
Iktatószám: 1680/1/2016

Magyarcsanád Község Önkormányzat Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága
2016. január 28-án 14.30 órakor megtartott soros nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:

1/2016. (I.28.) TÜB. Napirend elfogadása

2/2016.(I.28.) TÜB. Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

3/2016.(I.28.) TÜB. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet 
módosítása

4/2016.(I.28.) TÜB. Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottság 2015 évi 
tevékenysége

5/2016.(I.28.) TÜB. Együttműködési Megállapodás kötése a Csongrád Megyei 
Önkormányzattal

JEGYZŐKÖNYV
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Készült  Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Település  fejlesztési  és  Üzemeltetési
Bizottságának 2016. január 28-án 14:30 órakor megtartott soros nyílt üléséről.

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme

Jelen vannak:
1) Kővári Róbert elnök
2) Farkas Krisztián bizottsági tag
3) Árgyelán Diána elnökhelyettes

Tanácskozási joggal jelen vannak:
1) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
2) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
3) Tóth –Pál Lászlóné alpolgármester
4) Popa György képviselő
5) Farkas János polgármester

Kővári Róbert elnök:Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen
a  bizottsági  tagok  közül  3  fő  jelen  van,  a  bizottság  határozatképes,  az  ülést  megnyitom.
Ismertetem a meghívóban szereplő napi rendi pontokat.

Kővári  Róbert  elnök:  Megkérdezem,  hogy  van-e  más  napi  rendi  pont  javaslat.  Nincs.
Javaslom, hogy, aki a napi rendi pontokkal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen- egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

1/2016. (I.28.) TÜB.     határozata
Tárgy:Napirend elfogadása

HATÁROZAT

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottsága  a  2016.  január  28.  napján  megtartott  soros,  nyílt  ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.

Napirendet beilleszteni!

Kővári Róbert elnök:Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Farkas Krisztián bizottsági tagot.
Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja –e? 

Farkas Krisztián elnök:Igen, elfogadom.

Kővári Róbert elnök: Kérem, hozzunk erről határozatot.

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen- egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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2/2016.(I.28.) TÜB. határozata
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

HATÁROZAT

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottsága a 2016. január 28. napján megtartott soros, nyílt ülése jegyzőkönyv
hitelesítőjét Farkas Krisztián bizottsági tagot megválasztotta.

I. Napirendi pont
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása

Kővári Róbert elnök:A pénzügyi és a szociális bizottság is tárgyalta, és beszélt róla. Nem
tudjuk,  hogy a  rendelet-tervezetben szereplő  összeg az bruttó  vagy nettó?  De a pénzügyi
bizottsággal úgy beszéltük, hogy bruttó 25% legyen. Ennek értelmében abizottsági tagok 50
%-ot kapnak pluszbanés a 3. § (5) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
’’(5)  Ha a  bizottság  elnöke,  tagja  az  éves  munkatervben  meghatározott  bizottsági  ülésről
indokolatlanul távol marad, melyet előzetesen és hitelt érdemlően nem ment ki, úgy a 2§ (2)-
(3) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj nem illeti meg.

Kővári Róbert elnök:Van-e valakinek észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? Nincs.
Ezek után kérem, aki egyetért a rendelet módosításával, az kézfeltartással szavazzon.

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen- egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

3/2016.(I.28.) TÜB.határozata
Tárgy:Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása

HATÁROZAT

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottsága  az  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló  rendelet
módosítását megtárgyalta, és azt azzal a módosítással javasolja elfogadásra a
Képviselő-testületnek,  hogy  amennyiben  a  bizottsági  elnöke,  tagja  az  éves
munkatervben meghatározott bizottsági ülésről indokolatlanul távol marad és
azt  előzetesen  hitelt  érdemlően  nem  menti  ki,  úgy  a  tiszteletdíj  az  adott
hónapban nem illeti meg.

II. Napirendi pont
Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottság 2015 évi tevékenysége

Kővári Róbert elnök:Van egy Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottságunk, megkaptuk
2015. évi beszámolójukat.Javasolt értékek a Maros folyó partján álló őrház és hídfő, a falu 7
temetőjének értékes sírkeresztjei, síremlékei,az ún. Kun kereszt és ortodox húsvéti szokások
ápolása.Mindenki elolvasta az anyagot. Annyi változás van még a tagok között, hogy ugye az
elnök Dr. Marjanucz László, tagjai Tóvizi Béláné, Túri Andrásné, Lánczné Miklós Katalin és
Árgyelán Diána.
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Kővári Róbert elnök: De Árgyelán Diana lemondott és helyette Farkas Jánosné lett a tag. A
beszámoló nagyon szép. Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni?

Popa György képviselő: Én nem tudom, hogy szégyenletes-e vagy sem, de én 6 temetőről
tudok. De lehet, hogy 7 is létezik.

Farkas János polgármester:A Bökényi temető a 7.

Popa  György  képviselő:A  Kun  keresztnek  a  megbecsülése  vagy  esztétikussá  tétele
szempontjából,korábban  is  javasoltam,hogy  elkellene  keríteni.  Mivelott  van  a  mező
közepén.Valamit csináljuk vele, hogy az tényleg méltó legyen.

Tóth- Pálné Andrea alpolgármester: Szerintem erről csak akkor lehet beszélni a bizottsági
ülésen,hogy ha előtte megkérdezünk egy történésztvagy egy műemlékvédő szakembert, hogy
oda  nem illő  dolog  ne  kerüljön.Biztos,  hogy  meg  van  határozva,hogy  milyen  módon  és
anyaggal lehet elkeríteni.

Popa  György  képviselő: Ez  az  elhagyatott  kereszt,  ne  legyen  elhagyatott.  Ott  a  puszta
közepén a kukoricásban csak én tudom, hogy ott van, meg akinek van helyismerete, de ez így
nem megfelelő.

Tóth-Pálné  Andrea  alpolgármester: Bizottságin  is  beszéltünk  róla,  hogy egy  rövid  kis
tájékozató táblát kellene készíteni és kihelyezni, hogy aki ott elmegy az elolvashassa.

Popa György képviselő: De van tábla a Kun keresztnél.

Tóth-Pálné Andrea alpolgármester: Csak maga a tábla, de nincs rajta információ.

Popa György képviselő: A táblán van információ is.

Tóth-Pálné Andrea alpolgármester:De nem megfelelő a tábla állapota.

Kővári Róbert elnök:Van-e más észrevétel az előterjesztéshez? Nincs. Kérem, aki egyetért a
beszámolóval, az kézfeltartással szavazzon.

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen- egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

4/2016.(I.28.) TÜB.határozata
Tárgy:Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottság 2015 évi tevékenysége

HATÁROZAT

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottsága Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottság 2015 évi tevékenységét
megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

III. Napirendi pont
Együttműködési Megállapodás kötése a Csongrád Megyei Önkormányzattal
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Farkas  János  polgármester:Erről  annyit  lehet  tudni,  hogy  a  Csongrád  Megyei
forrásokfelhasználásában,  illetve megpályázásában segítséget  fog adni  a  Csongrád Megyei
Önkormányzat. Ez az együttműködési megállapodás tulajdon képen erről szól.

Kővári  Róbert  elnök: Kérem,  aki  egyetért  a  határozati  javaslattal  az  kézfeltartással
szavazzon.

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen- egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

5/2016.(I.28.) TÜB.határozata
Tárgy:Együttműködési Megállapodás kötése a Csongrád Megyei Önkormányzattal

HATÁROZAT

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottsága  együttműködési  megállapodás  kötése  a  Csongrád  Megyei
Önkormányzattal  megtárgyalta,  és  azt  elfogadásra  javasolja  a  Képviselő-
testületnek.

IV. Napirendi pont
Egyebek

Kővári Róbert elnök:Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni az egyebek között.

Az egyebek napirendi pontban hozzászólás nem hangzott el.

Kővári Róbert elnök: Megállapítom, hogy a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a
mai napirendeket megtárgyalta. A bizottság nyílt ülését bezárom.

Kővári Róbert k.m.f.t. Farkas Krisztián
elnök                    jegyzőkönyv-hitelesítő
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