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Iktatószám: 1634/22/2015 

 

 

 

 

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. október 15. napján délután 13.30 órakor tartott 

rendkívüli, nyílt ülésének 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 

 

Határozatok: 

 

114/2015. (X. 15.) A képviselő-testület napirendjének elfogadása 
 

115/2015. (X. 15.) „Első Világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek renoválása” 

című pályázat beadása 

 

116/2015. (X. 15.) A képviselő-testület 93/2014. (XI. 21.) számú határozat módosítása 

 

117/2015. (X. 15.) A DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 15. 

napján 13.30 órakor megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme 

 

Jelen vannak: 

Farkas János    polgármester 

Tóth-Pál Lászlóné   alpolgármester 

Farkas Krisztián   képviselő 

Árgyelán Diána   képviselő 

 

Igazoltan távol: 

Kővári Róbert    képviselő 

Dr. Aboul-Hosn Hussein  képviselő 

Popa György     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 4 fő 

jelen van, Kővári Róbert, Dr. Aboul-Hosn Hussein és Popa György képviselők igazoltan vannak 

távol, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Javaslatot teszek a napirendi pontokra: 

 

1.) A DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala 

Előadó: Farkas János polgármester 

2.) Az „Első Világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek renoválása” című 

pályázat beadása 
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 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

114/2015. (X. 15.) 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. október 15. napján 

15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint 

határozta meg: 

 

1.) A DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés 

meghozatala 

Előadó: Farkas János polgármester 

2.) Az „Első Világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek 
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renoválása” című pályázat beadása 
Előadó: Farkas János polgármester 

 

1. Napirendi pont 

A DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Farkas János polgármester: Első napirendi pontunk a DAREH Önkormányzati Társulással 

kapcsolatos döntés. Körülbelül 8 éve vagyunk a társulás tagjai. A Települési szilárdhulladék-

gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén  című projektjének megvalósítási határideje 

2015. december 31. napján lejár. 

A legutóbbi társulási ülésen elhangzott, hogy minden települési önkormányzatnak hoznia kell egy 

olyan határozatot, amelyben támogatják azt a társulási döntésünket, hogy a társulás létrehoz egy 

olyan ZRT-t ami majd január elsejétől elvégzi a települési szilárd hulladék elszállítását, illetve 

szelektív hulladék elszállítását is.  

 

Farkas Krisztián képviselő: Ez szegedi cég? 

 

Farkas János polgármester: Igen. Alapvető probléma, hogy ezzel a céggel 2014 júniusában lett 

kötve egy szerződés, ami 10 évre szól. A szegedi cég levélben tájékoztatott minket, hogy 

amennyiben nem az élő szerződés alapján szállíttatjuk el a szilárd hulladékot, akkor lopás, 

bűncselekmény címszó alatt feljelent minden egyes önkormányzatot, aki mással végezteti a 

hulladék elszállítását, hiszen ez is egy érték. Ennek ellenére ezt a határozatot meg kell hozni, mert 

bízunk benne, hogy a törvény a 600.000 embert ellátó új ZRT. oldalán fog állni. Október 20-án lesz 

egy újabb társulási ülés, erre én nem fogok tudni elmenni. Megkérem az alpolgármester asszonyt, 

hogy vegyen részt ezen az ülésen.  

 

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Egyéb elfoglaltságom miatt én sem fogok tudni részt venni az 

ülésen.  

 

Farkas János polgármester: Meg kell nézzük, hogy ki van delegálva a társulásba, mert csak 

azoknak van szavazati joguk.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Tavaly novemberben a 93/2014. (XI.21.) számú határozatával 

fogadta el a képviselő-testület a DAREH taggyűlésbe való delegálást, melyben csak a polgármestert 

delegálta a társulásba. A határozat nem tartalmaz rendelkezést a polgármester akadályoztatása 

esetére. Ezt úgy tudjuk megoldani, hogy a határozatot módosítjuk aszerint, hogy a polgármester 

akadályoztatása esetén őt a társulásban Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester, együttes 

akadályoztatásuk esetén Farkas Krisztián képviselő helyettesíti, illetve a képviselő-testület őket 

delegálja.  

 

Farkas János polgármester: Rendben, kérem a képviselő-testület tagjai, hogy hozzunk erről egy 

határozatot.  

 

A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

115/2015. (X. 15.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A 93/2014. (XI. 21.) képviselő-testületi határozat kiegészítése 
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H a t á r o z a t 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. november 21. 

napján kelt 93/2014. (XI. 21.) számú DAREH taggyűlésébe tag delegálása 

tárgyában hozott határozatát alábbiakkal egészíti ki:  

„Farkas János polgármester akadályoztatása esetén a Délkelet-Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

taggyűlésébe a képviselő-testület Tóth-Pál Lászlóné alpolgármestert, együttes 

akadályoztatásuk esetén Farkas Krisztián képviselőt delegálja.” 

Határidő értesítésre: azonnal 

     egyebekben: értelem szerint 

Felelős:   Farkas János polgármester 

               Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző  

 

A határozatról értesítést kap: 

- Farkas János polgármester 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- Farkas Krisztián képviselő 

- Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester 

- DAREH munkaszervezete Székhelyén 

- Irattár 

 

Farkas János polgármester: Rendben, köszönöm szépen. Javaslom, hogy térjünk vissza az eredeti 

napirendi pontunkra. A települési önkormányzatok alapítanának egy ZRT.-t, ami elvégzi a  

települési hulladékok elszállítását. Ezt a DAREH tudomásul vette, egyetlen kérése, hogy minden 

önkormányzat küldje meg az erről szóló határozatát, ezért kell ezt most meghoznunk. Van-e még 

valakinek kérdése? 

 

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el. 

 

Farkas János polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzunk.  

A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

116/2015. (X. 15.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

1. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 

rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című projekt vonatkozásában 

az üzemeltetési koncepciót és díjpolitikát a DAREH Önkormányzati Társulás 

Taggyűlésének 13/2015. (X.08.) TGy. határozata szerinti tartalommal elfogadja, 

 

2. nyilatkozik arról, hogy a koncepció alátámasztásához benyújtott, és a részletes 

megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak 

megfelelnek, továbbá a részletes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott 

üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést ismerik és annak betartását a 

támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt befejezését követő 

legalább öt évig. 
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Végrehajtásért felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző a határozati kivonat 

megküldéséért 

Határidő:   2015. október 26. 

 

2. Napirendi pont 

Az „Első Világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek renoválása” című pályázat 

beadása 

 

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk az „Első Világháború történelmi 

emlékeit őrző emlékművek renoválása” című pályázat beadásával kapcsolatban. E-mailben küldték 

el a pályázati lehetőséget, október 15. a beadási határideje. Sikerült úgy a vállalkozóval, illetve a 

képviselőkkel összeegyeztetni a pontokat, hogy beadásra kerülhet ez az anyag. 2 millió forintra 

lehet pályázni, ez vissza nem térítendő összeg, és nincs szükség előfinanszírozásra. Nemcsak a 

homlokzati részt szeretnénk felújítani, hanem az egész 72m
2
-es előteret is új térkővel, hogy méltó 

emlékhelyet alakíthassunk ki. Később talán szobrot is állítunk majd ide.  

 

Farkas Krisztián képviselő: Kompatibilis lesz az emlékmű felállítása a Művelődési Házzal?  

 

Farkas János polgármester: Igen. Olyan típusú anyagokat választottunk bele, ami a Művelődési 

Ház felújításának tervében is szerepel. Ugyanaz a homlokzatfestés, ugyanaz a lábazati festék stb. 

Van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.  

 

A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

117/2015. (X. 15.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az „Első Világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek renoválása” című 

pályázat beadása 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép- és Kelet Európai 

Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által közzétett „Első 

Világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek renoválása” című pályázati 

felhívásra pályázatot nyújt be 2.000.000 Ft összegű támogatás elnyerésére.  

A pályázathoz megvalósításához szükséges saját erőt, 183.320 Ft-ot, azaz: egyszáz-

nyolcvanháromezer-háromszáz forintot 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. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: pályázat benyújtására: azonnal,  

    egyebekben: értelem szerint 

 

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

a képviselő-testület nyílt ülését 13 óra 55 perckor bezárom.  

 

k.m.f.t. 

 

          Farkas János                 Nyergesné Kovács Erzsébet 

          polgármester         jegyző 


