20/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.
szeptember 17-én (kedd) délután 16 óra 00 perc kezdettel megtartott soron
kívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme
5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.
Jelen vannak:
Oláh Kálmán
Szikora Pál Ferenc
Csikós Gábor
Mórocz Ildikó
Kesjár Jánosné
Oláh Lajos Sándorné
Véróné Erzsiák Beáta

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottként van jelen:
dr. Lipták Péter
Megyeriné Lepsényi Alíz Éva

jegyző
aljegyző

Tervezett napirend:
1. Beszámoló a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda
működéséről
Előterjesztő: Kesjár Jánosné igazgató
2. A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló
4/2015. (II.18.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Oláh Kálmán és dr. Lipták Péter jegyző
3. Egyebek (bejelentések)
Előterjesztő: Oláh Kálmán polgármester
Oláh Kálmán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület
tagjait, köszöntöm dr. Lipták Péter jegyző urat és Megyeriné Lepsényi Alíz
aljegyző asszonyt. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes. A
meghívót mindenki megkapta, aki a meghívóban szereplő napirendi ponttal
egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül fogadta el a 2019. szeptember 17. napi soron kívüli nyílt
ülés napirendjét.

Oláh Kálmán polgármester: Rátérnék az első napirendi pontra.
1. Napirendi pont:
Beszámoló a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda
működéséről
Előterjesztő: Kesjár Jánosné igazgató
Oláh Kálmán polgármester: Az Iskola és az Óvoda részéről a beszámolót
mindenki megkapta. Megkérdezem az Igazgató Asszonyt kívánja-e
kiegészíteni?
Kesjár Jánosné képviselő: Köszönöm, nem szeretném kiegészíteni. Ha
valakinek kérdése van ezzel kapcsolatosan, szívesen válaszolok.
Oláh Kálmán polgármester: Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy
a beszámolókkal kapcsolatosan kérdés van-e?
Véróné Erzsiák Beáta képviselő: Én szeretném kiegészíteni egy gondolattal,
hátha valaki olvassa a jegyzőkönyvet a kedves szülők közül. Ha megnézzük
az eredményeket a 2018/2019-es tanév 5. a osztálya volt a legjobb. Ez az az
osztály ahol látszik, hogy a szülők mennyire a gyerekek mögött állnak.
Hiszen csak akkor tudunk jól együttműködni, hogyha tényleg a szülők is ott
vannak mellettünk. Nem úgy, mint a legutóbbi szülői értekezleten, hogy a 22
fős osztályból 10 szülő volt jelen a 7. osztályban.
Oláh Kálmán polgármester: Teljes mértékben egyetértek. A mostani időszak
tipikus jelensége, sajnos ez nem egyedi példa. Önkormányzati szinten is
előfordult, egy-egy fórum alkalmával, ahol 10-15 fő jelent meg és utána azt
hallottuk vissza, hogy nem tudnak róla, nem lettek tájékoztatva, pedig a
lehetőség mindenki előtt ott volt. Köszönöm szépen a kiegészítést,
amennyiben nincs kérdés, a határozati javaslatot mindenki megkapta, és aki
ebben a formában a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
95/2019. (IX.17.) sz. kt. határozat:
Csanádapáca
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda beszámolóját – a
2018/2019-es tanév tekintetében – tudomásul veszi.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: értelem szerint
Oláh Kálmán polgármester: Rátérnék a 2. napirendi pontra.

2. Napirendi pont:
A pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015. (II.18.) sz.
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző
Oláh Kálmán polgármester: Az előterjesztést itt is megkapta mindenki.
Megkérdezem a Jegyző Urat kívánja-e kiegészíteni?
dr. Lipták Péter jegyző: Három dolog változik. Korábban utalvány formában
kapták a támogatást a törvényes képviselők, szülők, ez most átalakul
kézpénzre. Illetve korábban csak a lakóhellyel rendelkezők voltak jogosultak
a támogatásra, kibővítettük a tartózkodási hellyel rendelkezők számára is a
támogatást. Az általános iskolában, aki korábban kapott ingyenes
tankönyvtámogatást, kiesett ebből a típusú ellátásból, ezt most eltöröljük.
Egy korlát marad, aki jogosult gyermekvédelmi támogatásra, az nem jogosult
erre a támogatásra. Ezáltal egy 70-80 általános iskolás gyermek kaphatna
egy alkalommal 5.000,- Ft-os támogatást, amely segítené az iskolakezdést a
családoknak. Egy kérésem lenne az Iskolavezetés felé, a célszemélyek
irányába ezt az információt a lehető leggyorsabban el kellene juttatni, mert
az eljárás folyamatban van, a határidő, pedig szeptember vége.
Kesjár Jánosné képviselő: Kérünk egy friss rendszeres gyermekvédelmi
támogatott listát, és aki nem szerepel a listán, azt értesítjük.
dr. Lipták Péter jegyző: Rendben. Esetleg az ellenőrző füzetben a szülőknek
megüzenni, hogy a rendelet módosult.
Véróné Erzsiák Beáta képviselő: A tanulói jogviszony igazolást is kiadjuk,
hogy ne kelljen külön ezért bejönni a szülőknek.
Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: Egyszerűbb a kérelmet kiküldeni.
dr. Lipták Péter jegyző: Rendben, akkor megkérem az Ökrös Szabinát,
hogy küldjön át egy kérelem mintát.
Kesjár Jánosné képviselő: A vidéki diákok is megkapják?
Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: Nem, mert csak az jogosult, aki életvitel
szerűen itt tartózkodik, vagy állandó lakcímmel rendelkezik.
Oláh Kálmán polgármester:
valakinek van-e még kérdése?

Köszönöm

szépen.

Ezzel

kapcsolatosan

Amennyiben nincs, a rendelet-tervezetet megkapta mindenki, aki ebben a
formában egyetért a rendelet-tervezettel, kérem, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:

Csanádapáca Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
16/2019. (IX.18.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló
4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete
Oláh Kálmán polgármester: Rátérnék a 3. napirendi pontra.
3. Napirendi pont:
Egyebek (bejelentések)
Előterjesztő: Oláh Kálmán polgármester
1. pont
Körzethatárok tervezetének véleményezése
Oláh Kálmán polgármester: Kaptunk a Békés Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztályától egy értesítést, melyben kérik a települési
önkormányzat véleményét az illetékességi területén működő általános
iskolák körzeteinek megállapításával kapcsolatban. Ez továbbra sem
változott, marad Csanádapáca közigazgatási területe. Aki egyetért, az kérem,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
96/2019. (IX.17.) sz. kt. határozat:
Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése és nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 24. § (1a)
bekezdései alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézmény
iskolai felvételi körzethatárának megállapítását Csanádapáca község
közigazgatási területére történő egyezőséggel támogatja.
2.) Felkéri Oláh Kálmán polgármestert a testület határozatáról tájékoztassa a
Békés Megyei Kormányhivatalt.
Felelős: Oláh Kálmán polgármester
Határidő: 2019.10.31.

2. pont
Árajánlatok elbírálása - Eszközbeszerzés a Magyar Falu program
keretében „ A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című projekt
Oláh Kálmán polgármester: Megérkezett a három árajánlat a Művelődési
ház nagytermének a klíma szereléséhez. Az árajánlatot megkapta mindenki.
Legjobb ajánlattevő a Szabó J&G Kft. 12. 372. 400,- Ft összegben. Javaslom
a Képviselő-testületnek, hogy fogadjuk el ezt az árajánlatot. Aki egyetért,
kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
97/2019. (IX.17.) sz. kt. határozat:
Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megismerte az eszközbeszerzés a Magyar Falu Program („A nemzeti és
helyi identitástudat erősítése” megnevezésű, MFP-NHI/2019 kódszámú
projekt keretében) benyújtott árajánlatokat, melyek közül a Szabó J & G Kft.
(Székhely: 6729 Szeged, Adai utca 1. szám) bruttó 12.372.400.- Ft összegű
ajánlatát fogadja el,
2. beruházás pénzügyi fedezetet a MFP pályázati kerete terhére biztosítja,
3. felhatalmazza Oláh Kálmán polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására és a további szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Oláh Kálmán polgármester
Határidő: 2019.09.30.
Oláh Kálmán polgármester: Megkérdezem, hogy egyebek napirendi pontban
van-e még valakinek kérdése?
Kesjár Jánosné képviselő: Az Arany János program minden évben meg van
hirdetve, és most két olyan diákunk van, aki vállalná ezt a programot.
Előkészítenénk az anyagot a következő Képviselő-testületi ülésre.
dr. Lipták Péter jegyző: Legközelebb október 9-én lesz Képviselő-testületi
ülés.
Kesjár Jánosné képviselő: Rendben, igyekszem addigra előkészíteni. Még
egy kérdésem lenne. Lomtalanítás lesz szeptember 30-án, és ki van írva,
hogy elektromos háztartási gépeket nem lehet kirakni. Mikor lesz erre
lehetőség?
Oláh Kálmán polgármester: Tárgyalásban vagyok egy úriemberrel, akit ma
is hívtam, de nem vette fel a telefont. Nem adom fel, október 13. napjáig
mindenképpen szeretném végrehajtani. Az Önkormányzati társulással is el
lehetne végeztetni, de azzal az a nagy probléma, hogy az Önkormányzatnak

előre be kellene gyűjteni, és nem lehet csak bontatlan eszköz. A burkolat alá
sajnos nem látunk, hogy mi van benne, és ha bontott az eszköz, akkor díjat
számolnak fel. Mindenképpen szerettem volna tájékoztatást adni, de sajnos
nem tudtam kapcsolatot teremteni az úriemberrel.
Szikora Pál Ferenc alpolgármester: A Jegyző Úrhoz lenne egy kérdésem,
hogy szabad-e árkot betemetni?
dr. Lipták Péter jegyző: Nem szabad.
Szikora Pál Ferenc alpolgármester: Ezt, azért kérdezem, mert az iskola
egyik technikai dolgozójának támadt egy nagyon jó ötlete. Mivel reggelente és
délután is rengeteg autó áll meg az iskola előtt, lehetne egy leállósávot
létesíteni, mivel úgyis feltörték az utat. A vízvezető ároknak, ami az iskola
előtt van, elvileg van lefolyója, ezért fel is lehetne tölteni, ha ez nem
törvénysértő.
Oláh Kálmán polgármester: Biztos van rá valami megoldás, később
visszatérünk majd rá. Egyebekben van-e még valakinek kérdése?
Amennyiben nincs, akkor szeretném mindenkinek megköszönni a részvételt.
A nyílt ülést berekesztem, munkánkat zárt üléssel folytatjuk.

K.m.f.

Oláh Kálmán
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző

Jelen jegyzőkönyv 5 eredeti példányban készült.

