Iktatószám: 1680/2/2016
Magyarcsanád Község Önkormányzat Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága
2016. március 29-án 15.30 órakor megtartott soros nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
6/2016. (III.29.) TÜB.

Napirend elfogadása

7/2016.(III.29.) TÜB.

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

8/2016. (III.29.) TÜB.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Makói és
Szegedi
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság
beszámolója

9/2016. (III.29.) TÜB.

Magyarcsanád
egységdíja

10/2016.( III.29.) TÜB.

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata hatályon kívül
helyezése és új szabályzat elfogadása
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település

2016.

évi

vízterhelési

JEGYZŐKÖNYV
Készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Település fejlesztési és Üzemeltetési
Bizottságának 2016. március 29-án 15:30 órakor megtartott soros nyílt üléséről.
Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme
Jelen vannak:
1) Kővári Róbert
2) Farkas Krisztián
3) Árgyelán Diána

elnök
bizottsági tag
elnökhelyettes

Tanácskozási joggal jelen vannak:
1) Nyergesné Kovács Erzsébet
2) Farkas János

jegyző
polgármester

Kővári Róbert elnök:Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen
a bizottsági tagok közül 3 fő jelen van, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitom.
Ismertetem a meghívóban szereplő napi rendi pontokat.

1.) A

Csongrád
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Szegedi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének beszámolója [1.1 Előterjesztés]
Előadó: Kővári Róbert elnök
2.) Magyarcsanád település 2016. évi vízterhelési egysségdíja[ 4.2. Előterjesztés]
Előadó: Kővári Róbert elnök
3.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása [4.3.
Előterjesztés]
Előadó: Kővári Róbert elnök
4.) Egyebek
Kővári Róbert elnök: Megkérdezem, hogy van-e más napi rendi pont javaslat. Nincs.
Javaslom, hogy, aki a napi rendi pontokkal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen- egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
6/2016. (III.29.) TÜB.határozata
Tárgy:Napirend elfogadása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottsága a 2016. március 29. napján megtartott soros, nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.
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1.)

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének beszámolója [1.1 Előterjesztés]
Előadó: Kővári Róbert elnök
2.) Magyarcsanád település 2016. évi vízterhelési egységdíja [4.2.
Előterjesztés]
Előadó: Kővári Róbert elnök
3) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása [4.3.
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 elnök:Igen, elfogadom.
Kővári Róbert elnök: Kérem, hozzunk erről határozatot.
A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen- egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
7/2016. (III.29.) TÜB határozata
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottsága a 2016. március 29. napján megtartott soros, nyílt ülése
jegyzőkönyv hitelesítőjét Farkas Krisztián bizottsági tagot megválasztotta.
I. Napirendi pont
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének beszámolója
Kővári Róbert elnök:A tűzoltóság minden évben beszámol a tavalyi munkájáról. Elég
hosszú anyagot küldtek most. Magyarcsanádon volt hat darab műszaki mentés és öt darab
tűzeset. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Nincs. Akkor kérem, aki egyetért a
beszámolóval és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek szavazzon.
A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen- egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
8/2016. (III.29.) TÜB határozata
Tárgy:A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Makói és Szegedi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója
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HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottsága a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Makói
és
Szegedi
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság beszámolóját megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja
a Képviselő-testületnek.
II. Napirendi pont
Magyarcsanád település 2016. évi vízterhelési egységdíja
Kővári Róbert elnök:Második napirendi pontunk a 2016. évi vízterhelési egységdíjról szól.
Jogszabály írja elő, hogy a közcsatornát működtető szolgáltató a terhelés arányában áthárítja
lakosságra a vízterhelő anyag után fizetendő díjat. Az Alföldvíz Zrt. megküldte a 2016. június
1-től alkalmazandó vízterhelési egységdíjakat, melyet az előterjesztésben foglalt táblázat
tartalmaz.
A talajterhelési díjjal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a D+D üzlet, kapott levelet az
önkormányzattól a talajterhelési díjjal kapcsolatban. Pedig ott időben rá lett kötve a
rendszerre. Kérdés, hogy ilyenkor mi a teendő?
Farkas János polgármester: Ez saját épületünk. Az Alföldvíz listája sok helyen hibádzik.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Folynak további egyeztetések. Van több olyan lakos,
aki át sem veszi a leveleket. Próbálunk megoldást találni, többek között jegyzőkönyvet
veszünk fel azokkal a lakosokkal, akiknek problémáik vannak. Utána helyszíni szemlét
fogunk tartani és elképzelhető ennek eredményeként majdmegállapítjuk , hogy nem kell
fizetniük egyes lakosoknak. Ehhez természetesen a lakosság együttműködésére is szükség
van.
Farkas Krisztián bizottsági tag: Azt is mondták, hogy akinek van kára az jelezze. Én
szóltam is, hogy előttem a belvízelvezető csatorna támfalát eltörték.
Kővári Róbert elnök:Van-e még valakinek hozzászólása? Ha nincs, akkor kérem
szavazzunk.
A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen- egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
9/2016. (III.29.) TÜB határozata
Tárgy:Magyarcsanád település 2016. évi vízterhelési egységdíja
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottsága Magyarcsanád település 2016. évi vízterhelési egységdíjáról szóló
előterjesztés megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
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III. Napirendi pont
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása
Kővári Róbert elnök: A harmadik napirendről a 4.3.-as előterjesztésben olvashattunk. A
Hivatal szervezeti ábrája módosul, de mivel több alkalommal módosítottuk már a
szabályzatot, ezért hatályon kívül helyezzük és helyette új szabályzatot fogad el a testület.
Kíván-e valaki szólni az előterjesztéshez? Nem. Kérem, aki elfogadja az nyújtsa fel a kezét.
A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen- egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
10/2016. (III.29.) TÜB határozata
Tárgy:Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti
Szabályzata hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása

és

Működési

HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottsága a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása
tárgyában készített előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
IV. Napirendi pont
Egyebek
Farkas Krisztián bizottsági tag: Azt szeretném kérdezni, hogy a járdák felújítása mikor
kezdődik el?
Farkas János polgármester:Most egy fővel kevesebb kőművesünk lett a közmunkások
között, de meg lesz oldva ez is.
Kővári Róbert elnök: A sportszigettel kapcsolatban is lenne mit kijavítani, valamint az
orvosi rendelőt mikor kezdik el építeni?
Farkas János polgármester:Holnap jön az alvállalkozó és tárgyalunk a művelődési ház
építési munkáinak megkezdéséről. Az orvosi rendelő két forrásból lesz felépítve, ezért az a
következő lépés lesz.
Kővári Róbert elnök: De most úgy néz ki, hogy ide oda kapkodunk, a múlt hónapban arról
volt szó, hogy a rendelő építése lesz az első. A lakosok kérdezik, hogy mi lesz, én meg nem
tudom mit válaszoljak nekik.
Farkas János polgármester: Mi is csak azt tudjuk mondani a lakosoknak, amit nekünk
mondanak a pályázatírók. És a pályázat írók folyton változtatnak az álláspontjukon.
Kővári Róbert elnök: Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni az egyebek között.
Az egyebek napirendi pontban hozzászólás nem hangzott el.
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Kővári Róbert elnök: Megállapítom, hogy a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a
mai napirendeket megtárgyalta. A bizottság nyílt ülését 16 óra 15 perckor bezárom.

k.m.f.t.
Kővári Róbert
elnök

Farkas Krisztián
jegyzőkönyv-hitelesítő
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