Iktatószám: 1638/5/2015
Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. november 27. napján 17.00 órakor megtartott, közmeghallgatással egybekötött, nyílt
ülésének

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

Határozatok:

34/2015. (XI.27.) Szerb NÖ.

Napirend elfogadása

35/2015. (XI.27.) Szerb NÖ.

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

36/2015. (XI.27.) Szerb NÖ.

Elnöki tájékoztató
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JEGYZŐKÖNYV
Készült Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. november 27. napján 17:00
órakor megtartott, közmeghallgatással egybekötött, nyílt üléséről.
Az ülés helye: Községháza (6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.)
Jelen vannak:
1.) Kollár Ferenc Boldizsár
2.) Neducza Zarán
Igazoltan távol van:
1.) Higyisán Daniella Dóra

elnök
képviselő
elnökhelyettes

Tanácskozási joggal jelen vannak:
1.) Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző
2.) Popovics Krisztián
pénzügyi csoportvezető
A közmeghallgatáson megjelent:
1.) Bárdos Anita
2.) Vas Mária
3.) Gedos Száva
4.) Jesity Márkó
5.) Gedos Dominik
6.) Gedosné Vass Anna
7.) Rakity Györgyné
8.) Rotár László
9.) Rotár Lászlóné
10.) Rusz Borivoj
11.) Mándity Predrag
12.) Ruzsity Emil
13.) Slaven Padlovic
14.) Skiba Zoran
15.) Rakity György
16.) Gedos Dragan
17.) Bekán Aurél

vendég
vendég
vendég
vendég
vendég
vendég
vendég
Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
vendég
Országos Szerb elnök
MTVA riporter
vendég
Lale-Morisa Cenad zenekar vezető
vendég
vendég
vendég
Román-Ortodox lelkész

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Tisztelt Magyarcsanádi lakosok, szeretettel köszöntöm önöket: A
magyarcsanádi szerb nemzetiségi önkormányzat közmeghallgatásán. Külön köszöntöm
Magyarcsanád polgármesterét Farkas János urat, jegyzőjét: Nyergesné Kovács Erzsébetet. A szerb
országos önkormányzat délalföldi referensét: Rusz Borivoly urat. A pécsi rádió szerb nemzetiségi
műsorának szerkesztő riporterét: Mándity Predrág urat. Valamint az őscsanádi (Románia) szerb
nemzetiségi önkormányzat tagjait. Tájékoztatom Önöket, hogy a közmeghallgatásra meghívókat
küldtünk, plakátokat helyeztünk el, és a közmeghallgatásunk időpontját és helyszínét feltettük
Magyarcsanád honlapjára is. Az aláírt jelenléti ív alapján, megállapítom, hogy a
közmeghallgatásunk határozatképes. A közmeghallgatást törvény írja elő, ahol a szerb nemzetiségi
önkormányzatnak és annak elnökének be kell számolni a végzett munkájukról, és a következő évi
terveikről, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni, és a kormányhivatal felé továbbítani.
Megkérdezem a testületet, hogy a meghívóban kiadott napirendi ponttal kapcsolatban van-e
észrevétel, más napirendi javaslat? Nincs más javaslat. Akkor kérem, fogadjuk el az alábbi
napirendi pontokat.
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1)
Elnöki tájékoztató
Előadó: Kollár Ferenc Boldizsár elnök
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:
34/2015. (XI. 27.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015.
november 27. napján megtartott ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1)
Elnöki tájékoztató
Előadó: Kollár Ferenc Boldizsár elnök
A határozatról értesítést kap:
1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Mielőtt elkezdeném beszámolónkat, határozatot kell hoznunk, és
meg kell választanunk a jegyzőkönyv hitelesítőt. A 2015. november 27-i közmeghallgatás
jegyzőkönyv hitelesítőjének javaslom Neducza Zarán képviselőtársamat. Megkérdezem a jelöltet,
hogy elfogadja-e?
Neducza Zarán képviselő: Igen, elfogadom.
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Kérem, hozzunk erről határozatot.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
35/2015. (XI.27.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015.
november 27. napján tartandó közmeghallgatással egybekötött, nyílt ülés
jegyzőkönyv hitelesítőjéül Neducza Zarán képviselőt megválasztotta.
A határozatról értesítést kap:
1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben
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1. napirendi pont
Elnöki tájékoztató
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Tisztelt megjelentek: önkormányzatunk a 2015-ös évben is a
törvényi követelményeknek megfelelően működött. Szervezeti és működési szabályzatunkat
módosítottuk, azért mert megszűnt a közös önkormányzat Királyhegyessel, és megalapult a
magyarcsanádi közös önkormányzati hivatal, amely sokkal több segítséget tudott nyújtani nekünk.
A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat is elkészítette minimális és maximális célkitűzéseit a 20142021-s időszakra. Ebben céljainkat 3 nagy csoportra osztottuk: oktatás, hitélet és vallás,
külkapcsolatok, és lehetőségek anyaországgal. Célkitűzéseinket egyeztettük a nagy
önkormányzattal, és eljutattuk országgyűlési képviselőnknek Lázár János miniszter úrnak is.
Egyeztetés folytattunk a miniszterelnökség nemzetközi együttműködési és végrehajtási főosztályán
Berényi Zsigmond helyettes államtitkár úrral és Savanyú Adrián politikai főtanácsadó úrral, az
európai uniós pályázati lehetőségekről. Önkormányzatunk a pozitív biztatás ellenére sem mert
belevágni egy ilyen komoly szakértelmet igénylő projektbe. Önkormányzatunk a munkatervében
meghatározott feladatait szinte maradéktalanul teljesítette. Az anyaországbeli kirándulást sajnos a
kialakult határhelyzet miatt ebben az évben nem tudta teljesíteni, az erre félre tett 100000 Ft a
következő évre ezzel a feladattal javaslom átvinni, amelyről a későbbiekben kérném, hogy közösen
döntsünk. Önkormányzatunk egyik legnagyobb rendezvényét, a Szent György napi templomi
búcsút ez évben is sikeresen megrendeztük pályázati és szponzori pénzeket is igénybe véve. A
temetőben elhelyezésre került az új szemét tároló, köszönjünk az önkormányzat és a szponzorok
segítségét. Együttműködési szerződéseket kötöttünk a Magyarcsanádi Református Általános Iskola
és Hétszinvirág Református óvodával, a magyarcsanádi Szerb, Görög Keleti Egyházközséggel, a
magyarcsanádi könyvtárral. Részt vállaltunk a magyarcsanádi falunapok nemzetiségi részének
lebonyolításában, részt vettünk a magyarcsanádi önkormányzat ülésein, részt vettünk a nemzetiségi
önkormányzati tisztségviselők továbbképzésén. Részt vettünk óvodai, és iskolai rendezvényeken
valamint az országos önkormányzat által szervezett rendezvényeken. Tájékoztatom a megjelenteket,
hogy a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat pénz intézetet váltott, a makói OTP-től áthelyeztük
pénzügyeink intézését a Pillér Takarék Szövetkezet magyarcsanádi fiókjába. És végül , de nem
utolsó sorban a pénzügyeink: a Magyarcsanádi Szerb Önkormányzat költségvetése, kiadási fő
összeg:1069000Ft, bevételi fő összeg:1069000Ft. Ez az összeg működési támogatásból, feladat
alapú támogatásból és pályázati pénzből tevődik össze. Igyekszünk gondos gazdaként bánni a ránk
bízott pénzzel. A feladat alapú támogatás összegét amely közel 600.000Ft mindig azokra a célokra
fordítjuk, amelyekre igényeltük, és megkaptuk. Pályázni is csak akkor tudunk, ha megfelelő önrész
tudjuk biztosítani. Ezért a következő évre is feladattal terhelt pénzösszegeket különítünk el, hogy a
2016-os évben is zökkenő mentesen teljesítse önkormányzatunk kitűzött céljait. Végül a 2016 évi
terveink: ugyanazokat a feladatokat szeretnék elvégezni minta 2015-s évben. Ha lesz rá
lehetőségünk, bővíteni szeretnénk a már meglévő kiállításunk, a falunkban fellelhető szerb
kulturális emléktárgyainkat. Valamint nagy vágyunk: egy legalább két napos anyaországbeli
kirándulás, melynek során megismerkedhetnénk dél Szerbia nevezetességeivel. Ehhez kérném,
hogy mivel a feladat alapú támogatást, amelyet amit a kirándulásunkra nem költöttünk el ez évben
javaslom, hogy kirándulás feladattal 2016 augusztus 20-ig költsük el. Amennyiben nem sikerül ez a
kirándulás úgy magyarországi szerb nevezetességeket tekintsünk meg belőle, javaslom az egri szerb
templom megtekintését és egy Eger környéki fürdő meglátogatását. Köszönöm a figyelmüket,
kérem, hogy a beszámolót fogadják el, és várom építő hozzászólásaikat!
Van-e valakinek kérdése a tájékoztatóval kapcsolatban?
A napirendhez kapcsolódóan egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület az elnöki tájékoztatóval egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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36/2015. (XI.27.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: Elnöki tájékoztató
H ATÁROZAT
Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnöki tájékoztatót megtárgyalta, és azt elfogadja.
Felelős: Kollár Ferenc Boldizsár elnök
Határidő: értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Megkérdezem van-e egyebek között hozzászólás? Nincs. Ezek
után megállapítom, hogy a kitűzött napirendeket megtárgyaltuk, megköszönöm a megjelenést, és az
ülés hivatalos részét bezárom. A továbbiakban minden kedves megjelent vendégünket szeretnénk
egy vacsorával megtisztelni, az est hangulatáról pedig az őscsanádi zenekar gondoskodik. Jó
szórakozást kívánok!

k.m.f.
Kollár Ferenc Boldizsár
Elnök

Neducza Zarán
jegyzőkönyvhitelesítő
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