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JEGYZŐKÖNYV
Készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. június
25-én 14:00 órakor megtartott soros, nyílt üléséről.
Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme
Jelen vannak:
1.) Kővári Róbert

elnökhelyettes

2.) Popa György

bizottsági tag

Igazoltan távol:
1.) Árgyelán Diána

elnök

Tanácskozási joggal jelen vannak:
1.) Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző
2.) Popovics Krisztián
pénzügyi csoportvezető
Kővári Róbert elnökhelyettes: Tisztelettel köszöntöm a mai nyílt ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy az ülésen a három bizottsági tag közül 2 fő jelen van, a bizottság
határozatképes, az ülést megnyitom. Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat. A
napirendi pontok előadója az elnök asszony lenne, azonban ő huzamosabb ideje képzésre jár a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésével kapcsolatban, így én fogom helyettesíteni a mai ülésen.
1.)

2.)
3.)

4.)

5.)

6.)

A településen működő egyházak tevékenységéről szóló tájékoztató [3-as
előterjesztés]
Előadó: Kővári Róbert elnökhelyettes
A Magyarcsanádért Közalapítvány megszüntetése [4.1-es előterjesztés]
Előadó: Kővári Róbert elnökhelyettes
Magyarcsanád Község Önkormányzatának a Csanádpalota Térségi Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásból való kilépés [4.2-es előterjesztés]
Előadó: Kővári Róbert elnökhelyettes
Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása
[4.3-as előterjesztés]
Előadó: Kővári Róbert elnökhelyettes
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása [4.4-es
előterjesztés]
Előadó: Kővári Róbert elnökhelyettes
Egyebek

Kővári Róbert elnökhelyettes: Javaslom, hogy a felsorolt napirendek közé vegyen fel a bizottság
még két szóbeli előterjesztést. Az egyik az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” című pályázat pénzügyi szerkezetének módosítása tárgyában, a másik előterjesztést
pedig a Csontsűrűség és érszűkület mérésére alkalmas eszköz megvásárlásának támogatása
tárgyában. Van-e az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, vélemény?
A javaslathoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Javaslom, hogy, aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
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ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
45/2015.(VI.25.) ÜPB határozata
Tárgy: Napirend elfogadása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 2015.
június 25. napján megtartott nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1.)

2.)
3.)

4.)

5.)

6.)

A településen működő egyházak tevékenységéről szóló tájékoztató [3-as
előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök
A Magyarcsanádért Közalapítvány megszüntetése [4.1-es előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök
Magyarcsanád Község Önkormányzatának a Csanádpalota Térségi Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásból való kilépés [4.2-es előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök
Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása
[4.3-as előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása [4.4-es
előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök
Egyebek

Kővári Róbert elnökhelyettes: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Popa György bizottsági tagot.
Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e?
Popa György bizottsági tag: Igen, elfogadom.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Kérem, hozzunk erről határozatot.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
46/2015. (VI. 25.) ÜPB határozata
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 2015.
június 25. napján megtartott nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjéül Popa György
bizottsági tagot megválasztotta.
I. napirendi pont
A településen működő egyházak tevékenységéről szóló tájékoztató
Kővári Róbert elnökhelyettes: Első napirendi pontunk a településen működő egyházak
tevékenységéről szóló tájékoztató. Megkaptuk a kért tájékoztatókat a településen működő
egyházakról, mindenki áttanulmányozta. Konkrétan azokra az árakra voltunk kíváncsiak, amelyek
egy temetés során költségként felmerülnek. Úgy gondolom, hogy egyes egyházak árai
elrugaszkodtak a földi valóságtól.
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Popa György bizottsági tag: Indokolatlannak tartom, hogy a tájékoztató nem tér ki arra, hogy
egyes költségeket mi indokolja, hogy ennyire magasak legyenek.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Mivel ezek nem önkormányzati tulajdonban vannak, így az
árakba nincs beleszólásunk. Van-e még valakinek kérdése a bizottság részéről?
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Egyenként teszem fel szavazásra az egyházak által beküldött
tájékoztatót. Elsőként kérem, hogy aki egyetért a református egyházközség tevékenységéről szóló
tájékoztatóval, kézfeltartással szavazzon.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
47/2015. (VI. 25.) ÜPB határozata
Tárgy: Református Egyházközség tevékenységéről szóló tájékoztató
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a
Székkutasi Református Egyházközség tájékoztatóját megtárgyalta, és azt a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Kérem a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a Román Ortodox
Egyház tevékenységéről szóló tájékoztatóval, kézfeltartással szavazzon.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
48/2015. (VI. 25.) ÜPB határozata
Tárgy: Román Ortodox Egyház tevékenységéről szóló tájékoztató
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a
Román Ortodox Egyház tevékenységéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, és azt a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Kérem a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a Baptista Gyülekezet
tevékenységéről szóló tájékoztatóval, kézfeltartással szavazzon.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
49/2015. (VI. 25.) ÜPB határozata
Tárgy: Baptista Gyülekezet tevékenységéről szóló tájékoztató
H ATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a
Baptista Gyülekezet tevékenységéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, és azt a
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képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Kővári Róbert elnök: A Katolikus Egyház tájékoztatójából nem tudtunk meg sokkal többet abból
amire kíváncsiak lettünk volna. Én nem tartom kielégítőnek a magam részéről. Kérem, szavazzunk
róla. Először azt teszem fel szavazásra, hogy aki nem javasolja a tájékoztatót elfogadásra a
képviselő-testületnek az kézfeltartással szavazzon.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a Római Katolikus Egyház által küldött tájékoztatóval
kapcsolatban 2 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
50/2015.(VI.25.) ÜPB határozata
Tárgy: Katolikus Egyház tevékenységéről szóló tájékoztató
H ATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a
Katolikus Egyház tevékenységéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, és azt nem
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
II. napirendi pont
A Magyarcsanádért Közalapítvány megszüntetése
Kővári Róbert elnökhelyettes: Második napirendi pontunk a Magyarcsanádért Közalapítvány
megszüntetése. A megszüntetésre azért van szükség, mert az alapítvány működése nem megfelelő,
mivel nem tagja egyetlen önkormányzati képviselő sem 2012 óta. 2015 tavaszán megalakult a
Magyarcsanádért Egyesület, melynek feladatköre hasonló, mint az alapítványé, reméljük, hogy
eredményesebben fog működni.
Megkérdezem van-e valakinek egyéb észrevétele az anyaggal kapcsolatban.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Ha nincs kérdés, javaslom, hogy szavazzunk. Egyenként teszem fel
szavazásra a megszüntetéssel kapcsolatos határozati javaslatokat. Kérem, aki a Magyarcsanádért
Közalapítvány megszüntetésével egyetért, kézfeltartással jelezze.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
51/2015. (VI. 25.) ÜPB határozata
Tárgy: A Magyarcsanádért Közalapítvány megszüntetése
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a
Képviselő-testületnek a Magyarcsanádért Közalapítvány megszüntetéséről szóló
előterjesztést megtárgyalta, és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Kérem, aki a Magyarcsanádért Közalapítvány megszüntetésével
kapcsolatban a kuratórium elnökének feladataival egyetért, kézfeltartással jelezze.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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52/2015. (VI. 25.) ÜPB határozata
Tárgy: A Magyarcsanádért Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatban a kuratórium
elnökének feladatai
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a
Képviselő-testületnek a Magyarcsanádért Közalapítvány megszüntetésével
kapcsolatban a kuratórium elnökének feladatairól szóló előterjesztést megtárgyalta,
és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Kérem, aki a Magyarcsanádért Közalapítvány megszüntetésével
kapcsolatos feladatok ügyvédi felhatalmazásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
53/2015. (VI. 25.) ÜPB határozata
Tárgy: A Magyarcsanádért Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokra ügyvédi
felhatalmazás
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a
Képviselő-testületnek a Magyarcsanádért Közalapítvány megszüntetésével
kapcsolatos feladatokra ügyvédi felhatalmazásról szóló előterjesztést megtárgyalta,
és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
III. napirendi pont
Magyarcsanád Község Önkormányzatának a Csanádpalota
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásból való kilépés

Térségi

Szociális

és

Kővári Róbert elnökhelyettes: Következő napirendi pontunk Magyarcsanád Község
Önkormányzatának a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásból
való kilépése tárgyában. Megkérem Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Önkormányzati törvény és a társulási megállapodás
alapján dönteni kell a kiválás szándékáról legalább fél évvel korábban, ami azt jelenti, hogy június
30-ig meg kell hoznia a döntést a képviselő-testületnek, hogy 2016. január 1-jétől kiválhassunk.
Amennyiben úgy döntünk, hogy kilépünk, a saját ellátottainkat a saját konyhánkból étkeztetjük,
saját magunk tartjuk fenn, akkor a költségek kedvezőbbek lesznek és az ellátotti létszám is
változhat pozitív irányban.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Köszönjük szépen, van-e valakinek kiegészítése?
Az előterjesztéssel kapcsolatosan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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54/2015. (VI. 25.) ÜPB határozata
Tárgy: Magyarcsanád Község Önkormányzatának a Csanádpalota Térségi Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásból való kilépés
H ATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága
Magyarcsanád Község Önkormányzatának a Csanádpalota Térségi Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásból való kilépésről szóló előterjesztést
megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
IV. napirendi pont
Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása
Kővári Róbert elnökhelyettes: Negyedik napirendi pontunk Magyarcsanád Község
Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása. Megkérem Popovics Krisztián pénzügyi
csoportvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az előterjesztésben szerepeltettet feladatok miatt vált
szükségessé a rendelet módosítása, többek között az általunk benyújtott pályázatok miatt. Annyi
módosítást szeretnénk hozzáfűzni, hogy nem az 1/2015 számú rendeletet kell módosítani, mert az a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szól, hanem a 2/2015. számút. Elírás történt az előkészítés
során. Van-e valakinek kérdése, kiegészítése?
Kővári Róbert elnökhelyettes: Köszönjük szépen,a kiegészítést?
Az előterjesztéssel kapcsolatosan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
55/2015. (VI. 25.) ÜPB határozata
Tárgy: Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a
Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról
szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
V. napirendi pont
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Kővári Róbert elnökhelyettes: Következő napirendi pontunk a helyi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. Korábban problémát jelentett, hogy hiába gyűjtöttük a
szelektív hulladékot, azt amikor elvitték, mindig ugyanabba a hulladékgyűjtő kocsiba öntötték,
ahová a kommunális hulladékot. Ha minden igaz, ebben történik változás, illetve a
közszolgáltatónak biztosítani kell az ingatlan használat javára két különböző űrmértékű edényt. Egy
fős háztartás esetén 60 literes, több fős háztartás esetén 80 literes a mérőedény.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A rendelet 12. § (6) bekezdéséhez lenne egy módosító
javaslatom, ami így szól: a tulajdonos személyében vagy használati viszonyaiban beálló változást az
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előző tulajdonos köteles írásban bejelenteni a tényt 8 napon belül a szolgáltató felé. A mondat többi
része törlésre kerül.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Javaslom a bizottság tagjainak, hogy aki egyetért a rendelettervezettel azzal a módosítással, amit a jegyző asszony tett kézfeltartással szavazzon.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
56/2015. (VI.25.) ÜPB határozata
Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a helyi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról szóló
előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Kiosztásra került a közszolgáltatási szerződés módosítására
egy tervezet, ott található az egységes szerkezetű szerződés is. Erről kellene egy határozatot hoznia
a bizottságnak. A szerződés a hatályos jogszabályoknak megfelel, illetve a szolgáltató kiegészítő
javaslatait is tartalmazza. Egyeztettem a DAREH-nél Jusztin Balázs úrral, aki tájékoztatott, hogy
2016. december 31. napjával a jelenlegi szolgáltatók befejezik a szilárd hulladékszállítást és ez után
a DAREH fogja szervezni, de hogy ez milyen formában, azt még nem lehet tudni, a jogászok még
dolgoznak rajta. A jelenlegi szolgáltatókat ők fogják megversenyeztetni vagy megpályáztatni, még
ezt sem lehet tudni pontosan. A problémát az jelenti, hogy a szerződések, amelyeket a települési
önkormányzatok köttettek a tavalyi évben, azok 10 évre szólnak. A kérdés, hogy ha ez más
szervezeti formában fog működni, akkor ez a szerződés hogyan fog majd megszűnni. Megkértem
ügyvéd urat, hogy tekintse át, és tegyen rá javaslatot, hogy mit lehet tenni. Válaszában beidézte a
Ptk. erre vonatkozó részét. Ha nem lesz jogszabályi változás, mert arra kitér a hulladékgazdálkodási
törvény is, hogy ha jogszabályi változás van, akkor a közszolgáltatási szerződések nyilvánvalóan
megszűnnek, akkor marad a szerződés bírósági megszüntetése.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
57/2015. (VI. 25.) ÜPB határozata
Tárgy: Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződés módosítása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló
előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Szóbeli előterjesztések
1.
Magyarcsanád Község Önkormányzata által az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat pénzügyi szerkezetének módosítása
Kővári Róbert elnökhelyettes: Szóbeli előterjesztések napirendi pont keretein belül beszélnünk
kell az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat pénzügyi
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szerkezetének módosításáról. Megkérem a pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse, miért van erre
szükség.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Benyújtásra került a hivatal épületének felújításáról
szóló pályázat, majd a pályázat benyújtását követően a Kincstár hiánypótlásra szólította fel az
önkormányzatot. 5% lehet az ilyen tervezési, egyéb költsége a beruházásnak, de mivel
közbeszerzést is érint a beruházás, és ez az értékhatárt meghaladja, ezért nem csak a tervezési,
hanem a közbeszerzési, műszaki ellenőrzési díjakkal is számolni kell, ez pedig 0,8%-kal
meghaladja a korábban elfogadott összeget. Az eredeti önerő az 1 millió 80 ezer forint körüli összeg
volt, ehhez képest körülbelül 170 ezer forintnyi összeggel emelkedne, tehát 1.235.159,-Ft. Ennyi
módosításra van szükség, hogy megfeleljünk a pályázatnak.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Köszönjük szépen, van-e valakinek kiegészítése?
Az előterjesztéssel kapcsolatosan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
58/2015. (VI.25.) ÜPB határozata
Tárgy: Magyarcsanád Község Önkormányzata által az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat pénzügyi szerkezetének módosítása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága
Magyarcsanád Község Önkormányzata által az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat pénzügyi szerkezetének
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
2. Csontsűrűség és érszűkület mérésére alkalmas eszköz megvásárlásának támogatása
Kővári Róbert elnökhelyettes: A kettes számú szóbeli előterjesztésünk a csontsűrűség és
érszűkület mérésére alkalmas eszköz megvásárlásának támogatása. Ez az előterjesztés néhány
perccel ezelőtt érkezett, megkérem jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a bizottságot róla.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Köszönöm a szót. A Makói Kistérség Többcélú Társulásától
érkezett néhány perccel a bizottsági ülés előtt egy kérelem arra vonatkozóan, hogy a társulás tagjai
járuljanak hozzá egy csontsűrűség és érszűkület rizikószűrésre alkalmas készülék vásárlásához. Erre
azért van szükség, mert hetente két-három nap Hódmezővásárhelyről viszik át ezt a gépet Makóra,
éppen ezért a várakozási idő a vásárhelyi kórházban nagyon megnövekedett. Volt egy pályázat,
amit benyújtottak, ennek keretében történtek eddig a szűrővizsgálatok, azonban ez nem biztosított
fedezetet ezeknek a gépeknek a megvásárlására. Kérik, hogy lakosságszám arányosan járuljanak
hozzá a települések a készülékek megvásárlásához. Magyarcsanád vonatkozásában ez az összeg
110.772,-Ft-ot jelentene és a települések döntését követően a társulási tanács fog dönteni
véglegesen.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Köszönjük a tájékoztatót. Van-e valakinek kérdése, kiegészítése az
előterjesztéshez?
Az előterjesztéssel kapcsolatosan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
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Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
59/2015. (VI.25.) ÜPB határozata
Tárgy: Csontsűrűség és érszűkület mérésére alkalmas eszköz megvásárlásának támogatása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága
Csontsűrűség és érszűkület mérésére alkalmas eszköz megvásárlásának
támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
VI. napirendi pont
Egyebek
Kővári Róbert elnökhelyettes: Megkérdezem egyebek között kíván-e valaki szólni? Nem.
Megállapítom, hogy Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a mai napirendeket megtárgyalta. A
bizottság nyílt ülését bezárom, zárt ülésen folytatja tovább a bizottság a munkáját.

k.m.f.t.
Kővári Róbert
elnökhelyettes

Popa György
jegyzőkönyv hitelesítő
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