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JEGYZŐK ÖNYV
Készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2016. január
28-án 13:00 órakor megtartott soros nyílt üléséről.
Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme
Jelen vannak:
1.) Árgyelán Diána
2.) Kővári Róbert
3.) Popa György

elnök
Elnökhelyettes
bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelen vannak:
1.) Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző
2.) Popovics Krisztián
pénzügyi csoportvezető
3.) Farkas János
polgármester
4.) Tóth-Pál Lászlóné
alpolgármester
Kővári Róbert elnökhelyettes: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Árgyelán Diána elnök
késik, ezért, mint elnökhelyettes én fogom az ülést levezetni. Megállapítom, hogy az ülésen a három
bizottsági tag közül két fő jelen van, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitom. Ismertetem a
meghívóban szereplő napirendi pontokat.
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Magyarcsanád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése
Előadó: Kővári Róbert elnökhelyettes
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Előadó: Kővári Róbert elnökhelyettes
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Kővári Róbert elnökhelyettes
A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött Együttműködési Megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: Kővári Róbert elnökhelyettes
A Maros-völgyi Turisztikai Egyesülettel kapcsolatos pénzügyi döntések
meghozatala
Előadó: Kővári Róbert elnökhelyettes
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítása
Előadó: Kővári Róbert elnökhelyettes
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítása
Előadó: Kővári Róbert elnökhelyettes
Egyebek

Van-e az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, vélemény?
A javaslathoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Javaslom, hogy, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazzon.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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1/2016. (I. 28.) ÜPB határozata
Tárgy: Napirend elfogadása
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságaa 2016.
január 28. napján megtartott ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Magyarcsanád Község Önkormányzata 2016. évi
költségvetése
Előadó: Kővári Róbert elnökhelyettes
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetése
Előadó: Kővári Róbert elnökhelyettes
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet
módosítása
Előadó: Kővári Róbert elnökhelyettes
A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött
Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Kővári Róbert elnökhelyettes
A Maros-völgyi Turisztikai Egyesülettel kapcsolatos pénzügyi
döntések meghozatala
Előadó: Kővári Róbert elnökhelyettes
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Kővári Róbert elnökhelyettes
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Kővári Róbert elnökhelyettes
Egyebek

Kővári Róbert elnökhelyettes: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Popa György bizottsági tagot.
Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e?
Popa Györgybizottsági 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:
2/2016. (I. 28.) ÜPB határozata
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

HAT Á R O ZAT

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 2016.
január 28. napján tartandó soros nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjéülPopa György
bizottsági tagot megválasztotta.
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I./a napirendi pont
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása
Kővári Róbert elnökhelyettes: Első napirendi pontunk az önkormányzat 2016. évi költségvetése.
Ennek a) pontja az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapítása.
Mindenki megkapta az anyagot, áttanulmányozta. Valakinek van e hozzászólása?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető:Tisztelt Bizottság, az előterjesztéshez kapcsolódóan
szükséges, ami a testületi anyaggal kapcsolatban ki lett osztva , egy úgynevezett adóságot
keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapítása. Ez is egy bizottsági rész. Itt a
saját bevételeket kell betervezni. Nincs hiányunk, nincs hitelünk. Emiatt ez csupán formalitás, hogy
el kell fogadni. Erre a stabilitásról szóló törvény vonatkozó rendelkezései miatt van szükség. Ezt
még a költségvetés elfogadása előtt el kell fogadni.
Popa György bizottsági tag: Ez elég furcsa táblázat.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Igen van benne fura tartalom.
Popa György bizottsági tag: Ez ilyen csapatfogásnak néz ki, mert végülis nincs felsorolás, hogy
mit fizethetünk ki belőle és milyen adósságkezelést eszközölhetnek belőle.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Itt akkor lenne jelentősége, ha lenne például kötvény,
ami hitelt megtestesítő értékpapírnak számít, vagy működési hitel, vagy fejlesztési hitel. Akkor
lenne érdekes, hogy a saját bevételt mennyi százalékban haladja meg az. Vagy ha Európai Uniós
forrásból származó támogatásunk van, ha hitelt vennénk fel valamire, akkor csak annyit lehet
felvenni, ami a saját önerőnek a harminc százaléka. Vagy külön kormányzati engedéllyel még több.
Nekünk ilyen nincs ezért nagyon sok nullát látunk itt, ezért mondtam, hogy csak formalitás.
Nemzetiségi önkormányzatoknál meg abszolult nincsen bevétel, hitel, így mind az összes nulla.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Ez három évre előre kell meghatározni.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Így van, de mivel nincs hitelünk ez csak formalitás.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Ha valami oknál fogva hitelt szeretnénk felvenni?
Farkas János polgármester: Reméljük, erre nem kerül sor, egyébként is ehhez miniszteri engedély
szükséges.
Kővári Róbert elnökhelyettes:Ezt értem, de ha mégis úgy alakulna, akkor ez változna ugye?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ez mutatja meg azt, hogy ehhez képest mennyi hitelt
vehetünk föl százalékban.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Akkor először ezt fogadjuk el?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Igen, aztán jön a költségvetés.
Pópa György bizottsági tag: Én azt hittem, hogy ez a mulasztások vagy egyéb büntetések
törlesztésére való felhasználásra jogosít. Ezeket az eseteket miből fedezik?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az első dolog a régi szemétügy volt. Egy pályázat
keretében kaptunk rá pénzt és abból fedeztük. A költségvetésben van átadott átvett pénzeszköz. A
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jogszabály úgy szól, hogy minden évben a költségvetésben tartalékot kell képezni, nem várható
kiadásokra. Erre is meg van adva az előirányzat a költségvetésben. Ez kétmillió forint, nyilván lehet
változtatni, csökkenteni vagy növelni. De ez nem várt viaszmajor célra van.
Kővári Róbert elnökhelyettes:Kérem, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása tárgyában előterjesztett
rendelettervezetet elfogadjuk az, kézfeltartással szavazzon.
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:
3/2016. (I. 28.) ÜPB határozata
Tárgy: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása
HATÁROZAT
Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának tagjai az
önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása tárgyában bemutatott melléklet szerinti táblázatban megtárgyalta és a
képviselő testületnek elfogadásra javasolja.
Felelős képviselő-testület tájékoztatására: Kővári Róbert elnökhelyettes
Határidő: képviselő-testület soros ülésén
I. napirendi pont
Magyarcsanádi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Tisztelt Bizottság, elkészült a költségvetés tervezete.
A költségvetés jelenlegi állapota, az előterjesztésből is kiderül, a jelenlegi számadatokat tükrözi.Ez
azt jelenti az előző év még nincs lezárva, a közmunkaprogram 2016. évi üteme márciusban
kezdődik. Az egyházzal való tárgyalás sem zárult le. A végső bevételek mind a konyha tekintetében,
mind pedig a állami támogatások tekintetében még nem teljes. Ezért a jelenlegi számok a
mérvadók. Továbbá a fejlesztésre kapott ígérvényünk alapján még nem készült el a támogatási
szerződés az Egészségház és a Művelődési Ház támogatására. Az a pénz még nem érkezett meg.
Ezért ezeket nem tartalmazza a költségvetés. Ezek tisztán a tavalyi évi normatíva.. Az elmondható,
hogy a tavalyelőtti évhez képest a tavalyi év végén normatívát többlet kaptunk, mint a tavalyi
évben. Ez részint a pénzből a szociális ellátásokon látszik meg a legjobban, ugyanis három és
félmillióval többet kapunk, mint tavaly, Ez segélyre fordítható, bizottságot érintő. Települési
önkormányzati támogatást is többet kaptunk az idén. Új elemként kerül bevételi oldalon
finanszírozásra a szünidei gyerekétkeztetés. Ez korábban nem volt. A gyermekjóléti feladatoknál
három millió forint az, amit kapunk. Ez jóval magasabb, mint tavaly. Most Nagylak nem kap
finanszírozást, merta jogszabály erejénél fogva január 1-től mi vagyunk a feladat-ellátás
kötelezettjei. Ez is új elem. Közmunkaprogram az a márciustól induló új szerződések alapján derül
ki. Az adóbevételek mostani alakulása a november végi hónapokhoz képest magasabb. Nyilván
lekönyvelve még nincs, de minden adónemnél több a bevétel, mint amit előirányoztunk. Ezt is majd
az év végén látjuk meg. Egyenlőre a november végi, december közepi adatok szerint több folyt be
mint amit a tavalyi előirányzat tartalmazott. Ez résszint köszönhető annak, hogy a letiltások
kimentek. Ez mind bevételnövelő tényező.
A tavalyi évi maradványról dönteni kell, mert ha nincs kötelezettségvállalással terhelve, akkor

5

vissza kell fizetni. Pontosan emiatt még a közmunkaprogram mivel nem indult el és a pénzt nem
kaptuk meg a fejlesztésekhez, ezért úgy döntöttünk polgármester úrral, hogy olyan fejlesztést
tervezünk be a költségvetésbe, amelyik önkormányzati tulajdonok felújítására törekszik, ez sok
minden lehet. Gondolok a presszóra, bármilyen festésre, karbantartásra, felújításra. A másik rész
önkormányzati által vett föld vagy bökényi földterület vagy ingatlan vásárlás. A könyvtár pályázat
is benne van, ami tavalyi évben nyert, de ebben az évben fog realizálódni. Ez kötelezettséggel
terhelt. Ezek a bevételi oldalak. Kiadási oldalon a szokásos kiadások közé tartoznak a közmű
kiadások, személyi juttatások, a dologi kiadás. Ami látszik, hogy a jelenlegi felállás szerint védőnő,
családsegítés, gyermekjólét, hivatali feladatok, köztemető, településüzemeltetés is, abból a
normatívából, amit kap. A közvilágítás az többe kerül, mint amit kapunk. Ez több dologból fakad.
Egyrészt a falunak a lakott területi mérete nagy. Sok olyan utca van ahol kevesen laknak-mégis több
a lámpatest. A költségvetés mindig annyit ad, amennyihez hozzá kell tenni adóbevételekből. A
konyha vonatkozásában a képviselő-testület döntött arról, hogy nem emel térítési díjat. A konyha
árbevétele egy tavalyi összeggel került betervezésre. Ugyanakkor a konyha végső összege, ami a
könyvelés után kiderül, akkor látjuk meg, hogy a számok mit mutatnak. Az adagszám kevesebb,
mint tavaly előtt volt. Nincs óvoda, kevesebben veszik igénybe. Ezáltal biztosan kevesebb lesz a
bevétel, mint amennyibe kerül a konyha. Erre fog készülni egy előterjesztés, amikor látjuk a végső
számokat. És el lehet dönteni, hogy mi legyen ezzel a tevékenységgel. Hogyan lehetne realizálni. A
fejlesztésekről még annyit, hogy tavaly el lett készítve a Szántó Kovács János utca útalapja. Az még
idei számlát érint. Nyilván ahogy fog változni majd a fejlesztés része a közmunkával és a
beruházásokkal, úgy fog változni a költségvetés is. A képviselői tiszteletdíjak már az új összeggel
vannak számolva.
Pópa György bizottsági tag: Számomra a táblázatból nem derül ki, hogy ez az összeg bruttó vagy
nettó összeg.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető:Az bruttó összeg. A költségvetés rendeletbe a
személyi juttatás úgy van betervezve, hogy van egy személyi juttatás bruttó része és van a szociális
hozzájárulás és ott van betervezve az adó része.
Pópa György bizottsági tag: Én gondoltam, hogy nettó húszezer forint.
Nyergesné Kovács Erzsébet: Lehet róla szó, hiszen a testület dönti el.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Akkor viszont újra kell számolni, annyi összeggel
amennyit a képviselő-testület megszavaz. Azzal állítottuk be a költségvetésbe, ami a rendelettervezetben szerepelt, mivel ezeknek összhangban kell lenni.
Farkas János polgármester: Tegnap beszéltünk erről pont, a szociális bizottsági ülésen, hogy a
képviselők tiszteletdíja, mivel bizottságoknak is tagjai havi bruttó 30 ezer forint lesz. A szociális
bizottság munkája annyiban változik meg, hogy ez a bizottság is havonta csak egyszer ül össze és
ha a testület elfogadja a szociális rendelet és az SZMSZ módosítását, akkor segélyeket – kivéve a
tüzifát – nem is kell elbírálnia. A segélyezés átkerül polgármesteri hatáskörbe. Ennek indoka az
hogy január elsejétől érvényes Ket. módosítása, mely szerint kérelemre indult eljárásoknál, ha
minden rendben van az ügyirattal, akkor nyolc napon belül dönteni kell. A bizottság pedig nem fog
össze ülni nyolc naponta.
Pópa György bizottsági tag: Igen ezt olvastuk. Ez jó is meg rossz is.
Farkas János polgármester: Nekem egyáltalán nem előnyös.
Pópa György bizottsági tag: Ez nem vitás, de ugyanakkor nem biztos, hogy feltétlen jó, hogy
ekkora hatáskört egy emberre átruházunk.
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Farkas János polgármester: Alapvetően már az is probléma volt a szociális bizottságnál, hogy
havonta egyszer összeüljenek. Nem szívesen vállalom ezt a feladatot. Egyrészről meg igazuk van
abban, ha valaki rendkívül települési támogatást kér, az egy hónap múlva már mit kezd vele, hiszen
azért rendkívüli segély, mert akkor van rá szüksége.
Pópa György bizottsági tag: Egy személyre korlátozódik a döntés, és ez nem feltétlen jó.
Farkas János polgármester:Ha arra gondolunk, hogy ebből politikai tőkét lehet kovácsolni akkor
ez téves.
Pópa György bizottsági tag: Ebben a településen nem, de más településeken lehet politikai tőkét
kovácsolni ebből. Mert itt a fokozott hátrány miatt sokkal több a segélyezett mint más
településeken.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Legutóbb 77 segélykérelmet bíráltunk el.
Farkas János polgármester:Igen, és ebből 44 volt a rendkívül települési segély kérelem. Meg van
a szabályrendszer, hogy mi alapján kell bírálni. Nincs szubjektivitás. Azt beszéltük meg, hogy
minden héten csütörtökön délután ezzel fogok foglalkozni. Lesz feladat vele.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Ez új törvény?
Farkas János polgármester:Igen, ez most elsejétől hatályos.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető:Én még csak egy dolgot szeretnék mondani,éppen
beszéltük a polgármester úrral és a jegyzőasszonnyal, hogy attól, hogy három millió ötszázezerrel
majdnem többet kapunk szociális célra,attól csínján kell bánni vele, ha lazítunk a szabályokon
túlfuthatunk a kereten.
Farkas János polgármester: Én pont ezért kérnék egy olyan statisztikát, hogy havonta mennyi az
az összeg, amit erre lehet fordítani, hogy véletlenül se menjünk túl. A lakhatási természetesen fél
évre van. De egyik elmegy, a másik jön.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Tavaly is számolgattunk,hogy hol tartunk. Aztán kértünk egy
kimutatást, hogy mennyit lehet még adni.
Farkas János polgármester:Majd még kérnék olyan statisztikát, amit Kővári Róbert
elnökhelyettes készített arról, hogy egy-egy személy mikor és mire kérte a támogatást,mert ha már
kért tetőre egyszer és egy hónap múlva újra arra kéri, akkor az valószínűleg nem fedi a valóságot.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Nem mindig takarja a rendeletben meghatározottakat. Akarata
nélkül rendkívüli helyzetbe kerül.
Pópa György bizottsági tag: Én még az egyháznak nyújtott támogatásokkal kapcsolatban
érdeklődnék.
Farkas János polgármester:A Klebelsberg intézmény válaszára várunk, tegnap érintettük ezt a
témát az ügyvéd úrral.
Pópa György bizottsági tag: A művelődési ház és az egészségház projekt csúszásának mi volt az
oka?
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Farkas János polgármester:Az az összeg amit kaptunk, nem elég a két beruházásra. Ehhez
kapunk még kiegészítést aA TOP forrásból. Ezzel az összeggel kiegészítve meg tudjuk valósítani
ezt a projektet.
Pópa György bizottsági tag: Ezzel a száztíz millióval el tudtunk számolni december 31-ig?
Farkas János polgármester:Olyannyira, hogy vissza is küldtünk kilencven egy millió forintot Az
Államkincstár részére. Egyeztetések útján ez az összeg kimutatásra került, az elszámolás el lett
küldve.
Pópa György bizottsági tag: Földbérleti díjak és egyéb bérleti díjak nincsenek helyretéve, arról
volt szó, hogy egyszer megnézzük az összes létező dolgot ezzel kapcsolatban.
Farkas János polgármester:Ügyvédnél van az összes. Nagyon sok olyan földhasználó van, akinek
nincs földhasználói jogosultsága, nemhogy őstermelőije. Azért adtuk oda az ügyvédnek, hogy
bogarássza ki , hogy melyek azok a szerződések, amelyeket meg kell szüntetni.
Kővári Róbert elnökhelyettes:Akkor kérem,szavazzunkhogy az önkormányzat2016. évi költségvetése tárgyában előterjesztett rendelettervezetet javasoljuk a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Aki egyet ért kérem emelje fel a kezét.
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:
4/2016. (I. 28.) ÜPB határozata
Tárgy: Magyarcsanád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése
H AT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a Képviselő-testületnek a 2016. évi költségvetése tárgyában előterjesztett rendelettervezetet
megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Felelős képviselő-testület tájékoztatására: Kővári Róbert elnökhelyettes
Határidő: képviselő-testület soros ülésén

II. napirendi pont
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Kővári Róbert elnökhelyettes:Második napirendi pontunk Magyarcsanádi Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadása. Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető urat
kérem, pár percben vázolja a lényegét a táblázatoknak.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ugyanannyit kapunk finanszírozásként, mint a
tavalyi évben, ez hét egész harminchat főre van. A hivatal létszáma tizenegy lesz, ha a testület
elfogadja, ami bérköltségbe itt mutatkozik, az a bérünk és az összes többi az dologi kiadás. Ez tiszta
állami forrás.
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Pópa György bizottsági tag: Mennyire indokoltak ezek a tranzakciók, gondolok itt például az
ügyvéd úr megbízására részünkről.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Egy emberre egy évre 4.580.000 forint jut. A
minimálbérre kell kiegészíteni a bérüket, ez azt jelenti, hogy aki a legtöbbet keresi annál is
megtakarítás jelentkezik, ha nem költjük el, akkor vissza kell fizetni. Vagy az a lehetőség van, hogy
akikre kapjuk 7,5 fő, arra szétosztjuk a bért, magyarul eltérítjük.
Pópa György bizottsági tag: Közmunkásokkal meg nem jó pótolni a hiányzó munkaerőt, mert ők
felelőséget nem tudnak vállalni a munkáért érdemben. Nem beszélve arról, hogy az irodák nem
zárhatóak. Igazából egy átjáróház az egész hivatal. Amikor elmennek az irodából, az iroda üresen
marad és bárki be tud menni.
Nyergesné Kovács Erzsébet: Ez igaz, de a munkaköri leírásokba bele van foglalva, hogy mindenki
az általa használt eszközökért felelős.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető:Mindenkinek van riasztókódja, és aki belép tudjuk
követni. Az ajtó bezárás még nem működik addig, amíg a festők itt vannak, de utána ezt nyugodtan
ki lehet alakítani. A másik, amit szeretnék még mondani, hogy a 7.5 főt Magyarcsanádra és
Nagylakra kaptuk. Az év végi leltárnál ennyi fővel nehéz lesz dolgozni.
Kővári Róbert elnökhelyettes:Van-e még kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérem, aki a javaslattal egyetért, szavazzon kézfelemeléssel.
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:
5/2016. (I. 28.) ÜPB határozata
Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságaa
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2016. évi költségvetéséről szóló
előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasoljaa Képviselő-testületnek
Felelős képviselő-testület tájékoztatására: Kővári Róbert elnökhelyettes
Határidő: képviselő-testület soros ülésén
III. napirendi pont
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása
Kővári Róbert elnökhelyettes:Harmadik napirendi pontunk az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása. Itt már beszéltünk róla, hogy 20.000 forint bruttót kapunk,
de 30.000 forintot javasolnánk. Majd a képviselőtestületnek ezt előadjuk.
Nyergesné Kovács Erzsébet:Először javaslatot kellene tenni a bizottságnak és úgy kerüljön a
testület elé.
Pópa György bizottsági tag: Akkor lesz 25.000 forint bruttó és amennyi kijön nettóba.
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Nyergesné Kovács Erzsébet:És akkor még van egy nyitott kérdés, a 3.§-nál.Amennyiben a
bizottság tagja az éves munkatervben meghatározott bizottsági ülésről távol marad, akkor 25% -kal
vagy hány százalékkal kerüljön csökkentésre a tiszteletdíja?
Pópa György bizottsági tag: Igen.
Nyergesné Kovács Erzsébet:Csak akkor a bizottsági elnököknek jegyzőkönyvbe kell mondani,
hogy az aki távol van, az igazoltan, vagy igazolatlanul van távol.
Farkas János polgármester: Miért nem 100 %-ban marad? Mert ha utazol, vagy beteg vagy akkor
megkapod, ha nem is szól semmit és nem lesz határozatképes a bizottság miatta akkor ne kapjon.
Én javasolom, hogy 100%-át ne fizessük ki, ha igazolatlanul hiányzik valaki.
Nyergesné Kovács Erzsébet: De akkor kell csökkenteni, pontosabban akkor nem illeti meg
tiszteletdíj, ha hitelt érdemlően nem menti ki távolmaradását.
Farkas János polgármester: Arról van szó, hogy aki hanyag módon még oda sem szól az elnöknek
vagy az ülés vezetőjének és miatta mindenkinek vissza kell jönni, akkor ne kapjon tiszteletdíjat.
Kővári Róbert elnökhelyettes:Van-e más észrevétel?
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:
6/2016.(I.28.) ÜPB határozata
Tárgy: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása
H AT Á R O ZAT
Magyarcsanád Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosításáról szóló
előterjesztést megtárgyalta, és azt azzal a módosítással javasolja
elfogadni a képviselő-testületnek, hogy a tiszteletdíj havi bruttó
összege25.000,- Ft legyen és a bizottsági tiszteletdíj ne illesse
meg a tagot, amennyiben az ülésen igazolatlanul távol van.
Felelős képviselő-testület tájékoztatására:
elnökhelyettes
Határidő: képviselő-testület soros ülésén

Kővári

Róbert

IV. napirendi pont
A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Kővári Róbert elnökhelyettes: Negyedik napirendi pontunk a nemzetiségi önkormányzatokkal
megkötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető:Tisztelt Bizottság, január 31-ig felül kell vizsgálni a
nemzetiségiekkel való megállapodást, igazándiból nem változott a jogszabály, hogy mit
tartalmazzon, így ami tavaly be lett nyújtva, azt változatlan formában javasoljuk fenntartani.
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Pópa György bizottsági tag: Én megemlítettem a Román Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy
ezen az ülésen megemlítem, hogy az önkormányzat esetleg tudná e támogatni őket, a céljaik
elérésében, ami azt jelenti, hogy a tánccsoportot kéne támogatni, hogy méltón tudjanak fellépni a
felkéréseken.
Nyergesné Kovács Erzsébet:Azt akkor az önkormányzat költségvetésében kell szerepeltetni
nemzetiségi önkormányzatok támogatása címén.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető:Vagy úgy, mint tavaly, kérelmet nyújtanak be
céljelleggel, hogy hova szeretnének menni és akkor esetleg a nagy önkormányzattól közvetlenül. Ha
így visszük be, akkor a másik két önkormányzat is ugyanúgy kérhet pénzt bármire.
Nyergesné Kovács Erzsébet:De most a költségvetés tervezése kapcsán a képviselőtestület majd
dönt arról , hogy akarja-e a nemzetiségi önkormányzatokat támogatni vagy sem. Ha igen, akkor
mindegyiket egyformán vagy eltérő mértékben. Ha eleve az önkormányzat költségvetésébe be van
tervezve a nemzetiségi önkormányzatok támogatása, akkorha elfogadta a képviselő-testület a
költségvetést, akkor erről értesíti a nemzetiségi önkormányzatokat is és eleve tudnak azzal a pénzel
tervezni.
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:
7/2016. (I. 28.) ÜPB határozata
Tárgy: A Cigány nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött Együttműködési Megállapodás
felülvizsgálata
H AT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságaa
Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési
Megállapodását felülvizsgálta és a Megállapodást a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
Felelős képviselő-testület tájékoztatására: Kővári Róbert elnökhelyettes
Határidő: képviselő-testület soros ülésén
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
8/2016. (I. 28.) ÜPB határozata
Tárgy: A Román nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött Együttműködési Megállapodás
felülvizsgálata
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságaa
Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési
Megállapodását felülvizsgálta és a Megállapodást a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
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Felelős képviselő-testület tájékoztatására: Kővári Róbert elnökhelyettes
Határidő: képviselő-testület soros ülésén
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
9/2016. (I. 28.) ÜPB határozata
Tárgy: A Szerbnemzetiségi önkormányzatokkal megkötött Együttműködési Megállapodás
felülvizsgálata
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságaa
Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési
Megállapodását felülvizsgálta és a Megállapodást a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
Felelős képviselő-testület tájékoztatására: Kővári Róbert elnökhelyettes
Határidő: képviselő-testület soros ülésén
V. napirendi pont
A Maros-völgyi Turisztikai Egyesülettel kapcsolatos pénzügyi döntések meghozatala
Kővári Róbert elnökhelyettes:Következő napirendi pontunk a Maros-völgyi Turisztikai
Egyesülettel kapcsolatos pénzügyi döntések meghozatala.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Tavalyi előterjesztés a LEADER programjával
kapcsolatos, a Turisztikai Egyesület kérelme, jegyzett tőkéről. Lényegében azért hoztuk be, mert
tavaly nem született érdemi döntés.
Farkas János polgármester: Alapvetően arról van szó, hogy a céget beolvasztják, illetve
megszüntetik, és ez az összeg ahhoz kell, hogy fél év alatt a felszámoló biztos költségeit illetve a
cég Székkutasi székhelyű másik hasonló turisztikai egyesületbe való beolvadására biztosítsa. Ha azt
mondjuk, hogy visszakérjük, ki fogják számlázni nekünk ez a pénz 2000 évben bekerült 55.000
forintként az egyesület számlájára, mint alapító tőke és ez szükséges ahhoz.
Pópa György bizottsági tag: A mi bőrünkre számtalan éven keresztül vették fel a pénzt. Én azt
javaslom, ami nekünk jár, azt adják ide. Aztán indokoltan vagy éppen indokolatlanul, fél évig
fogják felszámoltatni magukat. Számolják fel a saját pénzükön.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Most kettő határozatot kell hozni?
Nyergesné Kovács Erzsébet:Az egyik az 55.000 forintról szól, a másik meg arról szól, hogy nem
mond le és kéri ezt az összeget. Vagy az egyikre vagy a másikra kell határozatot hozni.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Kérem, szavazzunk az első határozatjavaslatról
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, 1 ellenszavazattal és egy tartózkodással nem hozott döntést.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Kérem, szavazzunk a második határozatjavaslatról.
A második határozati javaslatnál Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 1 igen szavazattal és egy
tartózkodással nem hozott döntést.
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VI.napirendi pont
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítása
Kővári Róbert elnökhelyettes:A hatodik napirendre térnénk rá, amely a Magyarcsanád Községi
Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása módosításáról
szól.
Nyergesné Kovács Erzsébet:Ebben van egy módosítás, kiosztottuk egy újat, ez a szociális rendelet
módosítás nyomán a hatáskörök átvezetése az egyes számú mellékleten, illetve a kettes számú
mellékleten a kormányzati funkciók kerültek feltüntetésre.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A szervezeti működési szabályzat, egyrészt módosul
a gyermekjólét miatt, ugyanis családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások lesz az új neve. És
ennek egy telephelyet kell létesíteni, ami már megvolt ugyan, de egy új szakmai működési engedély
benyújtásához kell az SZMSZ-ben feltüntetni. A fő utca 49. szám alatt létrejött egy ilyen hely, mert
intézményünk nincs. Nagylakon viszont nem lesz telephely, csak egy egyéb nyitva álló helység.
Lesz viszont egy további módosítás a mellékletekre vonatkozóan.
Pópa György bizottsági tag: Ami az átfutási idő rövidítését illeti egyet értek vele, de viszont amit a
hatáskör ilyen értelmű megnövekedése jelent, nem biztos, hogy pozitív hatással van.
Kővári Róbert elnökhelyettes:Aki egyet ért azzal, hogy a rendelet tervezetet elfogadjuk az kérem
emelje fel a kezét.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
10/2016. (I. 28.) ÜPB határozata
Tárgy: Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítása
H AT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságaa
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzat módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Felelős képviselő-testület tájékoztatására: Kővári Róbert elnökhelyettes
Határidő: képviselő-testület soros ülésén
VII. napirendi pont
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
15 óra 15 perckor megérkezett az ülésre Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester és Árgyelán Diána
elnök.Jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő, 100%.
Kővári Róbert elnökhelyettes: Köszöntöm a most érkezetteket. Következő napirendi pontunk a
Magyarcsanádi KözösÖnkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
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Nyergesné Kovács Erzsébet: Itt igazából a szervezeti ábra módosításáról van szó amiatt, hogy egy
új ügykezelői munkakört szeretnénk a székhely településen létrehozni és ezt meg kell jeleníteni a
szervezeti ábrában.
Az előterjesztéshez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
11/2016. (I. 28.) ÜPB határozata
Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításának határozati javaslatát megtárgyalta és az a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Felelős képviselő-testület tájékoztatására: Kővári Róbert elnökhelyettes
Határidő: képviselő-testület soros ülésén
VIII. napirendi pont
Egyebek
Pópa György bizottsági tag: A Fő utcai házbontással kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy az
hogy alakult. Felvetődött ötlet az óvoda emésztőgödrének a feltöltése, nem tudom, hogy mi
indokolja , azonkívül, hogy eltüntetjük a földet, mint azt , hogy legyen egy ivókút.
Farkas János polgármester:Az Ifjúság utcán van, az nem hálózati vizes.
Pópa György bizottsági tag: Ha a csatorna bedugul, mivel közintézményről van szó, nem biztos,
hogy elég lesz egy csap elfordítás a megjavításához.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester:Az nem az óvoda, hanem az iskola, és olyan helyen van, hogy
a pályát nem lehet megépíteni ha azt az aknát nem szüntetjük meg. Benne van a fejlesztési tervbe,
hogy azt a focipályát oda építjük. Ezért kell betemetni a régi aknát.
Farkas János polgármester:Áprilisban írtuk alá a Fő utcai ingatlan bontásáról a szerződést. A
vállalkozásuk alkalmas volt arra, hogy elinduljanak. Kétszer hosszabbítottam vele szerződést.
Augusztus 31-el lejárt a bontási szerződése és nem kívántuk vele meghosszabbítani, hiszen
történtek olyan esetek, melyek számunkra nem voltak kedvezőek. Maga a szerződés tárgya a
könyvtár épületének bontása volt. A lebontott építőanyag fele-fele arányban illeti meg a kivitelezőt
illetve az önkormányzatot is. Ami Magyarcsanádnak pénzben realizálódott az 700 ezer forint, közel
hatezer tégla van felraklapozva a régi ÖNO területén, illetve a juhhodály építéséhez használtunk fel
jelentős faanyagot. Amint lehet látni a bontási folyamat utolsó simító munkálatai még mindig
tartanak, amit már az önkormányzat maga végez el. Nagyon rossz tapasztalatunk volt, nem
véletlenül nem hosszabbítottuk a szerződést.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető:Azt elfelejtettem mondani Tisztelt Bizottság, hogy
februárban fognak jönni az útépítők, a bontási törmelékekre kapunk ajánlatot, útalapra. A
költségvetéshez nem írtam oda, de ugyanúgy ingatlan felújítás, és akkor oda lehetne még esetleg az
ilyen bontásból származó hulladékot csoportosítani.
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Pópa György bizottsági tag:Folytak e vizsgálatok az Államkincstár részéről az Önkormányzat
működésével kapcsolatosan? Milyen tapasztalatokat szereztek vagy vettek észre?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Tavalyi év folyamán egy új hivatalaként alakultunk,
vagyis nem volt könyvünk. Ez a hivatali beszámolóban le is lett írva, hogy bírságokat kaptunk.
Levonták az összeget a támogatásból, amit kaptunk. Mikor jött a könyvelőnk akkor is kaptunk egy
nagy bírságot, ami egy millió forint volt, ezt sem kaptuk meg, így lett levonva. Aztán ezt az
adatszolgáltatást pótoltuk és a bírságot visszavonták. Az Államkincstár jelenleg folyatat egy
vizsgálatot, 2014-es normatíva felhasználásáról, amit küszködve csinálunk, ugyanis nem olyan
helyekre könyvelték korábban az akkori könyvelők, ahova kellett volna. Aztán majd kérdés, hogy a
kincstár részéről ezt hogy fogják tolerálni. Azok a vizsgálatok, amelyek a kincstárt illetik meg,
tavalyi évtől kezdve, azokat a vizsgálatokat folyamatosan, havi adatszolgáltatással nézi, de kaptak
olyan jogosítványokat, amiket régen az állami számvevőszék kapott, és a főkönyvi könyvelést nézi
az adatszolgáltatáson keresztül. Olyan vizsgálatot még nem kaptunk, ami helyszíni vizsgálat. Még
nem indultak el, várhatóan ebben az évben indulnak el. Ami lényeg, hogy a könyvelői állás
betöltése útán egészen más a helyzet, mert míg környező települések novemberi adatszolgáltatással
még januárban is küszködtek, mi decemberben leadtuk hibátlanul. Az előre lépés látható. Azóta én a
katasztert meg a leltárt csinálom, mert ott is olyan adatok voltak, hogy azokat sem lehetett feladni
márciusig.
Pópa György bizottsági tag:Ezeket megbízásos szerződéssel csinálod?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Nem. Úgy is mondhatnám, hogy én indultam a
közbeszerzési eljáráson és én adtam a legolcsóbb ajánlatot, nulla forintot és nyertem. Ezt azért jó,
hogy megkérdezte, mert az ingatlan vagyon kataszterben voltak olyan például olyan tételek, mint a
tíz éve eladott föld, vagy négy éve eladott föld, és még mindig tartalmazta. A leltárban több évre
visszamenőleg olyan hiteles leltár nincs, ami a könyveléssel összhangban lenne. Ha ezek nincsenek
meg akkor nem tudunk adatot szolgáltatni. A kincstárral egyeztetve egyébként teljesen pozitívan
állnak hozzánk. Nem lehet találni a közszférába könyvelőt, ennyi pénzért. A másik baj, 2013-tól
bevezettek egy olyan könyvelési rendszert, amit még nem is gondoltak komolyan, mert egy káoszos
rendszer volt. Aki akkor nem állt át jól, az most sem tud adatot szolgáltatni, csak ha újra
felleltározza az összes vagyonát. Ez a kincstárral történt egyeztetések után, elmondták, hogy
többször felkérték a főiskolákat, hogy tanítsák ezt a rendszert a tanulóknak. Én örülök, hogy ilyen
könyvelőt kaptunk.
Kővári Róbert elnökhelyettes:Megkérdezem kíván-e valaki szólni még egyebek között?
Nem.Megállapítom, hogy Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága mai napirendeket megtárgyalta. A
bizottságnyílt ülését bezárom.
k.m.f.
Kővári Róbert
elnökhelyettes

Popa György
jegyzőkönyv hitelesítő
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