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Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. augusztus 14. napján délelőtt 8.00 órakor tartott
rendkívüli, nyílt ülésének

J E GYZ Ő K Ö NYV E
Határozatok:
95/2015. (VIII. 14.) A képviselő-testület napirendjének elfogadása

Rendeletek:
Szám

15/2015. (VIII. 14.)

név
jele
Magyarcsanád Község Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának
E
rendjéről szóló 2/2015. (I. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
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J E GYZ Ő K Ö NYV
Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 14.
napján 8.00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme
Jelen vannak:
Farkas János
Tóth-Pál Lászlóné
Dr. Aboul-Hosn Hussein
Popa György
Árgyelán Diána
Kővári Róbert

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol:
Farkas Krisztián

képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Nyergesné Kovács Erzsébet
Popovics Krisztián

jegyző
pénzügyi csoportvezető

Farkas János polgármester: Köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket és a nyilvános
ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 7 főből 4 fő
jelen van, a hiányzó képviselők hamarosan csatlakoznak hozzánk, Farkas Krisztián képviselő
igazoltan távol, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Javaslatot teszek a napirendi pontokra:
1.)

Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Farkas János polgármester

Farkas János polgármester: 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 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
95/2015. (VIII. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. augusztus 14.
napján 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1.)

Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
2

1.
Napirendi pont
Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása
Farkas János polgármester: Első napirendi pontunk Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015.
évi költségvetésének módosítása tárgyában. A módosításra a konyha fűtési korszerűsítése kapcsán,
illetve bankváltás miatt van szükség. Megkérem Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt, hogy
ismertesse bővebben az előterjesztést.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A rendelet módosítás egyik oka, hogy számlavezető
pénzintézetet váltottunk, illetve a rendeletnek két melléklete módosul, tekintettel arra, hogy a
konyhán történő felújítás megnövekedett költségekkel jár. Az egyes számú mellékletben egy sor
beszúrásra került, ez a visszaigényelhető áfa, mivel ezt vissza tudjuk igényelni. A kettes számú
mellékletben a kiadás rovatban az útalap elkészítése sor csökken, és a konyha felújítása nő. Ez a
rész meg lett bontva nettóra és áfára. A konyhán zajló összes felújítás költségeit tartalmazza.
Farkas János polgármester: A konyhai felújítás bruttó 7 millió 180 ezer forintba kerül. Mivel áfa
visszaigénylők vagyunk, így nekünk 5 millió 600 ezer forintra tehető ez az összeg, illetve van még
két kémény, ami 600.000,-Ft-tal növeli a költségeket. Eladtunk egy szennyvízszippantó autót,
aminek egy részéből megvásároltuk a volt kocsma épületét, a másik részét pedig konyhai felújításra
fordítjuk. Ez sajnos még mindig nem elég, ezért szükséges átcsoportosítani a költségvetést.
(Megérkezett Árgyelán Diána települési képviselő. A jelenlévő képviselők száma 5 fő. Az ülés
határozatképes, a részvételi arány 71%. )
Popa György képviselő: Mi indokolja, hogy a kémény elkészítése ennyibe kerül?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Van két főzőüst a konyhában, ezeknek
szabványmérete van. Sajnos nem lehet már alumínium kéményt építeni, csak szerelt acélból, és ez
ennyibe kerül. Több helyről is kértünk ajánlatot, ez az ár már így is le van alkudva.
(Megérkezett Dr. Aboul-Hosn Hussein települési képviselő. A jelenlévő képviselők száma 6 fő. Az
ülés határozatképes, a részvételi arány 86%. )
Farkas János polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. A rendelet módosításra tehát az
előbb elhangzottak miatt van szükség. Van-e még valakinek kérdése?
Kővári Róbert képviselő: Érinti-e ez a változás az utcai felújításokat?
Farkas János polgármester: Nem érint változást. Az 1,5 ha útalap elkészítése 48 millió forintba
kerül. Egyedül a Táncsics soron, valamint a Bánát utcán nem lesz útalap.
A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el.
Farkas János polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadjuk el a költségvetés
módosításáról szóló rendelet tervezetet.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a Magyarcsanád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (I. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint elfogadta.
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2015. (VIII. 14.)
önkormányzati rendelete
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Magyarcsanád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításáról
és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Farkas János polgármester: Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között. Mivel nem,
a nyílt ülést 8 óra 10 perckor bezárom, a képviselő-testület zárt ülésen folytatja tovább a munkát.
k.m.f.t.

Farkas János
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző
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