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Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. március 31. napján délután 15.00 órakor tartott

soros, nyílt ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Határozatok:

46/2016. (III.31.) A képviselő-testület 2016. évi munkatervének módosítása

47/2016. (III.31.) A képviselő-testület napirendjének elfogadása

48/2016. (III.31.) A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztró-
favédelmi Kirendeltségének beszámolója

49/2016. (III.31.) Polgármesteri  tájékoztató  a  két  ülés  között  történt  fontosabb
eseményekről

50/2016. (III.31.) A  Gyermekjóléti  Szolgálat  2015.  évi  munkájáról  szóló  beszámoló
megvitatása

51/2016. (III.31.) Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szakmai munkáról

52/2016. (III.31.) Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő szavazásból való kizárása

53/2016. (III.31.) Magyarcsanád település 2016. évi vízterhelési egységdíja

54/2016. (III.31.) Magyarcsanádi Közös  Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és  Működési
Szabályzata hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása

55/2016. (III.31.) Pályázat benyújtása a testvér települési programok és együttműködések
c. pályázati felhívás

56/2016. (III.31.) Műfüves pálya építésére pályázat benyújtása

57/2016. (III.31.) Műfüves pálya építési munkálataihoz tulajdonosi hozzájárulás megadása

58/2016. (III.31.) NaturTrade  Magyarország  2010.  Kft.  részére  az  önkormányzat
tulajdonában  álló  Magyarcsanád  819.  hrsz.  alatti  belterületi  ingatlan
térítésmentes átadása

Rendeletek  :

Szám név jele

9/2016. (III.31)

Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  képviselő-
testületének  9/2016.(III.31.)  önkormányzati
rendelete  a  helyi  adókról  szóló  29/2015.  (XI.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

E
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely  készült  Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2016.  március  31.
napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt üléséről.

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme

Jelen vannak:
Farkas János polgármester
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester
Árgyelán Diána képviselő
Farkas Krisztián képviselő
Kővári Róbert képviselő
Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő
Popa György képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző

Meghívottak:
Balogh Róbert Csongrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Szegedi

Kirendeltségének makói tűzoltóparancsnoka
Sepsik Andrásné Gyermekjóléti Szolgálat vezető
Kerekes Gézáné Szociális Alapszolgálat vezető

Lakosság részéről megjelent: 1 fő

Farkas János polgármester: Köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket és a nyilvános
ülés  valamennyi  résztvevőjét.  Megállapítom,  hogy a  7  fő  képviselőből  5 fő  jelen  van,  az  ülés
határozatképes,  azt  megnyitom.  Külön tisztelettel  köszöntöm köreinkben Balogh Róbert  urat,  a
Csongrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Szegedi  Kirendeltségének  makói
tűzoltóparancsnokát.  Mielőtt  elfogadjuk  a  mai  testületi  ülés  napirendjét  el  kell  fogadnunk  egy
határozati javaslatot a képviselő-testület 2016. évi munkatervével kapcsolatban. Megkérem jegyző
asszonyt, hogy ismertesse miért szükséges a módosítás. 

Nyergesné  Kovács  Erzsébet  jegyző: A 2016.  évi  munkatervben  a  márciusi  ülés  2.  napirendi
pontjaként  szerepelt  a  2015.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló  beszámoló,  de  ez  még
folyamatban  van.  A  jogszabályi  kötelezettségének  eleget  téve  azonban  a  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság  megküldte  beszámolóját,  melyet  pedig  szerepeltettünk  a  napirendek  között.  Ezt  a
módosítást szükséges elfogadni még a napirendi pontok előtt. 

A képviselő-testület  5  igen  egyhangú szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  az  alábbi
határozatot hozta:
46/2016. (III.31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A képviselő-testület 2016. évi munkatervének módosítása

H a t á r o z a t

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervét
az alábbiak szerint módosítja:
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1.) A márciusi ülés 2.) napirendi pontját a: „Beszámoló a 2015. évi költségvetés
végrehajtásáról törli és azt az áprilisi ülés napirendjén 3.) számú napirendként szere-
pelteti.
2.) Az áprilisi ülés 3.) napirendi pontját a:  „Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi
munkájáról szóló beszámoló megvitatása”törli és az 2.) számú napirendként a márci-
usi ülésen szerepelteti. 

Felelős:   munkaterv módosításért: jegyző
Határidő: azonnal, értelem szerint

Farkas  János  polgármester: Javaslatot  teszek  a  meghívóban  szereplő  napirendi  pontokra  az
alábbiak szerint:

0.) A képviselő-testület 2016. évi munkatervének módosítása
Előadó: Farkas János polgármester

1.) Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Farkas János polgármester

1.1.) A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének beszámolója
Előadó: Farkas János polgármester

2.) A Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámoló megvitatása
Előadó: Farkas János polgármester

3.) Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai 
munkáról
Előadó: Farkas János polgármester

Előterjesztések:
4.1.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat a helyi adórendeletek felülvizsgálata

Előadó: Farkas János polgármester
4.2.) Magyarcsanád település 2016. évi vízterhelési egységdíja

Előadó: Farkas János polgármester
4.3.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzata hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása
Előadó: Farkas János polgármester

4.4.) Pályázat benyújtása a testvér települési programok és együttműködések c. 
pályázati felhívás
Előadó: Farkas János polgármester

4.5.) Műfüves pálya építésére pályázat benyújtása és tulajdonosi hozzájárulás 
megadása
Előadó: Farkas János polgármester

Farkas  János  polgármester: Időközben  készült  még  egy  szóbeli  előterjesztés,  mely  néhány
perccel ezelőtt kiosztásra került.  Javaslom, hogy ezzel a kiegészítéssel fogadjuk el a napirendet.
Megkérdezem van-e más javaslat?

A napirendi pontokhoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. 

Farkas János polgármester: Kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület  5  igen  egyhangú szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  az  alábbi
határozatot hozta:
47/2016. (III. 31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása
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H a t á r o z a t

Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2016.  március  31.
napján 15.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:

0.) A képviselő-testület 2016. évi munkatervének módosítása
Előadó: Farkas János polgármester

1.) Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről
Előadó: Farkas János polgármester

1.1.) A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének beszámolója
Előadó: Farkas János polgármester

2.) A Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámoló 
megvitatása
Előadó: Farkas János polgármester

3.) Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó 
szakmai munkáról
Előadó: Farkas János polgármester

Előterjesztések:
4.1.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat a helyi adórendeletek 

felülvizsgálata
Előadó: Farkas János polgármester

4.2.) Magyarcsanád település 2016. évi vízterhelési egységdíja
Előadó: Farkas János polgármester

4.3.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása
Előadó: Farkas János polgármester

4.4.) Pályázat benyújtása a testvér települési programok és 
együttműködések c. pályázati felhívás
Előadó: Farkas János polgármester

4.5.) Műfüves pálya építésére pályázat benyújtása és tulajdonosi 
hozzájárulás megadása
Előadó: Farkas János polgármester

4.6.) Tulajdonosi kezelői hozzájárulás
Előadó: Farkas János polgármester

A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester helyben
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző helyben
3./ Irattár

1.1.  Napirendi pont
A  Csongrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Szegedi  Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének beszámolója

Farkas  János  polgármester: Első  napirendi  pontunk  a  polgármesteri  tájékoztató  lenne,  de
javaslom,  hogy  a  tűzoltóparancsnok  elfoglaltsága  miatt  vegyük  előre  a  katasztrófavédelmi
beszámolót.  Megkérem  Balogh  Róbert  tűzoltóparancsnok  urat,  hogy  tegye  meg  kiegészítő
gondolatait. 
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Balogh Róbert tűzoltóparancsnok: Tisztelettel  köszöntöm én is a testület  tagjait.  Köszönöm a
meghívást,  és  azt,  hogy  személyesen  is  kiegészíthetem  a  beszámolót.  Maga  a  beszámoló  44
település  tavalyi,  egész  éves  statisztikáját  tartalmazza,  amiből  szeretném kiemelni  a  településre
vonatkozó adatokat. 2015-ben a Makói Hivatásos Tűzoltó parancsnokság működési területén 232
esemény  történt,  ami  átlagosnak  mondható.  Ennek  a  65%-át  Makó  város  eseményei  képezik.
Magyarcsanádhoz 11 esemény köthető az elmúlt évre, amiből 5 alkalommal tűzeset, 6 alkalommal
pedig műszaki mentés miatt riasztották a tűzoltó kollegákat. A Termál utcában az avar, a József
Attila utcában vezetékek égtek. Ezen kívül volt egy konyhai és egy tárolói tűzeset, valamint egy
udvari égetés, ami az utcára is átterjedt. Műszaki mentés alatt az M43-ason történt autóbaleseteket
értjük.  Egy  alkalommal  fakivágás  miatt  települtek  ki  a  kollegák,  illetve  három  alkalommal  a
Marosba  fulladt  lány ügye  miatt.  Látható,  hogy a  szabadtéri  tüzek  itt  is  dominálnak.  Ezekkel
továbbra  is  küzdünk,  igyekszünk  minden  fórumon  megjeleníteni,  hogy  ez  hogyan  is  lenne
szabályos.  Külterületen  tiltva  van  a  tűzgyújtás,  belterületen  pedig  az  önkormányzati  rendelet
szabályozza. Amennyiben van ilyen rendelet, mi annak a szabályai szerint vizsgáljuk, hogy például
a szabadtéri tűzeset engedélyezett időben történt-e és annak függvényében indul az eljárás. Ebben a
fűtési szezonban nagyon sok dolgunk volt a szén-monoxidmérgezés miatt. Hoztam egy lakossági
felhívást, és kérem, hogy minden létező fórumon ez legyen közzétéve. Javasoljuk a gázkészülékek
és  a  kémények  rendszeres  felülvizsgálatát,  mert  a  szén-monoxidmérgezés  megelőzhető  lenne.
Rendezvények tartásáról küldeni szoktunk tájékoztatót, ami az önkormányzatoknak szól. Ezeken a
rendezvényeken  többnyire  felhívjuk  a  figyelmet  arra,  hogy mit  hogyan  kell  szabályosan  tenni,
hogyan kell eljárni. A gépszemlékkel kapcsolatos teendők nem változtak, ez továbbra is a gazda
felelőssége, hogy elkészüljön. Az erről készült jegyzőkönyvet nem kell eljuttatni a tűzoltóságnak.
Még egy fontos dolgot szeretnék kérni: a Makói Tűzoltóság közvetlen telefonszáma 62/510-740,
amit a közérdekű telefonszámok közé kérem, hogy tegyenek fel a település honlapjára. Végezetül
szeretném megköszönni  az  önkormányzat  segítségét  mind  az  adatszolgáltatás  területén,  mind a
belterületi vízelvezető árkok karbantartásánál. 

(Árgyelán  Diána települési  képviselő  megérkezett  a  testület  ülésére.  A jelenlévő  testületi  tagok
száma 6 fő. )

Farkas János polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatót, és mi is köszönjük a sok segítséget,
illetve a kontrollt, melyet a tűzoltóság nyújtott nekünk. Úgy gondolom, hogy nagyon jó kapcsolatot
ápolunk a Makói Tűzoltósággal, továbbra is igyekszünk minden meghívott rendezvényen ott lenni. 
Van-e még valakinek kérdése a beszámolóhoz?

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület  6  igen  egyhangú szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  az  alábbi
határozatot hozta:
48/2016. (III.31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy:  A  Csongrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Szegedi  Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének beszámolója

H a t á r o z a t

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  a
Tűzoltóparancsnokság 2015. évi munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja.

A képviselő-testület megköszöni a Tűzoltóparancsnokság állományában szolgálatot
teljesítő tűzoltók áldozatos munkáját.

Felelős: Farkas János polgármester
Határidő értesítésre: azonnal
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A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester helyben
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző helyben
3./ Makói Tűzoltóság 6900 Makó, Vorhand Rabbi tér 1.
4./ Irattár

1. Napirendi pont
Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Farkas János polgármester: Javaslom, hogy folytassuk a  testületi  ülést  a  meghívóban kiadott
napirendek szerint. A polgármesteri tájékoztató következik, melyet mindenki megkapott. Kérdése
van-e valakinek ezzel kapcsolatban?

Farkas Krisztián képviselő: Jövő héten megkezdődnek az építkezések?

Farkas János polgármester: Igen, jövő hét második felében elkezdődik, mivel december 31-ig be
is kell, hogy fejezzük őket. Az Egészségháznál még várjuk az árajánlatot, április 11. a határidő,
utána annak az építése is megkezdődik. 

Farkas Krisztián képviselő: Jelenleg hol tart a TOP forrás?

Farkas  János  polgármester: Ma  4  órára  jön  egy  rehabilitációs  szakmérnök,  mivel  az  ő
hozzájárulása nélkül nem kezdődhet meg ilyen jellegű építési beruházás. A legelső, amit be fogunk
adni a szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, azon belül a család-és gyermekjóléti
szolgálat fejlesztése. Erről volt egy kerekasztal megbeszélés is. Ezt a pályázatot fogjuk leghamarabb
beadni, ez 36 millió forintról szól. Megjelent az önkormányzati ingatlanok energiahatékonyságának
növelése c. pályázat is.  E pályázat esetében 80 millió forintról beszélünk. A turisztikát nem tudom,
hogy ki fogjuk-e tudni használni, mert ha tájházat építenénk, akkor évi 22.000 látogatószámot el
kellene érni,  illetve legalább 5 évig alkalmaznunk kellene egy felsőfokú végzettségű turisztikai
szakembert.  A belterületi  kerékpárút  építéshez  nem  kell  ilyen  végzettségű  szakember,  csak  a
kidolgozásnál. Reméljük, hogy a tervezett 2 km-es utat meg fogjuk tudni valósítani. 

Farkas Krisztián képviselő: Az Egészségház is a TOP fejlesztési pénzből valósul meg? 

Farkas  János  polgármester: Igen,  az  Egészségház  fejlesztésének  a  40  milliós  része  a  TOP
forrásból  kerül  finanszírozásra.  Az  építési  engedélyünket  ma  fogadta  el  a  hódmezővásárhelyi
építésügyi hatóság. Három lépcsőfokot kellett végigjárnunk, ugyanis a Belügyminisztérium forrása
nem kapcsolódott össze a TOP forrással. A Belügyminisztériumi forrást mi a gyógyszertárra fogjuk
fordítani. A TOP forrást az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat kialakítására és infrastruktúrájára
fordítjuk. Júniusban lesz kiírva, szeptemberben már várhatóan meg lesz a forrás és decemberben el
is fogunk tudni vele számolni. 

Van-e még valakinek kérdése a tájékoztatóhoz?

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.

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

49/2016. (III.31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
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H a t á r o z a t

Magyarcsanád Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Polgármester  két  ülés
közötti eseményekről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadja. 

A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester helyben
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző helyben
3./ Irattár

2.  Napirendi pont
A Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámoló megvitatása

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk a Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi
munkájáról szóló beszámoló megvitatása tárgyában. Köszöntöm köreinkben Sepsik Andrásnét,  a
Gyermekjóléti  Szolgálat  munkatársát.  Megkérem,  hogy  tegye  meg  szóbeli  kiegészítését  a
beszámolóhoz. 

Sepsik Andrásné Gyermekjóléti Szolgálat családgondozó: Igyekeztem a beszámolót részletesen
megírni,  és  részletezni  azokat  a  változásokat,  amelyek  2016.  január  1-jétől  élnek.  A tavalyi
statisztikai  adatok  alapján  próbáltam kiemelni,  hogy  milyen  arányban  történtek  családból  való
kiemelések, védelembe vételek. Ez a szám elég magas.  Ami nekem soknak tűnik a nevelésbe vett
gyerekek  száma,  de  ezen  sajnos  most  megint  emelni  kell.  Véleményem  szerint  jobb  egy
gyermeknek minél hamarabb megfelelő környezetben szocializálódni. 

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Azt látom, hogy ez a szakma egyre szerteágazóbb. Eddig is
sok feladatot volt, de most januárban ez csak gyarapodott. 

Farkas Krisztián képviselő: A Szociális Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. 

Farkas János polgármester: Köszönjük szépen a beszámolót, és a kolleganő munkáját. További
eredményes munkát kívánunk. 
Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban?
A napirendhez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület  6  igen  egyhangú szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  az  alábbi
határozatot hozta:
50/2016. (III.31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámoló megvitatása

H a t á r o z a t

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  a
Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja.

Felelős: Farkas János polgármester
Határidő értesítésre: azonnal

A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester helyben
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző helyben
3. Sepsik Andrásné családgondozó helyben
4./ Irattár
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3. Napirendi pont
Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szakmai munkáról

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk beszámoló a személyes gondoskodást
nyújtó szakmai munkáról. Üdvözlöm köreinkben Kerekes Gézáné vezető gondozónőt. Nagyon sok
változás történt az elmúlt hónapokban, és itt nem csak az intézmény működésére gondolok, hanem a
bekövetkezett  személyi  változásokra  is.  A beszámolót  mindenki  megkapta.  Megkérem a  vezető
gondozónőt, hogy amennyiben van kiegészítése a beszámolóhoz, azt tegye meg. 

Kerekes  Gézáné intézmény vezető: Köszönöm a  lehetőséget.  Tisztelt  polgármester  úr,  jegyző
asszony,  testületi  tagok!  A településen  nem  rég  óta  vagyok,  mégis  jól  érzem  magam.  Úgy
gondolom, hogy elfogadtak a kollegák és az idősek is. A tavalyi évről túl sokat nem tudok írni, a
számstatisztikákra  támaszkodtam.  Amire  a  hangsúlyt  helyeztem,  azok  a  jövőbeni  dolgok.
Problémaként merült fel az idősek étkeztetése kapcsán az az adag, amelyet kapnak, mivel kevésnek
tűnik.  Egy adag 3 dl levest és főzeléket tartalmaz.  Többen jelezték,  hogy szeretnének nagyobb
adagot kapni, még ha többet is kellene fizetni érte. A jelenleg fizetendő felnőtt adag 635,- Forint.
Ehhez az állami hozzájárulás 220,- forint. Nekünk az étkezési díjat úgy kell számolni, hogy az nem
lehet több,  mint  az illető jövedelmének a 30%-a. Az emelés 2-3 embernél jelentene problémát.
Szeretném  kérni  a  testület  tagjait,  hogy  a  javaslatomon  majd  gondolkozzanak.  A  házi
segítségnyújtásról írtam, hogy az idén nagyon sok minden változott, de ettől függetlenül ugyanúgy
ellátjuk az időseket, akiknek szüksége van a munkánkra. A beszámoló mellékletében látható egy
felmérés,  amelyet  szeretnék  elvégeztetni  az  idősekkel  a  munka  hatékonyságának  növelése
érdekében. 

Farkas Krisztián képviselő: Az étkezési adagok növelésére van lehetőségünk?

Farkas  János  polgármester: Ennek  részletesen  utána  kell  járni.  Úgy  gondolom,  hogy  van
lehetőségünk  a  Szociális  Törvény alapján  segítséget  nyújtani  azoknak  az  időseknek,  akik  nem
tudnák kifizetni az étkezési díjat. Kérem, hogy a következő testületi ülésre vizsgáljuk meg, hogyan
tudunk segíteni. 
Van-e valakinek kérdése, kiegészítése? 

Farkas János polgármester: Amennyiben nincs, kérem, hogy fogadjuk el a beszámolót. 

A képviselő-testület  6  igen  egyhangú szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  az  alábbi
határozatot hozta:
51/2016. (III.31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szakmai munkáról

H a t á r o z a t

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  a
személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokhoz kapcsolódó szakmai  munkáról  szóló
beszámolót és azt elfogadja.

Felelős: Farkas János polgármester
Határidő értesítésre: azonnal

A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester helyben
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző helyben
3. Kerekes Gézáné vezető gondozónő helyben
4./ Irattár

8



Előterjesztések
4.1. Magyarcsanád Községi Önkormányzat a helyi adórendeletek felülvizsgálata 

Farkas János polgármester: Következő előterjesztésünk Magyarcsanád Községi Önkormányzat a
helyi  adórendeletek  felülvizsgálata  tárgyában.  Egy  korábbi  testületi  ülésen  felmerült,  hogy  a
háziorvosoknak, védőnőknek az iparűzési adó kötelezettség megfizetése alól a képviselő-testület
felmentést adhat. A törvény lehetőséget biztosít erre, három feltételnek kell együttesen teljesülnie. A
rendelet-tervezet elkészítésre került, ezt én biztosan támogatom. 

Van-e valakinek más javaslata, kiegészítése? 

Dr. Aboul Hosn Hussein képviselő:  Személyes érintettségem miatt kérem a szavazásból történő
kizárásomat. 

Farkas  János  polgármester:  Kérem,  hogy  aki  egyetért  dr.  Aboul  Hosn  Hussein  szavazásból
történő kizárásával kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodás  mellett,  az  alábbi
határozatot hozta:

52/2016. (III.31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő szavazásból való kizárása

H a t á r o z a t

Magyarcsanád Község Önkormányzat  képviselő-testülete  Dr.  Aboul-Hosn Hussein
képviselőt kérésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXX-
XIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján személyes érintettsége miatt a Magyarcsa-
nád Községi Önkormányzat helyi adórendeletének módosítása tárgyában történő sza-
vazásból kizárja. 

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester helyben
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző helyben
3./ Dr. Aboul Hosn Hussein képviselő helyben
4./ Irattár

Farkas János polgármester: Ezt követően kérem, hogy szavazzunk az adórendelet módosításáról.
Aki egyetért a rendelet-tervezettel kézfeltartással szavazzon.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 1
kizárással  Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  helyi  adókról  szóló
29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotta:

Magyarcsanád Község Önkormányzata képviselő-testületének 

9/2016.(III.31.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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4.2.  Magyarcsanád település 2016. évi vízterhelési egységdíjáról

Farkas János polgármester: Következő előterjesztésünk Magyarcsanád település 2016. évi vízter-
helési egységdíjáról tárgyában. Az előterjesztés arról szól, hogy az önkormányzatnak minden csa-
tornával nem ellátott szennyvíz után, ahol nincs talajterhelési díj, minden elhasznált köbméter után
be kell fizetni 4,50 forintot. Ez egy példa volt.  

Van-e valakinek kiegészítése? 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
53/2016. (III. 31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Magyarcsanád település 2016. évi vízterhelési egységdíjáról

H a t á r o z a t

Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete-  a  környezetterhelési
díjról szóló 2003.évi LXXXIX. törvény 10.§- ban foglaltak figyelembe vételével az
Alföldvíz Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) által Magyarcsanád vonatkozásában
megküldött  2016.  évi  vízterhelési  egységdíjak  bevezetéséről  szóló  tájékoztatását
megtárgyalta, azt tudomásul veszi. 

A határozatról értesül:
1.) Farkas János polgármester
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4.) ALFÖLDVÍZ Zrt. 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
5.) Irattár

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, értelem szerint

4.3. Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása

Farkas János polgármester: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzata hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása következik. A jegyző asszony
a bizottsági üléseken már megtette kiegészítő gondolatait. 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A szabályzat sokszor volt már módosítva, így célszerű hatá-
lyon kívül helyezni a régit és egy új szabályzatot elfogadni. A szervezeti ábrában történt az a módo-
sítás, hogy az adóügyi ügyintéző áthelyezéssel átkerül másik Közös Hivatalhoz. Nálunk ő látta el a
munkaügyi feladatokat is. Az ő munkaköre így munkaügyi előadóként volt megjelölve és kapcsolat
feladatként intézte az adóügyeket. Az új kolléganő pedig csak adóügyekkel fog foglalkozni, ezért
szükséges a szervezeti ábrában ezt a módosítást átvezetni. A kiadott anyagban egy kis módosítást
szükséges eszközölni, akként, hogy a  pénzügyi csoportnál 2 főkönyvi könyvelő és 1 pénzügyi elő-
adó szerepeljen. Véletlenül elírás történt ebben. Az miatt van két főkönyvi könyvelő, hogy Nagyla-
kos és itt a székhely településen is ez a munkaköre mindkét kollgának.

Farkas János polgármester: Rendben. Van-e valakinek kiegészítése? 
10



A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
54/2016. (III. 31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és Működési  Szabályzata
hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása

H a t á r o z a t

Magyarcsanád Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarcsanádi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  az  5/2015.  (I.  29.)  határozattal  elfogadott  Szervezeti  és
Működési Szabályzatát hatályon kívül helyezi és az új szabályzatot az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

4.4.  Pályázat  benyújtása  a  testvér  települési  programok  és  együttműködések  c.
pályázati felhívás

Farkas János polgármester: Következő előterjesztésünk Pályázat benyújtása a testvér települési
programok és együttműködések c. pályázati felhívás tárgyában készült. A tavalyi évhez hasonlóan
idén is megnyílt ez a pályázat. Kettő és fél millió forintra pályázunk ismét. Április 12-én a tavalyi
elnyert összeg felhasználásával kapcsolatban lesz egy ellenőrzés. 

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Amennyiben sikerül az idén is nyernünk, szeretnénk egy kicsit
kötetlenebb programokat összehozni. Szervezhetnénk Bökényi napokat, elmehetnénk a Marosra ka-
jakozni stb. 

Farkas János polgármester: Jó ötlet. Van-e valakinek kiegészítése? 
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
55/2016. (III.31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása a testvér települési programok és együttműködések c. pályázati
felhívás

H a t á r o z a t

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bethlen
Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról
szóló  367/2010.  (XII.30.)  Korm.  rendelet  alapján  pályázatot  nyújt  be   a  Bethlen
Gábor  Alap  2016.  évi  „testvér  települési  programok  és  együttműködések”  c.
pályázati felhívásra, a pályázatban szerepeltetett maximális, 2.500.000 Ft összegre.
Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert  minden,  a  pályázat  sikeréhez  szükséges  nyilatkozat  és  intézkedés
megtételére

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Határozatról értesül:    
- polgármester
- pénzügyi csoportvezető

Szóbeli előterjesztések

4.5.  Műfüves pálya építésére pályázat benyújtása és tulajdonosi hozzájárulás megadása

Farkas  János  polgármester: A szóbeli  előterjesztések  következnek.  Az  első  a  műfüves  pálya
építésére pályázat benyújtása és tulajdonosi hozzájárulás megadása. Beszéltem a Csongrád megyei
MLSZ  vezetőjével,  elmondtam  neki  a  pályára  vonatkozó  gondolataimat.  Személyesen  kijött,
megnézte a helyszínt és mondta, hogy ő pályát szeretne itt építeni. Ma döntenek arról, hogy azt a
területet,  ahova szeretnénk kiépíteni,  ideadják-e nekünk. 10 m-es területről  van szó.  A pályázat
benyújtásakor  200.000,-Ft-ot  kell  az  önkormányzatnak  biztosítani  saját  költségvetésből.  Ez  a
nevezési  díj.  A  pályázat  beadásakor  vállalni  kell  30%  önerő  biztosítását  is  a  2017.  évi
költségvetésünkben.  Az  MLSZ-szel  kötendő  megállapodás  egyik  része,  hogy  15  évre  kell
megkössük  az  együttműködési  megállapodást.  Erre  azért  is  szükség  van,  mert  szeretnének  itt
bevezetni  egy programot.  A megállapodás  másik  része,  hogy ingyenesen  biztosítjuk  az  MLSZ
számára évente 1-2 hétre a pályát, amennyiben versenyt rendeznek itt. Ezen kívül némi reklámot is
tartalmaz  a  megállapodás.  Valószínűleg  molinókat  fognak  kitenni,  hoznak  reklámfelületet  és
anyagot. Nekünk ez pénzbe nem kerül. A pályázatot április 11-ig kell benyújtani. Reméljük, hogy
megnyerjük ezt  a  pályázatot,  és  jövő évben a pálya  fejlesztésére,  például  öltözők kialakítására,
fogjuk tudni benyújtani.  

Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő: Ki fogja a pályát karbantartani? 

Farkas János polgármester: Ez biztosan a mi feladatunk lesz. Kamerákat fogunk oda is kiépíteni.
Célszerű  lenne  létrehozni  egy  sportegyesületet,  mert  akkor  külön  pályázatokat  is  be  lehetne
nyújtani. 

Van-e valakinek kérdése, kiegészítése a napirendhez? 

(Popa György települési képviselő 16 óra 20 perckor megérkezett a testület ülésére. A jelenlévő
testületi tagok száma 7 fő. )

Nyergesné  Kovács  Erzsébet  jegyző: Javaslom az  első  határozati  javaslat  második  bekezdését
kijavítani úgy, hogy „ A pályázathoz szükséges 30%-os önerőt, 9.750.000,-Ft-ot, azaz kilencmillió-
hétszázötvenezer forintot az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében tervezi”. 

Farkas János polgármester: Rendben, köszönöm. 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.

Farkas János polgármester: Kérem, aki egyetért a jegyző asszony által tett módosított határozati
javaslattal, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület  7  igen  egyhangú szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  az  alábbi
határozatot hozta:
56/2016. (III.31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Műfüves pálya építésére pályázat benyújtása 

H a t á r o z a t

Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete-  úgy  határoz,  hogy  az
„Országos  Pályaépítési  Program” című pályázati  felhívásra  pályázatot  nyújt  be  a
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Magyar  Labdarúgó  Szövetséghez  az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  6932
Magyarcsanád, Templom tér 3. szám 4. hrsz.-ú ingatlanon történő kisméretű műfüves
pálya és tartozékai létesítésére 32.500.000,- Ft összeg elnyerésére. 
A pályázathoz  szükséges  30%-os  önerőt,  a  9.750.000  Ft-ot,  azaz:  kilencmillió-
hétszázötvenezer  forintot  az  önkormányzat  2017.  évi  költségvetésében  tervezi.  A
200.000,- Ft összegű nevezési díjat az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a
fejlesztési kiadások terhére biztosítja.

Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozatok és intézkedések
megtételére.

Felelős: polgármester, 
Határidő benyújtásra: 2016. április 11.

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Farkas János polgármester
2.) Pénzügyi csoport
3.) Irattár

Farkas János polgármester: Kérem, hogy fogadjuk el a tulajdonosi hozzájárulást is. Aki egyetért a
2. számú határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület  7  igen  egyhangú szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  az  alábbi
határozatot hozta:
57/2016. (III. 31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Műfüves pálya építési munkálataihoz tulajdonosi hozzájárulás megadása

H a t á r o z a t

Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete-a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § biztosított jogkörében
eljárva úgy határoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 6932 Magyarcsanád,
Templom tér 3. szám 4. hrsz.-ú ingatlanon történő kisméretű műfüves pálya építési
munkálataihoz  a  Magyar  Labdarúgó  Szövetségnek  a  tulajdonosi  hozzájárulást
megadja.

Felelős: polgármester, 
Határidő benyújtásra: 2016. április 11.

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Farkas János polgármester
2.) Magyar Labdarúgó Szövetség
3.) Irattár

(Dr.  Aboul-Hosn Hussein  települési  képviselő  távozott  a  testület  üléséről  16 óra 30 perckor.  A
jelenlévő testületi tagok száma 6 fő. )
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4.6. NaturTrade Magyarország 2010. Kft. területigény kérelme

Farkas János polgármester: Következő szóbeli előterjesztésünk NaturTrade Magyarország 2010.
Kft.  területigény kérelme. Korábban volt  már róla szó. Magyarcsanádon most már valószínűleg
létre  fog  jönni  egy  szenesítő  üzem,  ami  nem  csak  az  Arundo  nádat,  hanem  minden  egyéb
fanyesedéket,  fás szárú hulladékot el  tud szenesíteni.  Ezzel áramot meg hőt fognak termelni és
előállítani. Ehhez szüksége lenne 1 hektár területre. Ez a töltés melletti nádas ott a Bánát utca és a
Budai Nagy Antal utca sarkánál található. Tervei szerint megemelik ezt a földet. Ha szükség van rá,
akkor mi is segítünk ezt a területet feltölteni. A határozati javaslatban szerepel a terület nagysága, a
helyrajzi  szám,  illetve  az,  hogy  amennyiben  5  éven  belül  megépíti  ezt  az  üzemet,  akkor  a
tulajdonába  is  kerül  a  terület.  Várhatóan  4-5  embernek  ad  majd  munkát  az  üzem.  Jegyző
asszonynak  volt  egy  javaslata,  amit  az  együttműködési  megállapodásban  majd  szeretnénk  is
rögzíteni. A javaslat úgy szólt, hogy a mi általunk beszállított anyagot térítésmentesen dolgozzák
fel. Az előterjesztés szerint arról kell most döntenie a testületnek, hogy odaadjuk-e ezt a területet 5
évre, azzal a kitétellel, hogy ha megvalósul az üzem felépítése, akkor tulajdonába száll majd, illetve
ha pályázatot szeretne benyújtani, és a pályázat benyújtásának egyik alapfeltétele, hogy az üzemet
erre  a  helyrajzi  számra  bejegyeztesse  úgy,  hogy  még  nem  az  övé  a  hely,  de  mi  megadjuk  a
hozzájárulásunkat. 

Popa György képviselő: Ha nem fizet bérleti díjat, akkor nem inkorrekt dolog, hogy elvárjuk, hogy
díjmentesen nekünk feldolgozzák a beszállított anyagot? Ezt számszerűsíteni kellene. 

Farkas  János  polgármester: Az  együttműködési  megállapodásban  ezeket  lerögzíthetjük.  A
határozati  javaslatban  szerepel  az,  hogy  a  képviselő-testület  felhatalmaz  arra,  hogy  ezt  az
együttműködési megállapodást kidolgozzuk és megkössem a testület utólagos tájékoztatása mellett.
Javaslom továbbá,  hogy a határozatot  egészítsük  ki  azzal,  hogy a  képviselő-testület  hozzájárul,
hogy  a  NaturaTradeban  az  is,  hogy  a  képviselő-testület  hozzájárul,  hogy  a  NatureTrade  Kft.
telephelyet létesítsen a magyarcsanádi 819. helyrajzi számú területen.  

Megkérdezem,  hogy  kíván-e  valaki  szólni  az  előterjesztéshez.  Nem.  Kérem,  aki  egyetért  a
határozati javaslattal az általam tett kiegészítéssel, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület  6 igen szavazattal  tartózkodás  és ellenszavazat  nélkül  az alábbi határozatot
hozta:
58/2016. (III.31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy:  NaturTrade  Magyarország  2010.  Kft.  részére  az  önkormányzat  tulajdonában  álló
Magyarcsanád 819 hrsz. alatti belterületi ingatlan térítésmentes átadása

H a t á r o z a t

Magyarcsanád Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete -  a Magyarország helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  107.  §-ában  biztosított
jogkörében  eljárva  úgy dönt,  hogy a  NaturTrade  Magyarország  2010  Kft.  (6430
Bácsalmás, Dugonics utca 26.) kérelmére a Magyarcsanád Községi Önkormányzat
tulajdonában  álló  Magyarcsanád  819  hrsz.-ú  11991  m2 nagyságú  területet
faszenesítő,  áram termelő  kis  erőmű  építésére  térítésmentesen  átadja  azzal,  hogy
amennyiben  az  üzem  megépítése  5  éven  belül  megtörténik,  úgy  a  NaturTrade
Magyarország Kft a területen tulajdonjogot szerez.

A  képviselő-testület  hozzájárul,  hogy  a  NaturTrade  Magyarország  2010  Kft.
telephelyet létesítsen a 6932 Magyarcsanád, 819. hrz-ú területen. 
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A NaturTrade  Magyarország  2010  Kft.  köteles  a  testületi  döntés  kézhezvételét
követően a terület karbantartásáról, rendben tartásáról gondoskodni. 

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  együttműködés  feltételeit
tartalmazó  külön  megállapodás  kidolgozására,  megkötésére  a  képviselő-testület
utólagos tájékoztatása mellett.

A határozatról értesül:
6.) Farkas János polgármester
7.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
8.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
9.) NaturTrade Magyarország 2010 Kft. 6430 Bácsalmás, Dugonics utca 26.
10.) Irattár

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, értelem szerint

5. Napirendi pont
Egyebek

1. Dűlőutak karbantartása

Farkas János polgármester: Egyebek napirendi pont következik.  Megkérdezem kíván-e valaki
szólni egyebek napirendi pont keretein belül. 

Popa György képviselő: Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik a dűlőutak karbantartása, ami
évtizedek óta nincs megoldva. 

Farkas János polgármester: 2014-ben 600.000,-Ft lett kifizetve ez ügyben. A kifizetés megtörtént,
teljesítés igazolás található, de számla nincs. Ez az akkori hanyag munkavégzésnek tudható be. 

Popa  György  képviselő: Beszéltem  egy  személlyel,  akinek  meg  vannak  az  eszközei  hozzá.
Szeretném, hogy ez a dolog le lenne szabályozva és meg lenne oldva. 

Farkas  János  polgármester: Rendben,  intézkedni  fogunk  ez  ügyben.  Kaptunk  a  dűlőutak
karbantartására pénzt. 

Popa György képviselő: Mennyi ez az összeg?

Farkas János polgármester: 200.000,-Ft körüli összeg. 

2. Osztálytalálkozó megszervezése

Popa György képviselő: A másik dolog. Megkeresett engem egy illető azzal kapcsolatban, hogy az
1958-ban elballagott diákok szeretnének egy találkozót csinálni, és hogy van-e esély arra, hogy a
Román Kisebbségi Házat odaadjuk nekik erre a célra.  Arra gondoltam, hogy ha egy ilyen idős
társaságról van szó, akkor a mi részünkről teszünk egy olyan gesztust,  hogy ezt a találkozót mi
megszervezzük nekik és az ebédlőben megtartanánk a rendezvényt. 

Farkas János polgármester: Az ötlet  nagyon jó, én biztosan támogatom. Szívesen bocsátjuk a
rendelkezésükre ingyenesen az ebédlőt. 
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Tóth-Pál  Lászlóné  alpolgármester: Egyetértek  a  polgármester  úrral,  egy  ilyen  rendezvényre
biztosítanunk kell a helyszínt, de arra azért figyelni kell, hogy ebből ne legyen rendszer, mert ennyi
erővel minden héten tarthatna valaki ott rendezvényt. Az étel hogyan lesz megoldva?

Farkas János polgármester: Ezt meg kell velük beszélni. Ha szeretnék, hogy mi főzzünk, akkor
meg kell velük állapodni. Ez esetben biztosítunk részükre mindent. Ha pedig rendelik az ételt, akkor
úgy javaslom megoldani, hogy akitől rendelik, azok biztosítsák számukra a szükséges eszközöket. 

3. Kóbor kutyák befogása

Árgyelán Diána képviselő: Rengeteg kóbor kutya van a faluban ismét. Tudjuk, hogy ez nagyon
sok pénzbe kerül, de az emberek biztonsága érdekében szükséges lenne a kóbor kutyákat ismételten
befogatni. 

Farkas János polgármester: Többcélú Társulási ülésen már felvettük ezt a dolgot. 15.000,-Ft-ot
kifizetni  egy-egy  kutya  befogásakor  irreális  összeg.  Remélhetőleg  a  társulás  fog  ilyen  jellegű
tevékenységet végezni. Mindenesetre javaslom, hogy egy ellenőrzést folytassunk le ez ügyben. 
Van-e még valakinek mondanivalója az egyebek napirendi ponton belül? 

4. Vegyszerhasználat

Kővári  Róbert  képviselő: Megkértem  a  helyi  újság  szerkesztőjét,  hogy  a  februári  újságban
szerepeljen az, hogy tilos a vegyszerhasználat közterületen. Kérem, hogy ez a hirdetőtáblákon is
legyen kifüggesztve. 

Farkas János polgármester:  Rendben. Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között.
Mivel nem az ülést 17 óra 15 perckor bezárom, a testület zárt ülésen folytatja tovább a munkát. 

k.m.f.t.

          Farkas János          Nyergesné Kovács Erzsébet
          polgármester jegyző
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