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Készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Település fejlesztési és Üzemeltetési
Bizottságának és az Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának 2016. május 24-én 15:00 órakor
megtartott együttes soros nyílt üléséről.
Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme
Jelen vannak:
Magyarcsanád Község Önkormányzat Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság
részéről:
Kővári Róbert
elnök
Árgyelán Diána
elnökhelyettes
Farkas Krisztián
bizottsági tag
Magyarcsanád Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottság részéről:
Árgyelán Diána
elnök
Kővári Róbert
elnökhelyettes
Igazolatlanul távol:
Popa György

Ügyrendi Pénzügyi Bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:
Nyergesné Kovács Erzsébet
Farkas János
Popovics Krisztián

jegyző
polgármester
pénzügyi csoportvezető

Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:Tisztelettel köszöntöm a
megjelenteket. A Településfejlesztési és Üzemeletetési Bizottság elnökével történt egyeztetés
alapján a mai együttes bizottsági ülést én vezetem. Megállapítom, hogy az ülésen a
Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 3 fővel, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 2
fővel megjelent, a bizottságok határozatképesek, azt megnyitom. Popa György képviselőtársunk a bizottsági ülésről igazoltan hiányzik. Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
1.)

2.)

3.)

4.)

A 2015. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés
elfogadása [2. Előterjesztés]
Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság
Előadó: Árgyelán Diána elnök
Az állati hulladéklerakóval kapcsolatos megállapodás [3.1. Előterjesztés]
Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottság
Előadó: bizottsági elnök
A közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló Magyarcsanád Község Önkormányzata KépviselőTestületének 24/2015. (X. 29.) önkormányzati rendeletének a módosítása [3.2.
Előterjesztés]
Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottság
Előadó: bizottsági elnök
Új közforgalmú gyógyszertár létesítése [3.3. Előterjesztés]
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5.)
6.)

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottság
Előadó: bizottsági elnök
2015. évi zárszámadás beszámoló [3.4. Előterjesztés]
Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság
Előadó: Árgyelán Diána elnök
Egyebek

Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Megkérdezem, hogy van-e más
napi rendi pont javaslat. Nincs. Kérem, hogy elsőként a Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottság szavazzon a napirendről. Aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen - egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
29/2016. (V. 24.) TÜB. határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
HA T Á R O Z A T
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottsága a 2016. május 24. napján megtartott soros, nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.
1.
)
2.
)

3.
)

4.
)
5.
)
6.
)

A 2015. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési
Jelentés elfogadása [2. Előterjesztés]
Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság
Előadó: Árgyelán Diána elnök
Az állati hulladéklerakóval kapcsolatos megállapodás [3.1.
Előterjesztés]
Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és
Üzemeltetési Bizottság
Előadó: bizottsági elnök
A közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló Magyarcsanád Község Önkormányzata
Képviselő- Testületének 24/2015. (X. 29.) önkormányzati
rendeletének a módosítása [3.2. Előterjesztés]
Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és
Üzemeltetési Bizottság
Előadó: bizottsági elnök
Új közforgalmú gyógyszertár létesítése [3.3. Előterjesztés]
Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és
Üzemeltetési Bizottság
Előadó: bizottsági elnök
2015. évi zárszámadás beszámoló [3.4. Előterjesztés]
Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság
Előadó: Árgyelán Diána elnök
Egyebek
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Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Kérem, hogy az Ügyrendi és
Pénzügyi Bizottság is szavazzon a napirendről. Aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
33/2016. (V. 24.) ÜPB. határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi Pénzügyi Bizottsága a
2016. május 24. napján megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak
szerint fogadta el.
1.
)
2.
)

3.
)

4.
)
5.
)
6.
)

A 2015. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési
Jelentés elfogadása [2. Előterjesztés]
Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság
Előadó: Árgyelán Diána elnök
Az álltai hulladéklerakóval kapcsolatos megállapodás [3.1.
Előterjesztés]
Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és
Üzemeltetési Bizottság
Előadó: bizottsági elnök
A közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló Magyarcsanád Község Önkormányzata
Képviselő- Testületének 24/2015. (X. 29.) önkormányzati
rendeletének a módosítása [3.2. Előterjesztés]
Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és
Üzemeltetési Bizottság
Előadó: bizottsági elnök
Új közforgalmú gyógyszertár létesítése [3.3. Előterjesztés]
Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és
Üzemeltetési Bizottság
Előadó: bizottsági elnök
2015. évi zárszámadás beszámoló [3.4. Előterjesztés]
Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság
Előadó: Árgyelán Diána elnök
Egyebek

Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Jegyzőkönyv hitelesítőnek a
Településfejlesztési Bizottság részéről javaslom Farkas Krisztiánt.Megkérdezem a jelöltet,
hogy elfogadja –e?
Farkas Krisztián Településfejlesztési és Üzemeltetési bizottsági tag:Igen, elfogadom.
Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: ATelepülésfejlesztési és
Üzemeltetési Bizottság részéről jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Farkas Krisztián
bizottsági tagot. Kérem, hogy aki ezzel egyetértkézfeltartással jelezze.
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A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen - egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
30/2016.(V. 24.) TÜB. határozata
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottsága a 2016. május 24. napján megtartott soros, nyílt ülése jegyzőkönyv
hitelesítőjéül Farkas Krisztián bizottsági tagot megválasztotta.
Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Pénzügyi Bizottság
részéről jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Kővári Róbertetmegválasztani. Megkérdezem a
jelöltet, hogy elfogadja –e?
Kővári Róbert Ügyrendi Pénzügyi bizottsági tag: Igen, elfogadom.
Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Kérem, hogy az Ügyrendi és
Pénzügyi Bizottság is szavazzon a jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről. Aki egyetért a
javaslattal, kézfeltartással jelezze.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
34/2016. (V. 24.) ÜPB határozata
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a
2016. május 24. napján tartandó együttes, nyílt ülésének jegyzőkönyv
hitelesítőjéül Kővári Róbert bizottsági tagot megválasztotta.
I. Napirendi pont
Az állati hulladéklerakóval kapcsolatos megállapodás
Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Javaslom, hogy a 2015. évi Éves
Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés megtárgyalását függesszük fel,
amíg a pénzügyi csoport vezetője visszaérkezik és bővebb tájékoztatást tud adni az ügyben.
Javaslom, hogy az állati hulladéklerakóval kapcsolatos megállapodás előterjesztését vegyük
előre. Megkérem Polgármester Urat, hogy az ügyben bővebb tájékoztatást adjon nekünk.
Farkas János polgármester:Ma voltunk Apátfalván és abban állapodtunk meg, hogy még
lesz egy hónapos átmeneti időszak. Azt ígérték, hogy a jövő héten keddig az apátfalvi jegyző
a megállapodás pontjait lepontosítja. Valószínűleg kedden lesz egy rendkívüli testületi ülés
ezzel kapcsolatban. Most jelenleg ott tartunk, hogy van egy 1994. évben kötött
megállapodásunk az 1993. évre vonatkozóan. De ebben nincs jogszabályilag tisztázva az,
hogy kinek milyen alapon kell fizetnie. Többek között ezt rész kell pontosítani, illetve azt,
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hogy milyen módon lehet nyomon követni az állati hulladéklerakónál történő mozgást és
beazonosítást. Magyarcsanádon nincs olyan jelentős mértékű állatállomány, ezért inkább egy
alap ellátáson gondolkodunk. Ami azt jelenti, hogy a közterületen elhullott állatokat a
gyepmester gyűjti össze és szállítja el a lerakóhoz.
Kővári Róbert Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagja: Azt szeretném kérdezni,
hogy akinek elhullott valamilyen állata és szeretné elvinni a lerakóhoz. Annak mit kell tennie?
Farkas János polgármester:Ugyan úgy a lerakóhoz kell vinni, nyitvatartási időben, illetve
lakcímkártyával kell igazolni magát, hogy helyi lakos. Kamera rendszert is szeretnénk
kiépíteni, hogy nyitvatartási időn túl is nyomon lehessen követni a mozgást és az illegálisan
elhelyezett állati tetemek lerakását.
Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Köszönjük a tájékoztatást.
Mindannyian olvastuk az előterjesztést és a megállapodás javaslatot. Kérem, hogy az
Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságot szavazzon. Aki egyetért a javaslattal,az
kézfeltartással jelezze.
A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen - egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
31/2016.(V. 24.) TÜB. határozat
Tárgy: Az állati hulladéklerakóval kapcsolatos megállapodás
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottsága az álltai hulladéklerakóval kapcsolatos megállapodást megtárgyalta,
és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Kérem, hogy most az Ügyrendi
Pénzügyi Bizottságot is szavazzon. Aki az egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.
Az Ügyrendi Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen - egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
35/2016.(V. 24.) ÜPB. határozata
Tárgy: Az állati hulladéklerakóval kapcsolatos megállapodás
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az
állati hulladéklerakóval kapcsolatos megállapodást megtárgyalta, és azt
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
II. Napirendi pont
A 2015. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés elfogadása
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Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: A II. napirendi pontunk a 2015.
évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés megtárgyalása,
szeretném felkérni Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt, aki idő közben visszaérkezett
a bizottsági ülésre, hogy tájékoztasson minket az előterjesztéssel kapcsolatban.
Popovics Krisztinán pénzügyi csoportvezető: Tavaly nem volt ellenőrzés Magyarcsanádon,
de attól függetlenül a teljes anyagot meg kell tárgyalnia bizottságnak és elfogadnia.
Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Kérem, a Településfejlesztési
Bizottságot, hogy szavazzon. Aki az egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.
A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve 3 igen – egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
32/2016. (V. 24.) TÜB. határozat
Tárgy: A 2015. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés
elfogadása
Határozat
Magyarcsanád
Község
Önkormányzatának
Településfejlesztési
és
Üzemeletetési Bizottsága a 2015. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves
Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés elfogadása tárgyában készült előterjesztést
megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Kérem az Ügyrendi Pénzügyi
Bizottságot is, hogy szavazzon. Aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
36/2016.(V. 24.) ÜPB. határozat
Tárgy: A 2015. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés
elfogadása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi Pénzügyi Bizottsága a
2015. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés
elfogadása tárgyában készült előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
III. Napirendi pont
Tárgy:
A
közösségi
együttélés
szabályairól
és
azok
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló Magyarcsanád Községi Önkormányzata KépviselőTestületének 24/2015. ( X.29.) önkormányzati rendeletének a módosítása
Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Szeretném megkérdezni, hogy a
rendelet végén a 2. § (1) pontja és a (2) pontja, miért így szerepel?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető:
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Szeretném módosítani, jelen rendelet kiegészült pontját:
„l) a közterületnek minősülő zöldfelületet vegyszerezi - a zöldfelület védelme érdekében
történt vegyszeres kezelés kivételével.”
Tiltani, nem lehet csak a közösségi együttélés szabályit sértő magatartás tényállását lehet
megfogalmazni. A rendelet 2.§ (1) pontja mely szerint „Ez a rendelet 2016. június 1. napján
lép hatályba” azt jelenti, hogy ezzel a kiegészítéssel beleépül az egységes szerkezetbe a
közösségi együttélés szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
Magyarcsanád Községi Önkormányzata Képviselő- Testületének 24/2015. (X.29.)
önkormányzati rendeletének a módosításba. Illetve a 2. § (2) pontjában szereplő dátumkor
ezen rendelet kiegészítés 2 lapjára veszti hatályát.
Kővári Róbert Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagja: Ennek a rendelet
kiegészítésnek én nagyon örülök és szeretném kérni, hogy az újságban is jelenjen meg.
Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Köszönjük a kiegészítést. Kérem,
a Településfejlesztési Bizottságot, hogy szavazzon. Aki az egyetért a javaslattal,
kézfeltartással jelezze.
A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve 3 igen – egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
33/2016. (V. 24.) TÜB. határozat
Tárgy:
A
közösségi
együttélés
szabályairól
és
azok
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló Magyarcsanád Községi Önkormányzata KépviselőTestületének 24/2015. ( X.29.) önkormányzati rendeletének a módosítása
Határozat
Magyarcsanád
Község
Önkormányzatának
Településfejlesztési
és
Üzemeletetési Bizottsága a közösségi együttélés szabályairól és azok
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló Magyarcsanád Községi
Önkormányzata Képviselő- Testületének 24/2015. ( X.29.) önkormányzati
rendeletének a módosítása tárgyában készült előterjesztést megtárgyalta, és azt
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Kérem az Ügyrendi Pénzügyi
Bizottságot is, hogy szavazzon. Aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
37/2016.(V. 24.) ÜPB. határozat
Tárgy:
A
közösségi
együttélés
szabályairól
és
azok
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló Magyarcsanád Községi Önkormányzata KépviselőTestületének 24/2015. ( X.29.) önkormányzati rendeletének a módosítása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi Pénzügyi Bizottsága a
Magyarcsanád Községi Önkormányzata Képviselő- Testület közösségi
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együttélés szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
24/2015. (X.29.) önkormányzati rendeletének módosítása tárgyában készült
előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
IV. Napirendi pont
Tárgy: Új közforgalmú gyógyszertár létesítése
Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Ez inkább egy kezdeményezésről
szól arról, hogy gyógyszertár létesüljön a faluban.
Farkas János polgármester: Mivel Magyarcsanádon a lakosság száma nem indokolja, hogy
gyógyszertár minősüljön ezért a Képviselő- testületnek kell határoznia erről. Azért mert
közforgalmú gyógyszertárról van szó ezért az Országos Tiszti főorvosnak kell felküldeni az
engedélyes terveket véleményezésre és ő fogja kiírni a pályázatott, melynek keretén belül
fogja eldönteni, hogy ki legyen Magyarcsanádon a gyógyszerész.
Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke:Van-e kérdés, észrevétel a
napirendhez? Nincs. Akkor kérem, a Településfejlesztési Bizottságot, hogy szavazzon. Aki az
egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.
A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve 3 igen – egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
34/2016. (V. 24.) TÜB. határozat
Tárgy: Új közforgalmú gyógyszertár létesítése
Határozat
Magyarcsanád
Község
Önkormányzatának
Településfejlesztési
és
Üzemeletetési Bizottsága az új közforgalmú gyógyszertár létesítése tárgyában
készült előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Kérem az Ügyrendi Pénzügyi
Bizottságot is, hogy szavazzon. Aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
38/2016.(V. 24.) ÜPB. határozat
Tárgy: Új közforgalmú gyógyszertár létesítése
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi Pénzügyi Bizottsága z új
közforgalmú gyógyszertár létesítése tárgyában készült előterjesztést
megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
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V. Napirendi pont
Tárgy: 2015. évi zárszámadás beszámoló
Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Felkérem Popovics Krisztiánt,
hogy a beszámolóról tájékoztassa a bizottságot.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A zárszámadást minden évről következő év
májusáig el kell készíteni és el kell fogadni. A Magyar Államkincstár az összes
beszámolónkat elfogadta. Ez jó hír, mert a tavalyi év egy elég nehéz év volt. A pénzügyi
csoportnál több személyi változás is volt. 2014. évben azt a pénzt, amit az Önkormányzat
fejlesztésre kapott, lekötött betétként kezeltük, mivel részben került felhasználásra. A 2014. év
nyitó adatainál nem került rögzítésre a fenn maradó összeg. Ez egy hiba volt, ezzel nem
tudunk mit kezdeni. Nagyon sok hibával indultunk, ami részben örökség volt, részben pedig a
könyvelő hiánya okozta. Tavalyi év folyamán az önkormányzat által történt pénzeszközeinél
több lett utalva, ami a tavalyi év végén nem lett visszautalva. Ezért van a hivatalnál
maradvány, többek között most erről kell dönteni, ami idei évben kerül felhasználásra. A
Hivatal 33.708.000 Ft kapott tavaly az államtól, amit felhasználtunk és 600.000 Ft-tal többet
is költöttünk melynek 1/3-at állni fogja Nagylak. Sok olyan kiadás van, ami a hivatalok
megfelelő és előírt követelmény rendszeréhez szükséges pl. KCR, tulajdoni lapok,
informatikai biztonsági feladatok ellátása, köztisztviselők kötelező képzései, jubileumi
jutalmak stb. Az önkormányzathoz visszatérve a kommunális és gépjármű adó befizetésekben
előrelépés van, de még nem realizálódott, de reméljük az idei évben megfog történi. Tavalyi
évben több beruházás is történ pl. a konyha épület, önkormányzat felújítás, gyermekjóléti
szolgálat, ami festést jelentett főleg közmunka program keretein belül.
Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Köszönjük. Van-e még kérdés,
vélemény? Nincs. Kérem, a Településfejlesztési Bizottságot, hogy szavazzon. Aki az egyetért
a javaslattal, kézfeltartással jelezze.
A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve 3 igen – egyhangú –
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
35/2016. (V. 24.) TÜB. határozat
Tárgy: 2015. évi zárszámadás beszámoló
Határozat
Magyarcsanád
Község
Önkormányzatának
Településfejlesztési
és
Üzemeletetési Bizottsága 2015. évi zárszámadás beszámoló tárgyában készült
előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Kérem az Ügyrendi Pénzügyi
Bizottságot is, hogy szavazzon. Aki egyetért a javaslattal, 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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39/2016.(V. 24.) ÜPB. határozat
Tárgy: 2015. évi zárszámadás beszámoló
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi Pénzügyi Bizottsága a
2015. évi zárszámadás beszámoló tárgyában készült előterjesztést
megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
VI. Napirendi pont
Egyebek
Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Megkérdezem, hogy kíván-e
valaki szólni egyebek között.
Az egyebek napirendi pontban hozzászólás nem hangzott el.
Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Megállapítom, hogy a
Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság és az Ügyrendi Pénzügyi Bizottság a mai
napirendeket megtárgyalta, az ülést 16 óra 50 perckor bezárom.
k.m.f.t.

Árgyelán Diána
elnök

Kővári Róbert
jegyzőkönyv-hitelesítő
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