
Iktatószám: 1634/31/2015

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. december 22. napján délután 14.00 órakor tartott

rendkívüli, nyílt ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E
Határozatok:

176/2015. (XII.22.) A képviselő-testület napirendjének elfogadása

177/2015. (XII.22.) Étkezési térítési díj

178/2015. (XII.22.) Étkezési térítési díj

179/2015. (XII.22.) A szociális alapszolgáltatások szakmai programjának módosítása
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely  készült  Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2015.  december
22.napján 14.00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme

Jelen vannak:
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester
Popa György képviselő
Kővári Róbert képviselő
Dr. Aboul-HosnHussein képviselő

Igazoltan távol:
Farkas János polgármester
Árgyelán Diána képviselő
Farkas Krisztián képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető

Tóth-Pál  Lászlóné alpolgármester:  Köszöntöm a megjelent önkormányzati  képviselőket  2015.
december  22-én  a  rendkívüli  testületi  nyílt  ülésünkön.  Megállapítom,  hogy a  képviselő-testület
határozatképes,  7  főből  4fő  jelen  van,  Árgyelán  Diána  és  Farkas  Krisztián  igazoltan  hiányzik,
Farkas János polgármester úr pedig betegsége miatt nem tud részt venni az ülésen.  Javaslatot teszek
a napirendi pontokra:

1.) Étkezési térítési díj
Előadó: Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester

2.) A szociális alapszolgáltatások szakmai programjának módosítása
Előadó: Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester

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:
177/2015. (XII. 22.) 
Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása

H a t á r o z a t

Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2015.  december  22.
napján 14.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:

1.) Étkezési térítési díj
Előadó: Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester
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2.) A szociális alapszolgáltatások szakmai programjának módosítása
Előadó: Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester

1. Napirendi pont
Étkezési térítési díj

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester:Az első napirendi pontunk az étkezési térítési díjjal kapcsola-
tos, amit a múltkori testületi ülésen elhalasztottunk olyan indokkal, hogy Magyarcsanád Község
Önkormányzata tárgyal Apátfalva önkormányzatával, miszerint januártól jelentősen megemelkedne
a térítési díj. Apátfalva jelezte, hogy nekik ez nagyon magas lenne. Mai napon jegyző asszony és a
pénzügyi csoportvezető tárgyalásokat folytatott az ügyben Apátfalva önkormányzatával. Szeretném
megkérni jegyző asszonyt, hogy ismertesse miről tárgyaltak. 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző:  Tisztelt képviselő-testület! Ahogyan alpolgármester asszony
mondta, ma voltunk tárgyalni Apátfalva polgármesterével és jegyzőjével az étkezési térítési díjakkal
kapcsolatban. Tájékoztattak bennünket, hogy nem céljuk az, hogy más szolgáltatóval kössenek szer-
ződést, viszont a másik fél által tett ajánlatot nem hagyhatják figyelmen kívül, mert lényegesebben
alacsonyabbak az árak, mint a mi általunk kiszámolt és javasolt térítési díjak. A végeredménye az
lett a tárgyalásnak, hogy ha jövő év elején ismertté válnak a tényleges adatok a rezsivel kapcsolat-
ban, akkor vissza fogunk térni ennek a felülvizsgálatára. Annyiban maradtunk polgármester úrral,
hogy a képviselő-testület elé most olyan javaslatot készítünk, mint amennyi volt az a tavalyi évben
is és amikor a tényszámok ismertté válnak akkor felülvizsgáljuk. Szeretnénk hogy az óvoda is visz-
szajöjjön és mi biztosíthatnánk nekik az ebédet. A jelenlegi határozatban most csak a vendégétkezés
térítési díját határoznánk meg. Elhangzott egyébként hogy minőségileg biztosan lenne különbség,
de elsősorban nekik is az árakat kell figyelembe venni. 

Popa György képviselő: Mibe kerül nekünk egy ebéd addig, amíg nincs tényleges étkezési díj? 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A hiányt az önkormányzat fogja fedezni. A probléma
az, hogy 2013-ban, és 2014-ben néhány hónapig nem volt itt az óvoda, 2015-ben pedig egyáltalán
nem. A másik dolog, hogy a nemzetiségi önkormányzatok, amikor rendezvényt tartanak, nem más-
tól kellett volna rendelniük az ételt, így azzal az adagszámmal is lehetett volna számolni. 

Popa György képviselő: Ez azért van, mert azt mondták nekünk, hogy fizetni kellett volna még a
helyiségért is. 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Két és fél évvel ezelőtti számolás alapján 574 Ft – ot
fizetnek az ebédért. Az Apátfalvának szolgáltató cég mostani ár szerint 530,- Ft-ot kér. Ezzel verse-
nyezni sehogy nem lehet. Ha én azt mondom, hogy 530,-Ft, akkor veszteséget termelek, vagy azt
mondom, hogy 600,-, de akkor senki sem fog tőlünk vásárolni. 

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem szavaz-
zunk.

A napirenddel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el.  

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Egyenként teszem fel szavazásra a határozati javaslatokat. Ké-
rem, aki az első számú határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
177/2015. (XII. 22.)
Tárgy: Étkezési térítési díj megállapítása
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H a t á r o z a t

Magyarcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2016. évre javasolt
élelmezési nyersanyag normákat és a fizetendő díjak mértékét felülvizsgálta és úgy
dönt, hogy az óvodai és az iskolai étkezésért fizetendő térítési díjakatváltozatlanul
hagyja. 

A díjak az alábbiak:

Étkezési forma
nyersanya
g + rezsi

ktg. + Áfa
(Ft / adag)

óvo-
da

tízórai
105 + 28 =

133

ebéd
226 + 61 =

287

uzson-
na

105 + 28 =
133

iskola

(7 – 10
év)

tízórai
105 + 28 =

133

ebéd
340 + 92 =

432

uzson-
na

105 + 28 =
133

iskola

(11 –
14 év)

tízórai
105 + 28 =

133

ebéd
340 + 92 =

432

uzson-
na

105 + 28 =
133

A képviselő-testületa 2016. évre a felnőtt étkezésért fizetendő díjat 500 Ft + Áfa,
azaz: bruttó 635 Ft-ban állapítja meg. 

Határidő értesítésre: azonnal, egyebekben: értelem szerint
Felelős: Farkas János polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző

Határozatról értesítést kap:
− Farkas János polgármester
− Tóth-Pál Lászlóné iskolaigazgató (6932 Magyarcsanád Templom tér 3.)
− Makó Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó Kálvin tér 3.)
− Apátfalva Község Önkormányzata (6931 Apátfalva Templom u 69.)
− Bori Edit élelmezésvezető
− Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
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Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Kérem, aki a kettes számú határozati javaslattal egyetért, kéz-
feltartással jelezze. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
178/2015. (XII. 22.)
Tárgy: Étkezési térítési díj

H a t á r o z a t

Magyarcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2016. évre javasolt
élelmezési nyersanyag normákat felülvizsgálta és úgy dönt, hogy a szociális étkezte-
tés intézményi térítési díját az alábbiak szerint állapítja meg:

Ebéd térítési díj elvitellel: 210 Ft 
ebéd kiszállítási díja: 40 Ft
ebéd házhoz szállítással: 250 Ft 

Határidő értesítésre: azonnal, egyebekben: értelem szerint
Felelős: Farkas János polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző

Határozatról értesítést kap:
− Farkas János polgármester
− Bori Edit élelmezésvezető
− Popovics Krisztián pü csoportvezető

2. Napirendi pont 
A szociális alapszolgáltatások szakmai programjának módosítása

Tóth-Pál  Lászlóné alpolgármester:Következő napirendi  pontunk a  szociális  alapszolgáltatások
szakmai programjának módosítása tárgyában készült.Megkérem Popovics Krisztiánt, az előterjesz-
tés készítőjét, hogy ismertesse velünk ezt a napirendi pontot.

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A 140/2015. (XI.26.) képviselő testületi határozattal
elfogadtuk a szociális alapszolgáltatások szakmai programját. Felhívtam ezzel kapcsolatban, hogy
ugyan a program jó, de néhány változtatást igényel. Ilyen például, hogy a rendőrséggel, az egyház-
zal hogyan fog együttműködni a gondozónő, illetve további sajátosságok is hiányoztak. Ezeket a ki-
egészítéseket megtettük, és testületi határozat szükséges hozzá. 

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester:Köszönjük szépen a tájékoztatót. Kérem a képviselő-testület
tagjait, hogy fogadjuk el és szavazzunk.

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
179/2015. (XII. 22.)
Tárgy: A szociális alapszolgáltatások szakmai programjának módosítása
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H a t á r o z a t

Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szociális
alapszolgáltatások szakmai programjának módosítását a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap: 
Farkas János polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Popovics Krisztián pü csoportvezető

Tóth-Pál  Lászlóné  alpolgármester:  Megkérdezem kíván-e  még  valaki  szólni  egyebek  között.
Mivel  nem,  a  képviselő-testület  nyílt  ülését  13  óra  40  perckor  bezárom,  a  testület  zárt  ülésen
folytatja tovább a munkát.

k.m.f.t.

Tóth-Pál Lászlóné          Nyergesné Kovács Erzsébet
alpolgármester jegyző
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