbfejleszteni. Szeretném ezekben az Ön segítségét
kérni. Lenne még egy kérésem. Miután kaptunk választ Öntől, így szeretném, ha a pályázatokban
továbbra is segítségünkre lenne.
Lázár János országgyűlési képviselő: Természetesen támogatni fogom.
2.

Napirendi pont
Egyebek

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
Farkas János polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület a mai napirendeket
megtárgyalta. A képviselő-testület nyílt ülését bezárom.
k.m.f.t.
Farkas János
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző
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