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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. 

napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme 

 

Jelen vannak: 

Farkas János    polgármester 

Tóth-Pál Lászlóné   alpolgármester 

Popa György     képviselő 

Árgyelán Diána   képviselő 

Kővári Róbert    képviselő 

Farkas Krisztián   képviselő 

 

Igazoltan távol: 

Dr. Aboul-Hosn Hussein  képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

Nyergesné Kovács Erzsébet   jegyző 

Popovics Krisztián   pénzügyi csoportvezető 

 

Farkas János polgármester: Köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket és a nyilvános 

ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 7 főből 6 fő 

jelen van, Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő igazoltan távol, az ülés határozatképes, azt 

megnyitom. Javaslatot teszek a napirendi pontokra: 

 

1.) A Magyarcsanádért Közalapítványnak nyújtandó támogatás odaítélése 

Előadó: Farkas János polgármester 

2.) Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása 

Előadó: Farkas János polgármester 

3.) A Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Hétszínvirág Református Óvoda 

és Egységes Óvoda-bölcsőde pénzügyi helyzete 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: Megkérdezem van-e más javaslat? 

 

A napirendi pontokhoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. Mivel nincs, kérem, szavazzunk 

a napirendről. Aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. 

 

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

határozatot hozta: 

99/2015. (VIII. 31.) 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. augusztus 31. 

napján 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak 

szerint határozta meg: 

1.) A Magyarcsanádért Közalapítványnak nyújtandó támogatás odaítélése 

Előadó: Farkas János polgármester 

2.) Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 

módosítása 
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Előadó: Farkas János polgármester 

3.) A Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Hétszínvirág 

Református Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde pénzügyi helyzete 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

1. Napirendi pont 

A Magyarcsanádért Közalapítványnak nyújtandó támogatás odaítélése 

 

Farkas János polgármester: Első napirendi pontunk a Magyarcsanádért Közalapítványnak 

nyújtandó támogatás odaítélése tárgyában készült. Az alapítvány 1997-ben lett létrehozva, amely 

mára megszűntetés alatt áll. 3 főből 2 tag érhető el, az önkormányzat részéről pedig nincs tagja. 

30.000,-Ft-ot kellene az önkormányzatnak átutalni az alapítvány részére, mivel a megszűnéshez is 

pénzre van szüksége. Megkérem a pénzügyi csoportvezetőt, hogy tájékoztassa részletesebben a 

képviselő-testület tagjait.  

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az alapítvány végelszámolása folyamatban van, 

ehhez az iratokat az ügyvéd úr a bíróság felé továbbította. A havi bankszámlakivonatokat azonban 

minden hónapban küldi a pénzintézet és a számlán szereplő összeg mínuszba fordult. Annak 

érdekében, hogy ez ne növekedjen tovább, kérelmet nyújtott be az elnök asszony, hogy a 

számlavezetési díjat az önkormányzat, mint alapító biztosítsa a végelszámolás befejezéséig a 

testület.  

 

Farkas János polgármester: Köszönjük szépen. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? 

 

A napirenddel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el.   

 

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

határozatot hozta: 

100/2015. (VIII. 31.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Magyarcsanádért Közalapítványnak nyújtandó támogatás odaítélése 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarcsanádért 

Közalapítvány részére pénzeszközátadás keretében, az önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének „Pénzeszköz átadás” előirányzat terhére 30.000- Ft-támogatást 

biztosít, amely a közalapítvány adminisztrációs kiadásainak fedezetére fordítható. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pénzösszeg felhasználására szóló megállapodás 

megkötésére. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül: 

- Farkas János polgármester 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- Popovics Krisztián pü. csoportvezető 

- Barta Imréné Közalapítvány kuratóriumának elnöke 

 

2. Napirendi pont 

Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása 
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Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk Magyarcsanád Község Önkormányzata 

2015. évi költségvetésének módosítása. Ennek előzménye a fűtéskorszerűsítés, aminek szerelése 

közben jöttek elő olyan problémák, amiket azonnal orvosolni kellett. Ezt még az iskolakezdés előtt 

meg kellett oldani. E nélkül a javítások nélkül a konyhát üzemeltetni nem lehet.  

Megkérem Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse bővebben az előterjesztést.  

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Tavasszal az egyik villanyszerelő a gázfőzőtérben 

megcsinálta a nagytűzhelyeknek a villamos ellátását. Ekkor mondta nekünk, hogy elég régi a 

hálózat, nem biztos, hogy bírja a terhelést sokáig. A héten, ahogy végezték a gázszerelési munkákat, 

jelezték, hogy füstöl az egyik doboz. Ekkor derült fény arra, hogy a többi dobozzal is igen nagy 

bajok vannak. A problémák a mellékhelyiségekben, illetve azon helyiségekben is jelentkeztek, ahol 

az áramfelvétel nagyon kicsi. A rendszer rettentő elavult, ezért a villanyszerelők azt javasolták, 

hogy vagy újrahúzzák a kábeleket véséssel, vagy vezeték csatornába, és akkor külön áramkörökre 

lesz elosztva. A konyhában a 80-as évek óta nem volt felújítás.  

 

Kővári Róbert képviselő: Amit kell, azt meg kell csinálni. Ott gyerekek vannak, szükség van a 

konyhára. Egyetlen dolgot nem értek, hogy miért iskolakezdés előtt egy nappal került ez a probléma 

a testület elé.  

 

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: A problémát már korábban jelezték, hogy amikor a sütő 

üzemel, a mosógépet nem lehet elindítani. Ez már önmagában jelzi, hogy baj van.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Hogy volt eddig érintésvédelmi jegyzőkönyv?  

 

Popa György képviselő: Ez a lényeg. Ki a felelős ezért? Hogy lett ez felmérve? Ki ellenőrzi ezt?  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Kaptunk-e árajánlatot a konyha felújítására?  

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Igen, hármat. Ez a legkedvezőbb.  

 

Farkas János polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. A rendeletmódosításra tehát az 

előbb elhangzottak miatt van szükség. Van-e még valakinek kérdése? 

 

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el. 

 

Farkas János polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadjuk el a költségvetés 

módosításáról szóló rendelet tervezetet.  

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a Magyarcsanád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (I. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint elfogadta. 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2015. (VIII. 31.)  

önkormányzati rendelete 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításáról 

és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)  
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3. Napirendi pont 

A Magyarcsanádi Református Általános Iskola Hétszínvirág Református Óvoda és Egységes 

Óvoda - Bölcsőde pénzügyi helyzete 

 

Farkas János polgármester: Utolsó napirendi pontunk a Magyarcsanádi Református Általános 

Iskola Hétszínvirág Református Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde pénzügyi helyzetének 

tárgyában. Hozzávetőlegesen körülbelül két éve a fenntartó egyházzal semmilyen kapcsolatunk nem 

volt, és ez rá is nyomta a bélyegét az iskola, és óvoda működtetésére. A megbízott iskolaigazgató 

Tóth-Pál Lászlóné lett 2015. augusztus 14-től egy évre. Nem lesz egyszerű dolga, mert tudja, hogy 

az előző vezetés milyen rossz helyzetben hagyta az iskolát. Márciusban volt egy egyeztetés a 

fenntartóval, melyet mi kezdeményeztünk. Szerettük volna tudni, hogy hogy áll a pénzügyi helyzete 

az iskolának. Létezik egy megállapodás, amely 2011 júniusában kelt. Ebben az szerepel, hogy az 

önkormányzat akkor ad támogatást, ha mind a két fél által elfogadott pénzügyi költségvetés van 

elfogadva. Szerepel előttünk egy előterjesztés, melyben le van írva a múlt, illetve szerepel egy 

jövőbeni tervezet. Amennyiben az előterjesztésben szereplő összeget egy összegben átutaljuk, az 

elmaradt étkezési díjakat azonnal kifizetnék az önkormányzat részére. Ez jelenleg 4 millió forint 

körül van. A megbízott iskolaigazgatótól kaptunk egy három oldalas kimutatást, és arra kérem, hogy 

tájékoztassa a testületet részletesen, hogy ez mit tartalmaz.  

 

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Márciusban vittünk a tárgyalásra egy költségvetést, amelyben 

még 26 millió 790 ezer forint hiány szerepelt. Ez ennél magasabb volt egy 10 millió 680 ezer 

forinttal, ugyanis a tavalyi pénzmaradványunk volt ennyi. Ha lett volna pénzmaradványunk, amit a 

Tiszántúli Református Egyháztól kaptunk, az iskola működtetésére, akkor ez még magasabb lett 

volna. Ezzel a költségvetéssel indultunk el márciusban. Ez a költségvetés tartalmazta a 

pedagógusok Erzsébet utalványát, amit utána kivettünk belőle. Hozzáfűzném azt, amit a jegyző 

asszonnyal is beszéltünk, hogy Magyarcsanádon mindenki kap a konyhás néniktől az ÖNO-ban 

dolgozókig Erzsébet utalványt, csak a pedagógusok nem. A 26 millió 790 ezer forintból ezt 

kivettük, így maradt 22 és fél millió forint hiány. Innen indítottam augusztus közepén. Volt egy 

költségmegtakarítás számolva az előző igazgató által. Annyi megtakarítás történt április egytől, 

hogy a két takarítónői állást megszüntették, és vissza lettek véve közmunkásként. Az egyik 

takarítónő nem vállalta el ezt. A mostani jogszabály szerint ez visszafoglalkoztatásnak minősül, 

tehát nem lehetett volna ezt a munkakört úgy megszüntetni, hogy utána közmunkásként ugyanazt a 

személyt, gyakorlatilag ugyanarra a célra alkalmazzanak. Ezek után csoport összevonásokat írt le az 

igazgató asszony, ahol a matematika oktatását óraadóval, illetve a testnevelés órát is ugyanezzel 

szerette volna megoldani. Ezt azonban csak részmunkaidővel lehet elvégezni. Az iskolának nem 

volt könyvelője május óta, és április óta nincs lekönyvelve semmi. Jelenleg az elmaradt könyvelés 

folyamatban van. A kiadott táblázatban szürkével van jelölve a változtatás. A dologi kiadáshoz nem 

nyúltunk, mert az egyébként is nagyon szűkösre van tervezve. Amiből spórolni tudtunk, azok a 

bérek. Egy pedagógiai asszisztenssel fogom tudni megoldani a délutáni altatást az óvodában, akit az 

iskolából el kellett volna bocsátani. Egy álláshely így megszűnt az iskolánál. Iskolatitkárra, illetve 

óvodatitkárra támogatást nem kapunk, mert 80 fő alatti az intézmény, így ezt az álláshelyet is egy 

asszisztenssel tudom megoldani. A testnevelés órákat összevontam alsó és felső tagozatban 

egyaránt. A tanító néniknek az óraszámát tudtuk egyik helyen növelni, a másik helyen csökkenteni. 

A heti öt testnevelés óra kötelező, de szeretnénk ezt úgy megoldani, hogy kettő ebből néptánc 

oktatás, ami nem a mi költségvetésünket terhelné. E miatt jelent problémát az, hogy a 22 órából a 

testnevelő tanárnak 6 órája maradna, így ő ezt nem is vállalta el. Nem szerettem volna mindent 

elvenni az iskolából. Úgy gondolom, hogy ezeknek a gyerekeknek is meg kell adni az esélyt a 

szakkörökre, valamint a korrepetálásokat, felzárkóztató órákat. Amivel nem tudunk mit kezdeni az 

az étkeztetés. Addig, amíg egy állami iskola az étkeztetésnek szinte 100%-át le tudja igényelni, 

addig egy egyházi iskola a 24%-át. Ez körülbelül 13 millió forintot jelent évente. Azért van ez a 

jelentős forráshiányunk, mert egy hónappal el vagyunk csúszva a bérekkel. Alapvetően az a gond, 

hogy ezt az önkormányzat segítsége nélkül nem tudjuk megoldani. Egyetlen esélyünk a kisiskolák, 

nehéz helyzetben lévők pályázata. Amennyiben ez a pályázat meg lesz hirdetve, és nyerünk, akkor 
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az az önkormányzat felé el lesz számolva. Vagy visszafizetésre kerül a támogatás, vagy a következő 

éviből le lesz vonva. Ez tárgyalás kérdése.  

 

Farkas János polgármester: Ez a 18 millió forintos összeg nem kevés. A következő években ilyen 

összegeket nem fogunk tudni adni az iskola működtetésére, most azonban nincs más választásunk.  

 

Popa György képviselő: Felháborítónak tartom, hogy az egyház részéről nincs itt a képviselőjük. 

Van az egyházzal egy nagyon rossz szerződésünk, amit azonnal meg kellene szüntetni.  

 

Farkas János polgármester: Szerdán az egyházzal leülünk tárgyalni, szeretném, hogy ha az 

egyházfővel néhány dolgot még le tudnánk egyeztetni. Javaslom, hogy a tárgyalás után tartsunk 

még egy rendkívüli ülést, és ne kapkodjuk el a döntésünket.  

 

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

határozatot hozta: 

101/2015. (VIII. 31.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Magyarcsanádi Református Általános Iskola Hétszínvirág Református Óvoda és 

Egységes Óvoda - Bölcsőde pénzügyi helyzete 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarcsanádi 

Református Általános Iskola Hétszínvirág Református Óvoda és Egységes Óvoda – 

Bölcsőde módosított költségvetését megtárgyalta és felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az önkormányzati hozzájárulás mértékéről az intézmény fenntartójával 

folytasson tárgyalásokat.     

 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül: 

- Farkas János polgármester 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- Kondrát Zoltán elnöklelkész 

- Tóth-Pál Lászlóné intézményvezető 

 

Farkas János polgármester: Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között. Mivel nem, 

a képviselő-testület nyílt ülését 16 óra 40 perckor bezárom.  

 

k.m.f.t. 

 

 

          Farkas János                 Nyergesné Kovács Erzsébet 

          polgármester         jegyző 

 


