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                                                                                    Iktatószám: 1637/2/2015 

 

 

Magyarcsanádi Község Önkormányzat Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának  

 2015. február 26. napján 15.30 órakor megtartott soros nyílt ülésének  
 

 

 

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 
 

 

 

 

Határozatok :  

 

 

 

11/2015. (II. 26.) TÜB. Napirend elfogadása 

 

12/2015. (II. 26.) TÜB. Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása 

 

13/2015. (II. 26.) TÜB.  Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.27.) 

önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése és új 

rendelet megalkotása 

 

14/2015. (II. 26.) TÜB.  Ferencszállás és Klárafalva községek Makói Szennyvízelvezetési 

agglomerációhoz történő csatlakozása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 

2015. február 26-án 15:30 órakor megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme  

 

Jelen vannak: 
1.) Kővári Róbert elnök 

2.) Árgyelán Diána elnökhelyettes 

3.) Farkas Krisztián bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

1.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

2.) Popa György   képviselő 

3.) Popovics Krisztián  pénzügyi előadó  

 

Kővári Róbert elnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen a 

három bizottsági tag közül 3 fő jelen van, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitom. 

Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat.   

 

1) Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése 

és új rendelet megalkotása 

Előadó: Kővári Róbert elnök 

2) Egyebek 

 

Van egy szóbeli előterjesztés is, amit majd meg kell beszélnünk. Azt is javaslom, hogy vegyük fel a 

napirendi pontok közé. Van-e valakinek kérdése, javaslata? 

 

A napirendi pontokhoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.  

 

Kővári Róbert elnök: Kérem, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

11/2015.(II.26.) TÜB határozata 

Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottsága a 2015. február 26. napján megtartott ülésének napirendjét az alábbiak 

szerint fogadta el:  

 

1) Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletének 

hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása 

Előadó: Kővári Róbert elnök 

2) Egyebek 
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Kővári Róbert elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Árgyelán Diána bizottsági tagot. 

Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e? 

 

Árgyelán Diána bizottsági tag: Igen, elfogadom.  

 

Kővári Róbert elnök: Kérem, hozzunk erről határozatot.  

 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

12/2015.(II.26.) TÜB határozata  

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása 

 

H a t á r o z a t 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottsága a 2015. január 29. napján megtartott ülése jegyzőkönyv hitelesítőjéül 

Árgyelán Diána bizottsági tagot megválasztotta. 

 

I. napirendi pont  

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése és 

új rendelet megalkotása 

 

Kővári Róbert elnök: Az új Szervezeti és Működési Szabályzat az előzőhöz képest pontosításokat 

tartalmaz, illetve néhány kiegészítést. A hatáskörök megváltoztak, ezt tartalmazza a második számú 

melléklet. Illetve a hármas számú mellékleten az alaptevékenységek körébe 889201 számmal fel 

kellett venni a gyermekjóléti szolgáltatást. 

Van-e valakinek kiegészítése, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban? 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el.  

 

Kővári Róbert elnök: Kérem, aki egyetért azzal, hogy Magyarcsanád Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.27.) önkormányzati 

rendeletének hatályon kívül helyezését és új rendelet megalkotását elfogadásra javasoljuk a 

Képviselő-testületnek, kézfeltartással szavazzon. 

 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

13/2015.(II.26.) TÜB határozata  

Tárgy: Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 8/2014. (X. 27.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése és új 

rendelet megalkotása 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottsága a Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletének hatályon 

kívül helyezéséről és az új rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, 

és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
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II. napirendi pont  

Szóbeli előterjesztés 

 

1. Ferencszállás és Klárafalva községek Makói Szennyvízelvezetési agglomerációhoz 

történő csatlakozása 

 
Kővári Róbert elnök: Ez az előterjesztés az anyag kiküldése után érkezett, ezért készült belőle 

szóbeli előterjesztés. A Ferencszállás és Klárafalva községek Makói Szennyvízelvezetési 

agglomerációhoz történő csatlakozási szándékáról szól. Az adatok alapján nem kíván átépítést a 

szennyvíztisztító, befogadó képessége elbírja a két település csatlakozását. Részletes tájékoztatást 

olvashatunk az előterjesztésben. Van-e valakinek kérdése? 

 

Popa György képviselő: Van-e ennek valamilyen anyagi vonzata?  

 

Kővári Róbert elnök: Ahogy az előterjesztés is tartalmazza: az eljárás lefolytatásához szükség van 

a befogadó szennyvíztelep, illetve – hálózat tulajdonosának, valamint az agglomerációban érintett 

településeknek és az üzemeltető Alföldvíz Zrt. nyilatkozatára arra vonatkozóan, hogy a befogadó 

szennyvíztisztító telepen új beruházás nem szükséges, valamint a tervezett csatlakozás miatt 

megnövekedett szennyvízmennyiség beérkezése esetén a szennyvíz-elvezetési agglomeráció 

aktuális és célállapotra vonatkozó tényleges terhelését tekintve is biztosított a szennyvizek – 

befogadó terhelhetőségének megfelelő tisztítása. Új beruházást ezek szerint nem igényel. 

Véleményem szerint nincs semmilyen hátránya ennek. 

 

Popovics Krisztián pénzügyi előadó: Ez véleményem szerint egy szándéknyilatkozat, ami további 

vizsgálatokat készít Makóra vonatkozóan. Tudniillik, hogy Makónak van a tisztítóműve, amelyhez 

minden település, aki benne van, az hozzájárul költséggel, általában lakosságszám alapján. Ha a két 

település csatlakozik, akkor vélhetően nem csak műszaki okokból kell ezt újraterveztetni, hanem 

pénzügyileg is, hogy felosztásnál ez mennyit jelent. Magyarcsanád szempontjából talán ez 

gazdaságos lehet.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Amint azt a két település polgármestere által hozzánk intézett 

levél tartalmazza a 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 3. § (10) bekezdésében foglalt tartalommal 

kérik elfogadni. A képviselő-testület a műszaki leírás ismeretében nyilatkozik, hogy csatlakozás 

esetén a szabad kapacitással rendelkező, befogadó szennyvíztisztító telepen új beruházás nem 

szükséges, valamint a tervezett csatlakozás miatt megnövekedett szennyvízmennyiség beérkezése 

esetén a szennyvíz-elvezetési agglomeráció aktuális és célállapotra vonatkozó tényleges terhelését 

tekintve is biztosított a szennyvizek - befogadó terhelhetőségének megfelelő – tisztítása. Semmi 

másra nem kérnek bennünket, és ezt a mellékelt terv tartalmazza.  

 

Popovics Krisztián pénzügyi előadó: Az hogy műszakilag, Ferencszállástól Kiszomborig tartó 

kiépítés mennyibe kerül, az nem minket érint.  

Az elhangzottal kapcsolatosan egyéb javaslat nem hangzott el.   

 
Kővári Róbert elnök: Javaslom a bizottság tagjainak, hogy aki egyetért az előterjesztéssel, 

kézfeltartással szavazzon.  

 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

14/2015.(II.26.) TÜB határozata  

Tárgy: Ferencszállás és Klárafalva községek Makói Szennyvízelvezetési agglomerációhoz 

történő csatlakozása 
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H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és 

Üzemeltetési Bizottsága Ferencszállás és Klárafalva községek Makói 

Szennyvízelvezetési agglomerációhoz történő csatlakozásáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta, és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

III. napirendi pont 

Egyebek 

 

Az egyebek napirendi pontban hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kővári Róbert elnök: Megállapítom, hogy a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a mai 

napirendeket megtárgyalta. A bizottság nyílt ülését bezárom. 

 

k.m.f.t. 

       Kővári Róbert  Árgyelán Diána  

              elnök  jegyzőkönyvhitelesítő 

 
 
 


