
Iktatószám: 1634/25/2015

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. november 5. napján délután 15.30 órakor tartott

rendkívüli, nyílt ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Határozatok:

132/2015. (XI. 05.) A képviselő-testület napirendjének elfogadása

Rendeletek:

Szám név jele

26/2015. (XI. 06.)

Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 26/2015.  (XI.  06.)  a képviselő-testület és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról

27/2015. (XI. 06.) Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  27/2015.  (XI.  06.)  a  szociális  célú
tüzelőanyag  támogatásról  szóló  25/2015  rendelet
módosításáról
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült  Magyarcsanád Község Önkormányzat  Képviselő-testületének 2015.  november  5.
napján 15.30 órakor megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme

Jelen vannak:
Farkas János polgármester
Farkas Krisztián képviselő
Popa György képviselő
Kővári Róbert képviselő

Igazoltan távol:
Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő
Árgyelán Diána képviselő
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester

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,  Tóth-Pál  Lászlóné,  Dr.  Aboul-Hosn Hussein és  Árgyelán Diána képviselők igazoltan
vannak távol, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Javaslatot teszek a napirendi pontokra:

1.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Farkas János polgármester

2.) A szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet módosítása
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:

132/2015. (XI. 05.) 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.  november  05.
napján 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
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1.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Farkas János polgármester

2.) A szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet módosítása
Előadó: Farkas János polgármester

1. Napirendi pont
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosítása

Farkas  János  polgármester: Első  napirendi  pontunk  Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. Azért van szükség a módosításra,
mert  a  júniusi  ülésen  döntött  a  képviselő-testület  a  82/2015.  (VI.  25.)  számú  határozatával  a
Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásból 2015. december 31-i
nappal kiválik. A továbbiakban saját magunk fogjunk megszervezni a házi segítségnyújtást, és az
étkeztetést, de ez nem szerepel az SZMSZ-ben a szakfeladatok között, ezért ezzel a két sorral kell
kiegészítsük a szabályzatot. A cél az, hogy kedvezőbb legyen a finanszírozást, és rálátásunk lesz
erre a területre, erre a feladatra. A továbbiakban három munkavállaló fog itt dolgozni a jelenlegi öt
helyett.  Ahhoz,  hogy januárban  elkezdhessük  az  eredményes  munkát,  ma  erről  a  módosításról
döntenie  kell  a  képviselő-testületnek.  Van-e  valakinek  kérdése,  hozzáfűznivalója.  Amennyiben
nincs, kérem a képviselő-testület tagjai, hogy szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet az alábbiak
szerint elfogadta.

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2015. (XI. 06.) 

önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

2. Napirendi pont
A szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet módosítása

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk a szociális  célú tűzifa  támogatásról
szóló rendelet módosítása. A jelenlegi módosításra azért van szükség, mert a korábban elfogadott
rendeletünk nem tartalmazott bizonyos kötelező pályázati kiírásban szereplő tartalmi elemeket, mint
pl.:  elbírálás előnyei,  ellenszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések, stb.,  így szükséges a rendelet
módosítása.

Nyergesné  Kovács  Erzsébet  jegyző: Annyival  szeretném  kiegészíteni  a  polgármester  úr  által
elmondottakat,  hogy az előző ülésen,  amikor elfogadtuk a tűzifa támogatásáról szóló rendeletet,
arról volt szó, hogy lesz egy Belügyminisztériumi  rendelet, ugyan úgy mint ahogy ez a korábbi
években is történt. Ez még nem került kihirdetésre, emiatt a részlet szabályokat nem tudtuk.Mint
később kiderült ez évtől kezdődően már nem lesz Belügyminisztériumi rendelet, mindig a pályázati
kiírás lesz az,  amihez nekünk igazodnunk kell.  Ebben a pályázati  kiírásban szerepel  az,  amit  a
rendelet  módosítás tartalmaz. Ilyen például az,  hogy kiket kell  előnyben részesíteni az elbírálás
során, illetve, hogy ellenszolgáltatást az önkormányzat nem kér a tűzifáért. 
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Farkas Krisztián képviselő: Mennyi tűzifát kaptunk? 

Farkas  János  polgármester: Összesen  230  m3,  tehát  van  fa  bőségesen.  Van-e  még  valakinek
kérdése? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a
Magyarcsanád  Község  Önkormányzat képviselő-testületének  a  szociális  célú  tüzelőanyag
támogatásról  szóló  25/2015.  (X.  29.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló  rendelet
tervezetet az alábbiak szerint elfogadta.

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2015. (XI. 06.) 

önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló 25/2015 rendelet módosításáról

 (a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

Farkas János polgármester: Megkérdezem kíván-e még valaki szólni. Mivel nem, a képviselő-
testület nyílt ülését 15 óra 45 perckor bezárom. 

k.m.f.t.

          Farkas János          Nyergesné Kovács Erzsébet
          polgármester jegyző
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