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JEGYZŐ KÖNYV
Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26.
napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt üléséről.
Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme
Jelen vannak:
Farkas János
Tóth-Pál Lászlóné
Árgyelán Diána
Farkas Krisztián
Kővári Róbert
Dr. Aboul-Hosn Hussein
Popa György

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Nyergesné Kovács Erzsébet

jegyző

Farkas János polgármester: Köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket és a nyilvános
ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitom. Mielőtt elfogadjuk a mai testületi ülés napirendjét el kell fogadnunk
egy határozati javaslatot a képviselő-testület 2016. évi munkatervével kapcsolatban. Nagy Csaba
falugazdász kérte tőlünk azt, hogy egyéb elfoglaltsága miatt a májusi testületi ülésről a
tájékoztatóját tegyük át a júniusi testületi ülésre, így azt a májusi ülés 2. napirendi pontjáról
töröljük, és helyette a 2015. évi belsőellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
napirendet tárgyaljuk. Kérem, ami egyetért a munkaterv ezen módosításával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
94/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A képviselő-testület 2016. évi munkatervének módosítása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja:
1.) A májusi ülés 2.) napirendi pontját a „Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről” törli és azt a júniusi ülés napirendjén 3.) számú napirendként szerepelteti.
2.) A májusi ülés 2.) napirendi pontjaként „a 2015. évi belsőellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés” napirendet 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
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1.)
2.)

Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Farkas János polgármester
A 2015. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés elfogadása
Előadó: Farkas János polgármester

Előterjesztések:
3.1.) Az álltai hulladéklerakóval kapcsolatos megállapodás
Előadó: Farkas János polgármester
3.2.) A közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló Magyarcsanád Község Önkormányzata Képviselő- Testületének
24/2015. (X. 29.) önkormányzati rendeletének a módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
3.3.) Új közforgalmú gyógyszertár létesítése
Előadó: Farkas János polgármester
3.4.) 2015. évi zárszámadás beszámoló
Előadó: Farkas János polgármester
4.)
Egyebek
Farkas János polgármester: Időközben készült még két szóbeli előterjesztés. Javaslom, hogy
ezeket is vegyük fel és 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 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
95/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 26. napján
15.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
0.)
1.)
2.)

A képviselő-testület 2016. évi munkatervének módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Farkas János polgármester
A 2015. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés elfogadása
Előadó: Farkas János polgármester

Előterjesztések:
3.1.) Az álltai hulladéklerakóval kapcsolatos megállapodás
Előadó: Farkas János polgármester
3.2.) A közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló Magyarcsanád Község Önkormányzata KépviselőTestületének 24/2015. (X. 29.) önkormányzati rendeletének a módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
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3.3.)

Új közforgalmú gyógyszertár létesítése
Előadó: Farkas János polgármester
3.4.) 2015. évi zárszámadás beszámoló
Előadó: Farkas János polgármester

4.)

Szóbeli előterjesztések:
1.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása
Előadó: Farkas János polgármester
2.) TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat beadása
Előadó: Farkas János polgármester
Egyebek

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

helyben
helyben

1. Napirendi pont
Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Farkas János polgármester: Első napirendi pontunk a polgármesteri tájékoztató a két ülés között
történt fontosabb eseményekről. Megkérdezem van-e valakinek kérdése a tájékoztatóhoz?
Árgyelán Diána képviselő: A településrendezési terv módosításáról mit kell tudni?
Farkas János polgármester: Az egyik előterjesztés erről szól, ott részletesen ki fogom fejteni.
Előzetesen csak annyit, hogy ezzel kapcsolatban árajánlatokat kértünk, nem olcsó dologról van szó.
Idén december 31-ig ha megvalósítjuk, akkor lehetséges ennek a településrendezési tervnek a
módosítása. Ha átcsúszik, akkor nem lehet, mert komplex településrendezési tervet kell készíteni, az
körülbelül 6-7 millió forint, ez a módosítás pedig másfél millió.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: 2016. április 29-én Maroslelén jártál közmunka bemutatón.
Mik azok a szakmailag használható és hasznos információk?
Farkas János polgármester: Amikor ott jártunk, éppen a mákból sajtolták ki az olajat. Hihetetlen,
hogy milyen mennyiség jött ki. Ezen része 42 hektár földdel nagyon jól működik, példaértékű.
Nehéz a munka, még nehezebb megfelelő embereket találni oda. Bizonyos munkakörökért
egyébként harc van.
Van-e még valakinek kérdése a tájékoztatóhoz?
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
96/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester két ülés
közötti eseményekről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadja.
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A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3./ Irattár

helyben
helyben

2. Napirendi pont
A 2015. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés elfogadása
Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk a 2015. évi Éves Ellenőrzési Jelentés,
Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés elfogadása tárgyában. Megkérem az előterjesztés készítőjét,
hogy ismertesse a jelentés tartalmát.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Minden évben az előző évről egy éves ellenőrzés
jelentést és egy éves összefoglaló ellenőrzési jelentést kell elfogadni a zárszámadással egyidejűleg,
ami azt jelenti, hogy egy igen vaskos anyagot kaptunk. Ellenőrzés nem zajlott a tavalyi évben a
helyszínen, de ilyenkor is el kell fogadni azt a jogszabály szerint. Nagyon sok melléklete van a
tájékoztatónak, ami az előző évi tevékenységüket taglalja.
Popa György képviselő: Ha én ezt az egész anyagot elolvasnám, akkor elmehetnék belőle
vizsgázni. Ez leírja azt, amit egyébként tudni kellene, hogy mit, hogyan kell ellenőrizni. Szeretném
tudni azt, hogy mit állapítottak meg a tavalyi évben az egyháznak kifizetett összegről.
Szorgalmaztuk-e azt, hogy visszakapjuk a pénzt, és hol tart az ügy.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Azért általános ez a jelentés, mert ezek nem
nyilvánosak, csak a jegyzőnek szólnak. Ilyenkor csak egy összefoglalót kell írni ilyenkor, mert
minden település társulásban látja el ezt a feladatot és nem kell tudni, hogy melyik településen
milyen konkrét megállapításaik voltak az ellenőröknek. Ezért van az, hogy általános jellegű az
ellenőrzési jelentés. A 3/a melléklet tartalmazza a konkrét javaslatokat, csak nálunk nem voltak. A
másik, hogy van egy módszertanuk, amit az ÁSZ is előír és néz, és hogy ha nincs benne ez így,
akkor az nem megfelelő. Az egyház ügyében vannak fejlemények.
Farkas János polgármester: Javaslom, hogy erre a kérdésre zárt ülés keretein belül térjünk vissza.
Van-e valakinek még kérdése, kiegészítése? Amennyiben nincs, kérem, hogy fogadjuk el a
beszámolót.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
97/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2015. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés elfogadása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a belsőellenőrzés
2015. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: értesítésre: polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
- Farkas János polgármester
- Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
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Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Makói Kistérség Többcélú Társulása
Irattár

Előterjesztések
3.1. Az állati hulladéklerakóval kapcsolatos megállapodás
Farkas János polgármester: Következő előterjesztésünk az állati hulladéklerakóval kapcsolatos
megállapodás tárgyában készült. Jó ideje bosszankodunk azon, hogy mennyit kell kifizetni az
önkormányzat kasszájából azért a dolgokért, ami elképzelhető, hogy nem is Magyarcsanádhoz
tartozik. A legelső tárgyalásunk Apátfalva önkormányzatával május elején történt. Tavaly több, mint
2 millió forint volt. Ez nagyon sok. Megkérdeztem az állatorvosunkat, hogy mennyi állatunk van.
Azt mondta, hogy körülbelül 13 marhánk, 100 disznó és bárány van a faluban. Ez nem támasztja alá
azt, hogy Magyarcsanádon néhány tonna állati hulladék keletkezik, amit havonta elszállítanak,
ellenben Apátfalvával, ahol az állatállomány jóval nagyobb. Ez az egyik, amiért mi ezt a helyzetet
rendezni szeretnénk. Beszéltünk a makói gyepmesteri teleppel, hogy ők hogyan oldják ezt meg, és
azt mondták, hogy lakcímkártya alapján rakható le a telepen az állati tetem. Makói lakosok, illetve
Kiszomboriak vihetnek oda, mivel velük van szerződésük, és minden esetben lemérik a bevitt
hulladékot. Vannak ingyenes kategóriák is a kisállatok miatt. Emellett kiépítették a kamerarendszert
is az illegális lerakások miatt. Apátfalva az első találkozás alkalmával ettől mereven elzárkózott. Az
e heti tárgyalásunkon már beszéltünk a dologról. Az apátfalvi jegyző asszony utánajár néhány
jogszabálynak. Az is elképzelhető, hogy itt lakcímkártyák bemutatásával csak kisállatokat lehet
majd itt elhelyezni nyitvatartási időben. A nagy állatokat pedig automatikusan Makóra kell vinni.
Nagyon sok feladatunk lesz ezzel kapcsolatban. A megoldásra törekszünk. Szeretném megkérni a
pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse azokat az árkategóriákat, melyek a makói lerakóra
vonatkoznak.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Makónak van egy dögtere. Ők is néhány évvel
ezelőtt ugyanitt tartottak, mint mi. Nem voltak leszabályozva a dolgok, mindenki odahordta a
tetemeket. Az önkormányzat ezt követően pályázott és nyert, melynek keretében a dögteret
bekerítették, kamerával felszerelték. Kialakítottak egy nyitvatartási időt is. Az első két hónap nem
volt zökkenőmentes, mert mindenki odahordott mindent a korábbi gyakorlat szerint. Ezt követően
bevezették a lakcímkártyás lerakást, kizárólag magánszemélyek részére. Az ártalmatlanítás díjáért
kell fizetni bizonyos súly felett, és a kisállat lerakása egy évben egyszer ingyenes a makói és a
kiszombori lakosoknak. A jelenlegi rendszerben az apátfalvi lerakónál nincs kontroll.
Farkas János polgármester: Nem értjük, hogy mi alapján fizetünk Apátfalvának bizonyos
százalékot. Ezt a megállapodásban valahogy le kell szabályozni.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Makó nem zárkózna el attól, hogy ha oda társulnánk.
Mivel ez nem kötelezően ellátandó feladat, így bárhol elláttathatjuk azt.
Kővári Róbert képviselő: A probléma ezzel az, hogy messze kellene menni lerakni.
Árgyelán Diána települési képviselő elhagyta a testület ülését. A jelenlévő képviselők száma 6 fő.
Farkas János polgármester: Ez még nem kész tény, hogy Makót választjuk. Várjuk meg, hogy
Apátfalva milyen döntést hoz ezzel kapcsolatban.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Apátfalva részéről vetődött fel, hogy külön kellene választani
a kisállati-, és külön a nagyállati hulladékgyűjtést. Itt csak a kisállatokra vonatkozna a lerakási
lehetőség, viszont problémaként merült fel, hogy a kihelyezett konténer mikor telik meg, ha csak
kisállatot gyűjtenek, mivel azt nem lehetne sokáig ott tárolni főleg nyári időszakban. Amikor
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Apátfalvával erről tárgyaltunk, további problémák is felmerültek, többek között a
kamerarendszerrel kapcsolatban, ezért mondtuk azt, hogy most gyakorlatilag nem tudunk döntést
hozni. Viszont ahhoz, hogy ezt a mostani rossz gyakorlatot le tudjuk zárni június 1-jéig,
mindenféleképpen kell, hogy legyen valamilyen döntés. Jövő héten kedden lesz Apátfalván testületi
ülés és addigra már ők fogják látni az, hogy az ATEV-vel milyen feltételekkel tudnak szerződést
kötni, a begyűjtő járatnál van-e lehetőség arra, hogy kisebb konténert szállítsanak vagy nincs.
Ezeket most ők megpróbálják kideríteni, illetve, hogy tudunk-e együtt Makóval szerződést kötni.
Egyelőre sok a nyitott kérdés, próbálunk érdeklődni, utánajárni ezeknek.
Farkas János polgármester: Két konkrét dolog van, amit szeretnénk: az egyik, hogy szabályosan
működjön ez a feladatellátás és ne fizessünk más helyett plusz díjakat. A jelenlegi gyakorlatot
biztosan meg kell szüntetni. Régen 4,5 tonna, most pedig 1,7 tonna az elszállított mennyiség,
csupán az miatt, hogy már megmérik szállítás ellőtt a hulladékot. Hatalmas a differencia.
Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy kötünk majd egy szerződést Apátfalvával, de a tárgyalások
alapján jelenleg nem vagyunk elegendő információ birtokában ehhez, ezért most érdemi döntést
nem tudunk hozni. Várhatóan a jövő héten emiatt kell rendkívüli ülést tartanunk. Van-e valakinek
más javaslata, kiegészítése?
Árgyelán Diána települési képviselő visszatért a testület ülésére. A jelenlévő képviselők száma 7 fő.
Farkas János polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, javaslom, hogy halasszuk el a jövő
heti rendkívüli testületi ülésre az érdemi döntését, amikorra kellő információt kapunk Apátfalváról.
Kérem, aki egyetért ezzel, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
98/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az állati hulladéklerakóval kapcsolatos megállapodás
Határozat
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állati hulladéklerakóval kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy elegendő információ
hiányában az érdemi döntést a következő testületi ülésre elhalasztja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üggyel kapcsolatos további tárgyalások és intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas János polgármester
Határozatról értesítést kap:
Farkas János polgármester, Magyarcsanád
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Popovics Krisztián pü csoportvezető
3.2. A közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló Magyarcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (X.29.) önkormányzati rendeletének a módosítása
Farkas János polgármester: Következő előterjesztésünk a közösségi együttélés szabályairól és
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló Magyarcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (X.29.) önkormányzati rendeletének a módosítása tárgyában. A módosí7

tás arra terjed ki, hogy a jelenlegi rendeletünk 7. §-ának (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészülne ki:
„a közterületnek minősülő zöldfelületet vegyszerezi - a zöldfelület védelme érdekében történő vegyszeres kezelés kivételével”.
Az előterjesztésben az szerepel, hogy „tilos”, de megkérek mindenkit, hogy ezt a szót törölje onnan.
A módosítás az előbb olvasottak szerint helyes.
Kővári Róbert képviselő: A Településfejlesztési és Üzemeltetési bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta. Örülünk, hogy két év elteltével végre eljutottunk idáig.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Javaslom, hogy készüljön erről egy újságcikk.
Farkas János polgármester: Van-e valakinek egyéb kiegészítése?
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete a közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló Magyarcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (X.29.) önkormányzati rendeletmódosításáról szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint elfogadta:
Magyarcsanád Község Önkormányzata képviselő-testületének
12/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló Magyarcsanád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 24/2015. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
3.3. Új közforgalmú gyógyszertár létesítése
Farkas János polgármester: Az új közforgalmú gyógyszertár létesítése tárgyában készült előterjesztés következik. Több egyeztetésen túl vagyunk már. Jelenleg ott tart a dolog, hogy a települési
önkormányzat képviselő-testületének kell kérelmezni a közforgalmú gyógyszertár létesítését az Országos Tiszti Főorvosi Hivataltól. Ők fogják megküldeni az engedélyt. Mellékelni fogjuk az építész
terveket is. Ez egy pár hónapot igénybe fog venni. Ők írják ki a pályázatot is.
Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő: Akkor a pályázatokat oda fogják benyújtani, ugye?
Farkas János polgármester: Igen. Ez így működik, nekünk mindösszesen ennyi szerepünk van ebben. A gyógyszertárra nagy szükségünk van. Azt, hogy mikor fog megépülni még nem lehet tudni.
Úgy gondolom, hogy szeptemberben akár megkezdődhet az építkezés. Van-e valakinek kiegészítése?
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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99/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Új közforgalmú gyógyszertár létesítése
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete kezdeményezi az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló
pályázat kiírását.
Az új közforgalmú gyógyszertár helyszínéül a 6932 Magyarcsanád, Fő u. 37. szám
alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant jelöli meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kezdeményezéssel kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas János polgármester
Határozatról értesítést kap:
Farkas János polgármester,
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Botás Nikolett építésügyi ügyintéző
3.4. 2015. évi zárszámadás beszámoló
Farkas János polgármester: Következő előterjesztésünk a 2015. évi zárszámadás beszámoló tárgyában íródott. Megkérem Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt, hogy tegye meg kiegészítő
gondolatait.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Eljutottunk idáig. Ezt azért mondom, mert tavalyi
évig, április 30-ig kellett elfogadni a zárszámadást. A jogszabály módosítást követően most már május 30-ig kell, hogy hatályba lépjen ez a rendelet. Olyan évet zárunk most lekönyvelés szempontjából, amely nagyon rossz év volt. Hosszú ideig nem volt könyvelőnk, az előző hivatal úgy zárult le,
hogy nem volt jogutódja, teljesen 0-ról, vagy mínusz 2-ről indultunk el úgy, hogy egy vadonatúj
könyvelési rendszer is van. Volt egy hiba annak idején, amikor 2014-ben kapott az önkormányzat a
belügyminisztériumtól 110 millió forint pályázati célokra történő támogatást és az csak részben került felhasználásra. Ezért a fel nem használt összeget folyamatosan lekötött bankbetétben tartottuk
és a tavalyi évben nyitó tételként ez nem került be. Ennek a hibának a kiküszöbölését tavaly év végén azzal eszközöltük, hogy a lekötött bankbetétet feloldottuk és egy részét beruházásra fordítottuk,
a másik része visszautalásra került a belügyminisztériumnak. Hosszasan lehetne beszélni a zárszámadásról. Ez egy másfajta beszámoló, mint ami eddig megszokott volt. Az is változás, hogy kiegészült a Közös Önkormányzati Hivatallal, mivel mostmár Magyarcsanád a székhely település hivatala, ami eddig nem volt. A hivatalnál 650 ezer forint túllépés keletkezett. Ennek több oka van. Körülbelül három tételből adódik ez a túllépés. Az egyik, hogy előírtak nekünk egy olyan továbbképzési
kötelezettséget, ami pénzbe kerül. Ez 250.000-300.000,-Ft-ba kerül. A hivatal létszáma 7,38, amire
finanszírozást kapunk. Ehhez képest 11-en vagyunk, viszont olyan alacsony bérrel, hogy még így is
beleférünk ebbe. Előírtak nekünk olyat is, hogy informatikai – biztonsági felelős. Van informatikusunk, mégse láthatja el ezt a feladatot, csak külsőssel lehet megoldani. Ez havi 40.000,-Ft, és a legolcsóbbat választottuk. A tavalyi év egy tanuló év volt. Nem került például a Hivataltól továbbszámlázásra az önkormányzati működéshez letöltött tulajdoni lap másolatok költsége, valamint a helyi
népességnyilvántartó program díja sem. Egyéként ha mindkét önkormányzat külön-külön kötött
volna szerződést, úgy drágább lett volna a díj. Ezek mind olyan tételek, amelyeket a mi bérünk mel9

lé még a hivatalra rányomnak. Ezek miatt még a banki költségek is növekedtek. Két főnek jubileumi jutalom is kifizetésre került.
Az önkormányzat vonatkozásában nagyon sok tételből tevődik össze a beszámoló. Ugyanúgy a személyi juttatások, ami rendkívül nagy, mivel sok a közmunkás. A dologi kiadásoknál nagy összeget
emészt fel a működtetés illetve a konyha. Az adóra rátérve meg kell említeni, hogy az iparűzési adó
az előírtakhoz képest többlettel teljesült. A végrehajtási cselekmények jelenleg is folyamatban vannak. A kommunális adó behajtások azok elmaradottak, nem nagy összeggel ugyan, de elmaradottak.
Voltak olyan tételek, amelyek tőlünk, és a gazdálkodási állapottól függetlenek. Ilyen volt a szemétdíj ügye, ami tavaly került kifizetésre. Egy elszámolást még nem kaptunk meg a tavalyi évre, ez a
palotai társulás ügye. A beszámolóban ez emiatt nincs benne. A rendelet azt mutatja, hogy a szociális kiadások ebből a szempontból elmaradtak. Ez egy normatíva felülvizsgálatnál gondot okozhat.
Ha a közmunkaprogramba ezt át lehet csoportosítani, akkor nem lehet baj. Nehéz éven vagyunk túl.
A beszámolót az Államkincstár elfogadta, nem kell rajta módosítani.
Farkas János polgármester: Köszönjük szépen a kiegészítést. Van-e valakinek kiegészítése?
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
100/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Magyarcsanád Község Önkormányzatának a 2015. évi költségvetésének végrehajtása
Határozat
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. §-ában kapott
felhatalmazás alapján az önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
pénzmaradványának felhasználását – ezen határozat 1. mellékletében
meghatározottak szerint – hagyja jóvá.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott pénzmaradvány
felhasználás alapján Magyarcsanád Községi Önkormányzata 2016. évi költségvetési
rendeletének módosítását készítse elő.
Farkas János polgármester: Ezt követően kérem, hogy szavazzunk az önkormányzat és szervei
2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. Aki egyetért a rendelet-tervezettel kézfeltartással
szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és szervei
2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotta:
Magyarcsanád Község Önkormányzata képviselő-testületének
13/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Szóbeli előterjesztések
1. Tulajdonosi hozzájárulás megadása
Farkas János polgármester: A szóbeli előterjesztések következnek. Az első a tulajdonosi
hozzájárulás megadása tárgyában. Bakos Gábor magyarcsanádi földtulajdonos szeretne a leírás
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szerint 2 hektár üvegházat létrehozni, epertermesztés céljából. Ennek keretein belül egy termálkút
kerülne lemélyítésre fűtési célból. A termálvizet a mi csatornánkon keresztül szeretné a belezi
csatornába engedni. Ehhez kéri a hozzájárulásunkat.
Van-e valakinek kérdése, kiegészítése a napirendhez?
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
Farkas János polgármester: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
101/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás megadása
Határozat
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete-a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva Bakos Gábor 6900 Makó, Szent János tér 16. szám alatti lakos kérelmére hozzájárul a Magyarcsanád Községi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Magyarcsanád, külterület 0171/3 hrsz-ú ingatlanon
lévő csatornába való lefűtött termálvíz bevezetéséhez az ATIVIZIG 14690005/2016. számú iratában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő értesítésre: azonnal
A határozatról értesítést kapnak:
1.) Farkas János polgármester
2.) Bakos Gábor 6900 Makó, Szent János tér 16.
3.) Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Dr. Zádoriné Pepó Patrícia, patricia.zadorine@katved.gov.hu)
4.) Irattár
2. TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat beadása
Farkas János polgármester: A következő szóbeli előterjesztés az egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése tárgyában pályázat benyújtása.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az orvosi rendelőről és a védőnői szolgálatról van
szó. A szerződés megkötésre került, várjuk a forrást hozzá, most erre pályázunk. A védőnő és az
orvos közreműködésével sikerült összeszednünk mindent, amire szükségünk volt. Bruttó 65 millió
forint támogatási összegre pályázunk. Kicsit megtévesztő az önerő összege. Az önerő a mostani
költségvetésben benne van, a forrásunk megvan rá. Annyi előnyünk van talán másokhoz képest,
hogy nekünk fix építési költségeink megvannak, azok a kiadások valósak. Rehabilitációs
szakembert kell bevonni a pályázatba. Ez megtörtént. Ő megfogja majd adni a véleményt, hogy
hogy történjen a kivitelezés, mert az akadálymentesítés nagyon fontos a TOP pályázatok keretein
belül. Vissza nem térítendő támogatás a pályázat. A cél, hogy komplex orvosi és védőnői rendelő
kerüljön kialakításra.
Farkas János polgármester: Köszönjük a kiegészítést. Ezt a pályázatot a holnapi nap folyamán be
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kell nyújtani. Abból a szempontból is előnyünk van, hogy van már egy jogerős építési engedélyünk.
Van-e valakinek kérdése, kiegészítése a napirendhez?
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
Farkas János polgármester: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
102/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat beadása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
„TOP-4.1.1-15. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című
pályázati felhívásra „Egészségház infrastrukturális fejlesztése Magyarcsanádon” címmel pályázatot nyújt be az alábbiak szerinti pénzügyi szerkezettel:
támogatás összege
önerő összege
összesen

2016. év
65.482.550 Ft
39.904.007 Ft
105.386.557 Ft

A pályázathoz szükséges önerőt Magyarcsanád Községi Önkormányzat a 2016.
évi költségvetési rendeletében a fejlesztési kiadások terhére biztosítja.
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat és intézkedés
megtételére.
Felelős: polgármester,
Határidő benyújtásra: azonnal
A határozatról értesítést kapnak:
5.) Farkas János polgármester
6.) Popovics Krisztián pü. csoportvezető
7.) Irattár
4.Napirendi pont
Egyebek
Farkas János polgármester: Egyebek napirendi pont következik. Megkérdezem kíván-e valaki
szólni egyebek napirendi pont keretein belül.
Popa György képviselő: Régóta fáradozok azon, hogy a Maros vízügyi szakembereit sikerüljön
egy asztalhoz ültetni. Most sikerült, és elmondtam, hogy fontos lenne a Maros folyót hajózhatóvá
tenni. A hajózhatóság feltételeinek eleget lehetne tenni. Ezek még képlékeny dolgok. Most lesz egy
bizottság, ami felméri az igényeket, ötleteket gyűjt. Egész Marosvásárhelyről lehetne ezt a dolgot
megvalósítani.
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Farkas János polgármester: Ez egy nagyon jó ötlet, örülnék, ha sikerülne. Szeretnénk a bökényi
dombnál is a vizet fenntartani, és egy kis látványtónak kiépíteni. Megkérdezem kíván-e még valaki
szólni egyebek között. Mivel nem az ülést 17 óra 00 perckor bezárom, a testület zárt ülésen folytatja
tovább a munkát.
k.m.f.t.

Farkas János
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

13

