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Iktatószám: 371/24/2016 

 

 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. szeptember 11. napján délután 15.00 órakor tartott 

rendkívüli, nyílt ülésének 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 

 

Határozatok: 

 

129/2016. (IX. 07.) A képviselő-testület napirendjének elfogadása 

 

130/2016. (IX. 07.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

költségvetési támogatása 

 

131/2016. (IX. 07.) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése 

 

132/2016. (IX. 07.) Tulajdonosi és kezelői nyilatkozat megadása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendeletek: 

 

Szám név jele 

21/2016. (IX. 08.) 

Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-

testületének 21/2016. (IX. 08.) önkormányzati 

rendelete a szociális célú tüzelőanyag 

támogatásáról 

E 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 

szeptember 7. napján 15.10 órakor megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme 

 

Jelen vannak: 
Farkas János    polgármester 

Tóth-Pál Lászlóné   alpolgármester 

Kővári Róbert    képviselő 

Popa György     képviselő 

Árgyelán Diána   képviselő 

Dr. Aboul-Hosn Hussein  képviselő 

Farkas Krisztián   képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 
Nyergesné Kovács Erzsébet   jegyző 

Popovics Krisztián   pénzügyi csoportvezető 

Budai László    CSMKH főosztályvezető  

 

 

Farkas János polgármester: Köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket. 

Megállapítom, hogy a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Külön tisztelettel köszöntöm Budai 

Lászlót, a Csongrád Megyei Kormányhivatal főosztályvezetőjét, az ülés határozatképes, azt 

megnyitom. Javaslatot teszek a napirendi pontokra az alábbiak szerint:  

 

 

1.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatása 

Előadó: Farkas János polgármester 

2.) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatás igénylése 

Előadó: Farkas János polgármester 

3.) Tulajdonosi és kezelői nyilatkozat megadása 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

Megkérdezem van-e más javaslat? 

 

Popa György képviselő: Egyebek napirendi pont keretein belül szeretnék megemlíteni 

néhány dolgot, ezért kérem, hogy vegyük fel azt a napirendi pontok közé.  

 

Farkas János polgármester: Rendben, aki elfogadja a napirendet ezzel a kiegészítéssel, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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129/2016. (IX. 07.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 

07. napján 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadta el: 

 

 

1.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

költségvetési támogatása 

Előadó: Farkas János polgármester 

2.) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése 

Előadó: Farkas János polgármester 

3.) Tulajdonosi és kezelői nyilatkozat megadása 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.)  Egyebek 

 

1. Napirendi pont 

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása 

 

Farkas János polgármester: Az első napirendi pontunk a települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása tárgyában. A pályázatot szeptember 30-ig 

kell benyújtani. Fel vannak sorolva azok a tételek, illetve a teljes összeg, amire szeretnénk 

benyújtani. Ez összesen 3.023.726,-Ft, amit reményeink szerint meg is fogunk kapni. Ez 

olyan helyi iparűzési adó túlfizetés miatt keletkezett, melyet már korábban befizettek, viszont 

a tevékenységük megszűnt itt a településen, így jogosan igénylik ezt a pénzösszeget vissza, 

viszont ez nekünk nem áll rendelkezésünkre. A pályázat elbírálása folyamatos.  

 

Popa György képviselő: Mulasztás volt ennek az összegnek a betervezése?  

 

Farkas János polgármester: Nem, azt senki nem tudhatta, hogy meddig tart az autópálya 

építése. Ez a cég ennyivel több összeget fizetett be, jogosultak erre. Kérem a testületet, ha 

nincs más javaslat, fogadjuk el a pályázat beadását. 

 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

130/2016. (IX. 07.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati támogatására 3.023.726 Ft összegben a 
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Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 

C. törvény 3. melléket III. 1. pont szerinti előirányzata terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Farkas János polgármester 

Popovics Krisztián pü. csoportvezető 

 Határozatról értesítést kap: 

- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága  

- Farkas János polgármester 

- Popovics Krisztián pü. csoportvezető 

 

2. Napirendi pont 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatás igénylése 

 

Farkas János polgármester: A második napirendi pontunk a települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése. Minden 

évben lehetőség nyílik pályázat benyújtására a Belügyminisztériumhoz. Idén úgy döntöttünk, 

hogy nem tűzifára, hanem barna szénre fogunk pályázni. Ezeket 25 kg-os zsákokban fogják 

nekünk leszállítani, könnyebb a kiosztása, a tárolása. Küldeni fognak nekünk egy tájékoztatót, 

hogy milyen kandallókban ajánlott ezzel fűteni. Maximum 942 mázsára lehet pályázni, majd 

látjuk, hogy mennyit nyerünk. A határozat elfogadását követően az előterjesztés mellékletét 

képezi a rendelet tervezet is, melyet kérem, hogy fogadjon el a képviselő-testület. Van-e 

valakinek kiegészítése:  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nekem annyi kiegészítésem lenne, hogy a rendelet 

tervezetben kiegészítésre szorul az, hogy a támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 

mennyi lehet, illetve, hogy a kérelmeket milyen időtartamban kell benyújtani. Azt még ugye 

nem lehet tudni, hogy mennyi barna kőszenet fog nyerni az önkormányzat.  

 

Farkas János polgármester: Úgy tudom, hogy a pályázat alapján egy háztartásra maximum 

6q adható.  

 

Kővári Róbert képviselő: Tavaly 279 jogosult kérelmező volt, lehet, hogy többen lesznek az 

idén, és kevesebbre is lehet pályázni.  

 

Farkas János polgármester: Határozzuk meg legfeljebb 5 q-ában, ez lehet ennél kevesebb 

is, majd látjuk, hogy mennyit nyerünk.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az igénylés feltételinél, a rendelet-tervezet 4. § (1) 

bekezdésében javaslom, hogy a szociális bizottság által meghatározott, külön felhívásban 

közzétett időpontig lehessen a kérelmeket benyújtani. Nem tudunk most pontos időtartamot 

meghatározni.  

 

Farkas János polgármester: Rendben. Kérem a képviselő-testületet, hogy először 

szavazzunk a pályázat benyújtásáról.  

 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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131/2016. (IX. 07.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatás igénylése 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 

2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény I. 

melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatása alapján benyújtja pályázatát az Önkormányzat által 

igényelhető 942 q szociális célú barnakőszénhez kapcsolódó 

támogatásra.  

Magyarcsanád Községi Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú 

szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.  

 

A Képviselő-testület a szállítási költségek fedezetét 2016. évi 

költségvetésében a dologi kiadások, szolgáltatások kiadási előirányzat 

terhére biztosítja. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Határozatról étesítést kap: 

- Magyar Államkincstár Csm-i Igazgatósága 

- Farkas János polgármester 

- Popovics Krisztián pü csoportvezető  

 

 

Farkas János polgármester: Kérem a testületet, ha nincs más hozzászólás, fogadjuk el a 

rendeletet az elhangzott módosításokkal, kiegészítésekkel. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló rendelet tervezetet az 

alábbiak szerint elfogadta. 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testületének 

21/2016. (IX. 08.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tüzelőanyag támogatásáról 

 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)  
 

3. Napirendi pont 

Tulajdonosi és kezelői nyilatkozat megadása 

 

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk a tulajdonosi és kezelői 

nyilatkozat megadása tárgyában. A szolgáltató cég az idén szeretné ezt a feladatot elvégezni, 

nekünk tulajdonképpen nincs semmi teendőnk, csak ezt a hozzájárulást megadni.  
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Kérem a testületet, ha nincs más hozzászólás, fogadjuk el az előterjesztést.  

 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

132/2016. (IX.07.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Tulajdonosi és kezelői nyilatkozat megadása 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete-a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 107. § biztosított jogkörében eljárva SZ & GY Kft. (6750 Algyő, 

Bartók B. u. 53.) kérelmére a Magyarcsanád Községi Önkormányzat 

tulajdonában lévő 171. helyrajzi számú és a 191. hrsz.-ú területen 

átvezetett 4,0 bar nyomású földgáz leágazó vezeték kiépítési 

munkálataihoz a tulajdonosi és kezelői hozzájárulását a 2017. szeptember 

7. –ig az alábbi feltételekkel megadja. 

 

A kivitelező köteles: 

- A HV-029. számú rajzon feltüntetett kialakításban 

kivitelezni a földgázvezeték elhelyezését; 

- A kivitelezési munkák során a gyalogos és jármű 

forgalom lezárásához szükséges piros- fehér sávozású 

deszka korlát és „Gázveszély” feliratú sárga jelző korlát 

kihelyezése szükséges; 

- A munkaterület megvilágítása éjszaka, illetve rossz látási 

viszonyok esetén; 

- A tulajdonosi hozzájárulás időszakának lejártát követően 

köteles az érintett szakaszt az eredeti állapotába 

visszaállítani; 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő értesítésre: azonnal 

 

A határozatról értesítést kapnak: 

1.) Farkas János polgármester 

2.) Botás Nikolett építésügyi előadó 

3.) SZ & GY Kft. 6750 Algyő, Bartók B. u. 53. 

4.) Irattár 

 

4. Napirendi pont 

Egyebek 

 

Farkas János polgármester: Egyebek napirendi pont következik. Átadom a szót Popa 

György képviselő úrnak.  

 

Popa György képviselő: A beépítetlen szántóknak minősülő területek adóztatásával 

kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy hátrányos helyzetben vannak azok, akik művelik, 
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ugyanis földalapú támogatást nem tud kapni rá, mi pedig még meg is adóztatjuk.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A jogszabály nem tesz kivételt.  

 

Popa György képviselő: Jogszabályt kell módosítani. Büntetés ezeknek az embereknek, 

hogy támogatást nem kapnak és még meg is vannak adóztatva. Ezek az emberek meg vannak 

fojtva.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Megnézzük a következő soros ülésre, hogy mit 

tehetünk.  

 

Popa György képviselő: Köszönöm. A velem szemben lévő háznak a tulajdonosa meghalt, 

azzal mi lesz? 

 

Farkas János polgármester: A Magyar Állam lett a tulajdonosa.  

 

Popa György képviselő: Tudnék rá személyt, aki igényt tart erre.  

 

Farkas János polgármester: A kolleganő meg fogja adni egy szegedi ügyvéd telefonszámát, 

aki ilyen ügyekkel foglalkozik.  

 

Popa György képviselő: Rendben, köszönöm. A másik dolog, hogy a testületi ülések 

döntései nem megfelelően vannak közzétéve. Nem mindenki olvassa a honlapot. Korábban ki 

voltak függesztve a testületi ülés időpontjai hirdetőtáblákra, vagy a hangosbemondóban be 

voltak mondva az időpontok. Kérem, hogy ez ügyben tegyük meg a szükséges intézkedéseket. 

Köszönöm.  

 

Farkas János polgármester: Rendben. Megkérdezem kíván-e még valaki szólni? Nem. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a mai napirendet megtárgyalta. A képviselő-testület 

nyílt ülését 15 óra 35 perckor bezárom. 

 

k.m.f.t. 

 

                   Farkas János       Nyergesné Kovács Erzsébet 

 polgármester          jegyző 


