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Magyarcsanádi Község Önkormányzat Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 
 2015. november 26. napján 13.30 órakor megtartott soros nyílt ülésének 

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

Határozatok : 

51/2015. (XI. 26.) TÜB. Napirend elfogadása

52/2015. (XI. 26.) TÜB. Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása
 
53/2015. (XI. 26.) TÜB. Beszámoló Magyarcsanád környezeti állapotáról

54/2015. (XI. 26.) TÜB. Magyarcsanádi  Közös  Önkormányzati  Hivatala  2015.  évi
költségvetésének módosítása

55/2015. (XI. 26.) TÜB. Magyarcsanád  település  hálózatrekonstrukciós  intézkedési  terv
elfogadása



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának
2015. november 26-án 13:30 órakor megtartott soros nyílt üléséről.

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme 

Jelen vannak:
1.) Kővári Róbert elnök
2.) Farkas Krisztián bizottsági tag
3.) Árgyelán Diána Elnökhelyettes

Tanácskozási joggal jelen vannak:
1.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
2.) Popovics Krisztián pénzügyi előadó 

Kővári Róbert elnök: Tisztelettel  köszöntöm a megjelenteket.  Megállapítom, hogy az ülésen a
három  bizottsági  tag  közül  2  fő  jelen  van,  Árgyelán  Diána  bizottsági  tag  késik,  a  bizottság
határozatképes, az ülést megnyitom. Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat.  

Kővári Róbert elnök: Megkérdezem, hogy van-e más napirendi javaslat. Nincs. Javaslom, hogy,
aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

A Településfejlesztési  és  Üzemeltetési  Bizottság  a  javaslattal  egyetértve,  2  igen  –  egyhangú  –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

51/2015. (XI. 26.) TÜB határozata
Tárgy: Napirend elfogadása

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  Településfejlesztési  és  Üzemeltetési
Bizottsága a 2015. november 26. napján megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét
az alábbiak szerint fogadta el: 

Kővári  Róbert  elnök: Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  javaslom  Farkas  Krisztián  bizottsági  tagot.
Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e?

Farkas Krisztián bizottsági tag: Igen, elfogadom. 

Kővári Róbert elnök: Kérem, hozzunk erről határozatot. 

A Településfejlesztési  és  Üzemeltetési  Bizottság  a  javaslattal  egyetértve,  2  igen  –  egyhangú  –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

52/2015. (XI.25.) 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.  november  26.  napján  tartandó  soros,  nyílt  ülése  jegyzőkönyv
hitelesítőjét Farkas Krisztián bizottsági tagot megválasztotta.

I. napirendi pont 
Beszámoló Magyarcsanád környezeti állapotáról

Kővári  Róbert  elnök: Első  napirendi  pontunk  Magyarcsanád  környezeti  állapotáról  szóló
beszámoló. Olvastam, hogy Magyarcsanád jelenlegi lakosainak száma 1429 fő. Ez miből adódik?

Popovics   Krisztián  pénzügyi  csoportvezető:  A Kincstár  által  szeptemberi  hónapban kiközölt
adatok szerint 1514-en vagyunk, ezzel veszi figyelembe a normatíva számításokat is. A KSH szerint
még többen vagyunk, és más számítások szerint meg kevesebben. Nyilván ez mindig változik. Ez
az 1429-es számadat a TEIR adatbázisból van. 

Kővári  Róbert  elnök: Köszönjük  szépen.  Van-e  valakinek  kiegészítése,  javaslata  az
előterjesztéssel kapcsolatban?

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el. 

Kővári Róbert elnök: Kérem, aki egyetért a tájékoztatóval, kézfeltartással szavazzon.

A Településfejlesztési  és  Üzemeltetési  Bizottság  a  javaslattal  egyetértve,  2  igen  –  egyhangú  –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

53/2015. (XI. 26.) TÜB határozat 
Tárgy: Beszámoló Magyarcsanád környezeti állapotáról

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  Településfejlesztési  és  Üzemeltetési
Bizottsága Magyarcsanád környezeti állapotáról szóló beszámolót megtárgyalta, és azt
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

II. napirendi pont 
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének módosítása

Kővári  Róbert  elnök: Következő  napirendi  pontunk  a  Magyarcsanádi  Közös  Önkormányzati
Hivatal  2015.  évi  költségvetés  módosítása  tárgyában.  Megkérem  a  pénzügyi  csoportvezetőt,
ismertesse velünk az előterjesztést. 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A hivatal költségvetésének főszámai nem változtak,
de belső tartalmában volt változás. Jogszabály adta kötelezettség például, hogy képzéseken vegyünk
részt, és annak díjai is vannak. Lényegi változás nem történt. 

Kővári Róbert elnök: Köszönöm a kiegészítést. Javaslom a bizottság tagjainak, hogy aki egyetért
a módosítással, kézfeltartással szavazzon. 

A Településfejlesztési  és  Üzemeltetési  Bizottság  a  javaslattal  egyetértve,  2  igen  –  egyhangú  –



szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

54/2015. (XI. 26.) TÜB határozata 
Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének módosítása

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és
Üzemeltetési  Bizottsága  Magyarcsanádi  Közös Önkormányzati  Hivatala  2015. évi
költségvetésének  módosításáról  szóló  előterjesztést  megtárgyalta,  és  elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.

III. Napirendi pont
Magyarcsanád település hálózatrekonstrukciós intézkedési terv elfogadása

Kővári  Róbert  elnök: Készült  egy  szóbeli  előterjesztés  Magyarcsanád  település
hálózatrekonstrukciós  intézkedési  terv  elfogadása  tárgyában.  Megkérem  a  polgármester  urat,
ismertesse velünk az előterjesztést. 

Megérkezett Árgyelán Diána bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő, a bizottság
100%-os.

Farkas János polgármester: Minden település elfogadta már, csak egyedül Magyarcsanád nem.
Erre azért van szükség, mert az ivóvízminőség javító program és a társulás pályázott  egy uniós
forrásra, ami lehetővé tette azt, hogy ilyen intézkedési terv készüljön. Ennek az a lényege, hogy ha
esetleg  valamikor  lehet  pályázni  minden  településen  1-1  adott  szakaszra,  akkor  legyen  egy
intézkedési terv, amit a képviselő-testület már elfogadott. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás 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: 

55/2015. (XI.26.) TÜB határozata 
Tárgy: Magyarcsanád település hálózatrekonstrukciós intézkedési terv elfogadása

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és
Üzemeltetési  Bizottsága  Magyarcsanád település hálózatrekonstrukciós intézkedési
terv  elfogadásáról  szóló  előterjesztést  megtárgyalta,  és  elfogadásra  javasolja  a
képviselő-testületnek.

IV. Napirendi pont
Egyebek

Kővári Róbert elnök: Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni egyebek között. 

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, zárt ülésen folytatja tovább a bizottság
a munkáját. 

k.m.f.t.
       Kővári Róbert Farkas Krisztián 
           elnök jegyzőkönyv-hitelesítő


