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Iktatószám: 371/20/2016 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. június 30. napján délután 15.00 órakor tartott 

soros, nyílt ülésének 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 

Határozatok: 

 

108/2016. (VI. 30.) A képviselő-testület napirendjének elfogadása 

 

109/2016. (VI. 30.)  A feladat-ellátási szerződés keretében működő általános iskolai 

oktatásról és óvodai nevelésről szóló tájékoztató 

 

110/2016. (VI. 30.)  A Falugazdász 2015. évi munkájáról szóló tájékoztató 

 

111/2016. (VI. 30.)  Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről 

 

112/2016. (VI. 30.)  A DAREH Társulással történő szerződés megkötése 

 

113/2016. (VI. 30.)  A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel kötött 

közszolgáltatási szerződés módosítása 

 

114/2016. (VI. 30.)  A Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulásból 

történő kiválás 

 

115/2016. (VI. 30.)   A Magyarcsanád Község Településrendezési eszközeinek módosításának 

elhatározásáról 

 

116/2016. (VI. 30.)  Településrendezési terv jóváhagyása 

 

117/2016. (VI. 30.)  Tulajdonosi és kezelői nyilatkozat megadása 

 

118/2016. (VI. 30.)  Magyarcsanád Községi Önkormányzat területén található közkifolyók 

felülvizsgálata 

 

119/2016. (VI. 30.)  Az állati hulladéklerakóval kapcsolatos megállapodás 

 

120/2016. (VI. 30.)  Együttműködési szándék külterületi út felújítására 

 

121/2016. (VI. 30.)  Az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola tanulóinak ebéddel történő 

ellátása 

 

122/2016. (VI. 30.)  TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése pályázat 

beadása 
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Rendeletek: 

 

Szám név jele 

15/2016. (VI.30.) 

Magyarcsanád Község Önkormányzata képviselő-

testületének 15/2016. (VI.30.) önkormányzati 

rendelete a talajterhelési díjról szóló 30/2015. (XI. 

27.) számú rendelet módosításáról 

 

16/2016. (VI.30.) 

Magyarcsanád Község Önkormányzata képviselő-

testületének 16/2016. (VI.30.) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról 

 

17/2016. (VI.30.) 

Magyarcsanád Község Önkormányzata képviselő-

testületének 17/2016. (VI.30.) önkormányzati 

rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 6/2016. (II. 16.) 

rendelet módosításáról 

 

18/2016. (VI.30.) 

Magyarcsanád Község Önkormányzata képviselő-

testületének 18/2016. (VI.30.) önkormányzati 

rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

kötelező igénybevételéről szóló 9/2013. (VI. 28.) 

Ö.R. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

19/2016. (VI.30.) 

Magyarcsanád Község Önkormányzata képviselő-

testületének 19/2016. (VI.30.) önkormányzati 

rendelete Magyarcsanád Községi Önkormányzat 

2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 30. 

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 

Kővári Róbert    képviselő 

Dr. Aboul-Hosn Hussein  képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

Nyergesné Kovács Erzsébet   jegyző 

 

Igazoltan távol: 

Farkas Krisztián   képviselő 

Popa György     képviselő 

 

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. Igazoltan hiányzik Farkas Krisztián és Popa György 

képviselőtársunk. Javaslatot teszek a meghívóban szereplő napirendi pontokra az alábbiak szerint: 

 

1.) Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előadó: Farkas János polgármester 

2.) A feladat-ellátási szerződés keretében működő általános iskolai oktatásról és 

óvodai nevelésről szóló tájékoztató 

Előadó: Farkas János polgármester, Tóth-Pál Lászlóné intézményvezető és 

Locskai Zoltánné óvodavezető 

3.) A Falugazdász 2015. évi munkájáról szóló tájékoztató 

Előadó: Farkas János polgármester, Nagy Csaba falugazdász 

Előterjesztések: 

4.1.) A talajterhelési díjról szóló 30/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének a 

módosítása 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.2.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2016. (IV. 29.) rendelet 

hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.3.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosítása 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.4.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló  9/2013. (VI. 

28.) Ö.R. rendelet hatályon kívül helyezése 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.5.) A DAREH Társulással történő szerződés megkötése 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.6.) A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási 

szerződés módosítása 
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Előadó: Farkas János polgármester 

4.7.) A Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulásból történő 

kiválás 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.8.) A Magyarcsanád Község Településrendezési eszközeinek módosításának 

elhatározásáról 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.9.) Tulajdonosi és kezelői nyilatkozat megadása 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.10.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat területén található közkifolyók 

felülvizsgálata 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.11.) Az állati hulladéklerakóval kapcsolatos megállapodás 

Előadó: Farkas János polgármester 

5.) Egyebek 

 

Farkas János polgármester: Időközben készült még öt szóbeli előterjesztés. Javaslom, hogy 

ezeket is vegyük fel a napirendre és ezzel a kiegészítéssel fogadjuk el a napirendet. Javaslom 

továbbá, hogy az óvodavezető és a falugazdász elfoglaltsága miatt a tárgyalási sorrenden 

változtassunk. A polgármesteri tájékoztató előtt az őket érintő napirendi pontokat tárgyaljuk meg. 

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: 

108/2016. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. június 30. napján 

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

határozta meg: 

 

1.)Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

2.)A feladat-ellátási szerződés keretében működő általános iskolai oktatásról és 

óvodai nevelésről szóló tájékoztató 

Előadó: Farkas János polgármester, Tóth-Pál Lászlóné intézményvezető és 

Locskai Zoltánné óvodavezető 

 

3.)A Falugazdász 2015. évi munkájáról szóló tájékoztató 

Előadó: Farkas János polgármester, Nagy Csaba falugazdász 

Előterjesztések: 

4.1.)A talajterhelési díjról szóló 30/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének a 

módosítása 

Előadó: Farkas János polgármester 
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4.2.)Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2016. (IV. 29.) rendelet 

hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

4.3.)Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosítása 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

4.4.)A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló  

9/2013. (VI. 28.) Ö.R. rendelet hatályon kívül helyezése 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

4.5.)A DAREH Társulással történő szerződés megkötése 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

4.6.)A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel kötött 

közszolgáltatási szerződés módosítása 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

4.7.)A Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulásból 

történő kiválás 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

4.8.)A Magyarcsanád Község Településrendezési eszközeinek módosításának 

elhatározásáról 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

4.9.)Tulajdonosi és kezelői nyilatkozat megadása 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

4.10.)Magyarcsanád Községi Önkormányzat területén található közkifolyók 

felülvizsgálata 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

4.11.)Az állati hulladéklerakóval kapcsolatos megállapodás 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

5.)Egyebek 

 

Szóbeli előterjesztések:  

1.) Együttműködési szándék külterületi út felújítására 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

2.) Az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola tanulóinak ebéddel történő 

ellátása 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

3.) Magyarcsanád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése 

módosítása 

4.)  

Előadó: Farkas János polgármester 
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5.) TOP-3.2.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

pályázat beadása 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

A határozatról értesítést kap: 

1./ Farkas János polgármester   helyben 

2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző  helyben 

3./ Irattár 

 

3. Napirendi pont 

A feladat ellátási szerződés keretében működő általános iskolai oktatásról és óvodai nevelésről 

szóló tájékoztató 

 

Farkas János polgármester: Elsőként tehát a feladat ellátási szerződés keretében működő 

általános iskolai oktatásról és óvodai nevelésről szóló tájékoztatót tárgyaljuk. Megkérném Locskai 

Zoltánné óvodavezetőt, hogy a tájékoztatót, Tóth-Pál Lászlóné intézményvezetővel együtt tartsa 

meg. 

 

Locskai Zoltánné óvodavezető: Az előző évekhez képest kicsit megnőtt a gyermekek létszáma. 

Második éve működik az óvodában az egységes óvoda és bölcsőde csoport majdnem maximum 

létszámmal. A csoportokat úgy szerveztük, hogy szükség esetén mindenhol tudjunk még egy 

gyermeknek helyet biztosítani. 

 

Farkas János polgármester: Tehát, ha egy szülő azt mondja, hogy az óvodában már nincs hely, 

akkor azt ne higgyem el? 

 

Locskai Zoltánné óvodavezető: Ne. A nagycsoport 24 fővel indult, majdnem a maximális 

létszámmal. A középső csoport 23 fővel indult, de közben egy család el- és vissza költözése miatt 

még nem fix a létszám. 

 

Farkas János polgármester: Ők kaptak egy lakást ott, ahová elmentek és úgy néz ki, hogy 

véglegesen ott maradnak. 

 

Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő tag: Ki is jelentkeztek a praxisból. 

 

Locskai Zoltánné óvodavezető: A létszámunk a következő évben is jól fog alakulni. Az idei 

normatívát 60 főre tudtuk igényelni. Ezt továbbra is tartjuk. Már vannak beiratkozások, úgyhogy 

lehet, hogy többen leszünk. Egy kislány jön majd szeptemberben hozzánk, csak románul tud. A 

csoportvezető pont a romános óvó néni lesz. Szerintem gyorsan meg fog tanulni magyarul, nem lesz 

gond a fordítással.  

 

Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő tag:  Ők az új lakosok a fő utcán? 

 

Locskai Zoltánné óvodavezető: Igen, ők azok. A statisztikát mindenki láthatta. Kiemelném azt, 

hogy nagyon nagy gondot jelentett számunkra, hogy az IPR-t megszüntették. Ez nagyon jó 

lehetőség, anyagi forrása volt az intézménynek. A szülőkkel rengeteg közös programot szerveztünk, 

barkácsolásokat az ünnepek kapcsán, kirándulásokat szerveztünk, amiket a szülő nem tud 

finanszírozni. Az idén nem is tudtunk sehova menni kirándulni. Én vittem le csoportszinten a 

gyerekeket kirándulni Mezőhegyesre, hogy tudjunk spórolni. Az alapítványunk is elég rossz 

helyzetben van. Abban a stádiumban van, hogy újra kell írnunk az alapító okiratunkat, ez most 

folyamatban van, be kell nyújtani. Ha szeptember 30-ig sikerül jogerőre emelkednie, akkor 

kérhetjük az adó 1%-át. Ha ezt megkapjuk, akkor automatikusan felkerülünk egy jó listára, innentől 

kezdve nem kell igényelni, hanem folyamatosan kapni fogjuk az adó 1%-át. Amint elkészül a 
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kultúrház, továbbra is fogunk majd oda szervezni óvodai programokat és fellépéseket, ami reméljük 

ismét bevételt fog eredményezni az intézménynek. Beszélgettünk az szülői értekezleten és 

elgondolkodtam, hogy körülbelül mennyi az a minimális összeg, amit ezekre a célokra el lehetne 

különíteni. A kolleganőket kértem meg, hogy próbáljanak javaslatokat tenni, milyen programokkal 

lehetne készülni, amik kis anyagi ráfordítást igényelnek és mégis a közösség építést szolgálja a 

gyerekeknek és szülőknek egyaránt. Ami még ebben az anyagban nincs benne és a következő évre 

vonatkozik, hogy egy óvónővel kevesebben vagyunk, így igen át kellett szerveznünk a csoportban 

dolgozókat, de igyekeztünk megoldani, hogy takarékoskodni tudjunk az intézmény költségére.  

 

Farkas János polgármester: Annak örülünk, hogy visszajön az óvodai étkeztetésünk a 

főzőkonyhánkra. Ezt hamarabb is be lehetett volna vezetni.  

 

Locskai Zoltánné óvodavezető: Még egy kérdésem lenne. Tóth-Pál Lászlóné említette, hogy 

lehetőség lenne nyílászáró cserére az óvodában. 

 

Farkas János polgármester: Kiderült, hogy nem lehetséges. A TOP pályázatban nem lehetséges a 

kivitelezése. Mivel egyházi intézmény, nem is lehet rá pályázni. Köszönjük szépen a beszámolót. 

Megkérdezem Tóth-Pál Lászlónét, hogy van-e kiegészítése? 

 

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Igen. Ismeretes, hogy a mostani tanévet hogy kezdtük. Az 

előző igazgató felmondott nyár közepén. A fenntartónk engem kért fel, hogy vezessem az 

intézményt. Egy költségvetési átszervezést kért tőlem, hogy próbáljuk meg a hiányt csökkenteni. 

Akkor nagyon rossz anyagi helyzetben volt az intézmény. Annak, hogy jobb helyzetbe került, 

megvan az ára. Az egyik, hogy én nem vagyok az óvodában és az iskola oktató munkájába se tudok 

ténylegesen beszállni, mint óvoda pedagógus. Úgy gondolom, hogy az iskolában is a tanárok nagy 

munkát végeztek, zökkenőmentesen folyt a munka. Igyekeztek a kollegák egymást helyettesíteni, 

táppénz és egyéb okok miatt. A tavalyi évben az iskolát az önkormányzat támogatásával sikerült 

kihúzni a rossz anyagi helyzetből. A decemberben kapott működési kiegészítés, amit mindig 

ilyenkor szokott megkapni az egyház az előző évi elszámolás alapján, azzal tudtuk az idei évet 

indítani. Már jeleztem a januári költségvetési tervezésnél, hogy továbbra is ez a 6 millió forint 

hiányzik az intézmény költségvetéséből, ami az ingyenes étkeztetés finanszírozása miatt van így. 

Már próbáltunk mindent megtenni azért, hogy talpon maradjunk. Az IPR, integrációs pedagógiai 

program 4-5 évig segítette az intézmény költségvetését, az óvodát 1 millió, az iskolát éves szinten 2 

millió forinttal. Ezekből eszközöket, irodaszereket tudtunk venni, játékot, sportszert, bútorokat. Ez 

az idén nincs, tavaly februárban volt az utolsó elszámolás. Az iskola részén látszik, a beszámolóba 

beleírtam az osztálylétszámokat, nagyon kevés gyerek van. Úgy próbáltuk az osztályokat 

megőrizni, hogy minden készségtárgyból összevonásra kerültek az osztályok, tehát csak a fő 

tantárgyakat tanulják külön. Eddig csak a testnevelést, biblia ismeretet vontuk össze. Innentől 

kezdve az ének, rajz, technika órák összevonásra kerülnek. Ezeken is tudunk valamennyit spórolni 

és mégsem kell egy pedagógust elbocsátani. Az igazgatói állás tulajdonképpen az óvónői állás. Egy 

iskolai pedagógust az óvodába tudtunk áthelyezni, mint pedagógiai asszisztens. Így elkerültük az 

elbocsátást. Mivel a szakos ellátottságunk kevés, óraszámban sem megoldott, a kollegák a rajz 

tanítását, az angol szaktanítását is elvállalják, elég jó eredménnyel. Az idei évben reméltük, hogy 

talán javul az iskola megítélése. Szülőkkel próbáltuk oldani az iskolai hangulatot, hogy a 

gyerekeknek jobb közérzetük legyen az iskolában. Közösségi oldalunkra is felraktuk a különböző 

programok, események fényképeit. Nálunk is vannak ugyanolyan jó programok, mint másik 

iskolákban. Csak itt nehezebb gyerekanyag van. Sokat fejlődött az iskola azzal, hogy négy 

interaktív táblát szereltek fel. Nem vittek el gyereket, úgy néz ki, hogy majd hoznak újat és elvileg 

hoznak is vissza Apátfalváról. Reméljük, így növelni tudjuk az iskola létszámát, ami függ az óvodai 

ballagók számától is és attól, hogy az óvó nénik mennyire tudják meggyőzni a szülőket, hogy 

legalább alsó tagozatba ide írassák be gyereküket. Most tíz ballagó volt és tizenegy gyerek jön. 

További egy évre megkaptam a megbízást. de biztos, hogy változás lesz minden téren. Az óvodában 

nem mehet tovább az egységes óvoda és bölcsőde csoport ilyen formában. Az önkormányzattal 
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közösen kell eldönteni, milyen formában mehet tovább.  Az iskolában a kevés gyerek miatt a 

finanszírozás terén azt tudjuk mit jelent, a nemzetiségi nyelvi oktatás pedig még mindig megmenti 

az iskolát. Az pedig hátrányosan érint bennünket, hogy idősek a pedagógusok a tantestületben, 

magas a bérük. Így kapunk egy átlag bértámogatást. Valakinek esetleg van kérdése? 

 

Farkas János polgármester: Köszönjük szépen a kiegészítést. Megállapítom, hogy nincs több 

kérdés.  

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozta: 

 

109/2016. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A feladat-ellátási szerződés keretében működő általános iskolai oktatásról és óvodai 

nevelésről szóló tájékoztató 

 

H a t á r o z a t 
 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarcsanádi 

Református Általános Iskola és Hétszínvirág Református óvoda és Egységes Óvoda-

Bölcsőde munkájáról készült szakmai beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.  

 

Egyúttal köszönetét fejezi ki az oktatási-nevelési intézményben dolgozó 

pedagógusoknak odaadó, lelkiismeretes munkájukért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős értesítésre: Nyergesné Kovács Erzsébet 

 

A határozatról értesül: 

- Farkas János polgármester 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Hétszínvirág Református óvoda és 

Egységes Óvoda-Bölcsőde igazgatója 

 

2. Napirendi pont 

A Falugazdász 2015. évi munkájáról szóló tájékoztató  

 

Farkas János polgármester: Meg szeretném kérni Nagy Csaba falugazdászt, hogy foglaljon helyet 

a pénzügyi csoportvezetőnk mellett és tartsa meg a tájékoztatóját. 

 

Nagy Csaba falugazdász: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Az első dolog lenne amiről beszélek az 

őstermelői igazolványokkal kapcsolatos változás. Ebben az évben a plasztik kártya formájú lesz az 

őstermelői igazolvány. Mivel ez időbe telik, addig is ideiglenes igazolványt állítottunk ki az 

embereknek, akik eddig jöttek, ami egy sima lap. Múlt héten elkezdték gyártani. Igénylés után 3 

hónapon belül meg kell érkeznie az új igazolványnak. Ez az új forma annyival jobb, hogy 3 évre jó 

és a kártya mögött egy elektronikus tartalom lesz. Amikor lehúzzák ezt a kártyát, akkor mindig az 

aktuális állapotot fogja tükrözni. A másik dolog, a területalapú támogatások. Tavaly kezdődött egy 

alapvető változás, a zöldítés és a pihentetés. Eddig úgy működött, hogy beadta a támogatást április 

15. és május 15. között, utána október-november fele megkapta az egyik felét a támogatásnak és 

február-márciusban megkapta a másik felét. Most van olyan, aki a tegnapi napig egy forintot nem 

kapott, valaki 6 részlethez jutott hozzá, de még mindig nem az egész támogatást kapta meg. Elég 

sok gond van vele, de azt mondták, hogy ez a rendszer fog maradni. Köszönöm a figyelmüket. 
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Farkas János polgármester: Köszönjük szépen a kiegészítést, valamint az egész éves munkát. 

Van-e valakinek még kérdése, kiegészítése? Amennyiben nincs, kérem, hogy fogadjuk el a 

beszámolót.  

 

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

határozatot hozta: 

 

110/2016. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Falugazdász 2015. évi munkájáról szóló tájékoztató 

 

H a t á r o z a t 
 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Falugazdász 

tevékenységéről szóló 2015. évi tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja. Egyúttal 

köszönetét fejezi ki a Falugazdásznak a lakosság számára nyújtott eddigi 

tevékenységért és segítésért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős értesítésre: Nyergesné Kovács Erzsébet 

 

A határozatról értesül: 

- Farkas János polgármester 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- Nagy Csaba falugazdász 

 

1. Napirendi pont 

Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről  

 

Farkas János polgármester: Javaslom, hogy folytassuk a testületi ülést most már a meghívóban 

szereplő sorrendben. A polgármesteri tájékoztató következik. Az anyagot mindenki megkapta, 

bizottsági üléseken a felmerült kérdésekre már válaszoltam. Van-e esetleg még valakinek kérdése?  

 

Árgyelán Diána képviselő: Az Arundo kérdéskör engem érdekelne részletesebben.  

 

Farkas János polgármester: Az irodámban tárgyalások folytak ez ügyben. Nagyon érdekes 

beszélgetés volt, kutatásokat fognak folytatni. Az üzem megépülését követően a fejlesztésekben 

segíteni fognak. Ez a növény most már takarmánynak is kiváló. Beltartalmi értéke tökéletes. 

Valakinek van-e még kérdése a tájékoztatóhoz?  

 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.  

 

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

határozatot hozta: 

 

111/2016. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

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.  
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A határozatról értesítést kap: 

1./ Farkas János polgármester  helyben 

2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző  helyben 

3./ Irattár 

 

 

Előterjesztések 

 4.1. A talajterhelési díjról szóló 30/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének a 

módosítása 

 

Farkas János polgármester: A 4.1.) előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 30/2015. (XI.27.) 

önkormányzati rendeletének a módosításáról szól. A bizottság elfogadásra javasolta. A módosítás 

lényege, hogy aki a 70. életévét betöltötte az automatikusan mentességet élvez a talajterhelési díj 

fizetési kötelezettsége alól. Más módosítás nincs. Amennyiben nincs kérdés, javaslom, hogy 

fogadjuk el a tervezetet. Kérem, aki egyetért ezzel, kézfeltartással jelezze.  

 

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

nélkül Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete a talajterhelési díjról szóló 

30/2015. (XI. 27.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint 

elfogadta: 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzata képviselő-testületének  

 

15/2016. (VI. 30.) 

önkormányzati rendelete 

 

a talajterhelési díjról szóló 30/2015. (XI. 27.) számú rendelet módosításáról 

 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)  

 

4.2. Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2016. (IV. 29.) rendelet hatályon kívül 

helyezése és új rendelet megalkotása 

 

Farkas János polgármester: Következő előterjesztésünk a Magyarcsanád Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2016. (IV. 

29.) rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotásáról szól. A legjelentősebb változás, 

hogy két új támogatási forma jön létre. Az egyik az időskori támogatás, melyet a képviselő-testület 

minden év végén a 70. életévüket betöltött személy részére 5.000,-Ft-os ajándékcsomagot 

biztosíthat, valamint a magyarcsanádi diákok tankönyv felszerelésének a támogatása. A jelenlegi 

rendelet tervezet a helyi viszonyokhoz igazodik. Van-e valakinek egyéb kérdése?  

 

Kővári Róbert képviselő: Nincs. A Szociális Bizottság részletesen megtárgyalta és elfogadásra 

javasolta.  

 

Farkas János polgármester: Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, kérem, hogy fogadjuk el 

a tervezetet.  

 

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

nélkül Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint elfogadta: 
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Magyarcsanád Község Önkormányzata képviselő-testületének 

 

16/2016. (VI. 30.) 

önkormányzati rendelete 

 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

 

4.3. Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosítása 

 

Farkas János polgármester: A Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása következik. Ezt az Ügyrend és a Pénzügyi Bizottság 

tárgyalta, elfogadásra javasolta. Az előző rendelethez igazodva, a hatáskörök lettek átvezetve. Más 

módosítást nem tartalmaz a rendelettervezet.  

Van-e valakinek kiegészítése?  

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

nélkül Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete a képviselő-testület és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2016. (II. 16.) rendelet módosításáról szóló rendelet 

tervezetet az alábbiak szerint elfogadta: 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzata képviselő-testületének 

17/2016. (VI. 30.) 

 

önkormányzati rendelete 

 

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 6/2016. (II. 16.) rendelet módosításáról 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

 

4.4. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/2013. (VI. 28.) 

Ö.R. rendelet hatályon kívül helyezése 

 

Farkas János polgármester: A 4.4.) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről szóló 9/2013. (VI.28.) Ö.R. rendelet hatályon kívül helyezése. A Csongrád Megyei 

Kormányhivatal a CSB/01/5971/2016. ügyiratszámon körlevélben tájékoztatta az 

önkormányzatokat a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a 

továbbiakban: kéményseprő-törvény) hatályba lépéséről és az ellátás teljesítésében bekövetkező 

változásokról, teendőkről. A jogszabályváltozás nem ad a továbbiakban rendeletalkotási 

felhatalmazást az önkormányzatoknak, melyre tekintettel szükséges a hatályban lévő kéményseprő-

ipari közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.  Ezt a 

Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e valakinek 

kiegészítése?  

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

nélkül Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete a kéményseprő-ipari 
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közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/2013. (VI. 28.) Ö.R. számú rendelet hatályon 

kívül helyezéséről szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint elfogadta: 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzata képviselő-testületének  

18/2016. (VI. 30.) 

 

önkormányzati rendelete 

 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/2013. (VI. 

28.) Ö.R. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről  

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

4.5. A DAREH Társulással történő szerződés megkötése 

 

Farkas János polgármester: Következő előterjesztésünk a DAREH Társulással történő szerződés 

megkötése tárgyában. Azoknak a településeknek, amelyek szeretnék, hogy az önkormányzat 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelező feladatát a DAREH Társulás lássa el szükséges 

döntést hozniuk a feladat ellátási szerződés megkötéséről. Erről már korábban beszéltünk, úgy 

gondolom egyéb kiegészítést nem igényel. Valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem, 

szavazzunk.  

 

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

határozatot hozta: 

112/2016. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A DAREH Társulással történő szerződés megkötése 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a határozat mellékletét 

képező tartalommal önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása 

tárgyában feladat ellátási szerződést kíván kötni a Délkelet-Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulással 

(székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat ellátási szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Farkas János polgármester 

 

A határozatról értesül: 

- Farkas János polgármester 

- Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 

 

4.6. A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási 

szerződés módosítása 

 

Farkas János polgármester: Következő előterjesztésünk a Csongrád Megyei Településtisztasági 

Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása tárgyában. A bizottsági ülésen 
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megtárgyaltuk, a bizottságok elfogadásra javasolták azzal a módosítással, hogy a szerződésnek 

október végéig, és nem október 2-ig kell élnie. Valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem, 

szavazzunk.  

 

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

határozatot hozta: 

113/2016. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: CCssoonnggrráádd  MMeeggyyeeii  TTeelleeppüüllééssttiisszzttaassáággii  NNoonnpprrooffiitt  KKfftt..--vveell  kkööttöötttt  kköözzsszzoollggáállttaattáássii  

sszzeerrzzőőddééss  mmóóddoossííttáássaa 

 

H a t á r o z a t 
 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csongrád Megyei 

Településtisztasági Nonprofit Kft-vel fennálló, a települési szilárd hulladék 

gyűjtésére, ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását 

2016. július 1. napjával a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő aláírásra: 2016. június 30. 

 

Határozatról értesítést kapnak: 

1. Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 6728 Szeged, Városgazda 

sor 1. 

2. Farkas János polgármester 

3. Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

 

4.7. A Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulásból történő kiválás 

 

Farkas János polgármester: A 4.7.) A Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati 

Társulásból történő kiválás. Apátfalva szintén kiválik a társulásból. Még négyen bent maradnak a 

társulásban, így nem oszlik fel a társulás. Nekünk ezt a lépést meg kell tenni. Jobb minden szálat 

megszakítani Csanádpalotával. Van-e valakinek kérdése, kiegészítése? Nincs. Kérem, szavazzunk.  

 

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

határozatot hozta: 

 

114/2016. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulásból történő kiválás 

 

H a t á r o z a t 
 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati 

Társulásból (6913 Csanádpalota, Kelemen L. tér 10.) 2016. december 31. napjával 

kiválik. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő értesítésre: 2016. június 30. 
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Határozatról értesítést kapnak: 

4. Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás elnöke (6913 

Csanádpalota, Kelemen tér 10., pmhiv@csanadpalota.hu) 

5. Farkas János polgármester 

6. Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

 

4.8. A Magyarcsanád Község Településrendezési eszközeinek módosításának elhatározásáról 

 

Farkas János polgármester: A 4.8.) a Magyarcsanád község Településrendezési eszközei 

módosításának elhatározásáról. Jövőre teljesen új településrendezési tervet kell készítenie minden 

egyes településnek és állítólag ingyenes lesz. Van egy cég, amely üvegházat szeretne létesíteni 

termálkúttal és amennyiben egy vállalkozás szeretné módosítani a településrendezési tervet, azt 

saját költségén megteheti, úgy hogy az önkormányzat felé lenyilatkozza, hogy az adott letéti 

számlára elhelyezi az adott pénzügyi eszközöket. Az önkormányzat rendelkezik vele és utána 

elszámol. Hozzávetőlegesen több mint egy millió forintba kerül az összköltsége ennek a 

módosításnak. A mai napon elküldte ennek a nyilatkozatát, melyben vállalja ennek az összegnek a 

letéti számlára helyezését. A szerződéskötés utáni 8 napon belül kell teljesítenie az átutalást. 

Minimum 15 főt kell alkalmaznia, így egyszerűsített eljárásban készülhet el a településrendezési 

terv módosítása. Ez neki jó, mint vállalkozónak. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? 

Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzuk meg mindkét határozati javaslatot.  

 

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

határozatot hozta: 

115/2016. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: a Magyarcsanád Község Településrendezési eszközeinek módosításának 

elhatározásáról 

 

 

H a t á r o z a t 
 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 

pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében, és a 8. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

VI. fejezete szerint a 2007-ben elfogadott településrendezési eszközeit 

(településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv) módosítani 

kívánja, az alábbi területet érintően: 

 

Magyarcsanád közigazgatási területén tervezett üvegház fejlesztési beruházás 

lehetővé tétele a 0157/7. hrsz.-ú ingatlanon. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Bakos Gábor 6900 Makó, 

Szent János tér 16. szám alatti lakossal a településtervezési szerződést írja alá. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

A határozatról értesül: 

1.) Farkas János polgármester 

2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
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3.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető 

4.) Botás Nikolett építésügyi előadó 

5.) Bakos Gábor 6900 Makó, Szent János tér 16. 

6.) Irattár 

 

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

határozatot hozta: 

 

116/2016. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Településrendezési terv jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t 
 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Bakos Gábor (6900 

Makó, Szent János tér 16.) által kezdeményezett településrendezési terv módosítást, 

amely legalább 15 új munkahely megteremtését biztosítja a Magyarcsanád 0157/7 

hrsz.-ú ingatlanon támogatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

A határozatról értesül: 

1.) Farkas János polgármester 

2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

3.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető 

4.) Bakos Gábor 6900 Makó, Szent János tér 16. 

5.) Botás Nikolett építésügyi előadó 

6.) Irattár 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal, értelem szerint 

 

4.9 Tulajdonosi és kezelői nyilatkozat megadása 

 

Farkas János polgármester: Sóki Csaba (6931 Apátfalva, Dózsa György utca 15.) tulajdonosi 

hozzájáruló nyilatkozat iránti kérelmet nyújtott be 2016. június 07. napján a Magyarcsanádi 

külterületi 0232 hrsz.- ú út vonatkozásában. Kérelmében előadta, hogy a tulajdonában lévő 

Magyarcsanádi külterületen lévő 0235/30 hrsz.-ú terület öntözésének megvalósításához, a 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Magyarcsanád külterület 0232 hrsz.-ú utat 

egy 75 mm átmérőjű felszín feletti tűzoltó tömlő átvezetésére venné igénybe, mellyel a 

tulajdonában lévő földterület öntözővíz ellátást megoldaná.  A fenti kérelemhez csatolta Szendrei 

János (VZ/06/0677/H-2306) tervező által készített öntözőtelep létesítésének helyszínrajzát és 

keresztmetszetét, mely jelen előterjesztés mellékletét képezik. A tulajdonosi és kezelői hozzájárulás 

megadása- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § 

értelmében a Képviselő-testület hatásköre. A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Van- e 

valakinek kérdése, kiegészítése? Amennyiben nincs,kérem, hogy szavazzunk.  

 

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

határozatot hozta: 

117/2016. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Tulajdonosi és kezelői nyilatkozat megadása 
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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 Sóki Csaba (6931 Apátfalva, Dózsa György utca 15.) 

kérelmére a Magyarcsanád Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 

Magyarcsanád külterületű 0232 helyrajzi számú területen átvezetett öntöző 

tömlő kiépítési munkálataihoz a tulajdonosi hozzájárulását 2016. július 1. – 

2021. július 1. időszakára az alábbi feltételekkel megadja. 

 

Sóki Csaba köteles: 

- A K-2. számú rajzon feltüntetettek szerint elvégezni a tömlő 

elhelyezését és az út szélén a KRESZ szabályainak 

megfelelő figyelemfelhívó táblát elhelyezni; 

- A tulajdonosi hozzájárulás időszakának lejártát követően 

köteles az érintett szakaszt az eredeti állapotába visszaállítani. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő értesítésre: azonnal 

 

A határozatról értesítést kapnak: 

1.) Farkas János polgármester 

2.) Botás Nikolett építésügyi előadó 

3.) Sóki Csaba 6931 Apátfalva, Dózsa György utca 15. 

4.) Irattár 

 

4.10. Magyarcsanád Községi Önkormányzat területén található közkifolyók felülvizsgálata 

 

Farkas János polgármester: A 4.10.) a Magyarcsanád Községi Önkormányzat területén található 

közkifolyók felülvizsgálata. A bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolták. 

 

Dr. Aboul-Hosn Hussein települési képviselő 16,40 órakor távozott a testületi ülésről. A jelenlévő 

testületi tagok száma 4 fő.  

 

Kővári Róbert képviselő tag: Mikor készülnek el az aknák? Mikor lesz rajtuk óra? 

 

Farkas János polgármester: Mi bíztunk abban, hogy gyorsan lezajlik. Azért nem csináltunk 

többet, mert nem tudtuk, hogy mit engedélyez az ÁNTSZ és mit nem. Ígérem, hogy az idén 

befejezzük. Valakinek kérdése? Nincs. Kérem, szavazzunk!  

 

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

határozatot hozta: 

118/2016. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Magyarcsanád Községi Önkormányzat területén található közkifolyók felülvizsgálata 

 

 

H a t á r o z a t 
 

1. Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 58. § (6) bekezdésében, 

valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 81. § (3) 

bekezdésében foglaltakra – az illetékes Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 
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Közegészségügyi Szakhatósága előzetes hozzájárulását követően úgy dönt, hogy a 

település területén lévő, alábbi közkifolyókat megszünteti: 

 

1.Kossuth utcai, 

2.Fő u – Árpád u sarok, 

3.Dózsa Gy. – Állomás u sarok 

4.Állomás u – Táncsics u sarok 

5.Nicolae B. – Dózsa Gy sarok 

6.Dózsa – Béke sarok 

7.Széchenyi – Péró Sz. u sarok 

8.Fő u – Nicolae B sarok 

9.Szántó K J. u – Ady sarok 

10.Széchenyi – Petőfi u sarok 

11.Bánát u – József A. sarok 

12.Széchenyi – Ady u sarok 

 

2. A Képviselő-testület döntésével megerősíti, hogy az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. 

rendelet értelmében az alábbi mintavételi helyként szolgáló közkifolyókat 

továbbra is üzemelteti és azokra mérőóra felszereltetéséről dönt: 

1. Maros u – Fő utca sarok 

2. Dózsa – Árpád u sarok 

3. Fő utca – Budai N. Antal u sarok 

4. Ifjúság utcait 

 

A képviselő-testület a határozat 1 pontjában foglalt közkifolyók megszüntetésének 

és a 2. pontban foglalt közkifolyók mérőórával történő felszereltetésének 

költségéhez szükséges forrást a 2016. évi költségvetésben a fejlesztési kiadások 

terhére biztosítja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közkifolyók 

megszüntetése és mérőórával történő felszerelése ügyében a víziközmű-

szolgáltatónál járjon el. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

   

   Határozatról értesítést kap: 

- Farkas János polgármester 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- Popovics Krisztián pü csoportvezető 

- Alföldvíz Zrt. 6800 Hódmezővásárhely Szántó Kovács János u 64. 

 

4.11. Az állati hulladéklerakóval kapcsolatos megállapodás 

 

Farkas János polgármester: A 4.11.) az állati hulladéklerakóval kapcsolatos megállapodás. A múlt 

havi testületi ülésen ezt a napirendi pontot elhalasztottuk. Az önként vállalt feladat ellátása 

érdekében további egyeztetéseket folytattunk Apátfalva Község Önkormányzatával, azonban a 

végleges megállapodás megkötésére csak akkor kerülhet sor, amikor a telep zárhatóvá tétele 

megtörténik (kerítést a közelmúltban ellopták) és a kamerák felszerelésre kerültek. Ez kb. augusztus 

végére várható. Az átmeneti időszakra a pénzügyi elszámolásokhoz azonban szükséges egy 

megállapodás, erről szól az előterjesztés. Van-e valakinek kérdése?  
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A napirendi ponthoz kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.  

 

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

határozatot hozta: 

 

119/2016. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az állati hulladéklerakóval kapcsolatos megállapodás 

 

H a t á r o z a t 
 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanád 

településen keletkező állati eredetű hulladékgyűjtését, elszállítását és 

ártalmatlanítását az Apátfalva Község Önkormányzata által fenntartott és 

üzemeltetett állati hulladéklerakó igénybevétele útján kívánja megoldani, mely 

feladat ellátására vonatkozóan a határozat melléklete szerinti tartalommal 

megállapodást köt Apátfalva Község Önkormányzatával. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Farkas János polgármester 

 

Határozatról értesítést kap: 

- Apátfalva Község Önkormányzata, 6931 Apátfalva templom u 69. 

- Farkas János polgármester,  

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- Popovics Krisztián pü csoportvezető  

 

Szóbeli előterjesztések 

1.  Együttműködési szándék külterületi út felújítására 

 

Farkas János polgármester: A szóbeli előterjesztések következnek. Az első az együttműködési 

szándék külterületi út felújításra tárgyában. Várhatóan hamarosan kiírásra kerül a külterületi helyi 

közutak fejlesztése és karbantartásáról szóló pályázat, az önkormányzat tulajdonában lévő 

külterületi helyi közutak fejlesztése és karbantartásának céljára, melyen a vidéki térségben működő 

települési önkormányzatok és önkormányzati társulások vehetnek részt. Apátfalva Község 

Önkormányzata az Apátfalva külterület 035 hrsz.-ú, és a Magyarcsanád külterület 0231/6 hrsz.-ú út 

helyreállítására tervezi benyújtani a pályázatát, melynek a Magyarcsanád 0231/6 hrsz.-ú külterületi 

útjának 0,5 km-es szakasza Magyarcsanád Községi Önkormányzat tulajdonában van. A pályázat 

sikere érdekében önkormányzatunknak együtt kell működnie Apátfalva önkormányzatával. A 

pályázat benyújtásához szükséges döntést majd a pontos pályázati felhívás és útmutató alapján 

hozza meg mindkét testület. Egyelőre az együttműködési szándék kinyilvánítása szükséges. 

 

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 4 egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
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120/2016. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Együttműködési szándék külterületi út felújítására 

 

H a t á r o z a t 
 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy Apátfalva Község Önkormányzat képviselő-testületével 

együttműködik a Vidékfejlesztési programon belül rövidesen meghirdetésre kerülő 

„Kisméretű infrastruktúra fejlesztése” című pályázatban. 

A pályázati felhívásra Apátfalva Község Önkormányzata az Apátfalva külterület 035 

hrsz.-ú, és a Magyarcsanád külterület 0231/6 hrsz.-ú utak felújítására kíván 

pályázatot benyújtani, melyet Magyarcsanád Község Önkormányzata a saját 

közigazgatási területét érintően támogat. 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozatok és intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

A határozatról értesül: 

1.) Farkas János polgármester 

2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

3.) Apátfalva Községi Önkormányzat 6931 Apátfalva, Templom utca 69. 

4.) Botás Nikolett építésügyi előadó 

5.) Irattár 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal, értelem szerint 

 

2. Az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola tanulóinak ebéddel történő ellátása 

 

Farkas János polgármester: A következő szóbeli előterjesztés az Apátfalvi Dózsa György 

Általános Iskola tanulóinak ebéddel történő ellátása tárgyában. Az ebédet tőlünk szeretnék 

vásárolni. A bizottsági ülésen megtárgyalták és elfogadásra javasolták. Felhatalmaztak, hogy írjam 

alá a szerződést Szekeres Ferenc polgármester úrral.  

 

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 4 egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

121/2016. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola tanulóinak ebéddel történő ellátása 
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H a t á r o z a t 
 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Apátfalvi Dózsa 

György Általános Iskola vonatkozásában az iskoláskorú gyermeke részére biztosítja 

a napi egyszeri étkeztetés (ebéd) feladatát, mely feladat ellátására vonatkozóan 2016. 

július 1. napjától 2017. június 30-ig terjedő időre a határozat melléklete szerinti 

tartalommal szerződést köt Apátfalva Község Önkormányzatával. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Farkas János polgármester 

 

Határozatról értesítést kap: 

- Apátfalva Község Önkormányzata, 6931 Apátfalva templom u 69. 

- Farkas János polgármester,  

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- Popovics Krisztián pü-i csoportvezető  

 

3. Magyarcsanád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosítása 

 

Farkas János polgármester: Következő előterjesztésünk Magyarcsanád Község Önkormányzata 

2016. évi költségvetése módosítása tárgyában. Megkérem a pénzügyi csoportvezetőt, hogy 

amennyiben van kiegészítése a rendelettervezethez, tegye meg. A közmunkában adott pénzeszköz, 

illetve a 240 millió forintos belügyminisztériumi támogatás került bevezetésre a 2016. évi 

költségvetésünkbe és a Bethlen Gábor alap által kapott támogatást. 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Annyit szeretnék hozzá tenni, hogy erről nem 

kaptunk még hivatalos értesítést. 2013 óta teljesen más rendszer van, mint előtte, normatíva 

rendszer szempontjából. Az első ilyen év, amelyet a Kincstár vizsgál a 2014-es beszámoló. A 2014. 

évi normatíváknak az elszámolását táblázatok alapján kérték be az önkormányzatoktól az egész 

országban. Első körben 10.167.000 Ft-ot kértek vissza Magyarcsanádtól, amit le sikerült faragni. 

Most 8.500.000 Ft-ot kell visszafizetnünk 2014. évre. Pesszimista vagyok, szerintem a 2015-ös évre 

ez még több lesz.  

 

Farkas János polgármester: Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, kérem, hogy fogadjuk el 

a tervezetet.  

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarcsanád Községi 

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint elfogadta: 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzata képviselő-testületének  

19/2016. (VI. 30.) 

 

önkormányzati rendelete 

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. 

(I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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4. TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése pályázat beadása 

Farkas János polgármester: Az utolsó szóbeli előterjesztés a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati 

épületek energetikai fejlesztése pályázat beadása tárgyában.  

 

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 4 egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

122/2016. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése pályázat beadása 

 

H a t á r o z a t 
 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

„TOP-3.2.1-15.” Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című 

pályázati felhívásra „Magyarcsanád Községi Önkormányzat Községháza 

épületének energetikai korszerűsítése” c. pályázati felhívásra, a pályázatban 

szerepeltetett 37.057.329 Ft összegre. 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Magyarország Kormánya által közzétett TOP-3.2.1-15 Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra az alábbi tartalommal: 

 

- A projekt címe: „Magyarcsanád Községi Önkormányzat Községháza 

épületének energetikai korszerűsítése” 

- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 6932 Magyarcsanád, 

Templom tér 1. 

- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Magyarcsanád 

belterület 1/1. hrsz  

- A felhívás száma: TOP-3.2.1-15 kódszámú, „Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázati felhívás  

- A projekt összes költsége: 37.057.329,- Ft, azaz: harminchétmillió-

ötvenhétezer-háromszázhuszonkilenc forint. 

- A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összeg: 

37.057.329,- Ft, azaz: harminchétmillió-ötvenhétezer-

háromszázhuszonkilenc forint. 

 

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 
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6.) Popovics Krisztián pü. csoportvezető 

7.) Irattár 

 

5. Napirendi pont 

Egyebek 

 

Farkas János polgármester: Egyebek napirendi pont következik. Megkérdezem kíván-e valaki 

szólni egyebek napirendi pont keretein belül.  

 

Kővári Róbert képviselő: Két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik, hogy megint nagyon sok 

Csanádon az illegálisan itt tartózkodó külföldi idénymunkások száma. A másik pedig, hogy az utcán 

ismételten sok kutya kóborol.  

 

Farkas János polgármester: Tartani fogunk egy szemlét és körülnézünk. A kutyákkal 

kapcsolatban elmondom, hogy az önkormányzatnak így is jelentős pénzébe került már a kóborló 

ebek elszállítása, de természetesen próbáljuk kezelni az ügyet és megtesszük a szükséges 

intézkedéseket. A befogás azonban sokszor akadályokba ütközik. Megkérdezem kíván-e még valaki 

szólni egyebek között. Mivel nem az ülést 17 óra 30 perckor bezárom.   

 

k.m.f.t. 

 

 

          Farkas János                 Nyergesné Kovács Erzsébet 

          polgármester         jegyző 


