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J E GYZ Ő K Ö NYV
Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29.
napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésén.
Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme
Jelen vannak:
Farkas János
Tóth-Pál Lászlóné
Árgyelán Diána
Dr. Aboul-Hosn Hussein
Farkas Krisztián
Kővári Róbert

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Hiányzik:
Popa György

képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Nyergesné Kovács Erzsébet
Víghné Ménesi Zsuzsanna

jegyző
főkönyvi könyvelő

Farkas János polgármester: Köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket és a nyilvános
ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 7 főből 6 fő
van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Javaslatot teszek a meghívóban szereplő napirendi
pontokra:
1) Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Farkas János polgármester
2) A Képviselő-testület 2015. évi Munkatervének elfogadása
Előadó: Farkas János polgármester
3) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
4) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
5) Magyarcsanád Község Önkormányzat
Szabályzatának módosítása
Előadó: Farkas János polgármester

Képviselő-testülete

Szervezeti

és

Működési

6) Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Farkas János polgármester
7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása
Előadó: Farkas János polgármester
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8) Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése
Előadó: Farkas János polgármester
9) A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés
Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
10) Előterjesztések
11) Egyebek
Megkérdezem van-e más javaslat?
A napirendi pontokhoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. Mivel nincs, kérem szavazzunk
a napirendről. Aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
1/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. január 29. napján
15.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
Napirend:
1.) Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Farkas János polgármester
2.) A Képviselő-testület 2015. évi Munkatervének elfogadása
Előadó: Farkas János polgármester
3.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
4.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
5.) Magyarcsanád Község Önkormányzat
Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Farkas János polgármester

Képviselő-testülete Szervezeti

és

6.) Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött Együttműködési Megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: Farkas János polgármester
7.) Az önkormányzat adósságot keletkeztető
kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Farkas János polgármester
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ügyleteiből

eredő

fizetési

8.) Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése
Előadó: Farkas János polgármester
9.) A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
10.) Előterjesztések
11.) Egyebek
A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3./ Irattár

helyben
helyben

1. Napirendi pont
Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Farkas János polgármester: A legfontosabb változás, hogy január elsejétől új hivatal alakult.
Lecseréltük az önkormányzatnál és az intézményeknél a telefont internetalapúra, melynek költsége
egyszeri magasabb kiadást eredményezett, de a továbbiakban lényegesen kevesebb költséggel jár
majd. Hamarosan elkészül Magyarcsanád új honlapja. Feltérképezésre kerülnek a faluban a romos
és lakatlan ingatlanok, a járdák állapotáról egy komplex felmérés készül, mivel az idén 2 km-nyi
járdát tervezünk építeni. Fontos még megemlíteni, hogy a vasút épületét szeretnénk elkérni, és
kialakítani egy krízis-lakást. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan?
Farkas Krisztián képviselő: Meg lehetne-e oldani, hogy a járdaépítés kiterjedjen a Laktanya-tér
hátuljára is, mert nagyon nehéz a közlekedés arra.
Farkas János polgármester: Úgy gondolom, megoldható.
Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő: Véleményem szerint a bökényi rész kiesik mindenből.
Farkas János polgármester: Februártól kezdve a bökényi résznek lesz egy karbantartója
Rakontzay János személyében, ő minden nap ott fog tevékenykedni. Ki lesz építve egy
kamerarendszer is.
Van-e a polgármesteri tájékoztatóhoz egyéb kérdés, vélemény?
A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
2/2015. (I. 29.) számú határozat
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester két ülés
közötti eseményekről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadja.
A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester
helyben
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
helyben
3./ Irattár
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2. Napirendi pont
A Képviselő-testület 2015. évi Munkatervének elfogadása
Farkas János polgármester: Az éves munkatervünk vázát megkaptuk, majd ezekhez fűzzük hozzá
a későbbiekben a módosításainkat. Ezeket a bizottságok az előző ülésükön részletesen
megtárgyalták. Kérdezem a bizottságok elnökeit, hogy javasolják-e elfogadásra a 2015. évi
munkatervet?
Kővári Róbert képviselő: A településfejlesztési bizottság az előterjesztéssel egyetértett, a
munkatervet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Árgyelán Diána képviselő: A pénzügyi bizottság szintén elfogadásra javasolja a munkatervet,
azzal, hogy az ötödik oldalon a novemberi ülés 4. napirendi pontjánál egy elírás történt. Helyesen a
napirend címe: Tájékoztató a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról.
Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő: A szociális bizottság is elfogadásra javasolja a munkatervet.
Farkas János polgármester: Van-e a jelenlevőknek kérdése, véleménye az előterjesztéshez?
A napirendhez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
3/2015. (I. 29.) számú határozat
Tárgy: Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi Munkaterve
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015.
évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3./ Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4./ Irattár

helyben
helyben
helyben

3. Napirendi pont
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Farkas János polgármester: Ezt a napirendi pontot is megtárgyalták már a bizottságok, mindenki
elfogadta, javaslom én is a kiadott határozati javaslat elfogadását. Ami módosítás, hogy jogszabályi
előírás miatt feltüntetésre került az alapító okiratban a hivatal elnevezése idegen nyelveken is,
illetőleg a rövidített neve. Van-e kérdés, vélemény?
Az előterjesztéshez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
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A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról szóló határozatot.
4/2015. (I. 29.) számú határozat
Tárgy: A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat módosítása
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetésre: jegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3./ Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4./ Irattár

helyben
helyben
helyben

4. Napirendi pont
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Farkas János polgármester: Ezt a napirendi pontot is megtárgyalták már a bizottságok, mindenki
elfogadta, javaslom én is a kiadott határozati javaslat elfogadását. Módosul többek között a
szervezeti felépítés. Ezt tartalmazza a szervezeti ábra is. Kérdés, vélemény van-e ezzel
kapcsolatban?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Annyit szeretnék megemlíteni, hogy kérdésként felmerült az
igazgatási csoportnál, hogy miért szerepel kétszer a szociális és gyermekvédelmi ügyintéző. Ez
amiatt van, hogy a Nagylaki Kirendeltségen is van egy ilyen ügyintéző, illetve itt Magyarcsanádon
is. Természetesen mindketten kapcsolt munkakörben látják el feladataikat.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Nem találom azt a felosztást, hogy mikor, ki, hol dolgozik.
Miért?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az, hogy melyik ügyintéző, illetőleg én magam is, mikor,
melyik településen tartunk ügyfélfogadást a Közszolgálati Szabályzatban, illetőleg a munkaköri
leírásokban kerül majd rögzítésre.
Farkas János polgármester: Megkérdezem kíván-e még valaki szólni az előterjesztéshez. Mivel
nem, kérem szavazzunk.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról szóló határozatot.
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5/2015. (I. 29.) számú határozat
Tárgy: Magyarcsanádi Közös
Szabályzatának módosítása

Önkormányzati

Hivatal

Szervezeti

és

Működési

HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
A Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a Magyarcsanád Község Önkormányzat
képviselő-testülete 108/2014. (XI. 05.) határozatával elfogadott Szervezeti és
Működési Szabályzat hatályát veszti.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3./ Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4./ Irattár
5. Napirendi pont
Magyarcsanád Község Önkormányzat
Szabályzatának módosítása

Képviselő-testülete

helyben
helyben
helyben

Szervezeti

és

Működési

Farkas János polgármester: Ötödik napirendi pontunk Magyarcsanád Község Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. A rendeletet mindenki megkapta, elolvasta, a
bizottságok előzetesen megtárgyalták. Javasolják-e elfogadásra?
Árgyelán Diána képviselő: Azzal a módosítással, hogy a 12. § kikerül, mert Magyarcsanádon
cigány nemzetiségi önkormányzat van.
Farkas János polgármester: Így van, Magyarcsanádon nincs Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
hanem Cigány Nemzetiségi Önkormányzatunk van. Ők ragaszkodnak ehhez a névhez. Van-e még
valami módosítási javaslat a testület részéről?
(Megérkezett Popa György települési képviselő, a jelenlévő testületi tagok száma 7 fő, a
képviselőtestület teljes létszámban jelen van az ülésen.)
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Annyival egészíteném ki az elhangzottakat, hogy az alakuló
ülés jegyzőkönyvében Roma Nemzetiségi Önkormányzat szerepel. A következő, november havi
ülés jegyzőkönyvében pedig már cigány. Az elnök úr jelezte felém, hogy ők ragaszkodnak a cigány
névhez. Ezt megerősítette a Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal volt jegyző asszonya is.
Mivel azonban erről eddig nem döntöttek, a holnapi napon tartandó ülésükön erre sor fog kerülni.
Tehát a jelenleg hatályos SZMSZ-t emiatt nem kell módosítani, ezért a 12. § törlésre kerül a
módosító rendeletből, az ezt követő paragrafusok számozása pedig értelem szerűen eggyel csökken.
Farkas János polgármester: Kíván-e még valaki szólni az előterjesztéshez. Megállapítom, hogy
nem. Kérem, aki az elhangzott módosítással elfogadja az önkormányzat SZMSZ módosítását
kézfeltartással szavazzon.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint elfogadta.
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (I. 30.)
önkormányzati rendelete
a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 8/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet szövege az előterjesztéshez csatolva)
6. Napirendi pont
Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Farkas János polgármester: A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatának napirendi pontját az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság részletesen
megtárgyalta. Van-e valami kiegészítés a kiadott anyaghoz?
Árgyelán Diána képviselő: Nincs, a kiadott javaslatot módosítás nélkül elfogadásra javasoljuk a
képviselő-testületnek.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az anyagban Roma Nemzetiségi Önkormányzat szerepel.
Ahogyan az már elhangzott az tisztázódott, hogy a továbbiakban Cigány Nemzetiségi
Önkormányzatként működnek majd. Arra kérem a testület tagjait, hogy ezzel a módosítással
fogadják el a határozati javaslatot.
Farkas János polgármester: Kíván-e még valaki szólni az előterjesztéshez. Mivel nincs
hozzászólás kérem szavazzunk. Három határozati javaslatot tartalmaz az előterjesztés, mindegyik
nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan. Először a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodást bocsájtom szavazásra.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a román nemzetiségi önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodást elfogadta.
6/2015. (I. 29.) számú határozat
Tárgy: A Román Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodás
felülvizsgálata
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzata a Magyarcsanádi Román Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta és a
Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
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A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3./ Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4./ Rotár László Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
5./ Irattár

helyben
helyben
helyben
helyben

Farkas János polgármester: Kérem, aki egyetért a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a cigány nemzetiségi önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodást elfogadta.
7/2015. (I. 29.) számú határozat
Tárgy: A Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodás
felülvizsgálata
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzata a Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodását felülvizsgálta és a
Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3./ Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4./ Berta Csaba János Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
5./ Irattár

helyben
helyben
helyben
helyben

Farkas János polgármester: Kérem, aki egyetért, a Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a szerb nemzetiségi önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodást elfogadta.
8/2015. (I. 29.) számú határozat
Tárgy: A Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodás
felülvizsgálata
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzata a Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodását felülvizsgálta és a
Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
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A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3./ Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4./ Kollár Ferenc Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
5./ Irattár

helyben
helyben
helyben
helyben

7. Napirendi pont
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása
Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk az önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása. Szeretném megkérni
Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelőt, hogy segítsen a képviselő-testületnek értelmezni a
mellékelt táblázatot.
Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Jogszabályi előírás, hogy meg kell határozzuk azt
az összeget, amely összeghatárig az önkormányzat hitelt vehet fel. Ennek az egyik legnagyobb
része a helyi adókból és a kommunális adókból tevődik össze, és ennek az ötven százalékáig
vállalhat hitelfelvételt az önkormányzat. Bármiféle hitelfelvétel csak a Kormány engedélyével
lehetséges, az önkormányzat erről maga nem dönthet. A költségvetés elfogadása előtt kötelező ezt
az összeget meghatározni, ami jelen esetben 9 millió forint.
Farkas János polgármester: Rendben, köszönjük szépen. Valakinek kérdése, észrevétele ezzel
kapcsolatosan? Nincs. Kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
9/2015. (I. 29.) számú határozat
Tárgy: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét,
valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három
évre várható összegét a melléklet szerinti táblázatban bemutatottak szerint
jóváhagyja.
Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3./ Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4./ Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő
5./ Irattár
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helyben
helyben
helyben
helyben

8. Napirendi pont
Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése
Farkas János polgármester: Következő napirendi pontunk Magyarcsanád Község
Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. Mind a három bizottság tárgyalta. Van-e valamelyik
bizottsági tagnak kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatosan?
Árgyelán Diána képviselő: Az előterjesztés első oldalán található kipontozott részről, mely a
Közművelődési feladatok támogatásáról szól, a pénzügyi bizottságot már részletesen tájékoztatta a
pénzügyi vezető. Megkérném Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelőt, tájékoztassa a testület
tagjait is.
Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: A költségvetési törvényben fajlagos összeg került
meghatározásra, ennek a normatívának az értékére. Ez 1.140.- ft/fő, Magyarcsanád esetében 1.524
lakossal számolva 1. 737.360.-Ft-ról van szó, amit a közművelődési tevékenységek támogatására
kaptunk. Ez az összeg fedezi a közösségi színterek, a művelődési ház és a könyvtár működésének
költségeit. A költségvetési törvény nevesít olyan feladatokat, mint például a könyvtár állomány
gyarapítása, ami ennek az összegnek a 10%-át jelenti. Ez független attól, hogy a Somogyi
Könyvtáron keresztül működő mozgókönyvtári hálózat is megteszi ugyanezt. Feladat még, hogy
infrastrukturális fejlesztést is kell végrehajtani, ami szintén az említett összeg 10%-át jelenti, a többi
összeg pedig rendezvényszervezésre, például színházi látogatásra, a fellépők díjazása, az esetleges
ellátásukra, szállításukra. Ez az összeg fedezi a közösségi színtereknek a rezsiköltségeit is. A
költségvetésből látható, hogy ez az összeg nagyon kevés ennek a két színtérnek a működtetésére, a
többit az önkormányzatnak a saját terhére kell létesíteni.
Farkas János polgármester: Popa György képviselő úr részéről volt a bizottsági ülésen egy
nagyon jó kezdeményezés, a hangos könyvtár fejlesztése.
Árgyelán Diána képviselő: Úgy gondolom, hogy ennek a könyvtárnak a fejlesztéséhez minden
szükséges tárgyi kellékünk megvan.
Popa György képviselő: Véleményem szerint népszerűsíteni kellene ezt az olvasási formát, hátha a
gyerekek kedvet kapnak hozzá.
(A képviselő-testület üléséről távozott Popa György települési képviselő, a jelenlévő testületi tagok
száma 6 fő)
Az előterjesztéshez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Farkas János polgármester: Megkérdezem, van-e még hozzászólás a napirendhez? Mivel nincs,
kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül Magyarcsanád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét az
alábbiak szerint elfogadta.
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (I.30.)
önkormányzati rendelete
Magyarcsanád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
(a rendelet szövege az előterjesztéshez csatolva)
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9. Napirendi pont
A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Farkas János polgármester: Kilences számú napirendi pontunk a Magyarcsanádi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése. Ami újdonság, hogy a Csanádpalotai OTP-fiók
fogja a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal számláját kezelni. Minden bizottság
tárgyalta, és elfogadásra javasolja. Szeretné-e valaki kiegészíteni az előterjesztést?
Az előterjesztéshez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
költségvetéséről szóló határozatot.
10/2015. (I. 29.) számú határozat
Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetése
HATÁROZAT
(1)

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése címrendjét az 1.
mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(2)

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

33 663 e forintban,
33 663 e forintban állapítja meg.

(3)

A 2. pontban megállapított bevételi főösszeg részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(4)

A 2. pontban megállapított kiadás főösszeg részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(5)

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztési költségvetést nem készít.

(6)

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét a 4. melléklet tartalmazza.

(7)

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak és bevételeinek 2015. évi eredeti
előirányzatainak mérleg rendszerű bemutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(8)

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 3 évre épülő bevételi és kiadási
előirányzatainak adatait a 6. melléklet tartalmazza.

(9)

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi várható bevételi és kiadási
előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet mutatja
be.
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(10) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az OTP Bank Rt. Csanádpalotai Fiókja.
(11) A költségvetés végrehajtását a belső ellenőr éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint
ellenőrzi.
(12)
A jegyző célvizsgálat jelleggel elrendelheti az önkormányzat által megbízott belső ellenőrét
- a 2015. évi Ellenőrzési munkatervben szereplő tartalék napok terhére - a felhasznált
önkormányzati források szabályszerűségének és hatékonyságának vizsgálata érdekében.
(13)
A költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a költségvetési szerv belső kontroll
rendszerének megszervezéséről, ezen belül köteles folyamatba épített, előzetes, utólagos és
vezetői ellenőrzés működtetéséről.
Határidő: azonnal
Felelős:
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Vighné Ménesi Zsuzsanna pü. főelőadó
A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester
2./ Gyarmati András polgármester
3./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
4./ Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
5./ Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő
6./ Irattár

helyben
Nagylak
helyben
helyben
helyben

10. Napirendi pont
Köztisztviselők teljesítményértékelésének kitűzése
Farkas János polgármester: Megkérem jegyző asszonyt, hogy néhány mondatban ismertesse ezt
az előterjesztést.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Jogszabály írja elő, hogy a köztisztviselők részére
teljesítménykövetelményeket kell előírni. A jogszabályváltozást megelőzően a testület feladata volt
az, hogy a hivatal átfogó, illetőleg ágazati céljait meghatározza, melyek azután a munkakörökhöz
kapcsolódón kerülnek lebontásra a köztisztviselők részére. Azt gondoltuk, hogy mivel a képviselőtestületnek is rálátása kell,hogy legyen a közös hivatal működésére, így célszerű a továbbiakban is a
képviselő-testületnek dönteni ezekről. Annyiban is változott a jogszabály, hogy korábban évente
kellett célokat kitűzni és értékelni, most már félévente. Ez lehet az alapja a köztisztviselők
eltérítéseknek is, amely lehet pozitív, illetőleg negatív irányú is. Ez motiválhatja a dolgozókat.
Farkas János polgármester: Minden félévben változhat a bér X %-kal?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Ezt minden értékelésnél lehet változtatni. A jogszabály
alapján a második félévi teljesítmények értékelésének január 31-ig kell megtörténni, és a
követelményeknek pedig addig kell elkészülni. Sajnos eddig ilyen nem történt, ezért ennek
hiányában nem tudjuk a dolgozókat értékelni. Leghamarabb erre ezév júliusában kerülhet sor.
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Farkas János polgármester: Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Mivel nincs, kérem
szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta Köztisztviselők teljesítményértékelésének kitűzéséről szóló
határozatot.
11/2015. (I. 29.) számú határozat
Tárgy: A Köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak kitűzése
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös önkormányzati
hivatal köztisztviselői vonatkozásában a teljesítmény követelmények alapját képező,
2015. évre megállapított célokat a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A képviselő-testület felkéri jegyzőt, hogy a köztisztviselők egyéni teljesítmény
követelményeit a mellékletben rögzített célok figyelembevételével határozza meg.
Felelős: jegyző
Határidő: január 31., értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3./ Irattár

helyben
helyben

11. Napirendi pont
A Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulási Tanácsba történő
delegálás
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A társulás gesztorától érkezett megkeresés, melyben közölték,
hogy a választásokat követően a polgármesterek személyében változás történt, melyeket át kell
vezetni a társulási megállapodáson. A polgármesterek képviselik az önkormányzatokat.
Akadályoztatásuk esetén őket az alpolgármesterek helyettesítik. Szükséges meghatározni, hogy ha
együttesen akadályoztatva vannak, akkor ki az a képviselő, aki őket helyettesíti.
Farkas János polgármester: Javaslom Árgyelán Diána képviselőt. Elfogadja a felkérést?
Árgyelán Diána képviselő: Igen, elfogadom.
Farkas János polgármester: Megkérdezem, kíván-e valaki szólni az előterjesztéshez. Kérem, aki
egyetért azzal, hogy a képviselő-testületet akadályoztatásom, illetőleg az alpolgármester asszonnyal
történő együttes akadályoztatásunk esetén a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulási Tanácsba Árgyelán Diána képviselje kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot.
12/2015. (I. 29.) számú határozat
Tárgy: A Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulási
Tanácsba történő delegálás
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HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanádpalota Térségi
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába,
figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 94. § (2) bekezdésében, valamint a Csanádpalota Térségi Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának III./1.)/a.)
pontjában foglaltakra Farkas János polgármestert delegálja. A polgármester
akadályoztatása esetén Tóth-Pál Lászlóné alpolgármestert jelöli ki az önkormányzat
képviseletére.
A polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén Magyarcsanád
község önkormányzatát a Társulási Tanácsban Árgyelán Diána önkormányzati
képviselő képviseli.
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyzője
Határidő: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester
helyben
2./ Tóth-Pál Lászlóné polgármester
helyben
3./ Árgyelán Diána képviselő
helyben
4./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
helyben
5./ Kovács Sándor Csanádpalota Város polgármestere
6./ Dr. Barna Angéla Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
7./ Irattár
12. A Makói Kistérség Többcélú Társulása, Társulási Megállapodás módosítása
Farkas János polgármester: Néhány változás történt a polgármesterek személyében. Ez az egyik,
ami miatt módosítani kell a társulási megállapodást, illetve az egyik mikrotérség székhelye
változott, Nagyér helyett Csanádalberti lett a központ. Más módosítás nem történt. Tárgyalta az
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság. Szeretné-e kiegészíteni valamivel?
Árgyelán Diána képviselő: Megtárgyaltuk az előterjesztést. Nincs kiegészítés.
Farkas János polgármester: Kérem, aki egyetért a társulási megállapodás módosításával
szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a Makói Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásáról
szóló határozatot.
13/2015. (I. 29.) számú határozat
Tárgy: A Makói Kistérség Többcélú Társulása, Társulási Megállapodás módosítása
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Makói Kistérség
Többcélú Társulás Társulási Megállapodását a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
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Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
1./ Farkas János polgármester
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3./ Kistérségi Társulási Tanács munkaszervezete
4./ Irattár

helyben
helyben
Makó

13. Napirendi pont
Egyebek
Farkas János polgármester: Annyit szeretnék elmondani az egyebek napirendi pontban, hogy
március és április elsején indul újra közmunkaprogram. Összesen 85 fő lesz alkalmazva, rontunk,
bontunk, építünk, keményen fogunk dolgozni. 30 és 70 %-os női-férfi arányban állnak össze a
közmunkás csoportok. Idén 148 millió forintot fogunk elkölteni. A közmunkaprogram keretében
fóliasátrakat fogunk építeni, lesz nyájunk. Magyarországon mi leszünk az egyedüli település, ahol
engedélyezték a juh tartását. 5 év alatt szeretnénk, ha 100 birkánk lenne. Ezen felül a tárgyi
eszközökre tizenmillió forint áll a rendelkezésünkre. Idén indul egy olyan pályázat, hogy ipari
területeket lehet közművesíteni az önkormányzatnak, ezt szeretnénk megpályázni. A másik nagyon
fontos dolog, hogy február 11-én lesz egy nagyon fontos tárgyalás az energianáddal kapcsolatban
Apátfalván. Egy vállalkozó Magyarcsanádon szeretne beruházni körülbelül 1 milliárd forint
értékben, néhány száz hektáron gondolkozik, amiből az önkormányzat éves szinten 2-3 millió
forintot profitálhat. Van-e a képviselő-testületnek kérdése, észrevétele?
Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő: Bökényben remélhetőleg már nem lesz havazás. Eddig az
önkormányzat csinálta a hó eltakarítását, de az idén már nem. Miért?
Farkas János polgármester: Van egy személy, aki bökényi lakos, és elvállalta, hogy gázolaj
kompenzálása fejében takarítja azokat az utakat, amit teljesen jó megoldásnak tartok.
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Beszéltünk már korábban a közmunkaprogramról, hogy
beszámolsz részletesen a képviselő-testületnek. Mit csináltak pontosan, hányan voltak, mennyi
támogatást kaptunk, és a következő pályázatoknál mit tervezünk, hány programból áll. Szeretnénk
kérni tőled egy részletes írásos tájékoztatót.
Farkas János polgármester: A tájékoztatót el fogom készíteni. Megkérdezem kíván-e még valaki
szólni egyebek között. Nem. Megállapítom, hogy a képviselő-testület a mai napirendeket
megtárgyalta, a nyílt ülést 16.00 órakor bezárom.
k.m.f.

Farkas János
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző
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