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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 8. 

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 

Kővári Róbert    képviselő 

Farkas Krisztián   képviselő 

 

Igazoltan távol: 

Dr. Aboul-Hosn Hussein  képviselő 

Árgyelán Diána   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 5 fő 

jelen van, Dr. Aboul-Hosn Hussein és Árgyelán Diána képviselők igazoltan távol, az ülés 

határozatképes, azt megnyitom. Javaslatot teszek a napirendi pontokra: 

 

1.) A Magyarcsanádi Református Általános Iskola Hétszínvirág Református Óvoda 

és Egységes Óvoda - Bölcsőde működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadás 

Előadó: Farkas János polgármester 

2.) Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Farkas János polgármester 

3.) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatás igénylése 

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 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

102/2015. (IX. 08.) 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. szeptember 8. 

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

szerint határozta meg: 
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1.) A Magyarcsanádi Református Általános Iskola Hétszínvirág 

Református Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde működéséhez 

kapcsolódó pénzeszköz átadás 

Előadó: Farkas János polgármester 

2.) Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 

módosítása 
Előadó: Farkas János polgármester 

3.) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

1. Napirendi pont 

A Magyarcsanádi Református Általános Iskola Hétszínvirág Református Óvoda és Egységes 

Óvoda - Bölcsőde működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadás 

 

Farkas János polgármester: Első napirendi pontunk a Magyarcsanádi Református Általános 

Iskola Hétszínvirág Református Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde működéséhez kapcsolódó 

pénzeszköz átadása tárgyában. Márciusban volt egy önkormányzat által kezdeményezett egyeztetés 

az iskola és az óvoda ügyét illetően. Ott elvi döntések születtek, amit nem követett gyakorlati 

megvalósítás. A teljes hiányzó összeg 18 millió 486 ezer 250,-Ft lett volna. Magyarcsanádnak ennyi 

pénze nincs. Múlt héten szerdán tartottunk egy egyeztetést szintén a fenntartóval, és ott arra a 

megállapodásra jutottunk, hogy 13 millió 864 ezer 690 forintot tudunk biztosítani. Ennél többet 

nem tudunk, próbálja meg valahogy megoldani a fenntartó, mert Magyarcsanád költségvetése nem 

bír el több terhet. A fenntartó a Tisztántúli Református Egyház által is juthat majd anyagi forráshoz. 

El kell, hogy fogadjuk azt a tényt, hogy a fenntartó rajtunk segít. Ha ő nem nyújtotta volna felénk a 

segítő kezet, akkor Magyarcsanádon már iskola se lenne. Hallani lehet, hogy a KLIKK által 

fenntartott intézmények sincsenek jobb helyzetben, sőt, vannak önkormányzatok akik tőlük 

visszaveszik az intézményeiket. Megkérem a jelenlegi iskolaigazgatót, hogy egészítse ki az általam 

elmondottakat.  

 

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Úgy gondolom, hogy amikor én elvállaltam a felkérést, hogy 

az intézmény vezetője legyek, akkor elég nehéz terhet vállaltam ezzel, hiszen nemcsak az iskoláról, 

hanem az óvodáról is szó van. Mindkét intézmény nagyon nehéz helyzetben van. Szeptember 

elsejétől egy elég komoly összevonást hoztunk létre, ami megterhelő az egész nevelőtestületnek. 

Mindenki vállalta, hogy maximális óraszámon tanít, de azt meg kell említeni, hogy bár kevés diák 

jár az osztályokba, sok sajátos nevelést igénylő, valamint halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekről beszélünk, ami tovább terheli a tanárainkat. A készségfejlesztő tantárgyakat, kiemelve a 

testnevelés órákat, összevontuk, de ennél nagyobb összevonásra nem ad lehetőséget jelenleg a 

jogszabály, mivel iskolát átszervezni csak minden év május 31-ig lehet. Annak is az első lépését 

március 31-ig meg kell tenni, de ez ugye nem történt meg. Az, hogy a hiány ennyi az legelső körben 

36 millió forintról indult. 10 millió forinttal csökkent ez az összeg, mivel a múlt évből volt ennyi 

maradványa az intézménynek. Ezt pályázati úton nyertük, és remélhetőleg, hogy az idén is lesz erre 

lehetőségünk. Mi erre számítunk, mert szükségünk van erre a támogatásra. A pedagógusoknak 

vissza lett véve az Erzsébet utalványok fizetése. Úgy gondolom, hogy ha Magyarcsanádon minden 

más intézményben megkapják ezt a juttatást, akkor nekik is járna ez, de jelenleg ezt a tényt 

kénytelen vagyunk elfogadni. Azzal, hogy megemeltük a tanárok kötelező óraszámát, illetve 

összevontuk a testnevelés órákat, jelentős összeget tudtunk megtakarítani. Napról napra 

megtapasztaljuk azonban, hogy elég feszített tempóban dolgoznak a pedagógusaink, talán egy 

lyukas órájuk, ha marad egy nap. A szerdai nap egyeztetéseket folytattunk a nagytiszteletű úrral. 18 

és fél millió forintos hiánnyal indítottuk a megbeszélést. November végén egy költségvetés 

tervezettel ide fogunk állni az önkormányzat elé, ahol láthatjuk majd, hogy hogy alakul az iskola 

bevételi és kiadási költségvetési oldala. Több intézkedés súlyosbítja azonban a helyzetünket. Az 

egyik az étkeztetési normatíva, a másik az egyházi normatíva visszavétele, a harmadik pedig a 
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csökkenő gyereklétszám. Azt gondolom, hogy a nagytiszteletű úr egyre nyitottabb afelé, hogy 

kompromisszumot kössünk. Belátja, hogy az érvényben lévő megállapodásunkat módosítani kell. 

Reméljük, hogy ezt követően elindul egy olyan folyamat, amelyben az önkormányzat és az egyház 

hatékonyan tud együttműködni, és nem úgy, mint az elmúlt években. Megjegyezném, hogy az 

internetes portálokon megjelenő cikkek borzolják az emberek idegszálait, és köztük az enyémet is. 

Hozzá kell tennem azonban, hogy az óvodának is szüksége lesz majd az önkormányzat segítségére, 

és külön kiemelném, hogy véleményem szerint, ha az intézményt átadjuk a KLIKK-nek nemhogy 

nem oldódik meg a probléma, de még rosszabb helyzetbe is kerül.  

 

Farkas János polgármester: Az újságcikkben megjelent kommunikáció és a valóság között 

valószínűleg van eltérés. Kétség kívül az ügy elment a bulvár oldalára, viszont hozzá kell tenni, 

hogy a nincsből, vagy a nagyon kevésből nem tudunk sokat adni. Ezért kell leülni tárgyalni. 

 

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Véleményem szerint ez nem helyi probléma, nem feltétlen a 

helyi önkormányzatnak kellene megoldani. Nem várható el az önkormányzattól, hogy adósságba 

sodorja saját magát, ezt állami szinten kellene megoldani.  Az önkormányzatok félretett fejlesztési 

pénze nem erre a célra van, de most sajnos nincs más választásunk. Október elsején fognak 

összeülni a Dunántúlon, ott van nagyon sok hasonló helyzetben lévő kisiskola. Ezen a tárgyaláson a 

nagytiszteletű úrral együtt meg fogunk jelenni.  

 

Popa György képviselő: Nem lehet egy ilyen hátrányos helyzetben lévő települést megbüntetni 

azzal, hogy van egy szerződésünk, ami úgy rossz, ahogy van. Amikor kiderült, hogy ez a 

finanszírozási mód, ami közben folyt, nem volt kivitelezhető, úgy az adósság részét felvállaltuk. Azt 

gondoltam, hogy ez a szerződés már régen semmis. Nem tudom, meddig kell büntetni 

Magyarcsanádot azzal, hogy ilyen dolgokra pénzt adjunk ki. Racionális megoldás az, hogy 

lefaragjuk a pedagógusok caffetériáját? Még egy plusz hátrányos helyzet, csak azért mert ő 

Magyarcsanádon tanít. Ha igazságosak akarunk lenni, akkor vegyük el mindenkitől, legyen közös 

teherviselés, ne a pedagógusokat büntessük. Legyen minden intézményben a dolgozóknak – csak 

példát mondok 20 %-os – bércsökkentés. Nem lehet a célja az államnak az, hogy iskolákat 

szüntessen meg. Továbbra is felháborítónak tartom, hogy nem jelent meg a nagytiszteletű úr.  

 

Farkas János polgármester: Az egyezség úgy szól, hogy az egyház részére átutaljuk ezt az 

összeget, amelyből ők azonnal visszautalják az elmaradt étkezési térítési díjat. Ez 3 millió forint 

körüli összeg. A megbeszélésről készült hangfelvétel is, mely alapján készül egy emlékeztető. Ezt 

alá is fogjuk íratni az egyeztetésen jelen lévőkkel, így lesz írásos bizonyíték is az elhangzottakról. 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Egy gondolattal szeretném kiegészíteni az elhangzottakat. A 

Popa képviselő úr által elhangzott közös teherviseléssel kapcsolatban, hogy mindenkinek 20%-os 

bércsökkentés legyez. Ez abból az okból kifolyólag sem működik, hogy nem egy törvény hatálya 

alá tartozunk, és más a bértábla is. Megjegyezném, hogy a köztisztviselők 2007 óta, immár 8 éve 

nem kaptak béremelést. Az életpálya-modell keretében most úgy tűnik, hogy a pedagógusok bére 

rendeződik, mi csak várjuk türelmesen, hogy velünk is történjen valami 8 év óta. Ha csak 10%-ot 

emeltek volna nekünk is minden évben, akkor jelenleg már a dupláját kellene, hogy kapjuk a 

mostani fizetésünknek. A másik dolog, hogy a szeptember végi testületi ülésre valószínűsíthetően 

aláírásra kerül az a megállapodás, amit a nagytiszteletű úr, a megbízott igazgató, valamint a 

polgármester úr is aláír az önkormányzat részéről az egyezséggel kapcsolatban, és szeretnénk 

pályázatot benyújtani a rendkívüli helyzetben lévő települések támogatására, bízva abban, hogy 

nyerünk is. Régen ezt ÖNHIKI-nek hívták.  

 

Popa György képviselő: Nem mindegy, hogy a minimálbéreseknek lesz 3% emelve, vagy a 400-

500 ezer forintot keresőknek. Ugyanez a helyzet a nyugdíjnál.  
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Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A tisztánlátás végett szeretném elmondani, hogy a középfokú 

végzettséggel rendelkező köztisztviselők, mint itt az apparátus többsége, (fiatalokról van szó) bére 

kb.40 ezer forinttal van kiegészítve a minimálbérre. A bruttó bérük nem érik el a 80.000,-Ft-ot, a 

minimálbér 122 ezer forint. Így keresnek a köztisztviselők havonta. Nem érik utol magukat, és ezért 

itt ülnek nem napi 8, hanem napi 10 órában, és nemhogy lyukas órájuk nincs, de levegőt nincs 

idejük venni, mert folyamatosan jönnek az ügyfelek.  

 

Popa György képviselő: Ki akar a köztisztviselők közül közmunkás lenni? Mennyit kap egy 

közmunkás? 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Egy érettségivel rendelkező közmunkás bére, néhány ezer 

forinttal kevesebb, mint az említett köztisztviselőké.  

 

Farkas János polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye ezzel kapcsolatban? Szavazzunk 

a napirendről. 

 

A napirenddel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el.   

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

103/2015. (IX. 08.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Magyarcsanádi Református Általános Iskola Hétszínvirág Református Óvoda és 

Egységes Óvoda - Bölcsőde működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadás 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarcsanádi 

Református Általános Iskola Hétszínvirág Református Óvoda és Egységes Óvoda – 

Bölcsőde módosított költségvetését megtárgyalta és önkormányzati hozzájárulásként 

az intézmény részére 13.864.690 Ft, azaz: tizenhárom millió 

nyolcszázhatvannégyezer hatszázkilencven forint összeget biztosít az önkormányzat 

2015 évi költségvetéséből a pénzeszköz átadás terhére. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül: 

- Farkas János polgármester 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

- Kondrát Zoltán elnöklelkész 

- Tóth-Pál Lászlóné megbízott intézményvezető 

 

2. Napirendi pont 

Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása 

 

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk Magyarcsanád Község Önkormányzata 

2015. évi költségvetésének módosítása tárgyában. Ennek előzménye az előbb meghozott döntésünk.  

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

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A mellékletben szereplő összegek átcsoportosításra 

kerültek. Ahonnan a pénzt át tudtuk csoportosítani az az útalapra félretett összeg volt.  

 

Farkas János polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Van-e még valakinek kérdése? 
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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 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett ellenszavazat 

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 

17/2015. (IX. 09.)  

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)  

 

3. Napirendi pont 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatás igénylése 

 

Farkas János polgármester: Utolsó napirendi pontunk a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése tárgyában készült. Minden 

évben meghirdeti a kormány a szociális tűzifa és szociális szén pályázatát, amit szeptember 30-ig 

lehet benyújtani. Mi 420 m3 keménylombos tűzifára nyújtanánk be a pályázatot. Tavaly 205 m3-t 

kaptunk, ami elég jelentős segítség volt a magyarcsanádi szociálisan rászoruló embereknek. Úgy 

tudom, hogy nem volt kikötve jövedelemhatár sem, így igen sok családot tudtunk támogatni. 

Kiegészítése van-e esetleg valakinek? 

 

Popa György képviselő: A korábbi évekhez képest tavaly elég elfogadhatóan lett kiosztva a tűzifa, 

remélem az idén még hatékonyabb lesz majd az elbírálás.  

 

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Szeretném kérni a szociális bizottság tagjait, hogy 

amennyiben nem kapjuk meg ezt a mennyiséget egyszerre úgy, ahogy tavaly is, inkább dolgozzunk 

vele kétszer, és minden kérelmező kétszer kapjon kevesebb fát. Karácsonyra jó lenne kiosztani, 

mert akkor a gyerekek is otthon tartózkodnak.  

 

Farkas János polgármester: Tanultunk a tavalyi esetből, tapasztaltabbak vagyunk, igyekezni 

fogunk hatékonyan elvégezni a fa osztását. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

104/2015. (IX. 08.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatás igénylése tárgyában 
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H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény I. melléklet IX. Helyi 

önkormányzatok támogatásai fejezet alapján benyújtja igényét az Önkormányzat 

által igényelhető 420 m
3
 kemény lombos szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 

támogatásra. 

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a kedvezményezett települések besorolásáról 

és feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. mellékletében 

felsorolt települések között szerepel, ezért a pályázat benyújtására önerő nélkül 

jogosult. 

 

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

szükséges nyilatkozat és intézkedés megtételére. 

 

Felelős: polgármester, jegyző  

Határidő: pályázat benyújtására: azonnal, egyebekben értelem szerint 

 

Határozatról étesítést kap: 

- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága 

- Farkas János polgármester 

- Popovics Krisztián pü csoportvezető 

- Répa Renáta szociális előadó 

 

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

a képviselő-testület nyílt ülését 16 óra 00 perckor bezárom.  

 

k.m.f.t. 

 

 

          Farkas János                 Nyergesné Kovács Erzsébet 

          polgármester         jegyző 

 


