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Iktatószám: 1634/15/2015 

 

 

 

 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. július 23. napján délután 15.00 órakor tartott 

rendkívüli, nyílt ülésének 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 

 

Határozatok: 

 

92/2015. (VII. 23.) A képviselő-testület napirendjének elfogadása 
 

93/2015. (VII. 23.) Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 

módosítása 
 

94/2015. (VII. 23.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi 

költségvetésének módosítása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rendeletek: 

 

Szám név jele 

13/2015.  

(VII. 23.) 

Magyarcsanád Község Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának 

rendjéről szóló 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

E 

14/2015.  

(VII. 23.) 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 14/2015. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 

a közterületen történő szeszes ital fogyasztás 

korlátozásáról 

E 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23. napján 

15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme 

 

Jelen vannak: 

Farkas János    polgármester 

Tóth-Pál Lászlóné   alpolgármester 

Farkas Krisztián   képviselő 

Dr. Aboul-Hosn Hussein  képviselő 

Popa György     képviselő 

Árgyelán Diána   képviselő 

 

Igazoltan távol: 

Kővári Róbert    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 6 fő 

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

teszek a napirendi pontokra: 

 

1.) Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Farkas János polgármester 

2.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének 

módosítása 

Előadó: Farkas János polgármester 

3.) A közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról szóló rendelet 

megalkotása 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

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 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

92/2015. (VII. 23.) 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. július 23. napján 

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

határozta meg: 
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1.) Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 

 módosítása 
Előadó: Farkas János polgármester 

2.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének 

módosítása 

Előadó: Farkas János polgármester 

3.) A közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról szóló rendelet 

megalkotása 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

1. Napirendi pont 

Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása 

 

Farkas János polgármester: Első napirendi pontunk Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. 

évi költségvetésének módosítása tárgyában. 2014 decemberében kaptunk a Belügyminisztériumtól 

fejlesztésekre 110 millió forintot. Ebből 65 millió forintot különítettünk el a művelődési ház és 

környezetének felújítására, amiből 1,5 millió forintot átcsoportosítunk a szomszéd telek 

megvételére. Megkérem Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse bővebben az 

előterjesztést.  

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az előterjesztés egy határozat, illetve egy rendelet-

módosítást tartalmaz. Az Alföldvíz megvásárolta tőlünk a szennyvízautót, aminek vételárát átutalta. 

Ennek a pénznek az egyik feléből kerül megvásárlásra a volt presszó épülete, illetve a másik részét 

a konyha fejlesztésére használnánk fel. Tekintettel arra, hogy ez az összeg az önkormányzat 

számlájára befolyt, át kell vezetnünk. Ezt tartalmazza a rendelet módosítása, valamint a művelődési 

ház felújítása során a 65 millió forint megbontását, amit a polgármester úr említett.  

 

(Árgyelán Diána települési képviselő távozott a képviselő-testület üléséről. A jelenlévő képviselők 

száma 5 fő. Az ülés határozatképes, a részvételi arány 71%. ) 

 

Farkas János polgármester: Van-e más hozzászólás a napirendhez? 

 

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozta: 

93/2015. (VII. 23.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása 

 

 

HATÁROZAT 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarcsanád 

belterület 465 hrsz-ú „volt presszó” ingatlan adásvétele tárgyában hozott 89/2015. 

(VI. 25.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.) A határozat első mondatában szereplő „984.252,- Ft + ÁFA összesen:”, valamint 

a „bruttó” szövegrész törlésre kerül, ennek megfelelően az első mondat 

helyesen: Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarcsanád belterület 465 hrsz-ú (6932 Magyarcsanád, Templom tér 6.) 

ingatlan 1.250.000,- Ft, azaz: egymillió-kettőszázötvenezer forint vételár 

ellenében megvásárolja a Fux Plusz Kft-től. 
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2.) A második mondat helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A vételár fedezetét az 

önkormányzat a 2015. évi fejlesztési költségvetése terhére biztosítja.” 
 

A határozat módosítással nem érintett része eredeti szövegezéssel hatályban marad. 

 

  Határidő vételár kiegyenlítésére: adásvételi-szerződés aláírását követő 15. nap 

Felelős: Farkas János polgármester 

 

A határozatról értesítést kap: 

- Farkas János polgármester 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- Popovics Krisztián pü. csoportvezető 

- Fux-Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (képviseli Magyar Zsolt 6622 

Nagymágocs, Tibor telep 2. 

- Dr. Névery Csaba ügyvéd 

- Irattár 

 

Farkas János polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadjuk el a költségvetés 

módosításáról szóló rendelet tervezetet.  

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a Képviselő-testület és Szervei a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (I. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint elfogadta. 

 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2015. (VII. 23.)  

önkormányzati rendelete 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításáról 

és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)  

 

2.Napirendi pont 

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének módosítása 

 

Farkas János polgármester: Második napirendi pontunk a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása. A módosításra azért van szükség, mert a hivatal két 

dolgozója jogosult jubileumi jutalomra. Az egyik dolgozó 30 éves, míg a másik 35 éves jutalomra 

jogosult. Az önkormányzat költségvetését ez nem érinti. Van-e valakinek kérdése? 

 

(Megérkezett Árgyelán Diána települési képviselő. A jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 6 fő, 

az ülés határozatképes, a részvételi arány 85%.) 

 

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

94/2015. (VII. 23.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének módosítása 
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HATÁROZAT 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015. (I. 29.) képviselő-

testületi határozatát a melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesítést kap: 

1./ Farkas János polgármester  helyben 

2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző  helyben 

3./ Irattár 

 

3. Napirendi pont 

A közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról szóló rendelet megalkotása 

 

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk a közterületen történő szeszes ital 

fogyasztás korlátozásáról szóló rendelet megalkotása. Szeretném, hogy ha a testület tagjai 

részletesen átbeszélnék a rendeletet. Magyarcsanádon a boltok előtti iszogatást, valamint a 

közterületen történő illemtelen viselkedést szabályoznunk kell. A rendelet hatálya Magyarcsanád 

közigazgatási területére terjed ki. A 2. § alapján tilos a szeszesital fogyasztása Magyarcsanád 

község közigazgatási területén lévő közterületeken. Nem terjed ki ez az érvényes közterület-

használati megállapodással rendelkező vendéglátó egységekre nyitvatartási időben, valamint az 

engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvényekre.  

 

Popa György képviselő: Van-e valahol állami szabályozás erre vonatkozóan? 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Állami szabályozás nincs, helyi rendeletben lehet ezt 

szabályozni, ha a képviselő-testület akarja. 

 

Farkas János polgármester: Bele lehet-e fogalmazni, hogy kivételt képeznek ez alól az 

önkormányzati rendezvények? 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ezt a 2. § tartalmazza, mivel az önkormányzati 

rendezvény az engedéllyel szervezett.  

 

Farkas János polgármester: Megkérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni a napirendhez. 

Amennyiben nincs kérdés, kérem, hogy szavazzunk.  
 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. 
 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a Képviselő-testület és Szervei a közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról 

szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint elfogadta. 

 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2015. (VII. 23.)  

önkormányzati rendelete 

 

a közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról 
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(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)  

 

Farkas János polgármester: Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között. Mivel nem 

az ülést 15 óra 45 perckor bezárom. 

 

k.m.f.t. 

 

 

          Farkas János                 Nyergesné Kovács Erzsébet 

          polgármester         jegyző 

 


