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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. 

napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme 

 

Jelen vannak: 

Farkas János    polgármester 

Tóth-Pál Lászlóné   alpolgármester 

Árgyelán Diána   képviselő 

Farkas Krisztián   képviselő 

Kővári Róbert    képviselő 

Dr. Aboul-Hosn Hussein  képviselő 

 

Hiányzik: 

Popa György     képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

Nyergesné Kovács Erzsébet   jegyző 

Popovics Krisztián   pénzügyi csoportvezető 

Kollár Ferenc Boldizsár  Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Túri András Istvánné   Román Nemzetiségi Önkormányzat tagja 

Balogh Róbert    Tűzoltó alezredes 

 

Meghívottak: 

Lánczné Miklós Katalin  Nyugdíjas védőnő 

Czinder Krisztina 

Tóvizi Béláné     tanár, könyvtárvezető 

Giba Máté    vadásztársaság tagja 

Preszner Sándor   vadászati felügyelő 

 

Farkas János polgármester: Köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket, Balogh Róbert 

tűzoltó alezredes urat, a megjelent intézményvezetőket, érdeklődőket, és a nyilvános ülés 

valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, az ülés 

határozatképes, azt megnyitom. Egy fő képviselő, Popa György igazoltan van távol. 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.) Az önkormányzat 2015-2019 közötti időszak gazdasági programjának meghatározása 

tárgyában 

Előadó: Farkas János polgármester 

3.) Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai 

munkáról 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.) Előterjesztések: 

4.1.) Települési Értéktár Bizottság létrehozása 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.2.) A gyermekjóléti feladatok helyettesítésére kötendő megállapodás 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.3.) A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
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Előadó: Farkas János polgármester 

4.4.) A Tűzoltóparancsnokság beszámolója 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.5.) Magyarcsanád Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.6.) Magyarcsanád Község Önkormányzata Közbeszerzési Tervének elfogadása 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.7.) Magyarcsanádi Község Önkormányzata által a „Kistelepülések könyvtárainak 

szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázat beadása 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.8.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosítása 

Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

4.9.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének 

módosítása 

Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

5.) Egyebek 

 

Farkas János polgármester: Megkérdezem van-e más javaslat? 

 

A napirendi pontokhoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.  

 

Farkas János polgármester: Mivel nincs, indítványozom, hogy azzal a módosítással fogadjuk el a 

napirendet, hogy elsőként a tűzoltóság beszámolóját, majd a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkáról szóló beszámolót tárgyaljuk, mivel a tűzoltó alezredes 

úrnak, és a gyermekjóléti szolgálat vezetőjének el kell mennie. Kérem, aki ezzel a tárgyalási 

sorrend módosítással elfogadja a napirendet, kézfeltartással jelezze. 

 

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

határozatot hozta: 

28/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. március 26. 

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.) Az önkormányzat 2015-2019 közötti időszak gazdasági programjának meghatározása 

tárgyában 

Előadó: Farkas János polgármester 

3.) Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai 

munkáról 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.) Előterjesztések: 

4.1.) Települési Értéktár Bizottság létrehozása 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.2.) A gyermekjóléti feladatok helyettesítésére kötendő megállapodás 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.3.) A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
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Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.4.) A Tűzoltóparancsnokság beszámolója 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.5.) Magyarcsanád Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.6.) Magyarcsanád Község Önkormányzata Közbeszerzési Tervének elfogadása 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.7.) Magyarcsanádi Község Önkormányzata által a „Kistelepülések könyvtárainak 

szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázat beadása 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.8.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosítása 

Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

4.9.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének 

módosítása 

Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

5.) Egyebek 

 

A határozatról értesítést kap: 

1./ Farkas János polgármester   helyben 

2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző  helyben 

3./ Irattár 

 

4.4. A Tűzoltó parancsnokság beszámolója 

 

Farkas János polgármester: Mindenki megkapta a tűzoltó parancsnokság beszámolóját, melyet az 

alezredes úr megküldött. Parancsnok Úr elfogadta a meghívásunkat és személyesen jelen van az 

ülésen. Megkérem, hogy az írásban kiadott anyagot szóban egészítse ki. Ezzel át is adom a szót 

Balogh Róbertnek.  

 

Balogh Róbert tűzoltó alezredes: Tisztelettel köszöntök minden kedves érdeklődőt a testületi 

ülésen, és köszönöm szépen a meghívást. A beszámoló megküldéséhez volt egy kísérő levél, és 

ennek a levélnek van egy melléklete, az új OTSZ, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat, ami 

néhány helyen változott. Ebből a hatósági osztályvezető úr készített egy tájékoztatót, és ez is 

megküldésre került. Ezt kérném, hogy minél szélesebb körben propagálja az önkormányzat, akár a 

honlapon, akár a faluújságban, illetve minden fórumon, amit megtartanak a falu lakosságának. A 

katasztrófa védelmi oldal honlapján található még egy nagyon fontos anyag, ami a szénmonoxid-

mérgezéssel, illetve a kéménytüzekkel kapcsolatos. Kérném Önöket, hogy a tájékoztatásban ennek 

az oldalnak az anyagát is használják fel. A beszámoló úgy gondolom elég részletes, így ennek 

részletezését nem tartom szükségesnek. Magyarcsanád vonatkozásában a tűzoltóságnak az elmúlt 

évben 10 alkalommal volt feladata. Ebből 8 tűzeset volt, illetve 2 műszaki mentés. A 8 tűzesetnél 6 

szabadtéri tűzről beszélünk, melyből 1 közterületi égetés, egy pedig utótűz. Ezek a tüzek a faluszéli 

vegetációknak a tüzét jelentik, amit sokszor az ügyfelek sokkal inkább szeméttelepnek használnak. 

2015-ben egy eseménnyel találkoztunk eddig. Két kamion ütközött össze a Fő úton. Szabadtéri 

tüzekkel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy az OTSZ egészen egyértelműen rendelkezik:a 

lábonálló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok 

használata során keletkezett szemétanyagok égetésével kapcsolatban. Ez tilos. Még egy fontos 

dolog van az új OTSZ-szel kapcsolatban, ez pedig a gépszemlék. A gépszemlének formai és tartalmi 

követelményei nem változtak. Annyi változás történt, hogy 4 gépig nem kell bejelentést tennie a 

gazdáknak. Ennyi kiegészítést szerettem volna a tájékoztatónkhoz hozzáfűzni. Ha van valakinek 

kérdése, nagyon szívesen válaszolok.  
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Farkas János polgármester: Annyit hozzáfűznék, hogy a beszámolóban Magyarcsanád 

vonatkozásában nincs megjelölve közbiztonsági referens, de hamarosan nekünk is lesz. Van-e még 

valakinek kérdése?  
 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. 
 

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

határozatot hozta: 

29/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Tűzoltó parancsnokság beszámolója 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szegedi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség, és az alárendeltségében működő Makói Hivatásos 

Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi beszámolóját megtárgyalta, azt elfogadja. 

A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az állomány tagjainak áldozatos 

munkájukért. 

 

Felelős közlésre: Farkas János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül: 

- Farkas János polgármester 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség, 

- Makói Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 

- 1. sz napirend 

- 4.4. A Tűzoltó parancsnokság beszámolója 

 

3. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkáról 

 

Farkas János polgármester: Javaslom, hogy folytassuk a testületi ülést a hármas számú napirendi 

pontunkkal, ami a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkáról szóló 

beszámolót tartalmazza. Megkérdezem Szabóné Székely Renáta intézményvezetőt, hogy van-e a 

kiadott anyaghoz kiegészítése? 

 

Szabóné Székely Renáta intézményvezető: A kiadott tájékoztató úgy gondolom részletes, és 

közérthető, ha nincs kérdés, nem fűznék hozzá semmit.  

 

Farkas János polgármester: A szociális bizottság tárgyalta az előterjesztést, azt elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. Megkérdezem kíván-e valaki szólni ezzel kapcsolatban? 

 

A napirendhez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozta: 

 

30/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai 

munkáról 
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H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkáról szóló beszámolót 

megtárgyalta a beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős értesítésre: Nyergesné Kovács Erzsébet 

 

A határozatról értesül: 

- Farkas János polgármester 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- Szabóné Székely Renáta intézményvezető 

 

1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

Farkas János polgármester: Ezek után folytassuk a napirendek tárgyalását a meghívóban szereplő 

sorrendben. A polgármesteri tájékoztató úgy gondolom, hogy elég részletesen tartalmazza a két ülés 

között történt legfontosabb eseményeket. Van-e a polgármesteri tájékoztatóhoz kérdés, vélemény?   

 

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozta: 

 

31/2015. (III. 26.) 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.  

 

A határozatról értesítést kap: 

1./ Farkas János polgármester  helyben 

2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző  helyben 

3./ Irattár 

 

2. Az önkormányzat 2015-2019 közötti időszak gazdasági programjának meghatározása 

tárgyában 

 

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk az önkormányzat 2015-2019 közötti 

időszak gazdasági programjának meghatározása. A gazdasági programot minden választást követő 6 

hónapon belül el kell fogadni a képviselő-testületnek. Ezek általános dolgokat tartalmaznak, 

mindenki részletesen elolvasta. Mindhárom bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolta a képviselő-

testületnek. Van-e valakinek kérdése, kiegészítése? 

A napirendhez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozta: 

32/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az önkormányzat 2015-2019 közötti időszak gazdasági programjának meghatározása  
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H a t á r o z a t 

 
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015 – 

2019. közötti időszakra vonatkozó Gazdasági programját a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

A határozatról értesítést kap: 

- Farkas János polgármester 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- Irattár 

 

4.1. Települési Értéktár Bizottság létrehozása 

 

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk a Települési Értéktár Bizottság 

létrehozása. A bizottság vezetésére Dr. Marjanucz László egyetemi professzort, Magyarcsanád 

díszpolgárát javasoljuk. Jelezte nekem a professzor úr, hogy egy konferencia miatt nem tud részt 

venni az ülésen, de mindenben támogatni fog bennünket és vállalja a tisztséget. A bizottság 

tagjainak javasoljuk Tóvizi Béláné tanárnőt és könyvtárvezetőt, Túri András Istvánnét a 

Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjét, Lánczné Miklós Katalin nyugdíjas 

védőnőt, illetve Árgyelán Diána települési képviselőt. Egyúttal fel is kérem Árgyelán Diána 

képviselő-társunkat, hogy tájékoztassa a jelenlévőket miért van szükség a bizottság létrehozására.  

 

Árgyelán Diána képviselő: A megyei közgyűlés elnökének a 114/2013. (IV.16.) kormányrendelet 

hatályba lépésétől számítva 60 napon belül értesítést kellett volna, hogy küldjön Magyarcsanád 

Község Önkormányzata, hogy kíván-e élni a Települési Értéktár Bizottság létrehozásával. Ez 

azonban nem történt meg eddig. Magyarcsanád érdekeit figyelembe véve az értéktár létrehozásával 

indokolt foglalkozni. A bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket 

tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás. Az 

értéktár célja a települési értékek körének meghatározása, védelme és megőrzése. Szeretnénk nagy 

figyelmet fordítani a pályázatokra, és az ezek adta lehetőségeket minél jobban kihasználni. A 

javasolt bizottsági tagokkal, illetve az elnökkel előzetesen egyeztettünk, vállalják a tisztséget. A 

leendő elnök úrral, ahogyan polgármester úr mondta nem tud jelen lenni a mai ülésen egyéb 

elfoglaltsága miatt, azonban támogatja a bizottság megalakítását, vállalja a tisztséget.  

 

Farkas János polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatót. Van-e valakinek kérdése az 

előterjesztéshez? 

 

Az előterjesztéshez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozta: 

 

33/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Települési Értéktár Bizottság létrehozása 

 
 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Települési 

Értéktár létrehozásáról szóló előterjesztést és külön szakmai bizottság létrehozásával 
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Települési Értéktár Bizottságot hoz létre. 

A bizottság elnöke: Dr. Marjanucz László egyetemi professzor, Magyarcsanád 

díszpolgára 

tagjai: Tóvizi Béláné tanárnő, könyvtárvezető 

           Túri András Istvánné Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat  

           képviselője 

           Lánczné Miklós Katalin nyugdíjas védőnő és 

           Árgyelán Diána Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselője 

 

A Képviselő-testület a Települési Értéktár Bizottság megalakításával és működésével 

kapcsolatos eljárási szabályokra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező 

működési szabályzatot elfogadja, a bizottság működéséhez szükséges feltételeket 

biztosítja. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a testület döntéséről a Csongrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő: azonnal, értelem szerint 

 

Erről értesülnek: 

1./ Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke Szeged 

2./ Települési Értéktár Bizottság elnöke, tagjai, Helyben, 

3./ Farkas János polgármester 

4./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

 

4.2. A gyermekjóléti feladatok helyettesítésére kötendő megállapodása 

 

Farkas János polgármester: A következő napirendi pontunk a gyermekjóléti feladatok 

helyettesítésére kötendő megállapodás. Tárgyalta a szociális bizottság. Mi a véleménye? 

 

Farkas Krisztián képviselő: A bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést. Sztáncs Erika 

családgondozó elmondta, hogy Nagylak Község Önkormányzatának családgondozójával, 

Kolozsvári Rozáliával az iskolát együtt végezték, hatékonyan tudnak együttműködni, semmilyen 

probléma nem vetődött fel, így célszerűnek tartjuk a helyettesítést megoldani ezen módon. A 

Szociális Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.  

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozta: 

 

34/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A gyermekjóléti feladatok helyettesítésére kötendő megállapodása 

 

 

 

 

H a t á r o z a t 

Magyarcsanád Község Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgáltató 

családgondozója helyettesítésére a határozat melléklete szerinti tartalommal 

megállapodást köt Nagylak Község Önkormányzatával. 
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A képviselő-testültet a megállapodás aláírásával megbízza a polgármestert. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Farkas János polgármester 

A határozatról értesül: 

- Farkas János polgármester 

- Gyarmati András polgármester 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- Kolozsvári Rozália Nagylak családgondozó 

- Sztáncs Erika Magyarcsanád családgondozó 

- Csongrád Megyei Kormányhivatal Gyámhivatala 

 

4.3. A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk A Délkelet-Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása. Felkérem jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az önkormányzati törvény, az önkormányzati választások 

napját követő hatályba lépést követően a jogszabályi megfelelést szolgálná a társulási megállapodás 

jóváhagyása. Az áttekintés során azonban szembetűnő volt, hogy a 2004. évi lakosságszám adatok 

szerepelnek a megállapodásban. Mivel az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége van a 

lakosságszám alapján a társulás felé, ezért azt indokolt mindenképpen aktualizálni, annál is inkább, 

mert a település jelenlegi lakosságszáma megközelítően 150-200 fővel kevesebb annál, ami a 

társulási megállapodásban szerepel. Ismerve még a többi környező település lakosságszámát ez 

ugyanígy náluk is problémát jelent és a társulásnak pedig, tekintve a kb. 100 tagot lényeges 

többletbevételt jelent, aminek nincs jogalapja. Aggályos a megállapodás olyan szempontból is, 

miszerint a Társulás szervei nem az önkormányzati ciklus idejére kerülnek megválasztásra, hanem – 

főszabályként – addig, amíg a delegálásuk meg nem szűnik. Tekintettel arra, hogy a településeket a 

településvezetők, azaz a polgármesterek képviselik alapesetben, rendkívül érdekes helyzet állhat elő 

akkor, ha pl. egy időközi választásnál nem a korábbi polgármestert választják meg és elfelejtik ezt 

átvezetni a megállapodáson így a korábbi már nem polgármester képviselheti az adott települést. 

Ennek a megoldásnak a törvényessége számomra megkérdőjelezhető. A társulás munkaszervezete 

által készített előterjesztés szerint minden esetre a társulás ezt a decemberi ülésén így fogadta el. 

Véleményem szerint továbbra is az önkormányzati ciklushoz kellene, hogy igazodjon ez, ezért én a 

megállapodás elutasítását tartom célszerűnek. Azt gondolom, hogy a 2. számú határozati javaslat 

elfogadásával a képviselő-testület kaphatna képet arról is, hogy mire költötte el a 2014. évi 

bevételét a társulás, illetve, hogyan működik a munkaszervezet. Ezért ezt javaslom elfogadni. 
 

Farkas János polgármester: Köszönjük szépen, javaslom, hogy ha nincs több kérdés, szavazzunk. 
 

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

határozatot hozta: 

35/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

H a t á r o z a t 
 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete A Délkelet-Alföld 
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Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodását megtárgyalta, azt nem fogadja el. 

 

A képviselő-testület megállapítja, hogy az egységes szerkezetbe foglalt társulási 

megállapodásban szereplő 2004. január 1-i lakosságszámtól Magyarcsanád 

lakosságszáma lényegesen eltér. Tekintettel arra, hogy a társulási hozzájárulás 

fizetésének alapja a lakosságszám, a képviselő-testület kezdeményezi, hogy a 

lakosságszám minden évben kerüljön aktualizálásra a KSH által kiadott adatok 

alapján, valamint, hogy a megállapodás kiegészítése történjen meg az 

önkormányzatok képviselőinek nevével. 

 

A képviselő-testület a Megállapodás 34.) pontjában foglaltak alapján felkéri a 

Társulás munkaszervezetét, hogy a 2014. évi működéséről készítsen részletes 

tájékoztatást, a társulás és szervei által végzett tevékenységről, valamint a pénzügyi 

adatokról és azt megismerés végett számára küldje meg. 

 

Felelős értesítésre: Farkas János polgármester  

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül: 

- Farkas János polgármester 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás 

- Irattár 

 

4.5. Magyarcsanád Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 

 

Farkas János polgármester: Magyarcsanád Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 

elfogadása következik. Felkérem Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést.  

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A közbeszerzési szabályzat keresése során a 

43/2004-es határozattal elfogadott szabályzatot találtam, ennél újabbat nem. Azt már említettük, 

hogy a határozatok csak egy részéről van nyilvántartás. Az akkori szabályzatot is nagyon sokszor 

módosította az akkori törvény, és ez a törvény 2011 óta már nem hatályos. Azóta új törvény van, 

ami szintén sokszor került már módosításra. Mivel itt nem lett volna értelme a szabályzatot 

módosítani, így egy újat készítettünk. A kiadott anyaghoz egy kis módosítást szeretnék tenni. 

Felkértünk egy közbeszerzési szakértőt, hogy véleményezze a szabályzatot, és neki volt néhány 

javaslata, ezeket ismertetem: az első fejezet első bekezdésének második részében az 

önkormányzatok szó helyére a szervezetek szót javasolták, ugyanezen fejezet harmadik 

bekezdésének harmadik része pedig törlésre kerülne. A második fejezet második bekezdésénél 1-2 

mondatban történt korrigálás, mégpedig: a jegyző Közbeszerzési szakértő bevonásával: A szakmai 

igények alapján gondoskodik az ajánlati szó helyett eljárást megindító felhívás és dokumentáció 

összeállításáról, elkészíttetéséről és rendelkezésre állásáról, előkészíti a szerződést a 

dokumentációban megadott szerződés- tervezet alapján, és gondoskodik annak az ajánlati 

felhívásban meghatározott időpontban történő aláírásáról. További módosítás a következő 

mondatban, hogy a szakmai igények alapján gondoskodik az elbírálási szó helyett értékelési 

szempontok összeállításáról. Szintén a második fejezetben történt egy olyan módosítás a 7. 

bekezdésnél, miszerint a bíráló bizottság minden tagjának, és nem pedig állandó tagjának egy 

szavazata van. Az állandó szó tehát törlésre kerül. Utolsó módosítás a közbeszerzési szakértelem 

biztosítása, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó résznél, hogy az önkormányzat nem a 

közbeszerzések tanácsa, hanem a közbeszerzési hatóság által vezetett névjegyzékben szereplő, 
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hivatalos közbeszerzési tanácsadót vonhat be. Több módosítás nem történt.  
 

Farkas János polgármester: Köszönjük a részletes tájékoztatót. Megkérdezem kíván-e valaki 

szólni az előterjesztéshez. Nem. Javaslom, hogy a pénzügyi csoportvezető által tett módosító 

javaslattal együtt fogadja el a Közbeszerzési Szabályzatot. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással 

jelezze.  
 

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

határozatot hozta: 

36/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Magyarcsanád Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

közbeszerzési szabályzatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a Közbeszerzési 

Szabályzatot 2015. április 1. napjától történő hatályba lépéssel a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. Egyben megállapítja, hogy a 43/2004. (VII. 13.) 

számú képviselő-testületi határozatával elfogadott Közbeszerezési szabályzat 2015. 

március 31. napjával hatályát veszti.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

A határozatról értesítést kapnak: 

- Farkas János polgármester 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- Botás Nikolett műszaki ügyintéző 

- egyes közbeszerzésekkel érintett szakértők  

 

4.6. Magyarcsanád Község Önkormányzata Közbeszerzési Tervének elfogadása 

 

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk Magyarcsanád Község Önkormányzat 

Közbeszerzési Tervének elfogadása. Van-e valakinek kiegészítése a tervhez? 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Jogszabály írja elő, hogy el kell fogadni ezt a tervet 

március 31-ig. Ez egy terv, és nem jár olyan kötelezettséggel, hogy ezt véghez is kell vinni, év 

közben szükség szerint módosítható.  

 

Farkas János polgármester: Tárgyalta az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, valamint a 

Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság. Kérdezem az elnököket, hogy javasolják-e 

elfogadásra. 

 

Kővári Róbert képviselő: Igen, elfogadásra javasolta a Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottság.  

 

Árgyelán Diána képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság szintén elfogadásra javasolja.  
 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. 
 

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

határozatot hozta: 
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37/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Magyarcsanád Község Önkormányzata Közbeszerzési Tervének elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. 

évi Közbeszerezési tervét határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

A határozatról értesítést kapnak: 

- Farkas János polgármester 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- Botás Nikolett műszaki ügyintéző 

- egyes közbeszerzésekkel érintett szakértők  

 

4.7. Magyarcsanádi Község Önkormányzata által a „Kistelepülések könyvtárainak szakmai 

eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázat beadása 

Farkas János polgármester: Magyarcsanádi Község Önkormányzata által a „Kistelepülések 

könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázat beadása a következő 

napirendi pontunk. Itt arról van szó, hogy felújítjuk a Művelődési Házat, ahol helyet fog kapni a 

könyvtár is. Lehetőség nyílt arra, hogy 3 millió forint értékben új eszközökre, bútorokra pályázatot 

nyújtsunk be, melyhez 10%-os önerőt kell biztosítani. Felkérem Popovics Krisztiánt pénzügyi 

csoportvezetőt, hogy szóban tájékoztassa a képviselő-testületet az előterjesztésről.  

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A kulturális alappal és a minisztériummal egyeztetés 

történt, mert a pályázatban három millió forint a pályázat összege, és nem volt egyértelmű, hogy ez 

az összeg az önerőt is magába foglalja-e. Azt az értesítést kaptuk, hogy az elnyerhető maximum 

támogatás 3 millió, és ahhoz képest plusz 10% önerőre van szükség. A bizottsági ülésen már 

elmondtuk, hogy a táblázatban szerepeltetett összeg változik. 3.300.000.-Ft-ra módosítottuk a 

pályázati összeget, aminek a 10%-a, 330.000.-Ft az önerő. A bizottság ezzel a módosítással fogadta 

el a határozati javaslatot. Az, hogy pontosan mennyit fogunk kapni, vagy nyerni ezen a pályázaton, 

azt még nem tudjuk.  
 

Farkas János polgármester: Megkérdezem, hogy kíván-e valaki szólni az előterjesztéshez. 

Javaslom, hogy fogadjuk el a bizottság javaslatát, és a képviselő-testület ezen módosítással hozza 

meg a határozatát. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. 
 

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

határozatot hozta: 

 

38/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Magyarcsanádi Község Önkormányzata által a „Kistelepülések könyvtárainak 

szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázat beadása 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap 
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által közzétett „Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, 

korszerűsítése” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be 3.300.000,- ,Ft, azaz: 

hárommillió-háromszázezer forint összegű támogatás elnyerésére. A pályázathoz 

szükséges 10 % önerőt, 330.000,- Ft-ot, azaz: háromszázharmincezer forintot, 

valamint a 10.000,- Ft összegű nevezési díjat a 2015. évi költségvetésébe betervezett 

közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése szakfeladaton 

jóváhagyott egyéb dologi kiadások előirányzata terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázat sikeréhez 

szükséges nyilatkozat és intézkedés megtételére. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal, értelem szerint  

 

A határozatról értesítést kapnak: 

- Farkas János polgármester 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető 

 

4.8. Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosítása 

 

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk a Magyarcsanádi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása. Felkérem Nyergesné 

Kovács Erzsébet jegyző asszonyt, hogy ismertesse, miért van szükség a módosításra. 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A módosításra azért volt szükség, mert szeretnénk a hivatal 

létszámát plusz egy fővel emelni pénzügyi vonalon, mivel 1 fő főkönyvi könyvelő látja el jelenleg a 

feladatokat, és a határidők betartása nehézkesnek bizonyul. A hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jogszabály szerint tartalmaznia kell, hogy mennyi a hivatal engedélyezett létszáma, 

és ennek összhangban kell lennie a hivatal költségvetési határozatával, hogy hány főt finanszíroz a 

törvény és hány fővel dolgozunk. A finanszírozás lehetővé teszi azt, hogy a hivatalban 

foglalkoztatott emberek ne kötötten az állam által meghatározott létszám szerint dolgozzanak, 

hanem vagy felette, vagy alatta. A közös hivatalnak a számított létszáma 7,37 fő. Ez Magyarcsanád 

és Nagylak összlakosság száma, és a nemzetiségi önkormányzatok korrigációs összegéből számított 

létszám. Erre ad az állam normatívát. Ez a normatíva elégséges a 7,37 főre, de mivel sok a fiatal 

munkavállaló, kevesebb a bérük, így itt megtakarítás keletkezik. Ez a megtakarítás lehetővé teszi, 

hogy az önkormányzat foglalkoztasson plusz egy főt, főkönyvi könyvelő munkakörben, mivel az 

összes szervezetre (önkormányzat, közös önkormányzati hivatal, nemzetiségi önkormányzatok) 

fizikai képtelenség egyedül könyvelni. A Szervezeti és Működési Szabályzat ezt a módosítást 

tartalmazza. 

 

Farkas János polgármester: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. 

Amennyiben nincs senkinek kérdése, javaslom, hogy szavazza meg a képviselő-testület is a 

módosítást.  

 

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

határozatot hozta: 

 

39/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosítása 
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H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti 

tartalommal módosítja. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal  

 

A határozatról értesül: 

- Farkas János Magyarcsanád polgármestere 

- Gyarmati András Nagylak polgármestere 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

 

4.9. Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének módosítása 

 

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk a Magyarcsanádi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása. Felkérem Nyergesné Kovács 

Erzsébet jegyző asszonyt 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az előterjesztés az előző döntésünkhöz kapcsolódik. A 

személyi juttatásokat, járulékokat át kell, hogy vezessük a költségvetési határozaton, így a hármas, 

négyes és ötös számú melléklet módosítása szükséges. Más módosítást nem tartalmaz.  

 

Farkas János polgármester: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. 

Van-e valakinek kérdése? 

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozta: 

 

40/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének módosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015. (I. 29.) számú 

határozatát 2015. április 1. hatállyal a melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

 

Felelős: Farkas János polgármester,  

   Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

Határidő: 2015. április 1. 

 

A határozatról értesül: 

- Farkas János Magyarcsanád polgármestere 

- Gyarmati András Nagylak polgármestere 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

 

 

5. Napirendi pont 

Egyebek 
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1. Mezőőri Szolgálat kialakítása Magyarcsanádon 

 

Farkas János polgármester: Egyebek napirendi pontban elsősorban a mezőőri szolgálat 

kialakításáról szeretném, ha beszélnénk. Üdvözlöm köreinkben Preszner Sándor vadászati 

felügyelőt és Giba Máté magyarcsanádi lakost, a helyi vadásztársaság tagját. Felkérem Preszner 

Sándor urat, hogy tartsa meg tájékoztatóját.  

 

Preszner Sándor: Amelyik önkormányzat úgy határoz, hogy mezőőri szolgálatot hoz létre, az a 

kormány által jogszabályban meghatározott összegben támogatásra jogosult. Ennek formája három 

havonként elszámolással történik. A földművelődési igazgatóság az, aki a visszafizetés jogosságát 

határozat formájában igazolja. Lényege a mezőőri szolgálatnak a külterületi ingatlanvagyon 

védelme. Bővebben ez nagyon sok mindenre kiterjed. Jellemzően a szántóföldi kultúrák védelmére, 

az önkormányzat tulajdonában lévő utaknak, vízelvezető árkoknak a védelmére szolgál. A mezőőr 

hatósági személyként működik az önkormányzat alkalmazásában áll. Lehet közalkalmazotti és 

munkatörvénykönyves jogviszonya. Giba Máté az, aki a mi hivatalunknál letette a vizsgát. Annyi 

feladat vár még rá, hogy egy rendészeti vizsgát letegyen, mert ez feltétele a mezőőri munkának. 

Amennyiben az önkormányzat úgy dönt, hogy egy fővel felállítja a mezőőri szolgálatot, maximum 

fél millió forintot kaphat vissza az önkormányzat. További támogatás a negyedévet záró elszámolás 

során keletkezhet, melyet 30 napon belül be kell nyújtani. Ez esetben az igazolt költségek felét, de 

maximum 90.000.-Ft-ot kaphat vissza az önkormányzat. Amire kiterjed a támogatási jogosultság, az 

a mezőőrnek a bére, annak a járulékai, a felmerülő gépkocsi-, telefonhasználat, és egyéb 

felszerelések. Az önkormányzat a mezőőri járulékot lehetősége van kivetni. Ennek több módja 

lehetséges. A települések berendezkedésektől is függ. Ahol a mezőőr a kiskertek között is ellátja a 

feladatokat, ott például 1.000.-Ft volt az éves díj, de ahol nagy mezőgazdasági termelés folyik, ott 

célszerűnek látszik a tulajdon méret arányában kivetni ezt a díjat.  

 

Farkas János polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatót. A következő ülésen, vagy akár 

rendkívüli ülésen dönteni fogunk a mezőőri szolgáltatásról. Elő fogjuk készíteni az anyagot ehhez. 

Áprilisban egy pályázat is kapcsolódik hozzá.  A pályázat úgy szól, hogy nettó 3,5 millió forintot 

biztosít személygépkocsi, 5 millió forintot terepjáró, illetve 8 millió forintot busz vásárlására 

nyertes pályázat esetén. Felmerült a kérdés, hogy ha létrehozzuk ezt a szolgálatot, hogyan oldódik 

meg a helyettesítés, erről további egyeztetések folynak. Javaslom, hogy a magyarcsanádi 

nagygazdáknak tartsunk egy fórumot még a testületi ülés előtt, tájékoztassuk őket, és hallgassuk 

meg az ő véleményüket is.  

 

2. Energianád 

 

Farkas János polgármester: Az energianáddal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy kettő 

területet lenne érdemes bevetni. Az egyik a Szántó Kovács János utcán felszabadult földterület, a 

másik a szeméttelep vízállásos része. Ez körülbelül 0,8 hektár. Egy hektár nád bevetése körülbelül 

500-600 ezer forintba kerül. Lehetséges, hogy ezt az összeget nem fogjuk előre kifizetni, hanem 

majd a megtermelt náddal viszonozzuk ezt, utófinanszírozással. Közmunkásokkal szeretnénk ezt 

kezeltetni. Felmerült többféle lehetőség a fizetésről, szeretném, ha ezt a képviselők is 

megbeszélnék. Részletfizetéssel oldjuk meg, fizessük ki egy összegben, vagy természetben 

fizessünk utólag. Bízzuk meg Árgyelán Diána képviselőt, hogy egy hektár alkalmas földterületet 

keressen erre a célra, és beszéljék meg a pénzügyi finanszírozást is a bizottsági ülésen. Javaslom, 

hogy a következő testületi ülésre ezek a dolgok legyenek részletesen kidolgozva, és akkor 

beszélünk róla bővebben.  

 

3. Tájékoztató a juhnyájról 

 

Farkas János polgármester: Következő egyebek napirendi pontunkban a bárányokról kell, hogy 
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beszéljünk. Nem 12 anyajuhunk lesz és egy kosunk augusztusban, hanem 43 darab 20 kilós 

bárányunk. Az eredeti elképzelés az volt, hogy anyajuhokat veszünk. Múlt héten érkezett egy levél, 

hogy 20 kg-os bárányukat vehetünk 10.000.-Ft + áfa áron. Javaslom, hogy ezeket vegyük inkább, 

mert sokkal jobban szaporodnak. Egy dologra kell figyelni, hogy ne lépjük túl a nagyüzemi 

tevékenységet, másrészt olyan helyen kell tartani őket, ahol megfelelő vízmennyiséghez jutunk. 

Remélhetőleg erre is találunk itt Magyarcsanádon helyet, mert a tervezett hely, Bökény, erre nem 

alkalmas. Kérem, hogy a következő testületi ülésre mindenki gondolkozzon azon, hogy tud-e erre 

megfelelő helyet.  

 

Én ennyit szerettem volna elmondani tájékoztatásul a nyílt testületi ülésen. 

Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között. Mivel nem az ülést 16 óra 50 perckor 

bezárom, a testület zárt ülésen folytatja tovább az ülését.  

 

k.m.f.t. 

 

 

          Farkas János                 Nyergesné Kovács Erzsébet 

          polgármester         jegyző 

 


