
Iktatószám: 371/12/2016

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott

rendkívüli nyílt ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Határozatok:

77/2016. (IV. 26.) A képviselő-testület napirendjének elfogadása

78/2016. (IV. 26.) TOP-1.2.1-15 Társadalmi és  környezeti  szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés pályázat beadása

79/2016. (IV. 26.) TOP-4.2.1-15  Szociális  alapszolgáltatások  infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése pályázat beadása



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26.
napján 14.00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme

Jelen vannak:
Farkas János polgármester
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester
Farkas Krisztián képviselő
Kővári Róbert képviselő
Popa György képviselő
Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő
Árgyelán Diána képviselő

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

Farkas  János  polgármester:  Tisztelettel  köszöntöm  a  megjelent  önkormányzati
képviselőket.  Megállapítom,  hogy a  7  fő  képviselőből  6 fő  jelen  van,  igazoltan  hiányzik
Árgyelán Diána képviselő társunk, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Javaslatot teszek a
napirendi pontra az alábbiak szerint:

1.) TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti  szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
pályázat beadása
Előadó: Farkas János polgármester

2.) TOP-4.2.1-15  Szociális  alapszolgáltatások  infrastruktúrájának  bővítése,  fejlesztése
pályázat beadása
Előadó: Farkas János polgármester

Farkas János polgármester: Megkérdezem van-e más javaslat?

A napirendi pontokhoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. 

Farkas  János  polgármester: Kérem,  aki  a  napirendi  pontokkal  egyetért,  kézfeltartással
jelezze.

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

77/2016. (IV. 26.)   képviselő-testületi határozat
Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása

H a t á r o z a t

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 26.
napján  14.00  órai  kezdettel  megtartott  rendkívüli  nyílt  ülés  napirendjét  az



alábbiak szerint fogadta el:

1.  TOP-1.2.1-15  Társadalmi  és  környezeti  szempontból  fenntartható
turizmusfejlesztés pályázat beadása
Előadó: Farkas János polgármester

2. TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése pályázat beadása
Előadó: Farkas János polgármester

1. Napirendi pont
TOP-1.2.1-15  Társadalmi  és  környezeti  szempontból  fenntartható  turizmusfejlesztés
pályázat beadása

Farkas János polgármester: A nyílt ülés első napirendi pontja a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázat beadása tárgyában készült.
Megkérem Botás Nikolettet, az előterjesztés készítőjét, hogy ismertesse a pályázatot. 

Botás Nikolett építésügyi előadó: A pályázat konkrét célja megyei térségi szintű tematikus
turisztikai  fejlesztéseik  megvalósítása,  turisztikai  termékcsomagok  létrehozása.  Az
igényelhető,  vissza  nem  térintendő  támogatás  összege  minimum  nettó  50.000.000  Ft.  A
pályázathoz önerő nem szükséges. Egyeztettem a projektmenedzserrel és azt mondta, hogy
nettó  50 millió  forintra  pályázhatunk.  Ez  a  maximum összeg,  annál  kevesebb lehet,  több
viszont nem. A pályázati kiírásban pedig úgy szerepel, hogy minimum nettó 50. 000.000,-Ft. 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Ha a pályázati kiírásban minimum nettó 50.000.000,-Ft
szerepel, és mi ennél kevesebbre nyújtjuk be, biztosan elutasítják. 

Farkas János polgármester: Felhívom a projektmenedzsert telefonon. 

(Telefonos egyeztetés)

Farkas János polgármester: A projektmenedzserrel történt telefonos egyeztetés alapján a
javaslat, hogy nettó 51.280.431 Ft összegre nyújtsunk be a pályázatot. 

Nyergesné Kovács Erzsébet  jegyző: Javaslom, hogy a határozati  javaslatot  egészítsük ki
azzal, hogy pontosan megnevezzük a területet, amire a pályázatot szeretnénk benyújtani. A
határozati javaslat első bekezdése így a következő képpen szólna:
Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be  a  Magyar
Kormány által hirdetett a „TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés”  című  pályázati  felhívásra  a  Magyarcsanád  Bökény  telep  13.  számú,
külterület  0135/6 hrsz-ú kivett  tanya,  szántó megnevezésű  2036 m2 alapterületű  2,71  AK
értékű  termőföld  ingatlanon  turizmus  fejlesztés  megvalósítására,  nettó  51.280.431  Ft
összegre.

Megérkezett Árgyelán Diána települési képviselő. A jelenlévő képviselő-testületi tagok száma
7 fő. 

Farkas János polgármester: Rendben, köszönjük szépen. Kérem a testületet, ha nincs más
javaslat,  szavazzunk.  Kérem,  aki  egyetért  a  határozati  javaslattal  azzal  a  módosítással,



ahogyan a jegyző asszony felolvasta, szavazzon.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
78/2016. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy:  TOP-1.2.1-15  Társadalmi  és  környezeti  szempontból  fenntartható
turizmusfejlesztés pályázat beadása

H a t á r o z a t

Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot
nyújt be a  Magyar Kormány által hirdetett a „TOP-1.2.1-15 Társadalmi
és  környezeti  szempontból  fenntartható  turizmusfejlesztés”  című
pályázati felhívásra a Magyarcsanád Bökény telep 13. számú, külterület
0135/6  hrsz-ú kivett  tanya,  szántó megnevezésű 2036 m2 alapterületű
2,71 AK értékű termőföld ingatlanon turizmus fejlesztés megvalósítására,
nettó 51.280.431 Ft összegre.

A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert  minden,  a  pályázat
sikeréhez szükséges nyilatkozat és intézkedés megtételére.

Felelős: polgármester, 
Határidő benyújtásra: 2016. április 27.

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Farkas János polgármester
2.) Botás Nikolett építésügyi előadó
3.) Pénzügyi csoport
4.) Irattár

2. Napirendi pont
TOP-4.2.1-15  Szociális  alapszolgáltatások  infrastruktúrájának  bővítése,  fejlesztése
pályázat beadása

Farkas  János  polgármester: A  második  napirendi  pontunk  a  TOP-4.2.1-15  Szociális
alapszolgáltatások  infrastruktúrájának  bővítése,  fejlesztése pályázat  beadása  tárgyában
készült.  Az előterjesztést Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető készítette. Megkérem,
hogy amennyiben szeretné, egészítse ki az előterjesztést. 

Popovics  Krisztián pénzügyi csoportvezető: A felújításra szoruló épület a Fő utca 29. szám
alatti ingatlan, vagyis a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Gyermekjóléti Szolgálat háza
Itt  egy komplex  anyagról  van  szó.  Elsősorban itt  a  Gyermekjóléti  Szolgálatot  szeretnénk
bővíteni és korszerűsíteni. Egy rehabilitációs szakmérnök véleményére szükség van. Ő azt
nézi, hogy az akadálymentesítés és maga a tevékenységhez kapcsolódó hozzáférés biztosított-
e. Emiatt szükséges egy teljesen új vizesblokk kialakítása. A jelenlegi bejáratot megszüntetve
egy konyhaszerűséget alakítanánk ki.  A felújítás után hátulról lehetne bejutni az épületbe.
Ablakok, ajtók máshova kerülnek majd. A tetőre napkollektorokat szerelnének. Megvalósulna
továbbá körülbelül hat és fél millió forint értékben az eszközbeszerzés is. 



Farkas János polgármester: Egy jól  és  szakszerűen felszerelt  Gyermekjóléti  Szolgálatot
szeretnénk kialakítani. A pályázathoz 127.400,-Ft önerőt kell biztosítani. Kérem a testületet,
ha nincs más javaslat, fogadjuk el a határozati javaslatot.

A képviselő-testület  7  egyhangú szavazattal,  tartózkodás  és ellenszavazat  nélkül  az alábbi
határozatot hozta:

79/2016. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy:  TOP-4.2.1-15  Szociális  alapszolgáltatások  infrastruktúrájának  bővítése,
fejlesztése pályázat beadása

H a t á r o z a t

Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Európai
Unió  támogatásával  és  Magyarország  Kormányának  a  „TOP-4.2.1-15.
Szociális  alapszolgáltatások  infrastruktúrájának  bővítése,  fejlesztése”
címmel  megjelentetett  pályázati  felhívására  a  család  és  gyermekjóléti
szolgáltatás  infrastrukturális  fejlesztésére  pályázatot  nyújt  be  bruttó
43.450.638,- Ft támogatási összeg elnyerésére. 

A pályázathoz  szükséges  önerőt  127.400,-  Ft-ot  az  Önkormányzat  a
2016.  évi  költségvetésében  a  fejlesztési  kiadások  terhére  biztosítja.  A
pályázat megvalósításának összes költsége: 43.578.038,- Ft.

A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázat
sikeréhez szükséges nyilatkozat és intézkedés megtételére.

Felelős: polgármester, 
Határidő benyújtásra: azonnal

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Farkas János polgármester
2.) Popovics Krisztián pü. csoportvezető
3.) Irattár

Farkas  János  polgármester:  Megállapítom,  hogy  a  nyílt  ülés  napirendi  pontjait
megtárgyaltuk. Az ülést 15 óra 15 perckor bezárom. 

k.m.f.t.

         Farkas János          Nyergesné Kovács Erzsébet
         polgármester jegyző


	H a t á r o z a t

