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Iktatószám: 1634/20/2015 

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. szeptember 24. napján délután 14.00 órakor tartott 

soros, nyílt ülésének 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
Határozatok: 

 

105/2015. (IX. 24.)  A képviselő-testület napirendjének elfogadása 

 

106/2015. (IX. 24.)  Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről 

 

107/2015. (IX. 24.)  Az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló tájékoztató 

 

108/2015. (IX. 24.)  A védőnői szolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztató 

 

109/2015. (IX. 24.)  A köztisztviselőkkel szembeni hivatásetikai alapelvek részletes 

tartalmának, valamint az etikai eljárás szabályainak elfogadása 

 

110/2015. (IX. 24.)  A 2016. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás 

 

111/2015. (IX. 24.) A 85/2015. (VI. 25.) számú határozat visszavonása  

 

Rendeletek: 

 

Szám név jele 

18/2015. (IX. 24.) 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 18/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2015. (II. 27.) rendelet 

módosításáról 

E 

19/2015. (IX. 24.) 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 19/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

20/2015. (IX. 24.) 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 20/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjáról, valamint az 

anyakönyvvezető díjazásáról  

 

 

21/2015. (IX. 24.) 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 

a közterület használatáról és a közterület használat 

díjáról 

 

22/2015. (IX. 24.) 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 22/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 

az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek 

elnevezéséről 

E 

23/2015. (IX. 24.)  

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 23/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24. 

napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme 

 

Jelen vannak: 

Farkas János    polgármester 

Tóth-Pál Lászlóné   alpolgármester 

Popa György     képviselő 

Kővári Róbert    képviselő 

Farkas Krisztián   képviselő 

Dr. Aboul-Hosn Hussein  képviselő 

 

Igazoltan távol: 

Árgyelán Diána   képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

Nyergesné Kovács Erzsébet   jegyző 

Popovics Krisztián   pénzügyi csoportvezető 

Dr. Lakatos-Tóth Andor  Makói Járási Hivatal vezető helyettes 

Németh Éva    védőnő 

 

Farkas János polgármester: Köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket, köszöntöm 

köreinkben Dr. Lakatos-Tóth Andort, a Makói Járási Hivatal vezető helyettesét, Németh Éva 

védőnőt, és a nyilvános ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, 7 főből 6 fő jelen van, Árgyelán Diána képviselő igazoltan van távol, az ülés 

határozatképes, azt megnyitom. Javaslatot teszek a napirendi pontokra: 

 

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

Előadó: Farkas János polgármester 

2.) Az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló tájékoztató  

Előadó: Farkas János polgármester és Dr. Aboul-Hosn Hussein háziorvos 

3.) A védőnői szolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztató 

Előadó: Farkas János polgármester és Németh Éva védőnő 

4.) Előterjesztések: 

4.1.) Magyarcsanád Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosítása 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.2.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet 

módosítása 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.3.) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az 

anyakönyvvezető díjazásáról szóló rendelet megalkotása 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.4.) A Közterület használatáról és a közterület használat díjáról szóló, többször 

módosított 12/1998. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése  

és új rendelet megalkotása 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.5.) A köztisztviselőkkel szembeni hivatásetikai alapelvek részletes tartalmának, 

valamint az etikai eljárás szabályainak elfogadása 
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Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

4.6.) Az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló rendelet 

megalkotása 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.7.) A 2016. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.8.) Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotása 

Előadó: Farkas János polgármester 

5.) Egyebek 

 

Farkas János polgármester: A napirendi pontokat mindenki megkapta. A meghívóban kiadott 

előterjesztési anyagokhoz képest annyi változás történt, hogy van egy szóbeli előterjesztés is, amiről 

majd részletesen beszélünk, ha elérkeztünk oda. 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 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

105/2015. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 24. 

napján 14.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint 

határozta meg: 

 

1.) Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről Előadó: Farkas János polgármester 

2.) Az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló tájékoztató  

Előadó: Farkas János polgármester és Dr. Aboul-Hosn Hussein háziorvos 

3.) A védőnői szolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztató 

Előadó: Farkas János polgármester és Németh Éva védőnő 

4.) Előterjesztések: 

4.1.) Magyarcsanád Község Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosítása 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.2.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet 

módosítása 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.3.) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, 

valamint az anyakönyvvezető díjazásáról szóló rendelet megalkotása 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.4.) A Közterület használatáról és a közterület használat díjáról szóló, 

többször módosított 12/1998. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezése  

és új rendelet megalkotása 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.5.) A köztisztviselőkkel szembeni hivatásetikai alapelvek részletes 

tartalmának, valamint az etikai eljárás szabályainak elfogadása 

Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
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4.6.) Az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló 

rendelet 

megalkotása 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.7.) A 2016. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.8.) Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotása 

Előadó: Farkas János polgármester 

5.) Egyebek 

 

 

Farkas János polgármester: A Járási Hivatal vezető helyettes úr elfoglaltsága miatt 3 óra 

környékén távozik a testületi ülésről, így a polgármesteri tájékoztató előtt átadom neki a szót.  

 

Dr. Lakatos-Tóth Andor Járási Hivatal vezető helyettes: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-

testületet, és köszönöm, hogy szót kapok az ülésen. A hivatal vezető úr személyesen szeretett volna 

részt venni az ülésen, de sajnos szegedi elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni. A kormányablak 

beruházásról szeretnénk tájékoztatni a testületet. Gyakorlatilag ez egy 60 millió forintos beruházás, 

amiből a kormányablak kialakításra kerül a Makói Polgármesteri Hivatalban, ahol régebben az 

okmányiroda volt, illetve ahhoz még plusz helyiségeket kaptunk. A pályázatból ez a részleg került 

felújításra. Még nincs teljesen kész, de ha minden igaz, akkor október 16-ára olyan állapotban lesz 

az épület, hogy megtarthatjuk a megnyitót. A megnyitó várható időpontja tehát október 16. A cél az 

volt, hogy az állam és a szolgáltató közigazgatás nevében egy olyan ügyfélbarát ügyfélfogadást 

alakítsunk ki, ahol 423 ügykörben állhatnak a kollegáim a lakosság rendelkezésére, és hogy emiatt 

ne kelljen például Szegedre beutazni az ügyfeleknek. Ehhez hozzájárul az is, hogy az eddigi nyitva 

tartást kibővítjük azért, hogy minél jobban tudjuk szolgálni azokat a dolgozó ügyfeleket, akik 

munkájuk miatt esetleg nem tudnak ügyet intézni, és hogy ne kelljen szabadságot emiatt kivenniük. 

Hétfőn délután 5 óráig lesz nyitva, csütörtökön pedig délután 6 óráig lesz nyitva a kormányablak. 

Kedden és szerdán 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig állunk az ügyfelek rendelkezésére. Ezzel 

kapcsolatban szeretném kérni a testület segítségét, hogy a helyi újságban, valamint a honlapon ezt 

tegyék közzé a lakosságnak. Várhatóan október 13-án a számítógépes rendszerek már össze lesznek 

kötve, aznap az ügyfélfogadás szünetel is majd, és remélhetőleg még a megnyitó előtt tesztelni 

tudjuk a rendszerünket. A kormányablakunk 14 ablakkal fog működni, és ha minden igaz, akkor 

mind a 14 ablakban folyni fog az ügyfelek kiszolgálása. A régi okmányirodai ügyeket is ott fogják 

tudni elintézni, a nyugdíjjal kapcsolatos ügyeket, az egészségbiztosítással kapcsolatos ügyeket, és 

helyben tudják intézni. Gyakorlatilag 3-4 típusú ügy van, amit a kormányablakok intéznek. Vannak 

az ott azonnal elintézhető ügyek, mint például a személyigazolvány, lesznek olyan ügyek, amelyek 

továbbirányításra kerülnek, de ezt a hivatal fogja intézni. Illetve vannak olyan ügykörök is, ahol 

tájékoztatást tud nyújtani a hivatal arról, hogy gyakorlatilag mit kellene tennie, merre kellene 

fordulnia. Továbbá kiegészítő szolgáltatások is elérhetőek lesznek, például az ügyfélkapus 

regisztráció. Ennyi tájékoztatást szerettem volna adni. Természetesen fogunk meghívót küldeni, és 

remélhetőleg a miniszter úr fogja átadni a kormányablakot. Köszönöm, hogy meghallgattak.  

 

Farkas János polgármester: Mi köszönjük a tájékoztatást. Az újságban és természetesen a 

honlapon is meg fogjuk jelentetni a kormányablakkal kapcsolatos ügyeket. Van-e valakinek 

kérdése, véleménye ezzel kapcsolatban?  

 

Popa György képviselő: A kormányhivatalhoz tartozik-e a földhivatal? 

 

 

Dr. Lakatos-Tóth Andor Járási Hivatal vezető helyettes: Igen, oda tartozik.  
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Popa György képviselő: Korábban lehetőségünk volt arra, hogy helyben kifizessük a díjakat. Ezt 

nagyon nehezményezem, mert jelenleg kártyával tud az ügyfél fizetni, vagy a csekkel elmegy a 

postára, befizeti és újra visszamegy. Sokkal könnyebb lenne, ha helyben tudnánk készpénzzel 

fizetni. Kérem, hogy ennek járjon utána, hogy van-e rá lehetőség.  

 

Dr. Lakatos-Tóth Andor Járási Hivatal vezető helyettes: Nem hinném, hogy a kérése lehetetlen, 

másnak is megfordult már a fejében. Meg kell néznünk, hogy milyen lehetőségek vannak ezzel 

kapcsolatban, és fogom Önt tájékoztatni. Biztos nem véletlen került ez megszüntetésre, de indokolt 

az, amit Ön mond.  

 

Farkas János polgármester: Köszönjük szépen. Van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, 

javaslom, hogy térjünk rá az első napirendi pontunkra.  

 

1. Napirendi pont 

Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

Farkas János polgármester: Azt ígértem, hogy tájékoztatni fogom szóban a testületet a 

honvédelmi üggyel kapcsolatban. A kerítés tovább fog épülni. Meg fog épülni Horvátország felől, 

és szükség szerint egész Mezőhegyesig. Megkerestek bennünket, hogy tudunk –e megfelelő 

ingatlant adni a katonáknak. A volt laktanya környékén erre van lehetőség. Jelenleg a katonák más 

fontos feladatot kaptak, de jönni fognak. Apátfalva 300 katonát fog elszállásolni.  

 

Popa György képviselő: A polgármesteri tájékoztatóban olvashatjuk, hogy Kisteleken jártál a 

rendőrségen a hiányos raktárkészlet ügyében. Lezárták a nyomozást, körülbelül 1,7 millió forintos a 

veszteség. Mi az, hogy nem lehet felelőst megállapítani. Ki őrizte a kulcsokat? 

 

Farkas János polgármester: Nem volt felelős, nem volt leírva, hogy kinél vannak kulcsok, 

mindenki mutogat mindenkire. Innestől kezdve folyamatos leltárt fogunk végezni, egyetlenegy 

embernél van kulcs, tudni fogjuk, hogy ki a felelős. Az ügyészség azt mondta, hogy senkit nem fog 

megvádolni, mivel nincs kellő bizonyíték.  

 

Popa György képviselő: Szomorú. Olvashatjuk azt is a tájékoztatóban, hogy többször részt vettél a 

Többcélú Társulás ülésén, ahol szó volt az ivóvíz minőségéről. Nagyon örülök neki, hogy állami 

kézbe fog kerülni.  

 

Farkas János polgármester: A polgármesteri tájékoztatóhoz nincs több hozzáfűznivalóm. Van-e 

valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. 

A napirenddel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el.   

 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

106/2015. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester két ülés 

közötti eseményekről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadja.  

 

A határozatról értesítést kap: 

1./ Farkas János polgármester  helyben 

2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző  helyben 

3./ Irattár 
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2. Napirendi pont 

Az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló tájékoztató 

 

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk az egészségügyi ellátás helyzetéről 

szóló tájékoztató. Doktor úr és egyben képviselőtársunk egy kéréssel élt az önkormányzat felé: a 

rendelési időn belül bejelentett halálesetek ügyében a halott vizsgálati bizonyítványt ő állítja ki, de a 

rendelési időn kívülit más orvos. Ilyen esetben halott vizsgálati bizonyítványt ő nem kap, és arra 

kéri az önkormányzatot, hogy egy fénymásolatot küldjön neki. Úgy gondolom ez teljesíthető kérés, 

természetesen ennyivel segítjük a munkáját.  

 

Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő: Köszönöm. Lenne még egy javaslatom, ami különösen az 

idősek miatt fontos, ez pedig egy jelzőrendszeres szolgálat létrehozása. Sok idős egyedül él, és 

éjszaka, ha szükségük van segítségre, nem biztos, hogy ki tudják hívni maguknak akár a mentőt, 

akár az ügyeletes orvost. Úgy gondolom, hogy ez egyfajta biztonságérzetet adna nekik.  

 

Dr. Lakatos-Tóth Andor Járási Hivatal vezető helyettes: Több helyen működik ez a szociális 

ellátórendszerben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Úgy tudom, hogy állami pályázatot is 

szoktak kiírni ezek létrehozására, fenntartására.  

 

Farkas János polgármester: Alapvetően ez akkor riasztórendszerként működik. Jó ötletnek 

tartom, járjunk utána. Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 

 

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Köszönjük szépen a doktor úr és az asszisztensnő 

fáradhatatlan és áldozatos munkáját.  

 

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el. 

 

Farkas János polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadjuk el a tájékoztatót. 

 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

107/2015. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló tájékoztató 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi ellátás 

helyzetéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadja.  
 

A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a háziorvos és az asszisztens áldozatos 

munkájáért. 

 

Felelős közlésre: Farkas János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül: 

- Farkas János polgármester 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- Dr. Aboul-Hosn Hussein háziorvos és általa az asszisztens 

- Irattár 

 

3. Napirendi pont 

A védőnői szolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztató 
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Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk a védőnői szolgáltatás helyzetéről 

szóló tájékoztató. Körünkben van Németh Éva védőnő, aki válaszol a felmerülő kérdésekre. A 

tájékoztató elég részletes, láthatjuk, hogy van feladata bőven.  

 

Farkas Krisztián képviselő: A szociális bizottsági ülésen részletesen megtárgyaltuk ezt a napirendi 

pontot. A védőnő eszközfelszereltsége nagyon elavult, ezért kérjük, hogy az eszközök kerüljenek 

lecserélésre.  

 

Farkas János polgármester: A költségvetésben van-e erre elkülönítve összeg.  

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Igen, van.  

 

Farkas János polgármester: Rendben, akkor megkérem a védőnőt, hogy írja össze, milyen 

eszközökre van szüksége, és megoldjuk a problémát. Az egészségüggyel kapcsolatban szeretnék 

annyi tájékoztatást adni, hogy Dr. Kandó Edit fogorvos levelet küldött nekünk. December 31-ig 

még ellátja a feladatait, azt követően Dr. Bata Anita fogorvos fogja ellátni a munkát, folyamatban 

van a praxis kiváltása. Van-e még valakinek kérdése, javaslata? 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Annyival szeretném kiegészíteni, hogy Dr. Kandó Edittel van 

egy szerződésünk, amit a doktornő féléves határidővel felmondott, és az új doktornővel létrejövő 

szerződést várhatóan a következő testületi ülésen elbírálhatja a testület, addig is folyamatos 

tárgyalásokat folytatunk vele. 

 

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el. 

 

Farkas János polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, amennyiben nincs kérdés, 

szavazzunk. 

 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

108/2015. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A védőnői szolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztató 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgáltatás 

helyzetéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadja.  
 

A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a védőnő áldozatos munkájáért. 

 

Felelős közlésre: Farkas János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül: 

- Farkas János polgármester 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- Németh Éva védőnő 

- Irattár 

 

4. Napirendi pont 

Előterjesztések 
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4.1.) Magyarcsanád Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása 

 

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk a Magyarcsanád Község 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása tárgyában. A Csongrád Megyei 

Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály 

Törvényességi Felügyeleti Osztálya 2015. július 21. napján írásbeli szakmai segítségnyújtással élt 

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatban. Megkérem jegyző asszonyt, 

hogy ismertesse ezt a napirendi pontot.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A Törvényességi Főosztály néhány dologra felhívta a 

figyelmünket, illetve néhány dolgot, mi is észrevettünk, ami miatt szükséges az SZMSZ 

módosítását végrehajtanunk. Az előterjesztés részletesen felsorolja azokat a pontokat, ahol a 

módosításokat elvégeztük. Kiemelném ezek közül a módosító rendelet 6. §-át a jegyzői munkakör 

betöltetlenségére vonatkozóan. Erre most nem hívták fel külön a figyelmünket, de Nagylaknál 

ugyanígy szerepelt az SZMSZ-ben és ott észrevételezték. Úgy szerepel a jelenleg hatályos SZMSZ-

ben hogy helyettesítéssel történik a jegyzői munkakör betöltése, de a hivatalban nincs megfelelő 

képesítéssel rendelkező személy erre. Apátfalvával van egy régi megállapodásunk a jegyző 

helyettesítésére vonatkozóan, de azt mondták, hogy ez így nem megfelelő. A jogszabályi környezet 

nem alkalmazkodik a jelenlegi helyzethez. Egyeztettem a törvényességi referensünkkel és 

próbáltunk egy olyan megfogalmazást rögzíteni, ami a jogszabálynak megfelel. A jelenlegi törvényi 

szabályozás nem alkalmazkodik élethez, több olyan közös hivatal van, ahol nincs a jegyzőnek 

helyettese. Elmondták, hogy jelezni fogják ezt a jogalkotó felé és kérik a módosítást.  

 

(Dr. Aboul-Hosn Hussein települési képviselő távozott a képviselő-testület üléséről. A jelenlévő 

testületi tagok száma 5 fő, a testület határozatképes, 71%-os.) 

 

Farkas János polgármester: A kormányhivatal reméljük, segít ebben, ez egy fontos dolog. 

Köszönjük szépen a tájékoztatást. Van-e még valakinek kérdése? 

 

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el. 

 

Farkas János polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzunk.  

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet az alábbiak 

szerint elfogadta. 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2015. (IX. 24.)  

önkormányzati rendelete 

 

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról 

 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)  

 

4.2.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

 

(Popa György települési képviselő távozott a képviselő-testület üléséről. A jelenlévő testületi tagok 

száma 4 fő, a testület határozatképes, 57%-os.) 
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Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. A kiadott anyagot a szociális bizottság 

megtárgyalta. Van-e észrevételük? 

 

Farkas Krisztián képviselő: Részletesen megbeszéltük, mi indokolja a módosítást. A képviselő-

testületnek elfogadásra javasolta a bizottság.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nekem lenne egy módosító javaslatom. A tervezetet 

megküldtük a törvényességi referensünknek, aki az anyag kiküldését követően küldte meg 

észrevételeit. A módosító rendelet 5. §-ában a záró rendelekezés kerülne módosításra úgy, hogy az 

első bekezdés így szólna: Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A második 

bekezdés pedig, hogy hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/2015. (IV. 30.) számú 

rendelet.  

 

Farkas János polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Van-e még valakinek kérdése? 

 

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el. 

 

Farkas János polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadjuk el a rendelet 

tervezetet.  

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet 

tervezetet az alábbiak szerint elfogadta. 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2015. (IX. 24.)  

önkormányzati rendelete 

 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)  

 

4.3.) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezető díjazásáról szóló 

rendelet megalkotása 

 

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk a hivatali helyiségen kívüli, valamint a 

hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint 

az anyakönyvvezető díjazásáról szóló rendelet megalkotása tárgyában.  

 

Farkas Krisztián képviselő:A szociális bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nekem lenne még néhány módosító javaslatom. A 

Kormányhivatal erre a rendeletre vonatkozóan is megküldte észrevételeit. A rendelet bevezető 

részében a második sorban írjuk, hogy anyakönyvi eljárásról szóló 2010 évi I.-es törvény 96. § a)-b) 

pontjában, itt az a) és b) pontot törölnénk belőle. Utána a 3. §-ban javasoltak egy pontosítást, hogy 

kinek kell benyújtani a kérelmet. Ezt én kiegészítettem azzal, hogy írásban kell benyújtani a 

jegyzőnek. Ugyanennek a paragrafusnak a c) pontja úgy szólna, hogy nyilatkozatot arról, hogy 

szükség esetén a tolmács jelenlétét biztosítják, gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és 

hivatali helyiségbe történő visszaszállításáról, a helyszínen az eseményhez méltó körülmények 
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biztosítottak. A 4. § (1) bekezdésében az szerepel, hogy az (5) bekezdésében foglalt kivétellel díjat 

kell fizetni, és az (5) bekezdésben is van díj megállapítva, ezért ez a rész kihúzásra kerül. A (2) 

bekezdésben annyit javítunk, hogy nem hivatali munkaidőn kívüli, hanem túli. A (3) bekezdésben 

annyi észrevételük volt, hogy milyen díjat kell akkor fizetni, ha munkaidőn túl, és hivatali 

helyiségen kívül történik az esemény. Úgy javítottam ki, hogy a hivatali helyiségen kívüli 

házasságkötésért és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért függetlenül attól, hogy az hivatali 

munkaidőben, vagy azon túl történik 30.000,-Ft-ot kell alkalmanként fizetni. Az (5) bekezdéshez 

tettek egy olyan megjegyzést, hogy nem szabályoztuk a lakás fogalmát. Szerintem ez már 

túlszabályozás lenne, a lakás fogalma mindenki előtt ismeretes, így én azt kihúztam. A (6)-os 

bekezdésben, hogy hova fizetik be ezt az összeget, azzal kell kiegészíteni. A díjat a házasságkötést 

megelőző napig a házi pénztárba történő befizetéssel kell kiegyenlíteni. Az 5 .§ b) pontjában volt, 

hogy az anyakönyvvezető segédjének bruttó 4.000,-Ft-ot fizetünk, de azt mondták, hogy ennek 

szabályozására nincs jogszabályi felhatalmazás, így ezt ki kell húzni belőle. A záró rendelkezések 

között van még módosítás. Itt szintén két bekezdésre tagoljuk ezt a részt, a szerint, hogy az első 

bekezdés úgy szólna, hogy: Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba. A második bekezdés 

pedig úgy, hogy: Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és 

az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról szóló a 10 /2011.(V.26.) önkormányzati rendelet. 

 

Farkas János polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Van-e még valakinek kérdése? 

 

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el. 

 

Farkas János polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy jegyző asszony által 

ismertetett módosításokkal fogadjuk el a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 

kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az 

anyakönyvvezető díjazásáról szóló rendelet tervezetet. Kérem szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül  

Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete  a hivatali helyiségen kívüli, valamint a 

hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról, valamint 

az anyakönyvvezető díjazásáról szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint elfogadta. 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2015. (IX. 24.)  

önkormányzati rendelete 

 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról, valamint az 

anyakönyvvezető díjazásáról  

 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)  

 

4.4.) A Közterület használatáról és a közterület használat díjáról szóló, többször módosított 

12/1998. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet 

megalkotása 

 

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk a Közterület használatáról és a 

közterület használat díjáról szóló, többször módosított 12/1998. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása tárgyában. Szeretném megkérni a jegyző 

asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet a változásokról.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A kormányhivatalnak e rendeletnél nagyon sok észrevétele 

volt. A leg lényegesebb az, hogy mi egy rendeletben szerettük volna rögzíteni a köztisztasági, 
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valamint a közterület használatáról szóló rendelkezéseket. Az ő álláspontjuk az, hogy ezt két külön 

rendeletben tegyük meg, ezért ügy döntöttünk, hogy a köztisztasági rendeletet majd a következő 

ülésre fogjuk előkészíteni. A rendelet tervezet továbbá nem tartalmazza a szankciókat. Az 

Alkotmánybíróságnak van egy korábbi határozata, amivel a tiltott közösségellenes magatartásról 

szóló rendelet megalkotásának lehetőségét megsemmisítette, viszont a helyi önkormányzatokról 

szóló törvényben van szabályozva a közösségi együttélésre vonatkozóan a szabályok megalkotására 

szóló felhatalmazás. Ezt így együtt fogjuk kezelni majd. Ez a rendelet tehát nem tartalmaz 

szankciót, hanem majd amikor a köztisztasági rendeletet elfogadja a testület, az abban leírt 

szankciók alkalmazhatóak majd erre a rendeletre is.  

 

Farkas János polgármester: Amit nem látok a rendeletben az a közterületen árulható termékek 

köre.  

 

Popovics  Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ezt kormányrendelet írja elő, és annyit ír az árulható 

termékekről, amit bizottsági ülésen már beszéltünk. Ezért mi ezt nem bírálhatjuk felül.  

 

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: A rendelet szabályozza azt, hogy a mezőgazdasági gépeket 

nem tárolhatják az utcán? 

 

Farkas János polgármester: Igen, tartalmazza, ezért kell a faluban körbemenni és felszólítani 

azokat a lakosokat, akik ennek ellenére kinn tárolják gépeiket.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Hogy kerüljön ez kiegészítésre? 

 

Farkas János polgármester: A 3. § (4) bekezdés e) pontjában folytatólagosan, vesszővel 

elválasztva, hogy gépjárművek, mezőgazdasági eszközök. Javaslom, hogy kerüljön bele az újságba. 

Van-e még valakinek kérdése? 

 

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el. 

 

Farkas János polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadjuk el a rendelet 

tervezetet.  

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete a közterület használatáról és a közterület 

használat díjáról szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint elfogadta. 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2015. (IX. 24.)  

önkormányzati rendelete 

 

a közterület használatáról és a közterület használat díjáról 

 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)  

 

4.5.) A köztisztviselőkkel szembeni hivatásetikai alapelvek részletes tartalmának, valamint az 

etikai eljárás szabályainak elfogadása 

 

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk a köztisztviselőkkel szembeni 

hivatásetikai alapelvek részletes tartalmának, valamint az etikai eljárás szabályainak elfogadása 

tárgyában. Kérem a jegyző asszonyt, hogy ismertesse ezt az előterjesztést.  
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Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Jogszabály írja elő, hogy a közös hivatalnak etikai kódexszel 

kell rendelkezni, ezt mindkét testületnek el kell fogadni. Hatálybalépésének időpontja 2015. október 

1. 

 

Farkas János polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Van-e még valakinek kérdése? 

 

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el. 

 

Farkas János polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzunk. 

 

A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

109/2015. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A köztisztviselőkkel szembeni hivatásetikai alapelvek részletes tartalmának, valamint 

az etikai eljárás szabályainak elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi Közös 

Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexéről szóló előterjesztést megtárgyalta, az Etikai 

Kódexet a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Felelős:  Farkas János polgármester  

  Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesítést kap:  

 jegyző, 

 irattár 

 

4.6.) Az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló rendelet 

megalkotása 

 

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk az ingatlanok házszámozásáról és a 

közterületek elnevezéséről szóló rendelet megalkotása tárgyában. Magyarcsanád nem rendelkezik 

jelenleg hatályos rendelettel a közterületek elnevezésére és a házszámozás szabályaira vonatkozóan. 

2015. január 1-jével hatályba lépett a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. 

(XII. 23.) Kormányrendelet, amely részletesen szabályozza azt, hogy hogyan kell egy ingatlan 

házszámát megállapítani (címképzés), továbbá rendelkezik arról is, milyen központi 

nyilvántartásban (központi címregiszter) kell az adatokat rögzíteni.  

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A Templom téren található két templomnak nincs 

számozása, ezért szükséges őket számmal ellátni.  

 

Farkas János polgármester: Ha a tér a templomokról van elnevezve, akkor kapjon már Templom 

téri számot, ez így lenne logikus.  

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ez kivitelezhetetlen, mert akkor a jogszabályban 

meghatározott ingatlanok jelölésére vonatkozó szabályokat nem tartjuk be.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Hol kezdődik az egyes? 
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Farkas János polgármester: Itt nálunk. 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Persze, önkormányzat egy, templom kettő, iskola három. 

 

Kővári Róbert képviselő: Plébánia nem? 

 

Farkas János polgármester: Az egyben van a templommal. 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A templomnak nincs külön házszáma, ez a baj. 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nem, most adunk akkor. Újra kell számozzuk az egészet, 

nem? 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Nem kell, per A-val lehet, a többi nem változik, csak 

a két templomnak nincs címe. 

 

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Akkor a katolikus lesz a 3 per... 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Nem. 2/A például. 

 

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Csak akkor visszafele jön az A, nem hátrafelé. 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Olyat is lehet csinálni, hogy a templom a 2/A, a 

parókia 2/B. 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Lehet, de 2-esnek akkor is lennie kell. 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A házszám megállapítása 1-től folyamatosan, 

óramutató járásával megegyező, akkor 2/A, 2/B. 

 

Farkas János polgármester: De ez nem azt jelenti, hogy akkor nem lehet csiga benne, mert 

megegyezik. 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Igen, de nem összefüggő. 

 

Farkas János polgármester: Most azt akarod, hogy Fő utca legyen? Nem jobb, hogy Szerb 

Ortodox Templom, Templom tér 8? 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Logikusnak logikus egyébként, ha már Templom tér, akkor a 

templomoknak Templom téren van száma.  

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A templomokra a 7. § (7) vonatkozik. Ahova az 

ingatlan bejárata esik. 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Itt az utcákról van szó. Ez speciális helyzet, téren van. 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A háta mögötti az sor lenne. 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: De ha nem bántjuk, így marad a Templom tér, ahogy van, 

akkor különösen Templom téren van, mert körbemegy a tér. Körülöleli a két templomot. Ez van a 

tér közepén. A Fő utca hol kezd számozódni? Apátfalva felől, itt a térnél megszakad, és folytatódik 

utána? 
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Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Nem szakad meg, miért szakadna meg? 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A templomoknál megszakad. 

 

Kővári Róbert képviselő: Kérlek, Krisztián nézz utána a törvényes dolgoknak, hogy lehet-e a 

templomok érvényes címe Templom tér.  

 

Farkas János polgármester: Van-e még valakinek kérdése? 

 

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el. 

 

Farkas János polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy ez után a kitérő után, 

amelyről majd külön hatósági határozat születik fogadjuk el a rendelet tervezetet.  

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete az ingatlanok házszámozásáról és a 

közterületek elnevezéséről szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint elfogadta. 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2015. (IX. 24.)  

önkormányzati rendelete 

 

az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről 

 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)  

 

4.7.) A 2016. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás 

 

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk a 2016. évi Bursa Hungarica 

Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás tárgyában. Minden évben ezt megtettük, nagyon nagy 

segítség a tanulóknak. Van-e még valakinek kérdése? 

 

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el. 

 

Farkas János polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzunk. 

 

A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

110/2015. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A 2016. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni 

kíván, a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a 

felsőoktatásban tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi 

fordulójához. 
 

A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának Általános Szerződési 

Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat kiírása, 



15 

 

elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 

Feltételekben (ÁSZF) foglaltaknak megfelelően jár el. Ennek megfelelően 

vállalja, hogy az ott meghatározott tartalommal 2015. október 3. napjáig kiírja a 

2016. 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 2016. 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: 2015. október 01. 

                     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 

 

4.8.) Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotása 

 

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk az üzletek éjszakai nyitvatartási 

rendjéről szóló rendelet megalkotása tárgyában. A bizottsági ülésen volt egy észrevételem: a 2. § (2) 

bekezdésének a) pontja kerüljön törlésre.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Igen, ez törlésre kerül. A felsorolásban módosításra került 

továbbá az e) pont valamint kiegészítésre került egy f) ponttal az alábbiak szerint:  

e) az Önkormányzatra és az Önkormányzat szerveire, 

f) a Nemzetiségi Önkormányzatok és a község bejegyzett társadalmi szervezetei által évente 

legfeljebb 3 alkalommal megtartott rendezvények helyszíneire. Az (1) bekezdés kiegészülne azzal, 

hogy „beleértve a zártkörű rendezvényeket is”. 

Módosítás történt még a 4. § (1) bekezdésében. E szerint csak péntekre és szombatra 

engedélyezhető eltérő nyitva tartás. Az 5.§-ban  szintén van módosítás. E szerint akkor 

engedélyezhető eltérő nyitva tartás, ha nem 2 hónapon belül, hanem 6 hónapon belül panaszt nem 

tesznek a tevékenységgel kapcsolatban. A 6. § a) pontjában a többszöri szó helyébe az ismétlődő 

szó kerül, illetve a b) pontjában a legalább kétharmada kifejezés helyett a több mint fele szó kerül. 

Problémát jelentett bizottsági ülésen az f) pontban, hogy mi minősül szomszédnak. Erre 

vonatkozóan kellene egy álláspontra jutnia a testületnek.  

 

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: A szomszéd szó valóban nem megfelelő, mert gyakorlatilag 

van olyan vendéglátó egység, amelyiknek nincs is szomszédja, de a zaj a környéken lakókat nagyon 

zavarja. 

  

Farkas János polgármester: Bejárattól számított 100 méteres körzet?  
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Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Rendben, akkor úgy szól ez az f) pont, hogy szomszédnak 

minősülnek az érintett ingatlan 100 m-es körzetében életvitelszerűen lakó ingatlanok 

tulajdonosai/használói. 

 

Farkas János polgármester: Rendben. Van-e még valakinek kérdése? 

 

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el. 

 

Farkas János polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadjuk el a rendelet 

tervezetet.  

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül  

Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 

szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint elfogadta. 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2015. (IX. 24.)  

önkormányzati rendelete 

 

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 

 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)  

 

Szóbeli előterjesztés 

 

Farkas János polgármester: Van még egy előterjesztés, amiről a testületnek határozatot kellene 

hozni. 2015. június 25-ei ülésünkön hoztunk egy határozatot, ami szerint a Makói Többcélú 

Kistérségi Társulás kezdeményezésére a társulás tagjai egy csontsűrűség és érszűkület mérésére 

alkalmas eszközt vásárolnának. A társulás 2015. július 6. napján tartott ülésén megszavazta, hogy az 

eszköz vásárlásához szükséges 3 millió 447 ezer 660 forintot biztosítja, ezért szükséges visszavonni 

a korábbi határozatunkat. Van-e még valakinek kérdése? 

 

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el. 

 

Farkas János polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzunk. 

 

A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

111/2015. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A 85/2015. (VI.25.) számú határozat visszavonása 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 85/2015. (VI. 25.) számú 

határozatát visszavonja.  

 

Felelős: Farkas János polgármester  

Határidő: azonnal, értelem szerint 

 

A határozatról értesítést kap: 

 1./ Farkas János polgármester 

 2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

 3./ Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető 
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 4./ Irattár 

 

5. Napirendi pont 

Egyebek 

 

Farkas János polgármester: Testületi ülés zárásaként szeretném elmondani, hogy a falunapon 

megvendégelt szőkefalviak nagyon jól éreztétek magukat, és az alábbi levelet küldték nekünk:  

 

 
 

Farkas János polgármester: Örülök neki, hogy jól érezték magukat, hamarosan mi is 

meglátogatjuk őket. Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között. Mivel nem, a 

képviselő-testület nyílt ülését 17 óra 00 perckor bezárom.  

 

k.m.f.t. 

 

 

          Farkas János                 Nyergesné Kovács Erzsébet 

          polgármester         jegyző 

 


