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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28. 

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 

Popa György     képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

Nyergesné Kovács Erzsébet   jegyző 

Popovics Krisztián   pénzügyi csoportvezető 

Berta Csaba János   Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Nagy Csaba    Falugazdász 

Sztáncs Erika    Gyermekjóléti Szolgálat családgondozó 

 

Farkas János polgármester: Köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket, Nagy Csaba 

falugazdász urat, valamint Berta Csaba Jánost, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökét.  

Megállapítom, hogy a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyek az alábbiak: 

 

1.) Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Farkas János polgármester 

2.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató 

Előadó: Farkas János polgármester 

3.) A Falugazdász 2014. évi munkájáról szóló tájékoztató 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.) Előterjesztések: 

4.1.) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Farkas János polgármester 

4.2.) A Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Farkas János polgármester 

4.3.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosítása 
Előadó: Farkas János polgármester 

4.4.) Magyarcsanád Község Önkormányzata által az „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat beadása 
Előadó: Farkas János polgármester 

5.) Egyebek 

 

Zárt ülés: 

1.) Magyarcsanád Község Önkormányzata által kötendő ügyvédi szerződés 

Előadó: Farkas János polgármester 

2.) Magyarcsanád Község Önkormányzat bankszámlavezető pénzintézetének 

választása 

Előadó: Farkas János polgármester 
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Farkas János polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokhoz javaslok felvenni még 

két szóbeli előterjesztést. Az egyik a Makó és Térsége ivóvízminőség-javító projekt” ÁFA 

előfinanszírozással kapcsolatos döntések meghozatalát tartalmazza, a másik előterjesztés pedig az 

Önkormányzat tulajdonát képező RENAULT MIDLUM típusú gépjármű eladásáról szól. Javaslom 

továbbá, hogy a meghívóban feltüntetett 4.4. számú előterjesztést, mely Magyarcsanád Község 

Önkormányzata által az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat 

beadását tartalmazza, illetve a zárt ülés 2. számú napirendjét a bankszámlavezető pénzintézetének 

választásáról szól ne tárgyaljuk a mai ülésen, mivel nem áll a képviselő-testület számára megfelelő adat 

a döntéshez. Ez utóbbi előterjesztésről majd a következő soros ülésen döntünk. Megkérdezem van-e 

más javaslat? 

 

Farkas János polgármester: Mivel nincs, kérem, aki elfogadja a napirendet ezekkel a 

módosításokkal, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

59/2015. (V. 28.) 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. május 28. 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 gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató 

Előadó: Farkas János polgármester 

3.) A Falugazdász 2014. évi munkájáról szóló tájékoztató 

Előadó: Farkas János polgármester 

4.) Előterjesztések: 

4.1.) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Farkas János polgármester 

4.2.) A Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Farkas János polgármester 

4.3.) 

 

 

Szóbeli 1 

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosítása 
Előadó: Farkas János polgármester 

Tulajdonosi és kezelői nyilatkozat megadása  

Előadó: Farkas János polgármester 

Szóbeli 2 

 

 

Makó és Térsége ivóvízminőség-javító projekt” ÁFA előfinanszírozással 

kapcsolatos döntés 
Előadó: Farkas János polgármester 

5.) Egyebek 

 

A határozatról értesítést kap: 

1./ Farkas János polgármester   helyben 

2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző  helyben 

3./ Irattár 
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1. Napirendi pont 

Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

Farkas János polgármester: Első napirendi pontunk a polgármesteri tájékoztató, amit mindenki 

megkapott részletesen leírva. Legfontosabbak között megemlíteném, hogy 2015. május 19-én Dr. 

Ortutay Miklóssal folytattam tárgyalásokat a településen kialakításra kerülő útalapokkal 

kapcsolatban. Minden hónapban kapni fogunk egy táblázatot (a többi három településsel együtt), 

mely tartalmazza a szennyvíztársulásból megmaradt összeget, amit fejlesztésre lehet fordítani. 

Magyarcsanád tekintetében ez 26 millió 755 ezer 460 forintot jelent. Ez egy kettő évvel ezelőtti 

becsült ár. A mostani árajánlatuk szerint 7.000 négyzetméter útalapot tudnánk elkészíteni belőle. A 

nyertes pályázó egy olasz kft. lett, aki körülbelül 133 millió forintért fogja a négy településen az 

útalapot elkészíteni. A településen egyetlenegy utcában nem lesz szilárd útburkolat, ez pedig a 

Táncsics sor, az összes többi tervezett utca remélhetőleg hamarosan fel lesz újítva.  Van-e a 

polgármesteri tájékoztatóhoz kérdés, vélemény?  

 

Popa György képviselő: Többször említettem már korábban is, hogy a kövegyi utat le kellene 

adnunk a Közútfenntartónak, ne legyen a mi tulajdonunkban, mert annak a javítása, fenntartása 

nagyon megterhelné az önkormányzatot. Az út sajnos egyre rosszabb állapotban van.   

 

Farkas János polgármester: A külterületi utak karbantartása önkormányzati feladat. Van-e más 

hozzászólás a napirendhez? 

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

60/2015. (V. 28.) 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 

 

3.Napirendi pont 

A Falugazdász 2014. évi munkájáról szóló tájékoztató 

 

Farkas János polgármester: Javaslom, hogy következő napirendi pontunk a Falugazdász 2014. 

évi munkájáról szóló tájékoztató legyen, mivel a falugazdász úrnak el kell mennie. Mindenki 

megkapta a kiadott anyagot, áttanulmányozta. Minden szerdán 8 és 12 óra között látja el a 

településen az ügyfélfogadást. Magyarcsanád és az önkormányzati dolgozók nevében ezúton is 

szeretném megköszönni áldozatos munkáját. Van-e valakinek kiegészítése az előterjesztéshez? 

 

Popa György képviselő: A falu valóban nagyon meg van elégedve a falugazdász úrral. Közvetlen, 

őszinte, segítőkész munkát végez.  

 

Nagy Csaba falugazdász: Hat évvel ezelőtt kerültem ide a településre, és először a pénzügyi 

részleg hátulsó részében kaptam magamnak helyet, utána kerültem ide a nagyterembe. Úgy 
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gondolom, hogy maximális segítséget kapok a vezetőségtől és a hivatal dolgozóitól. Ez nagyban 

megkönnyíti az ügyfelekkel való gyors és hatékony munkavégzést is.  

 

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

61/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Falugazdász 2014. évi munkájáról szóló tájékoztató 

 

HATÁROZAT 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Falugazdász 

tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja. Egyúttal köszönetét 

fejezi ki a lakosságnak nyújtott eddigi tevékenységéért és segítsgért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős értesítésre: Nyergesné Kovács Erzsébet 

 

A határozatról értesül: 

- Farkas János polgármester 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- Nagy Csaba falugazdász 

 

4.1. Napirendi pont 
Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet megalkotása 

 

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk az avar és kerti hulladék nyílttéri 

égetéséről szóló rendelet megalkotása tárgyában. A rendelet tervezet tartalmazza, hogy az avar és a 

kerti hulladék nyílt téri égetése február 1 és május 31, valamint október 1 és november 30 között 

lehetséges. Ezt minden önkormányzatnak kötelező elfogadni.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nem kötelező elfogadni, hanem célszerű, mert amennyiben 

nem fogadja el a képviselő-testület, illetőleg nem alkot rendeletet e tárgykörben úgy a település 

egész területén tilos az égetés. Ami falusi lakókörnyezetben úgy gondolom, hogy nem életszerű. 

Megfelelő-e az időtartam meghatározása, vagy van-e más módosító javaslat? 

 

Kővári Róbert képviselő: Szerintem az időintervallumon szükséges lenne módosítanunk. Őszi 

időszakban, amikor igazán nagymennyiségű hulladék keletkezik, két hónapot engedélyez a rendelet. 

Javaslom, hogy módosítsuk az október elsejei dátumot szeptember elsejére.   

 

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Mi történik, ha valaki megszegi a rendeletben foglaltakat? 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A tűzvédelmi hatóság illetve a katasztrófavédelem jogosult 

tűzvédelmi bírságot kiszabni.  

 

Farkas János polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, kérem, hogy az előbb javasolt 

módosítással fogadjuk el az előterjesztést.  

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint 

elfogadta. 
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Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

9/2015. (V. 29.)  

önkormányzati rendelete  

 

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 

(a rendelet szövege az előterjesztéshez csatolva) 

 

4.2. Napirendi pont 

A Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló rendelet megalkotása 

 

Farkas János polgármester:A következő előterjesztésünk szorosan kapcsolódik az előbb 

elfogadott rendelethez. A Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló rendeletre azért van szükség, 

mert ha valakit megbírságol a katasztrófavédelem, akkor annak bizonyos százaléka Magyarcsanádot 

illeti meg. Ezt az összeget környezetvédelmi programokra lehet csak felhasználni. Van-e valakinek 

javaslata a rendelet tervezethez? 

 

A napirendhez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló rendelet megalkotásáról szóló rendelet 

tervezetet az alábbiak szerint elfogadta. 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

10/2015. (V. 29.)  

önkormányzati rendelete  

 

A Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló rendelet megalkotása 

 (a rendelet szövege az előterjesztéshez csatolva) 

 

4.3. Napirendi pont 

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása 

 

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk a Magyarcsanádi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Az utóbbi időben ez  

többször került módosításra. Több alkalommal hirdettük meg a főkönyvi könyvelői állást, de 

potenciális jelentkező a mai napig nem volt. Arra gondoltunk, hogy felveszünk egy pénzügyi 

végzettségű kollégát, akit beiskolázunk.   

 

Farkas Krisztián képviselő: Ebből már korábban volt probléma. Fizettünk, hogy tanuljon, és 

miután elvégezte az iskolát, elment tőlünk.  

 

Farkas János polgármester: Ez attól függ, hogy hogy van lepapírozva. Tanulmányi szerződést 

fogunk kötni vele. Amennyiben az iskola elvégzése után menni szeretne, akkor köteles ezt az 

összeget visszafizetni nekünk.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Utána néztünk szeptemberben indul egy tanfolyam. 

Amennyiben a tanfolyam díját az önkormányzat vállalja, úgy tanulmányi szerződés megkötésére 

fog sor kerülni, ahogyan azt a polgármester úr mondta.  

 

Farkas János polgármester: A szervezeti és működési szabályzat módosítására azért van szükség, 

mert az új hivatali dolgozó felvétele csak úgy lehetséges, ha ez a szervezeti ábra ismét módosul. A 
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jelenleg hatályos SZMSZ főkönyvi könyvelői munkakört tartalmaz, így az egyelőre pénzügyi 

ügyintézői munkakör betöltése nem lehetséges. Van-e valakinek kérdése, javaslata az 

előterjesztéshez kapcsolódóan? 

Az előterjesztéshez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

62/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

 

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 polgármester 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- Irattár 

 

Tulajdonosi és kezelői nyilatkozat megadása 

1. Szóbeli előterjesztés 

 

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk a tulajdonosi és kezelői nyilatkozat 

megadása tárgyában. A K&K mérnöki iroda felkereste a Magyarcsanádi Hivatalt, hogy Dekantvíz 

próbaüzemi, nyomócső kialakítását tervezik Magyarcsanád közigazgatási területén. Evvel 

kapcsolatban kérnek tőlünk egy megadási nyilatkozatot. A 261, és 262 helyrajzi számú terület az 

autómosó mögötti önkormányzati terület. Az első héten napi 700-1000 m3 víz kerülne bele, utána 

naponta, kétnaponta 40m3 víz. Ez egy tiszta víz, amiért Apátfalva önkormányzata is harcolt, ám ott 

nem voltak meg a szükséges feltételek.  

 

Popa György képviselő. Ez a víz honnan jön? 

 

Farkas János polgármester: Rendes tiszta víz, a csapból engedik, ez a hálózati vízrendszerből jön.  

 

Popa György képviselő: Mennyire befolyásolja ez a talajvíz megemelkedését?  

 

Farkas János polgármester: Semmi köze a talajvízhez, mert egy olyan elvezető-rendszert fognak 

kiépíteni. Később itt ebből a vízből akár egy csónakázó tavat is kialakíthatnánk. A kérdés, hogy 

engedjük-e ezt a csővezetéket kiépíteni vagy nem?  

 

Kővári Róbert képviselő: Milyen mély ez a terület? 

 

Farkas János polgármester: Minden adatot meg lehet tekinteni, körbeadjuk a tervezetet. 

Megkérem a képviselő-testület tagjait, amennyiben nincs több kérdés, szavazzunk az 
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előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

63/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Tulajdonosi és kezelői nyilatkozat megadása 

 

HATÁROZAT 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete-a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § biztosított jogkörében 

eljárva a K & K Mérnöki Iroda T-53/2014. számú tervei alapján a Makó és térsége 

ivóvízminőség javító program keretén belül a dekant és próbaüzemi vizek elvezetése 

céljából az önkormányzat közigazgatási területén lévő 261 helyrajzi számú és 262 

helyrajzi számú területen dekant vízelvezető nyomócső kiépítésére hozzájárulását 

megadja. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül: 

- Farkas János Magyarcsanád polgármestere 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- K&K Mérnöki Iroda Kft. 6640 Csongrád, Szentháromság tér 

33. 

 

2. Napirendi pont 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató 

 

Farkas János polgármester: Megérkezett Sztáncs Erika családgondozó, így javaslom, hogy a 

képviselő-testület tárgyalja meg a meghívóban szereplő második napirendi pontot, a gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató tárgyában. Az előterjesztést mindenki 

megkapta, áttanulmányozta. Szembetűnő különbség az eddigiekkel szemben, hogy megváltozott a 

gyermekjóléti szolgáltató címe, megtörtént az átköltözés. Megkérdezem Sztáncs Erikát, hogy 

szeretné-e kiegészíteni a tájékoztatóját? 

 

Sztáncs Erika családgondozó: Nem szeretném kiegészíteni, várom a kérdéseket.  

 

Farkas János polgármester: Megkérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni a napirendhez. 

Amennyiben nincs kérdés, kérem, hogy szavazzunk.  
 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

64/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató 
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HATÁROZAT 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatellátásról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős értesítésre: Nyergesné Kovács Erzsébet 

 

A határozatról értesül: 

- Farkas János polgármester 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- Sztáncs Erika családgondozó 

 

Javaslat a „Makó és Térsége ivóvízminőség-javító projekt” ÁFA előfinanszírozással 

összefüggő hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalással kapcsolatos döntések meghozatalára 

 

2. Szóbeli előterjesztés 

 

Farkas János polgármester: Második szóbeli előterjesztésünk a „Makó és Térsége ivóvízminőség-

javító projekt” ÁFA előfinanszírozással összefüggő hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalással 

kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában. Az ivóvízminőség javító projekt nettó finanszírozású 

pályázat. A Raiffeisen Bank Zrt. a hitel futamideje alatti számlavezetésen túl azt kéri, hogy Makó 

Város Önkormányzata vállaljon készfizető kezességet az adósságot keletkeztető ügylet tekintetében 

(hiteltőke és járulékai erejéig), illetve a bank a visszaigényelt ÁFA összegére zálogjogot 

alapíthasson, feltételezem Makó város valamelyik ingatlanára. A Magyarcsanádra eső kamatteher 

33.600,-Ft. 

 

Popa György képviselő: Emellett ott van a kamatláb, amiről szeretném tudni, hogy fix 

kamatozású-e, valamint a szerződéskötési díj, ami egyszeri 100.000,-Ft.  

 

(Árgyelán Diána települési képviselő távozott a testületi ülésről. A jelenlévő testületi tagok száma 6 

fő.) 

 

Farkas János polgármester: Fix kamatozású, nem változik. Amennyiben nincs senkinek kérdése, 

javaslom, hogy szavazza meg a képviselő-testület a két határozati javaslatot.  

 

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

hozta: 

 

65/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Ivóvízminőség javító projekt ÁFA előfinanszírozás, hitelfelvételhez kezességvállalás 

 

HATÁROZAT 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Makó és térsége 

ivóvízminőség-javító projekt” című KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 azonosító számú 

pályázat megvalósításához a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás által a Raiffeisen Bank Zrt.-től felvett 60 000 000 Ft hiteltőke és járulékai 

összegére a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (8) bekezdése szerinti kezességet vállal. 

A kezesség fedezetét a Társulás által a pályázatból megvalósított beruházás 

visszaigényelhető általános forgalmi adójának összege biztosítja. 
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A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Magyarcsanád Község polgármestere a 

Megállapodást a fenti tartalommal aláírja, a fentiekkel összefüggő nyilatkozatokat, 

kérelmeket benyújtsa és az ehhez tartozó intézkedéseket soron kívül megtegye. 

 

Határidő: azonnal 
 

Felelős: Farkas János polgármester 

 

A határozatról értesül: 

- Farkas János Magyarcsanád polgármestere 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- EX-ante 2002. Kft. 6721 Szeged, Pusztaszeri utca 25/a 

 

Farkas János polgármester: Kérem, aki egyetért a második határozati javaslattal, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

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

hozta: 

 

66/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Ivóvízminőség javító projekt ÁFA előfinanszírozás, hitelfelvételhez kezességvállalás 

 

HATÁROZAT 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a „Makó és 

Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagönkormányzata 

kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 számú Makó és 

Térsége ivóvízminőség-javító projekt 2015. évi költségekhez kapcsolódó 

visszaigényelhető ÁFA előfinanszírozásához szükséges hitel költségeiből a 

Magyarcsanád Község Önkormányzatára jutó 33 600,- Ft hozzájárulást biztosítja. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Társulással kötendő Megállapodás 

fenti tartalommal történő aláírására. 
 

 

Határidő: azonnal 
 

Felelős: Farkas János polgármester 

 

A határozatról értesül: 

- Farkas János Magyarcsanád polgármestere 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- EX-ante 2002. Kft. 6721 Szeged, Pusztaszeri utca 25/a 

 

5. Napirendi pont 

Egyebek 

 

Farkas Krisztián képviselő: Szeretném tudni, hogy milyen megállapodás van az apátfalvi 

plébánossal, hogy ő a temetőgondozásért fizet-e nekünk valamit, vagy ad például benzint a 

fűnyíróba. 

 

Farkas János polgármester: Minden hónapban 20 liter benzint fizetnek nekünk.  
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Farkas Krisztián képviselő: Egy temetés alkalmával 12.600,-Ft-ot kérnek el temetőgondozás 

jogcímén. Ezt édesapám halála kapcsán tapasztaltam. Ez az összeg bőven lefedi a 20 liter benzint. 

Nem értem, hogy miért szednek be ennyi pénzt minden temetés előtt.  

 

Farkas János polgármester: Egy temetés alkalmával valóban rengeteg pénzt szednek be 

mindenféle ellátás jogcímén.  

 

Farkas Krisztián képviselő: Emellett visszamenőleg fizetnem kellett egyházadót, 17.000,-Ft-ot. 

Ennek fejében szerettünk volna mi is harangoztatni, ám azt mondták, hogy nem engedélyezik, csak 

ha a pap temeti, ami 65.000 Ft + Áfa.  

 

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Valóban magas összegeket kérnek el, ám a többi településen 

nem szálltak el ennyire az árak. Javaslom, hogy ennek járjunk utána.  

 

Popa György képviselő: Ez a fajta magatartás, amit tanúsít az egyház Magyarcsanádon, valóban 

kimerít minden erkölcsi és etikai kérdéskört.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Azt javaslom, hogy írjunk levelet a püspöknek, hogy küldjön 

a képviselő-testület részére egy tájékoztatót a következő testületi ülésig.   

 

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Ha már tájékoztatót kérünk, akkor mind a négy-öt felekezettől 

érdemes lenne megkérni.  

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Van Magyarcsanádon Szerb-Ortodox 

egyházközösség, a templom és a temető. Ez úgy néz ki, mint egy szervezet, ami a püspök irányítása 

alá tartozik, és ő választja meg a papot, tehát a pap elvileg nem vezető. Más egyházközösségnél 

nem tudom, hogy ez hogy működik. Az egyházközösség az, aki jogosult arra, hogy ezeket a díjakat 

bevezesse. Az a kérdés, hogy itt hogyan vannak leszabályozva ezek a dolgok.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az elhangzottak alapján javaslom, hogy a képviselő-testület 

ez évi munkatervét módosítsuk és a júniusi ülés hármas számú napirendi pontjaként vegye fel a 

testület a településen működő egyházi szervezetek működéséről szóló tájékoztatót, melynek 

keretében az általuk alkalmazott díjtételekről és a temetők fenntartásáról és tájékozódhatunk. A 

Hivatal megkéri az anyag előkészítéséhez az egyházakat, hogy küldjék meg írásos tájékoztatójukat, 

valamint a következő testületi ülésre meghívjuk a képviselőiket.  

 

Farkas János polgármester: Rendben, kérem, aki egyetért a munkaterv módosításával, 

kézfeltartással jelezze.  

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

hozta: 

 

67/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkatervének módosítása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi 

munkaterve júniusi ülésére harmadik napirendi pontként „A településen 

működő egyházak tevékenységéről szóló tájékoztató” című napirendet felveszi. 

Ezzel egyidejűleg az Előterjesztések és az Egyebek napirendek számozása 4) – 

5)-re változik.  

 

Felelős: tárgyalásért: polgármester 
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  munkaterv módosításért: jegyző 

Határidő: azonnal, értelem szerint  

 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A határozatról értesítést kap: 

1.) Farkas János polgármester              helyben  

2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző   helyben  

3.) Irattár 

 
Farkas János polgármester: Szeretne-e még valaki szólni az egyebek napirendi pont keretein 

belül?   

 

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Árgyelán Diána települési képviselő szeretné tudni, hogy 

mivel a GDF SUEZ gázszolgáltató kivonul az országból, hogyan lehet átmenni az állami 

gázszolgáltatóhoz? 

 

Farkas János polgármester: Szerződést kell kötni, de ennél pontosabban én sem tudok, majd 

utána járok.  

 

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Állítólag Nagylak Község Önkormányzata az óvoda ügyében 

Apátfalvával kötött szerződést, annak ellenére, hogy úgy beszéltük meg, hogy a magyarcsanádi 

óvodával fog ez a szerződés létrejönni.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Volt egy egyeztetés ezzel kapcsolatosan itt Magyarcsanádon, 

melyen részt vett Nagylak, Magyarcsanád és Apátfalva községek polgármestere, Apátfalva 

jegyzője, a pénzügyes kollégák, az Apátfalvi óvoda vezetője, valamint jómagam. Ott jutottunk arra 

az álláspontra, hogy mivel az önkormányzatnak kötelessége gondoskodni, az önkormányzati 

fenntartásban lévő óvodai ellátás biztosításáról és a Magyarcsanádi Óvoda egyházi fenntartásban 

van, így Apátfalvával kell szerződést kötnie Nagylaknak a feladat ellátásra. Náluk önkormányzati 

fenntartásban működik az óvoda. Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy a valóságban ez a 

szerződés változást nem eredményez, mert a nagylaki gyermekek ugyanúgy járhatnak a 

magyarcsanádi óvodába is.  

 

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Rendben, értem, köszönöm.  

 

Popa György képviselő: Szeretném tudni, hogy a képviselői tiszteletdíjat lehet-e emelni? 

 

Farkas János polgármester: Milyen mértékben gondolja ezt? 

 

Popa György képviselő: A megfelelő jogi kereteken belüli emelésre gondolok.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A következő testületi ülésre utána nézünk és tájékoztatjuk a 

képviselő-testületet a lehetőségekről. 

 

Kővári Róbert képviselő: Egyebek napirendi pont keretein belül nekem lenne pár kérdésem. A 

legfontosabb a kamera ügy, melyet szeretném, hogy ha megsürgetnénk, mert bizonyos területeken 

nagyon fontos lenne, ha látná a kamera, hogy a falu egyes emberei miket művelnek. A következő a 

vegyszerezés, amiről már beszéltünk korábban is. Azt az ígéretet kaptuk, hogy a rendelet tervezet 

hamarosan elkészül.  
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Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Így van, maga a tervezet már elkészült, ám sajnos idő 

hiányában ezt nem tudtuk behozni a jelenlegi testületi ülésre. A júniusi ülésre valószínűsíthetően itt 

lesz.  

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Van egy rendeletünk, körülbelül tíz évvel ezelőtti, 

amiben egyértelműen le van írva, hogy tilos a közterületen lévő növények vegyszerezése. Nem 

találtam utalást arra, hogy ezt a rendeletet hatályon kívül helyezték volna.  

 

Kővári Róbert képviselő: Rendben. A következő, amiről szeretnénk tájékoztatást kapni a járdák 

ügye. Azt ígértük, hogy a faluban több kilométernyi járda fog épülni.  

 

Farkas János polgármester: Legutóbb a játszóteret és környékét csinálták, jelenleg a kőművesek 

burkolnak, ezt követően kezdődik a járdaépítés.  

 

Kővári Róbert képviselő: A telefon flotta ügye hogy áll? 

 

Farkas János polgármester: A jelenlegi szolgáltatóval nem tudjuk felbontani a szerződést, mert 

nagyon magas a kötbér. Van egy pár telefonszámunk, amit tudunk adni, ám készülék vásárlását nem 

javaslom.  

 

Kővári Róbert képviselő: Az utolsó kérdésem, hogy a Művelődési Házzal kapcsolatos tervek 

hogyan állnak.  

 

Farkas János polgármester: Megkaptuk a bontási engedélyt május 28-ai kezdéssel. Helyi 

vállalkozó fogja lebontani, június 10-e környékén fog maga a bontás megkezdődni, mert egy kis 

technikai problémába ütköztünk. Egyeztetések alapján a bontásért nem kell fizetni, a kibontott 

anyag 50 %-a a vállalkozót, a másik 50 %-a pedig az önkormányzatot illeti meg. Az anyagot 

fajtánként szétválogatva, megtisztítva fogják tárolni és hetente szállítja el mindkét fél.  

 
Popa György képviselő: A takarék előtt nagyon helyes, hogy hordtak oda törmeléket, mert nem 

lehetett rendesen megállni, a kocsikerék elveszett ott, de nem 1 m3 földet kellett volna odahordani, 

mert most teljesen lejt az árok fele. Kérem kijavítani. 

 
Farkas János polgármester: Rendben, intézkedni fogunk. Megkérdezem kíván-e még valaki 

szólni egyebek között. Mivel nem az ülést 17 óra 10 perckor bezárom, a testület zárt ülésen folytatja 

munkáját. 

 

k.m.f.t. 

 

 

          Farkas János                 Nyergesné Kovács Erzsébet 

          polgármester         jegyző 

 


