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Magyarcsanádi Község Önkormányzat Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának  

 2015. június 25. napján 13.00 órakor megtartott soros nyílt ülésének  
 

 

 

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 
 

 

 

 

Határozatok :  
 

 

 

25/2015. (VI. 25.) TÜB. Napirend elfogadása 

 

26/2015. (VI. 25.) TÜB. Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása 

  

27/2015. (VI. 25.) TÜB.  A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató 

 

28/2015. (VI. 25.) TÜB.  Református Egyházközség tevékenységéről szóló tájékoztató 

 

29/2015. (VI. 25.) TÜB.  Román Ortodox Egyház tevékenységéről szóló tájékoztató 
 

30/2015. (VI. 25.) TÜB.  Baptista Gyülekezet tevékenységéről szóló tájékoztató 
 

31/2015. (VI. 25.) TÜB.  Katolikus Egyház tevékenységéről szóló tájékoztató 

 

32/2015. (VI. 25.) TÜB.  A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet 

módosítása 
 

33/2015. (VI. 25.) TÜB.  Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási 

szerződés módosítása 
 

 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 

2015. június 25-én 13:00 órakor megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme  

 

Jelen vannak: 

1.) Kővári Róbert elnök 

2.) Farkas Krisztián bizottsági tag 

 

Igazoltan távol:  

1.) Árgyelán Diána Elnökhelyettes 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

1.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

2.) Popovics Krisztián  pénzügyi előadó  

 

Kővári Róbert elnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen a 

három bizottsági tag közül 2 fő jelen van, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitom. 

Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat.   

 

1.) A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató [2-es előterjesztés] 

Előadó: Kővári Róbert elnök 

2.) A településen működő egyházak tevékenységéről szóló tájékoztató [3-as 

előterjesztés] 

Előadó: Kővári Róbert elnök 

3.) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása [4.4-es 

előterjesztés] 

Előadó: Kővári Róbert elnök 

4.) Egyebek 

 

Kővári Róbert elnök: Megkérdezem, hogy van-e más napirendi javaslat. Nincs. Javaslom, hogy, 

aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

25/2015. (VI. 25.) TÜB határozata 

Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottsága a 2015. június 25. napján megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét az 

alábbiak szerint fogadta el:  

 

1.) A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató [2-es előterjesztés] 

Előadó: Kővári Róbert elnök 

2.) A településen működő egyházak tevékenységéről szóló tájékoztató [3-as 

előterjesztés] 

Előadó: Kővári Róbert elnök 



3.) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása [4.4-es 

előterjesztés] 

Előadó: Kővári Róbert elnök 

4.) Egyebek 

 

Kővári Róbert elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Farkas Krisztián bizottsági tagot. 

Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e? 

 

Farkas Krisztián bizottsági tag: Igen, elfogadom.  

 

Kővári Róbert elnök: Kérem, hozzunk erről határozatot.  

 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

26/2015. (VI.25.) TÜB határozata  

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottsága a 2015. június 25. napján tartandó soros, nyílt ülése jegyzőkönyv 

hitelesítőjét Farkas Krisztián bizottsági tagot megválasztotta. 

 

I. napirendi pont  

A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató 

 

Kővári Róbert elnök: Első napirendi pontunk a közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló 

tájékoztató. Mindenki megkapta az anyagot, áttanulmányozta. A 2014 évi tájékoztatóból kiderül, 

hogy az Apátfalvi Rendőrörs folyamatos kapcsolatot tart a Magyarcsanádi Gyermekjóléti 

Szolgáltatóval. A mellékelt táblázatban nem értem a számszaki összefüggéseket, testületi ülésen ezt 

meg fogom kérdezni.  

Van-e valakinek kiegészítése, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban? 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el.  

 

Kővári Róbert elnök: Kérem, aki egyetért a tájékoztatóval, kézfeltartással szavazzon. 

 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

27/2015. (VI.25.) TÜB határozata  

Tárgy: A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottsága a közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató tárgyában készült 

előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

II. napirendi pont  

A településen működő egyházak tevékenységéről szóló tájékoztató 



 
Kővári Róbert elnök: Következő napirendi pontunk a településen működő egyházak 

tevékenységéről szóló tájékoztató. Az előző testületi ülésen volt erről szó. Az egyházak megküldték 

a tájékoztatójukat, kivéve a szerb egyházat.  

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Telefonon történt egyeztetés velük. Mivel nem vezet 

az egyházközség napló főkönyvet, ez azt jelenti, hogy nem adóalany, tehát mentes tevékenység az 

egész, így nincs kötelezettsége az APEH felé. A problémát az jelenti, hogy a településen ugyan 

létezik a szerb egyházközösség, de egyre kevesebb tag van.  

 

Kővári Róbert elnök: A többi egyház tájékoztatójával kapcsolatban van-e valakinek kiegészítése? 

 

Farkas Krisztián bizottsági tag: A tájékoztatóból megkaptam a választ, gyakorlatilag temetés 

esetén minden egyes tevékenységért fizetni kell.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el.  

 

Kővári Róbert elnök: Egyenként teszem fel szavazásra az egyházak által beküldött tájékoztatót. 

Elsőként kétem, hogy aki egyetért a református egyházközség tevékenységéről szóló tájékoztatóval, 

kézfeltartással szavazzon.  

 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

28/2015. (VI.25.) TÜB határozata  

Tárgy: Református Egyházközség tevékenységéről szóló tájékoztató 

 

H  A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és 

Üzemeltetési Bizottsága a Székkutasi Református Egyházközség tájékoztatóját 

megtárgyalta, és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

Kővári Róbert elnök: Kérem a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a Román Ortodox Egyház 

tevékenységéről szóló tájékoztatóval, kézfeltartással szavazzon.  

 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

29/2015. (VI.25.) TÜB határozata  

Tárgy: Román Ortodox Egyház tevékenységéről szóló tájékoztató 

 

H  A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és 

Üzemeltetési Bizottsága a Román Ortodox Egyház tevékenységéről szóló 

tájékoztatóját megtárgyalta, és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

Kővári Róbert elnök: Kérem a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a Baptista Gyülekezet 

tevékenységéről szóló tájékoztatóval, kézfeltartással szavazzon.  

 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – 



szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

30/2015. (VI.25.) TÜB határozata  

Tárgy: Baptista Gyülekezet tevékenységéről szóló tájékoztató 

 

H  A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és 

Üzemeltetési Bizottsága a Baptista Gyülekezet tevékenységéről szóló tájékoztatóját 

megtárgyalta, és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

Kővári Róbert elnök: Kérem a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a Katolikus Egyház 

tevékenységéről szóló tájékoztatóval, kézfeltartással szavazzon.  

 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

31/2015. (VI.25.) TÜB határozata  

Tárgy: Katolikus Egyház tevékenységéről szóló tájékoztató 

 

H  A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és 

Üzemeltetési Bizottsága a Katolikus Egyház tevékenységéről szóló tájékoztatóját 

megtárgyalta, és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

III. napirendi pont 

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása 

 

Kővári Róbert elnök: Következő napirendi pontunk a helyi hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. Korábban problémát jelentett, hogy hiába gyűjtöttük a 

szelektív hulladékot, azt amikor elvitték, mindig ugyanabba a hulladékgyűjtő kocsiba öntötték, 

ahová a kommunális hulladékot. Ha minden igaz, ebben történik változás, illetve a 

közszolgáltatónak biztosítani kell az ingatlan használat javára két különböző űrmértékű edényt. Egy 

fős háztartás esetén 60 literes, több fős háztartás esetén 80 literes a mérőedény. Kérem a jegyző 

asszonyt egészítse ki szóban az előterjesztést. 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Köszönöm a szót. Egyeztettem a szolgáltató jogászával, aki 

elmondta, hogy arra az álláspontra jutottak a szolgáltatók egymás között, illetve a minisztériummal 

is a gyűjtőedényzetek biztosításával kapcsolatban, hogy ahol eddig a lakosság biztosította saját 

magának a kukát, ott továbbra is így marad, ahol az önkormányzat, ott az önkormányzat, illetve 

ahol a szolgáltató, ott a szolgáltató, de ez sehol nincs szabályozva. A képviselő-testületnek most 

már nincs díj megállapítási jogköre, ezt miniszteri rendelet határozza meg, viszont ez a rendelet 

még nem készült el. A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban elmondták, hogy azt szeretnék, ha 

a lakosság egyelőre zsákban gyűjtené a hulladékot, mivel egyelőre nem tudni, hogy milyen 

mennyiség várható. Nem kérik külön-külön fajtánként gyűjteni a papírt, műanyagot, stb. Egy 

zsákban gyakorlatilag gyűjthető minden. A rendelet 12. § 6 bekezdéséhez lenne egy módosító 

javaslatom, ami így szól: a tulajdonos személyében vagy használati viszonyaiban beálló változást az 

előző tulajdonos köteles írásban bejelenteni a tényt 8 napon belül a szolgáltató felé. A mondat többi 

része törlésre kerül. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el.  



 

Kővári Róbert elnök: Köszönöm a szóbeli kiegészítést a jegyző asszonynak. Javaslom a bizottság 

tagjainak, hogy aki egyetért a rendelet-tervezettel azzal a módosítással, amit a jegyző asszony tett 

kézfeltartással szavazzon.  

 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

32/2015. (VI.25.) TÜB határozata  

Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és 

Üzemeltetési Bizottsága a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet 

módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Kiosztásra került a közszolgáltatási szerződés módosítására 

egy tervezet, ott található az egységes szerkezetű szerződés is. Erről kellene egy határozatot hoznia 

a bizottságnak. A szerződés a hatályos jogszabályoknak megfelel, illetve a szolgáltató kiegészítő 

javaslatait is tartalmazza. Egyeztettem a DAREH-nél Jusztin Balázs úrral, aki tájékoztatott, hogy  

2016. december 31. napjával a jelenlegi szolgáltatók befejezik a szilárd hulladékszállítást és ez után 

a DAREH fogja szervezni, de hogy ez milyen formában, azt még nem lehet tudni, a jogászok még 

dolgoznak rajta. A jelenlegi szolgáltatókat ők fogják megversenyeztetni vagy megpályáztatni, még 

ezt sem lehet tudni pontosan. A problémát az jelenti, hogy a szerződések, amelyeket a települési 

önkormányzatok köttettek a tavalyi évben, azok 10 évre szólnak. A kérdés, hogy ha ez más 

szervezeti formában fog működni, akkor ez a szerződés hogyan fog majd megszűnni. Megkértem 

ügyvéd urat, hogy tekintse át, és tegyen rá javaslatot, hogy mit lehet tenni. Válaszában beidézte a 

Ptk. erre vonatkozó részét. Ha nem lesz jogszabályi változás, mert arra kitér a hulladékgazdálkodási 

törvény is, hogy ha jogszabályi változás van, akkor a közszolgáltatási szerződések nyilvánvalóan 

megszűnnek, akkor marad a szerződés bírósági megszüntetése.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el.  

 

Kővári Róbert elnök: Javaslom a bizottság tagjainak, hogy aki egyetért az előterjesztéssel, 

kézfeltartással szavazzon.  

 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

33/2015. (VI.25.) TÜB határozata  

Tárgy: Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződés módosítása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és 

Üzemeltetési Bizottsága Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási 

szerződés módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

 



IV. Napirendi pont 

Egyebek 

 

Kővári Róbert elnök: Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni egyebek között.  

 

Az egyebek napirendi pontban hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kővári Róbert elnök: Megállapítom, hogy a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a mai 

napirendeket megtárgyalta. A bizottság nyílt ülését bezárom, zárt ülésen folytatja tovább a bizottság 

a munkáját.  

 

k.m.f.t. 

       Kővári Róbert  Farkas Krisztián  

           elnök  jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 


