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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának, valamint 

Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 2015. szeptember 21. napján 14.00 órakor 

megtartott soros, együttes nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme 

 

Jelen vannak: 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság részéről: 

Kővári Róbert    elnök 

Árgyelán Diána   elnökhelyettes 

Farkas Krisztián   bizottsági tag 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottság részéről: 

Árgyelán Diána   elnök 

Kővári Róbert    elnökhelyettes 

Popa György    bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

Nyergesné Kovács Erzsébet   jegyző 

Popovics Krisztián   pénzügyi csoportvezető 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke: Tisztelettel köszöntöm a 

megjelenteket. Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökével történt egyeztetés alapján a mai 

együttes bizottsági ülést én vezetem. Megállapítom, hogy az ülésen mindkét bizottság három-három 

fővel megjelent, a bizottságok határozatképesek, azt megnyitom. Ismertetem a meghívóban szereplő 

napirendi pontokat.   

 

1.) Magyarcsanád Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosítása [4.1-es előterjesztés] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

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

házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az 

anyakönyvvezető díjazásáról szóló rendelet megalkotása [4.3-es előterjesztés] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

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

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

és új rendelet megalkotása [4.4-es előterjesztés] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottság 

Előadó: bizottsági elnök 

4.) A köztisztviselőkkel szembeni hivatásetikai alapelvek részletes tartalmának, 

valamint az etikai eljárás szabályainak elfogadása [4.5-ös előterjesztés] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

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

megalkotása [4.6-os előterjesztés] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottság 
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Előadó: bizottsági elnök 

6.) A 2016. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás [4.7-es 

előterjesztés] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

7.) Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotása [4.8-as 

előterjesztés] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottság 

Előadó: bizottsági elnök 

8.) Egyebek 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke: Megkérdezem van-e más 

javaslat? 

 

A napirendi pontokhoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. Mivel nincs, kérem, hogy 

elsőként a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság szavazzon a napirendről. Aki azzal 

egyetért, kézfeltartással jelezze. 

 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

37/2015. (IX.21.) TÜB határozata 

Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottsága a 2015. szeptember 21. napján megtartott soros, együttes, nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:  

 

1.) Magyarcsanád Község Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosítása [4.1-es előterjesztés] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

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

történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, 

valamint az anyakönyvvezető díjazásáról szóló rendelet megalkotása 

[4.3-es előterjesztés] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

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

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

hatályon kívül helyezése  

és új rendelet megalkotása [4.4-es előterjesztés] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és 

Üzemeltetési Bizottság 

Előadó: bizottsági elnök 

4.) A köztisztviselőkkel szembeni hivatásetikai alapelvek részletes 

tartalmának, valamint az etikai eljárás szabályainak elfogadása [4.5-ös 

előterjesztés] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 
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5.) Az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló 

rendelet 

megalkotása [4.6-os előterjesztés] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és 

Üzemeltetési Bizottság 

Előadó: bizottsági elnök 

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

[4.7-es előterjesztés] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

7.) Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotása 

[4.8-as előterjesztés] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és 

Üzemeltetési Bizottság 

Előadó: bizottsági elnök 

8.) Egyebek 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke: Kérem, hogy az Ügyrendi 

és Pénzügyi Bizottság is szavazzon a napirendről. Aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. 

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

66/2015. (IX.21.) ÜPB határozata 

Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a 2015. 

szeptember 21. napján megtartott soros, együttes, nyílt ülésének napirendjét az 

alábbiak szerint fogadta el:  

 

1.) Magyarcsanád Község Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosítása [4.1-es előterjesztés] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

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

történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, 

valamint az anyakönyvvezető díjazásáról szóló rendelet megalkotása 

[4.3-es előterjesztés] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

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

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

hatályon kívül helyezése  

és új rendelet megalkotása [4.4-es előterjesztés] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és 

Üzemeltetési Bizottság 

Előadó: bizottsági elnök 

4.) A köztisztviselőkkel szembeni hivatásetikai alapelvek részletes 

tartalmának, valamint az etikai eljárás szabályainak elfogadása [4.5-ös 

előterjesztés] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság 
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Előadó: Árgyelán Diána elnök 

5.) Az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló 

rendelet 

megalkotása [4.6-os előterjesztés] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és 

Üzemeltetési Bizottság 

Előadó: bizottsági elnök 

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

[4.7-es előterjesztés] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

7.) Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotása 

[4.8-as előterjesztés] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és 

Üzemeltetési Bizottság 

Előadó: bizottsági elnök 

8.) Egyebek 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke: Jegyzőkönyv hitelesítőnek 

javaslom Farkas Krisztiánt a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság tagját. Megkérdezem a 

jelöltet, hogy elfogadja-e? 

 

Farkas Krisztián bizottsági tag: Igen, elfogadom.  

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnök Ügyrendi Pénzügyi 

Bizottság elnökhelyettes: Kérem, hozzunk erről határozatot.  

 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

38/2015. (IX. 21.) TÜB határozata  

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása 

 

H A T Á R O Z A T 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottsága az Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának, valamint Településfejlesztési és 

Üzemeltetési Bizottság 2015. szeptember 21. napján tartandó együttes ülésének 

jegyzőkönyv hitelesítőjéül Farkas Krisztián bizottsági tagot megválasztotta. 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke: Kérem, hogy az Ügyrendi 

és Pénzügyi Bizottság is szavazzon a jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről. Aki egyetért a javaslattal, 

kézfeltartással jelezze. 

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

67/2015. (IX. 21.) ÜPB határozata  

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása 
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H A T Á R O Z A T 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az 

Ügyrendi Pénzügyi Bizottság, valamint Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottság a 2015. szeptember 21. napján tartandó együttes ülésének jegyzőkönyv 

hitelesítőjéül Farkas Krisztián bizottsági tagot megválasztotta. 

 

1. Napirendi pont 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke: 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 Szabályzat kiegészítésével, kijavításával kapcsolatban. A 

jegyző asszony kiemelte az egységes szerkezetű dokumentumban a módosításokat. Ilyen az 

általános rendelkezéseknél a 2. §. Ez tartalmazza az önkormányzat hivatalos megnevezését: 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat. 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Igen, a Kincstári nyilvántartásban úgy szerepel, hogy 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat, az SzMSz-ben pedig úgy volt, hogy Magyarcsanád Község 

Önkormányzata. Ezt nem a Kormányhivatal észrevételezte, mi tudtuk, hogy így van, és most 

egyúttal kijavítjuk ezt is. 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke: III. Az önkormányzat 

szervezete és működése, 5. §. Az Önkormányzat szervei: a Képviselő-testület, a polgármester, az 

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, a Szociális Bizottság, a Településfejlesztési és üzemeltetési 

Bizottság, és itt ki van egészítve Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal, a jegyző és a 

társulás. 

A 14 §-ban az Előterjesztés, döntéshozatalnál kiegészítettek két ponttal. 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 

kötelező tartalmi elemeket állapít meg az SzMSz-re vonatkozóan, amelyet a mi SzMSz-ünk nem 

tartalmazott. Jelen esetben a jogkövetkezményeket az arra az esetre, ha a képviselő a személyes 

érintettségét elmulasztja bejelenteni. 

 

Popa György Ügyrendi Pénzügyi Bizottság tag: Ez inkább cifrázva van, volt már ez eleve az 

elején.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az egyes ügyek tárgyalásakor is keletkezhet 

összeférhetetlenség, ők azt kifogásolták, hogy ennek a szabályai nincsenek rögzítve az SzMSz-ben. 

Illetve a normatív határozatok, amiket hoz a képviselő-testület, annak hogyan történik a kihirdetése. 

Gyakorlatilag a jegyzőkönyveket, ha közzétesszük, azzal ki van hirdetve, mert bárki megismerheti. 

A Kormányhivatalnál valószínűleg átvizsgálták az összes önkormányzat e tárgykörben alkotott 

rendeletét, hogy megfelel-e a jogszabályi követelményeknek és ahol hibát találtak, ott jelezetek.  

Apróbb észrevételeik voltak, törvényességi észrevételre nem került sor, csak szakmai segítség, hogy 

még mivel kellene kiegészíteni. 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke: 20. § A képviselő-testület 

bizottságai. Itt teljesen átírták a (11)-es pontot. A lényege ennek is ugyanaz: (11) A bizottság 

üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely az elhangzott felszólalások rövid ismertetését, és a 

hozott döntést tartalmazza. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke (akadályoztatása esetén 

elnökhelyettese, vagy egyszerű szótöbbséggel megválasztott egy tagja) és a megválasztott 

jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. A hozott határozatokról nyilvántartást kell vezetni, számozásuk 
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évenként emelkedő sorszámmal történik. A jegyzőkönyvek megőrzési helye a jegyzői iroda. A 21. 

§-ban is történt módosítás: (6) A jegyzői munkakör betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatás 

esetén a helyettesítés megfelelő képesítéssel rendelkező köztisztviselő által történik. Ilyen nálunk 

van? 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nincsen. Ezt Nagylaknál észrevételezte a törvényességi 

referens, csak kijavítottam az itteni SzMSz-ben is. Az történt ugyanis, hogy nekem nincs 

helyettesem, és amikor az SzMSz-t írtuk, Krisztiánnal, a pénzügyi csoportvezetővel, akkor sokat 

gondolkodtunk rajta, hogy hogy írjuk bele a helyettesítésemet – jogszabály szerint kötelező eleme- , 

akkor kiderült, hogy van egy nagyon régi megállapodás Apátfalvával a jegyző helyettesítéséről. 

 

Farkas János polgármester: De csak a testületi ülésen, nem? 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Azt nem tudom, de mi úgy írtuk bele, hogy egyedi 

megállapodás alapján. Kifogásolták, hogy nincs egyedi megállapodás, hanem helyettesítés van. 

Egyeztettem a törvényességi referensünkkel a kérdésről, aki kérdezte, hogy mikor lesz megoldott a 

helyettesítés, van-e üres álláshely? Mondtam, hogy nincs és emiatt szerintem nem is lesz megoldva 

a közeljövőben. Tájékoztatott, hogy több településen van hasonló helyzet, és amikor esetlegesen 

törvénymódosításhoz kérik majd a javaslatukat és lesz lehetőségük, jelezni fogják, hogy ezt 

törvényi szinten kellene rendezni. 

 

Farkas János polgármester: A Kormányhivatal nem tudja ezt megoldani? 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Jogszabály módosításra van szükség. 

 

Popa György Ügyrendi Pénzügyi Bizottság tag: Korábban is úgy volt, hogy a jegyzőt nem lehet 

semmiben helyettesíteni, mert független a megegyezéstől Apátfalvával, és a Kormányhivatal az, aki 

biztosítja a helyettesítést. 

 

Farkas János polgármester: Ez lenne célszerű. 

 

Popa György Ügyrendi Pénzügyi Bizottság tag: Ez nem megegyezés kérdése, ez jár, kijön, 

csinálja. 

 

Farkas János polgármester: Így van. Az Apátfalvi jegyzővel úgy volt megállapodás, legalábbis én 

úgy emlékszem, hogy csak testületi üléseken vett részt. Nem várhatjuk el tőle, hogy itt van hetente 

egyszer fizetés nélkül. A jegyző a hivatal vezetője, ha tartósan beteg vagy bármi, akkor valakinek 

vezetni kell a munkát. Ez mindenképpen Kormányhivatali döntést igényel. 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Jeleztem, szerintem más is fogja jelezni és biztosan lesz 

törvényi változás. 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke: Változott még III. Az 

önkormányzati gazdálkodás 27. §: A polgármester saját hatáskörében az önkormányzat tulajdonát 

érintő ügyekben 500.000 Ft értékhatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket - kivéve 

az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalást -, írhat alá megállapodásokat, melyről a képviselő-

testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás 

értékhatártól függetlenül a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

 

Farkas János polgármester: Mi a változás a régihez képest? 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az, hogy hitel felvételére, ami adósságot keletkeztet, csak 

szigorú szabályok mellett kerülhet sor, ezek értékhatártól függetlenül a képviselő-testület 
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hatáskörébe tartoznak. Ez nem volt benne az SzMSz-ben, ezzel kiegészítésre került.  

 

Farkas János polgármester: Ezt ki hagyja jóvá, az ÁSZ, hogy legyen hitele egy 

önkormányzatnak? 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Kormány. 

 

Farkas János polgármester: Akkor igazából senkinek sincs hitele már szerintem. 

 

Popa György Ügyrendi Pénzügyi Bizottság tag: Ez nem csak a hitelről szól. 

 

Farkas János polgármester: Kötelezettségvállalás keletkezteti. 

 

Popa György Ügyrendi Pénzügyi Bizottság tag: Valahol intézel egy ügyet, és megegyezel, hogy 

ez kivitelezhető ennyiért. 

 

Farkas János polgármester: Ez nem úgy működik. Erről tájékoztatni kell a képviselő-testületet. A 

kötelezettségvállalás a hitelre vonatkozik főleg. Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás. 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke: Van-e még valakinek 

kérdése, javaslata az előterjesztéshez? Amennyiben nincs, kérem az Ügyrendi Pénzügyi Bizottság 

tagokat, kézfeltartással szavazzanak. 

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

68/2015. (IX. 21.) ÜPB határozata  

Tárgy: Magyarcsanád Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 

Képviselő-testületnek Magyarcsanád Község Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosításáról szóló beszámolót megtárgyalta, és azt a határozat 

melléklete szerinti tartalommal a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

2. napirendi pont 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezető díjazásáról szóló 

rendelet megalkotása 
 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnök Ügyrendi Pénzügyi 

Bizottság elnökhelyettes: Itt az anyakönyvvezető esetenkénti bruttó 8.000 Ft-os díját írták. 

 

Popa György Ügyrendi Pénzügyi Bizottság tag: Nem kevés az a 8.000 Ft egy alkalomra? Arra is 

fel kell készülni, időt kell rá szánni. 

 

Farkas János polgármester: A környékbeli településeknél mennyi? 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nincs róla információm. 

 

Árgyelán Diána Ügyrendi Pénzügyi Bizottság elnöke: Én is keveslem. 
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Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Mi abban bízunk, hogy megnő a házasságkötések száma. 

Nagyobb városokban óránként, félóránként tartanak esküvőt és a díj esküvőnként illeti meg az 

anyakönyvvezetőt. 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke: Az anyakönyvvezetői díj 

nemcsak a többletmunka óradíját, hanem azokat a járulékos költségeket is tartalmazza, melyek az 

anyakönyvvezető részéről merülnek fel annak érdekében, hogy megjelenése az alkalomhoz illő 

legyen. 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy 4. §-ban véletlenül 

két (6)-os bekezdés szerepel. A második (6)-os bekezdés (7)-es lesz, és az eredeti (6)-osban Nagylak 

helyett Magyarcsanád Község Önkormányzata pénzforgalmi elszámolási számlájára kell befizetni. 

Elírás történt. 

 

Árgyelán Diána Ügyrendi Pénzügyi Bizottság elnöke: A most tevékenykedő anyakönyvvezető, 

meg a leendő anyakönyvvezetők látták ezeket az összegeket, mit szóltak hozzá? 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nem volt észrevétel ezzel kapcsolatban. Annyit kértek, hogy 

az anyakönyvvezető munkáját segítő személy részére is kerüljön díjazás megállapításra, aki a 

hangosító berendezést kezeli és a pezsgőt felszolgálja az eseményeknél, hisz esetükben ugyanúgy 

felmerülnek a járulékos költségek és a saját szabadidejüket áldozzák fel. Ezt szerepeltettük a 

rendeletben.  . Elküldtem Nagylakra is, itt is megnézték, nem volt észrevétel, kifogás ezzel 

kapcsolatosan. 

 

Popa György Ügyrendi Pénzügyi Bizottság tag: Ha a járás elviszi az anyakönyvi feladatokat jó a 

8.000 Ft, ha nem viszik el, akkor 10.000 Ft. 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke: Rendben, akkor írjuk át az 

összeget 8.000,-Ft-ra. Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem az 

Ügyrendi Pénzügyi Bizottság tajgait, szavazzunk.  

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

69/2015. (IX. 21.) ÜPB határozata  

Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezető 

díjazásáról szóló rendelet megalkotása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 

hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezető díjazásáról 

szóló rendelet megalkotásáról szóló rendelet tervezetet megtárgyalta, és azt a 

Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

3. napirendi pont 

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 
 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke: A közterületek 
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használatával, rendjével, sajátos jellegű igénybevételével kapcsolatos szabályokat a Magyarcsanád 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közterület használatáról és a közterület használat 

díjáról szóló, többször módosított 12/1998. (VIII. 18.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: 

Rendelet) állapította meg. A rendelet a megalkotása óta többször került módosításra, részben a 

jogszabályi változások, részben pedig a helyi viszonyokhoz való igazítás miatt. A rendelet 

ugyanakkor nem tartalmazta a közterületek tisztántartásának szabályait, illetve az ezek 

megszegésével kapcsolatban alkalmazandó szabályokat és a kiszabható bírságokat. Általános 

rendelkezésnek a második pontjánál szabályozza, hogy mit is, hogy is lehet egy alkalmi árusnak, 

egy alkalmi vásárosnak, vásárnak, egy árubemutatósnak, cégérnek, hirdető-berendezés, 

hirdetőtábla, reklámhordozó eszköz, hírdetni hogy lehet. 

 

Farkas János polgármester: Árusítópavilon 20 Ft/m2/nap. Ha 10 m2-es a pavilon, 200 Ft-ot fizet 

egy napra? Ezt most meg kéne módosítani, annyira nevetséges. Én 200 Ft-ot írtam m2-enként, 

akkor már legalább valami bevételünk legyen. Arról nem is beszélve, hogy a pavilon a pad előtti 

rész, ahonnan a pénzt beszedi, az is az ő hasznára hajtja, tehát az árnyéka az asztalnak, én azt is 

simán kivetném, de nem lehet persze. Olyan tételek, hogy 20 Ft/m2/nap? Olyan nevetséges. 

Fizetnek egy 5 m2-es területért naponta 100 Ft-ot. Én legalábbis amit írtam, 200 Ft/m2/nap árusító 

pavilon, stand elhelyezése. Építési munkával kapcsolatos anyagok 50 Ft/m2/hónapot írtam, nem 30 

Ft-ot. Mozgó árusítás az mit jelent? Mozgó autóról árulnak? 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A mozgó árusítóhely mobil jellegű talajhoz nem rögzített 

helyét változtatható árusítóhely. Milyen összeget írjunk a díjakhoz? Polgármester úr monda, hogy 

akkor a kettesnél a pavilonhoz, ne 20 Ft/m2/nap legyen, hanem 200 Ft. Az építési munkával 

kapcsolatos anyagok? 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnök Ügyrendi Pénzügyi 

Bizottság elnökhelyettes: 70 Ft/m2/hónap. 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Meg lehet határozni másra is, nem csak hónapra, 

lehet bármi. Megegyezés tárgya. 

 

Popa György Ügyrendi Pénzügyi Bizottság tag: Kellene adni mentességet. 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Benne van a rendeletben. Az egész rendeletnek a 

célja az volt, hogy több részre osztottuk a régi rendeletet. 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: 26. §-ban van a mentesség, hogy kinek nem kell fizetni. 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Több részre osztottuk, a tisztán tartás volt az egyik 

lényeg. 

 

Popa György Ügyrendi Pénzügyi Bizottság tag: Valamennyi mentesség X időre, és ami azon túl 

van, az építési engedély lejártáig, vagy... 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Kérelem alapján, attól függ meddig adjuk meg. 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Akkor szerintem ki kellene venni a 26. §-ból az e) pontot, 

mert nem tudjuk honnan számolni az időt, és ez, igaz, hogy csak 48 órával korábban lehet, de benne 

marad a 18. §-ban. Akkor persze változik a bekezdések számozása, e), f), g) lesz belőle. Igaza van a 

pénzügyi csoportvezetőnek, lehet tárolni, ahol építkezés van az építőanyagot az udvarban. Így 

legalább próbáljuk a lakosságot rendre szoktatni. 

 

Popa György Ügyrendi Pénzügyi Bizottság tag: Kíváncsi vagyok 20 év múlva hogy fog kinézni a 



11 

 

falu. 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: És akkor maradt a 10 Ft/m2/nap a mellékletben, a 3-as 

pontnál, az építési munkával kapcsolatos anyagoknál. 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke: Valami változtatási 

javaslata van-e még valakinek? Nincs. Akkor kérdezem az Ügyrendi Pénzügyi Bizottság tagokat, 

hogy a módosításokkal az előterjesztést elfogadják-e. Kérem, szavazzunk.  

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

70/2015. (IX. 21.) ÜPB határozata  

Tárgy: 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 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága A 

Közterület használatáról és a közterület használat díjáról szóló, többször módosított 

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

megalkotásáról szóló rendelet tervezetet megtárgyalta, és azt a Képviselő-testületnek 

a jegyzőkönyvben foglalt módosításokkal elfogadásra javasolja. 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnök Ügyrendi Pénzügyi 

Bizottság elnökhelyettes: Megkérem a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság tagjait is, 

hogy amennyiben elfogadják a módosításokkal az előterjesztést, szavazzunk.  

 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

39/2015. (IX. 21.) TÜB határozata  

Tárgy: 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 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottság a Közterület használatáról és a közterület használat díjáról szóló, többször 

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

új rendelet megalkotásáról szóló rendelet tervezetet megtárgyalta, és azt a Képviselő-

testületnek a jegyzőkönyvben foglalt módosításokkal elfogadásra javasolja. 

 

4. Napirendi pont 

A köztisztviselőkkel szembeni hivatásetikai alapelvek részletes tartalmának, valamint az 

etikai eljárás szabályainak elfogadása tárgyában 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke: 4. napirendi pontunk a 

köztisztviselőkkel szembeni hivatásetikai alapelvek részletes tartalmának, valamint az etikai eljárás 

szabályainak elfogadása tárgyában. 
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Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ez teljesen jogszabály adta előírás. 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnök Ügyrendi Pénzügyi 

Bizottság elnökhelyettes: Van-e valakinek észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, kérem az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.  

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

71/2015. (IX. 21.) ÜPB határozata  

Tárgy: A köztisztviselőkkel szembeni hivatásetikai alapelvek részletes tartalmának, valamint 

az etikai eljárás szabályainak elfogadása tárgyában 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 

köztisztviselőkkel szembeni hivatásetikai alapelvek részletes tartalmának, valamint 

az etikai eljárás szabályainak elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt a 

Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

5. Napirendi pont 

Az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló rendelet megalkotása 

tárgyában 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke: Következő napirendi 

pontunk az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló rendelet megalkotása 

tárgyában. 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Tisztelt bizottsági tagok, 7. §-ban lesz módosítása a 

(4)-es bekezdésnél, hogy az észak-délt megcseréljük. Itt egy teljesen új jogszabály jött be, központi 

címregiszter. Teljesen digitalizálni kívánt, eddigi anomáliákat megszüntető dolog, hogy helyrajzi 

szám, házszám probléma. Lásd presszónál, két 6-os van. Akkor templomoknál eddig csak helyrajzi 

szám volt, most már házszám is kell és elnevezés is. A testület hatásköre az, hogy elnevezni utcákat, 

vagy mást. Ennek vannak szabályai, ezek is jogszabályban vannak leírva, hogy hogy lehet. 

Természetesen eltérőket is lehet, úgy mint itt, és helyihez viszonyulni. Vannak olyan dolgok is, 

amiket az élet hoz magával, hogy nagyon sok helyen nincsenek házak, csak romok. A romokat ne 

nevezzük el ingatlannak, mint épület, hanem mint telek. Ne lehessen oda bejelentkezni, fiktiválni 

azokat a címeket. 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke:: Köszönjük szépen a 

segítségét. Kérdezem az Ügyrendi Pénzügyi Bizottságot, hogy elfogadja-e az előterjesztést? Kérem, 

szavazzunk.  

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

72/2015. (IX. 21.) ÜPB határozata  

Tárgy: Az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló rendelet 

megalkotása tárgyában 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az 
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ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló rendelet 

megalkotásáról szóló rendelet tervezetet megtárgyalta, és azt a Képviselő-testületnek 

a jegyzőkönyvben foglalt módosítással elfogadásra javasolja. 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnök Ügyrendi Pénzügyi 

Bizottság elnökhelyettes: Megkérem a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság tagjait is, 

hogy amennyiben elfogadják a az előterjesztést, szavazzunk.  

 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

40/2015. (IX.21.) TÜB határozata  

Tárgy: Az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló rendelet 

megalkotása tárgyában 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottság az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló 

rendelet megalkotásáról szóló rendelet tervezetet megtárgyalta, és azt a Képviselő-

testületnek a jegyzőkönyvben foglalt módosítással elfogadásra javasolja. 

 

6. Napirendi pont 

A 2016. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás tárgyában 
 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnök Ügyrendi Pénzügyi 

Bizottság elnökhelyettes: Következő napirendi pontunk a 2016. évi Bursa Hungarica 

Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás tárgyában. Megkérem jegyző asszonyt, hogy ismertesse az 

előterjesztést.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Minden évben meghirdetik az önkormányzatok számára ezt a 

Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról szóló pályázatot. A csatlakozásról 

szóló döntést október 1-ig kell meghozniuk a településeknek. A feltételek gyakorlatilag a tavalyi 

évhez képest nem változtak. Van egy önkormányzati rész, ugyanannyival kiegészíti a minisztérium. 

Tehát 3 részből tevődik össze a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan. A képviselő-testületnek 

most arról kell dönteni, hogy akar-e csatlakozni ehhez vagy sem, ahogy a korábbi években. Az 

önkormányzatnak van egy szabályzata arra vonatkozóan, hogy kell a felhívásra beérkezett 

pályázatokat elbírálni. 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke: Köszönjük szépen. Van-e 

valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem az 

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.  

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

73/2015. (IX. 21.) ÜPB határozata  

Tárgy: A 2016. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás tárgyában 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 2016. 

évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásáról szóló előterjesztést 
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megtárgyalta, és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

7. Napirendi pont 

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotása tárgyában 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke: A képviselő-testület előtt 

ismeretes, hogy településünkön az utóbbi időben problémát jelentett egyes vendéglátó egységek 

éjszakai nyitva tartása. Erről a korábbi testületi üléseken már szó esett. Az üzletek környezetében 

lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében a fentiek 

alapján indokolt szabályozni az üzletek éjszakai nyitvatartási idejét. A 2005. évi kereskedelemről 

szóló törvény, 6. § (4) bekezdés a) pontja szerint: 

 

„A települési önkormányzat képviselő-testülete (Budapesten a kerületi önkormányzat képviselő-

testülete, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi 

önkormányzat közgyűlése) - a helyi sajátosságok figyelembevételével - rendeletben szabályozhatja 

a) az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitva tartásának a kiskereskedelmi szektorban történő 

vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott 

kormányrendeletben foglalt feltételei további korlátozását,….” 

 

Farkas János polgármester: Ez jó szigorú. Egy-két dolgot megbeszéltünk. 2. § (1) A rendelet 

hatálya kiterjed Magyarcsanád Község közigazgatási területén működő kiskereskedelmi, vendéglátó 

tevékenységet folytató üzletekre. 2. § (2) A rendelet hatálya nem terjed ki: f) az Önkormányzat, az 

Önkormányzat szervei, a Nemzetiségi Önkormányzatok és a község bejegyzett társadalmi 

szervezetei által alkalomszerűen megtartott rendezvények helyszíneire. Itt kellene lekorlátozni évi 

maximum 3 alkalomra. 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke: Tudom mire gondolsz. 

 

Farkas János polgármester: Elvileg megoldódik hamarosan a probléma, de azért az 

alkalomszerűen elég tág fogalom. Mi az, hogy alkalomszerű? Havi egy alkalom, vagy heti egy 

alkalom? Ezt meg kéne határozni, hogy évente maximum 3. 

 

Farkas Krisztián Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság tag: Nem. Szerintem a nagyobb 

ünnepek húsvét, karácsony, újév. Pont elég, nem? 

 

Farkas János polgármester: De lehet nemzetiségi ünnep is. Azt külön ünnepeljük, az más. 

Falunap az önkormányzati szervezésű, azt nem korlátozzuk le. Itt a Nemzetiségi Önkormányzatok 

és a község bejegyzett társadalmi szervezetei által alkalomszerűen megtartott rendezvények 

helyszíneire - ezt kellene bekorlátozni. 

 

Árgyelán Diána Ügyrendi Pénzügyi Bizottság elnöke: Akkor legyen havonta egy. 

 

Farkas János polgármester: Nem! Az sok. 

 

Árgyelán Diána Ügyrendi Pénzügyi Bizottság elnöke: Évente 5? 

 

Farkas János polgármester: Három. 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Szabályozni kellene azt is, hogy ez vonatkozik a zártkörű 

rendezvényekre is. Most a hétvégi történés kapcsán hallottam, hogy arra, hivatkoztak, hogy zártkörű 

rendezvény volt. Valahova ezt szabályként bele kellene írni, hogy ez vonatkozik a zártkörű 

rendezvényekre is. 
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Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Bármilyen rendezvény.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: 2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Magyarcsanád Község 

közigazgatási területén működő kiskereskedelmi, vendéglátó tevékenységet folytató üzletekre. 

Beleértve a zártkörű rendezvényeket? 

 

Farkas János polgármester: Az üzletben történik a zártkörű rendezvény. Az egy másik csoport, 

halmaz a halmazon belül, érted? Egy üzletben történik a zártkörű rendezvény. Azt felesleges, mert 

magáról az üzletről van ez a rendelet. Üzletek éjszakai nyitvatartása. Benne van az üzletben. Attól, 

hogy zártkörű rendezvény, nyitva van még, használják. 

 

Popa György Ügyrendi Pénzügyi Bizottság tag: Nyitvatartásnak minősül a zártkörű rendezvény 

is. 

 

Farkas János polgármester: Így van, ez egy jó megfogalmazás, kiindulópont. Nyitvatartásnak 

minősül a zártkörű rendezvény is. 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Itt most arra gondoltak, hogy kivétel alóla a lakodalmak, 

esküvők helyszíne. Az is egy zártkörű, de az azért más, azt ki is vettük ennek a hatálya alól. Hogy 

ne hagyjuk meg azt a kiskaput, hogy zártkörű rendezvény címszó alatt bulizzanak. 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Hol? Engedve van ez az üzletnek? Ha nincs engedve, 

akkor nem lehet. 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke: Ha az üzletnek nincs, akkor 

zártkörű rendezéssel lehet. 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ő kereskedelemre kapott engedélyt, nem 

vendéglátóra. Az, hogy kipakolom a raktárból a göngyöleget és buli van, az nem működik. 

Szerintem. 

 

Farkas János polgármester: Nem terjed ki a hatálya kereskedelmi szálláshelyekre. Figyeld meg, 

csinál ott egy szobát, berak egy ágyat, azt mondja, hogy kereskedelmi szálláshely. 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: De arra is engedély kell. 

 

Farkas János polgármester: 4. § Eltérő nyitvatartás engedélyezése (1) a) pont: amely ellen a 

rendelet hatálybalépését, valamint ezt követően a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belül 

panaszt nem tettek. Én ezt a 3 hónapot fél évre bekorlátoznám. Fél évig csend volt, nem volt panasz 

rá, akkor talán benyújthat egy olyan eltérő nyitvatartási kérelmet, ami alapján meghitelezzük neki, 

hogy ő valóban egy jóhiszemű üzlet. 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Akkor a 3 hónapot 6-ra javítsuk? 

 

Farkas János polgármester: Igen, illetve, ha már demokráciáról beszélünk: (1) b) az üzlettel 

szomszédos ingatlanok tulajdonosai vagy használói (legalább kétharmada) írásban hozzájárultak a 

nyitvatartáshoz. Szerintem több mint felének kéne hozzájárulni, mert a többség dönt. Ne 

kétharmada. Visszatérve arra a kocsmára, amelyikkel a probléma van, ott 3 ingatlan üres. Ha 

körbeszámoljuk, 8 szomszédból 3 üres, már nem felelne meg a kétharmados engedélynek. Több 

mint fele legyen. 

 

Popa György Ügyrendi Pénzügyi Bizottság tag: Aki szembe lakik, az is szomszéd. 
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Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Nem lehet belerakni valami bírságot? 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nem, mert más a szabály. Nem bírság van, hanem a 

kereskedelmi üzletekről szóló jogszabály szerint mások a szankciók. Ellenőrzés, korlátozni kell a 

nyitvatartási időt, be kell záratni, stb.Ott nem bírság van. 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Itt van olyan, hogy reggel 8 óráig a vendéglátó üzlet 

környezetében lévő hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodik. Ha megszegi? 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Akkor nem engedjük neki. 

 

Farkas János polgármester: Ez is a 6 hónaposba beletartozik, ha panasz van. 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Így van, akkor nem lehet nyitva újra éjszaka. 

 

Farkas Krisztián Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság tag: A takarításhoz hozzátartozik 

a külső takarítás is. 

 

Farkas János polgármester: Így van, ez jó szigorú azért, de nem baj. Nagyon helyes. 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: 6. §-ba is kétharmad van. 

 

Farkas János polgármester: Ki kell javítani, több mint a fele. 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnök Ügyrendi Pénzügyi 

Bizottság elnökhelyettes: Üzletnyitás, üzemeltető-váltás 5. § (2) bekezdésben a 2 hónap? 

 

Farkas János polgármester: Én oda is 6 hónapot írnék. 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Még a 4. § (2) bekezdésben kellene beleírni, hogy az eltérő 

nyitva tartás engedélyezésére vonatkozó kérelmet a 2. számú melléklet szerinti hozzájárulói 

nyilatkozattal együtt az üzemeltetőnek a rendezvény időpontját megelőzően legalább 15 nappal 

korábban kell benyújtani a jegyzőnek. 

 

Farkas János polgármester: A többszöri lakossági bejelentést is le kellene szabályozni. Minimum 

2, számszerűsítsük. 2 egymást követő lakossági bejelentés esetén, egymást követő jogos lakossági 

bejelentés esetén. 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Vissza kell vonni 2 egymást követő bejelentés esetén? 

 

Farkas János polgármester: Nem, az se jó. 

 

Popa György Ügyrendi Pénzügyi Bizottság tag: Kik lesznek a szomszédok? 

 

Farkas János polgármester: Közvetlen telek, illetve a szemben lévők, az utca túloldalán. 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Szomszédnak minősülnek az érintett ingatlannal 

közvetlenül határos, valamint az azzal sarokkal érintkező, továbbá az utca átellenben lévő oldalán 

az érintett ingatlannal szemben lévő belterületi ingatlanok. 

 

Popa György Ügyrendi Pénzügyi Bizottság tag: Mi van, ha ezt méterben határozzuk meg? 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Mondjuk azt, hogy 100 méteres körzetében, 150 méter. 
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Farkas János polgármester: Sok azért az, rengeteg. Szerintem hagyjuk így most egyelőre. Majd 

még finomítunk rajta. 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke: Van-e még valakinek 

kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdezem az Ügyrendi Pénzügyi Bizottságot, hogy 

elfogadja-e az előterjesztést? Kérem, szavazzunk.  

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

74/2015.(IX.21.) ÜPB határozata  

Tárgy: Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotása tárgyában 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az 

üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotásáról szóló rendelet 

tervezetet megtárgyalta, és azt a jegyzőkönyvben foglalt módosítással a Képviselő-

testületnek elfogadásra javasolja. 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke: Megkérem a 

Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság tagjait is, hogy amennyiben elfogadják az 

előterjesztést, szavazzunk.  

 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

41/2015. (IX.21.) TÜB határozata  

Tárgy: Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotása tárgyában 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottság az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotásáról szóló 

rendelet tervezetet megtárgyalta, és azt a jegyzőkönyvben foglalt módosítással a 

Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

 

k.m.f.t. 

 

Kővári Róbert Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke: Megállapítom, hogy a 

bizottságok a napirendet megtárgyalták. Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki egyebek között 

szólni? Mivel nem az együttes bizottsági ülést bezárom. 

 

Árgyelán Diána      Farkas Krisztián 

         Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnök           jegyzőkönyv-hitelesítő 


