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71/2015. (VI. 08.)  A képviselő-testület napirendjének elfogadása 

 

72/2015. (VI. 08.) Magyarcsanád Község Önkormányzata által az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat 

beadása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 08. napján 

15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt ülésén. 

 

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme 

 

Jelen vannak: 

Farkas János    polgármester 

Tóth-Pál Lászlóné   alpolgármester 

Kővári Róbert    képviselő 

Popa György    képviselő 

Farkas Krisztián   képviselő 

 

Igazoltan távol vannak: 

Árgyelán Diána   képviselő 

Dr. Aboul-Hosn Hussein  képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

Nyergesné Kovács Erzsébet   jegyző 

Popovics Krisztián    pénzügyi csoportvezető 

 

Farkas János polgármester: Köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket és a nyilvános 

ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 7 főből 5 fő 

jelen van, a hiányzó két képviselő igazoltan távol, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Javaslatot 

teszek a napirendi pontokra: 

 

1.) Magyarcsanád Község Önkormányzata által az „Önkormányzati  

      feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat beadása  

Előadó: Farkas János polgármester 

 

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 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

71/2015. (VI. 08.) 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. június 8. napján 

15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint 

határozta meg: 

 

Napirend: 

 

1.) Magyarcsanád Község Önkormányzata által az „Önkormányzati  

      feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat beadása  

Előadó: Farkas János polgármester 
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A határozatról értesítést kap: 

1./ Farkas János polgármester   helyben 

2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző  helyben 

3./ Irattár 

 

1. Napirendi pont 

Magyarcsanád Község Önkormányzata által az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása” című pályázat beadása tárgyában 

 

Farkas János polgármester: Az előző soros ülésen már volt szó erről a pályázatról, hogy 

szeretnénk beadni, de nem állt rendelkezésre minden dokumentum. A pályázat címe: 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”, a pályázott összeg: 

20.526.106,-Ft, melyből az önerő 1.080.321,- Ft. A pénz rendelkezésünkre áll, csak a 

költségvetésben kell majd átcsoportosítást végezni. Úgy gondolom, hogy ennél jobb és kedvezőbb 

lehetőséget nem fogunk találni. A pályázat a Polgármesteri Hivatal épületére vonatkozik, a jelenlegi 

biciklitárolót szeretnénk beépíteni, ott konyhát kialakítani (10 m2), valamint a vizesblokkot 

átalakítani külön féri és női WC-t kialakítani, megvalósítani a fűtéskorszerűsítést, továbbá a 

nyílászárók cseréjét. Ezen túl a homlokzatfestés szerepel a terveink között és az épületet körülvevő 

betonozást újra elvégezni, mert a hátsó részen hiányzik, az épület előtt pedig több helyen el van 

törve és a megsüllyedés révén a fal tövéhez vezeti az esővizet. Ez az állagmegóvás miatt is nagyon 

aktuális már. Az elkészült tervet szeretnék körbeadni.  

 

Farkas Krisztián képviselő: Ki készítette a terveket? 

 

Farkas János polgármester: Egy orosházi cég készítette, Árkád Plusz a nevük, és nagyon gyorsan 

elkészültek vele.  

 

Popa György képviselő: Milyen tüzelésű kazán lesz? 

 

Farkas János polgármester: Gáztüzelésű. Nem sikerült megoldani a vegyes tüzelésűt, mivel nem 

lehet már hozzáépíteni az épülethez, mert akkor a telek nagyságához képest túlépítés lenne. Van-e 

még valakinek kérdése a pályázattal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk a 

pályázat beadásáról.  

 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

72/2015. (VI. 08.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Magyarcsanád Község Önkormányzata által az „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat beadása  

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által 

közösen közzétett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 

című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be 20.526.106,- Ft összegű támogatás 

elnyerésére. A pályázathoz szükséges 5 % önerőt, 1 080 321 Ft-ot a 2015. évi 

költségvetésében a 2015. évi fejlesztési költségvetési bevételek terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázat sikeréhez 

szükséges nyilatkozat és intézkedés megtételére. 
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Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal, értelem szerint  

 

 

A határozatról értesítést kap: 

1./ Farkas János polgármester   helyben 

2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző  helyben 

3./ Pénzügyi osztály     helyben 

4./ Irattár 

 

Farkas János polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület a mai napirendet 

megtárgyalta. A képviselő-testület nyílt ülését bezárom.  

 

k.m.f.t. 

 

          Farkas János                 Nyergesné Kovács Erzsébet 

          polgármester         jegyző 


