
Iktatószám: 1634/29/2015

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. december 2. napján délután 15.00 órakor tartott

rendkívüli, nyílt ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E
Határozatok:

155/2015. (XII. 02.) A képviselő-testület napirendjének elfogadása

156/2015. (XII. 02.) A  DAREH  Rendszer  Létrehozását  Célzó  Önkormányzati  Társulás
koncepciójának elfogadása 

157/2015. (XII. 02.) A  DAREH  Rendszer  Létrehozását  Célzó  Önkormányzati  Társulás
díjpolitikájának elfogadása

158/2015. (XII. 02.) A fogorvosi feladat-ellátási szerződés kötése HEIDIDENT Kft-vel
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült  Magyarcsanád  Község Önkormányzat  Képviselő-testületének  2015.  december  2.
napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme

Jelen vannak:
Farkas János polgármester
Kővári Róbert képviselő
Farkas Krisztián képviselő
Popa György képviselő

Igazoltan távol:
Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő
Árgyelán Diána képviselő
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester

Tanácskozási joggal megjelent:
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző

Farkas János polgármester: Köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket és a rendkívüli
ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 7 főből 4 fő
jelen van, Dr. Aboul-Hosn Hussein, Árgyelán Diána és Tóth-Pál Lászlóné képviselő igazoltan van
távol, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Javaslatot teszek a napirendi pontokra:

1. A DAREH  Rendszer  Létrehozását  Célzó  Önkormányzati  társulással  kapcsolatos  döntések
meghozatala
Előadó: Farkas János polgármester

2. A fogorvosi feladat-ellátási szerződés kötése 
Előadó: Farkas János polgármester

3. Egyebek

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  4  igen  egyhangú szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  az  alábbi
határozatot hozta:
155/2015. (XII. 02.) 
Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása

H a t á r o z a t

Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2015.  december  2.
napján 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozta meg:

1. A DAREH  Rendszer  Létrehozását  Célzó  Önkormányzati  társulással  kapcsolatos
döntések meghozatala
Előadó: Farkas János polgármester
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2. A fogorvosi feladat-ellátási szerződés kötése 
Előadó: Farkas János polgármester

3. Egyebek

1. Napirendi pont
A  DAREH  Rendszer  Létrehozását  Célzó  Önkormányzati  társulással  kapcsolatos  döntések
meghozatala

Farkas  János  polgármester: Első  napirendi  pontunk  a  DAREH  Rendszer  Létrehozását  Célzó
Önkormányzati társulással kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában készült. 8 évvel ezelőtt kezdődött el
egy folyamat. A legutóbbi orosházi gyűlésen elhangzott, hogy úttörőként ugyan, de nagyon jó előrelátással
86 település megalkotta ezt a társulást, most már 96-an vagyunk benne. Ezt a projektet az Európai Unió is
kiemelt  projektként  kezelte.  Ez  tulajdonképpen  a  szelektív  hulladékgyűjtésre  irányult.  Kettő  határozati
javaslatot kell meghoznunk. Az egyik a díjpolitika. Erről annyit, hogy most már az állam fogja meghatározni
a díjakat, és a tájékoztató szerint 2016. október végéig, amelyik szolgáltató nem kapja meg a különleges
engedélyt a koordinációs központtól az nem szolgáltathat. Számunkra ez azért fontos, mert 2014-ben, 10
évre  a  jelenlegi  szolgáltatónkkal  megkötöttünk egy szerződést.  Amennyiben mi  mással  szállíttatjuk el  a
szemetet, bűncselekményt követünk el, és a jelenlegi szolgáltató megteszi a feljelentést az önkormányzat
felé.  Az  állam  létrehoz  egy  koordinációs  központot,  ez  fog  adni  egy  különleges  engedélyt  minden
szolgáltatónak, aki elláthatja ezeket a feladatokat. Ezt az uniós projektet 2015. december 15-ig le kell zárni,
és a két határozati javaslatot el kell fogadni, máskülönben visszafizetési kötelezettségünk keletkezik. 

Popa György képviselő: Hogyan történik a szemétszállítás, úgy mint eddig? 

Farkas János polgármester:. Nem. 60 literes kukák lesznek, hetente lesz ürítve. Mindenki kap
ilyen 60 literes kukát, 240 literes szelektív hulladékgyűjtőt, illetve kertes házban lakók kapnak kom-
posztálóedényt. Mindenki ingyen. Az állam azt szeretné, hogy ne legyen nyereség rajta. Egyébként
hihetetlen nagy érték a szemét. 

Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.

A napirenddel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el.  

A képviselő-testület  4  igen  egyhangú szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  az  alábbi
határozatot hozta:
156/2015. (XII. 02.) 
Tárgy:  A DAREH Rendszer  Létrehozását  Célzó  Önkormányzati  társulással  kapcsolatos  döntések
meghozatala

H a t á r o z a t

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) dönt arról, hogy a 2015. október 15. napján tartott ülésén hozott 117/2015. (X.
15.) határozatát hatályon kívül helyezi,
2.) dönt arról, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer  Létrehozását  Célzó  Önkormányzati  Társulás  területén”  című  projekt
keretében  létrehozott  rendszer  üzemeltetésére  vonatkozó  koncepciót  a  határozat
mellékletét  képező,  -  A DAREH  Önkormányzati  Társulás  Hulladékgazdálkodási
Rendszerének Koncepciója - tartalommal elfogadja,
3.) nyilatkozik arról, hogy a koncepció alátámasztásához benyújtott,  és a részletes
megvalósíthatósági  tanulmányban  feltüntetett  adatok,  információk  a  valóságnak
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megfelelnek,  továbbá  a  részletes  megvalósíthatósági  tanulmányban  bemutatott
üzemeltetési koncepciót ismerik és annak betartását a támogatás visszafizetésének
terhe mellett vállalják a projekt befejezését követő legalább öt évig.

Végrehajtásért felelős: Farkas János polgármester
Határidő: azonnal

Farkas János polgármester:. Felolvasom a második számú határozati javaslatot. Van-e valakinek
kérdése? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.

A napirenddel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el.  

A képviselő-testület  4  igen  egyhangú szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  az  alábbi
határozatot hozta:
157/2015. (XII. 02)
Tárgy:  A DAREH Rendszer  Létrehozását  Célzó  Önkormányzati  társulással  kapcsolatos  döntések
meghozatala

H a t á r o z a t

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) dönt arról, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer  Létrehozását  Célzó  Önkormányzati  Társulás  területén”  című  projekt
keretében  létrehozott  rendszer  díjpolitikáját  a  határozat  mellékletét  képező  -  A
DAREH Önkormányzati Társulás Hulladékgazdálkodási Rendszerének Díjpolitikája
-tartalommal elfogadja,
2.) nyilatkozik arról, hogy a részletes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott
díjpolitikát,  díjképzést  ismerik  és  annak  betartását  a  támogatás  visszafizetésének
terhe mellett vállalják a projekt befejezését követő legalább öt évig.

Végrehajtásért felelős: Farkas János polgármester
Határidő: azonnal

2. Napirendi pont
A fogorvosi feladat-ellátási szerződés kötése 

Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk a fogorvosi feladat-ellátási szerződés
kötése  tárgyában.  Korábban  már  beszéltünk  arról,  hogy  új  fogorvos  fogja  megkezdeni
tevékénységét egy Kft. működtetése által Apátfalván. Ők a meghozott határozatunk alapján tudnak
elmenni  az  OEP-hez  szerződést  kötni,  ezért  szükséges  egy  újabb  határozatot  hozni.  A
feladatellátásra más nem jelentkezett, a korábban ott dolgozó fogorvos visszaadta a praxisát. 

Popa György képviselő: Miért adta vissza a praxisát?

Farkas  János  polgármester: Volt  egy  nézeteltérés  közte  és  Apátfalva  önkormányzata  között.
Állítólag  elromlott  a  fogorvosi  szék,  ami  miatt  a  lakosoknak  Makóra  kellett  bejárni  fogászati
ellátásért, de semmi konkrétat nem tudok. 

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el.
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Farkas János polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzunk.

A képviselő-testület  4  igen  egyhangú szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  az  alábbi
határozatot hozta:
158/2015. (XII. 02.) 
Tárgy: A fogorvosi feladat-ellátási szerződés kötése

H a t á r o z a t

Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  területi  vegyes
fogászati  alapellátás  feladataira  a  határozat  melléklete  szerinti  tartalommal
2016. január 1. napjától kezdődően határozatlan időre feladat-ellátási szerződést
köt a Heidident  Korlátolt Felelősségű Társasággal (6791 Szeged, Gyömbér u. 10.)

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szerződés  aláírására  és
szükséges intézkedések megtételére.

       Határidő: azonnal
       Felelős:    Farkas János polgármester

A határozatról értesítést kap:
1.) Heidedent Kft. 6791 Szeged, Gyömbér u. 10.
2.) Dr.  Gilyán Judit  Csm-i  Kormányhivatal  Hódmezővásárhelyi  Járási  Hivatal
Népegészségügyi Osztályvezető
3.) Farkas János polgármester
4.) Szekeres Ferenc Apátfalva polgármestere
5.) Gyarmati András Nagylak polgármestere
5.) Nyergesné Kovács Erzsébet  jegyző
6.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
7.) Irattár

3. Napirendi pont
Egyebek 

Farkas János polgármester: Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között. Mivel nem,
a képviselő-testület nyílt ülését 15 óra 30 perckor bezárom. 

k.m.f.t.

          Farkas János          Nyergesné Kovács Erzsébet
          polgármester jegyző
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