
Iktatószám: 1634/26/2015

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. november 18. napján délután 15.00 órakor tartott

rendkívüli, nyílt ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Határozatok:

133/2015. (XI. 18.) A képviselő-testület napirendjének elfogadása

Rendeletek:

Szám név jele

28/2015. (XI. 19.)

Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 28/2015.  (XI.  19.)  a képviselő-testület és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely  készült  Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2015.  november
18.napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme

Jelen vannak:
Farkas János polgármester
Farkas Krisztián képviselő
Kővári Róbert képviselő
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester
Dr. Aboul-HosnHussein képviselő

Igazoltan távol:
Árgyelán Diána képviselő
Popa György képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető

Farkas János polgármester: Köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket és a nyilvános
ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 7 főből 5fő
jelen  van,  Popa  György  és  Árgyelán  Diána  képviselők  igazoltan  vannak  távol,  az  ülés
határozatképes, azt megnyitom. Javaslatot teszek a napirendi pontokra:

1.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzat 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:

133/2015. (XI. 18.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása

H a t á r o z a t

Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2015.  november  18.
napján 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:

1.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
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1. Napirendi pont
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosítása

Farkas János polgármester: Egyetlen napirendi pontunk Magyarcsanád Községi Önkormányzat
Képviselő-testület  Szervezeti  és Működési Szabályzat módosítása.A módosítás lényege az,  hogy
január elsejétől mi fogjuk a házi segítségnyújtást, illetve a szociális étkeztetést elvégezni, és nem
szociális társulás formájában történik majd. Szükséges ezt szerepeltetünk a Szervezeti és Működési
Szabályzatban.  Megkérem  jegyző  asszonyt,  hogy  néhány  mondatban  egészítse  ki  az  általam
elmondottakat. 

Nyergesné  Kovács  Erzsébet  jegyző:  Az  előző  rendkívüli  testületi  ülésen  döntöttünk  már  az
SZMSZ  módosításáról.  Ezt  követően  megküldtük  a  Kincstárnak  az  anyagot  a  törzskönyvi
nyilvántartásba vételhez, és kaptunk egy hiánypótlást. Ez arról szól, hogy a jelenlegi SZMSZ-ünk
hármas  számú melléklete  nem a mostani  jogszabálynak megfelelően tartalmazza  a  kormányzati
funkciókat.  Tavaly  jogszabályváltozás  volt,  és  a  Kincstár  átfordította  hivatalból  a  szakfeladat
számokat, ami nálunk nem került átvezetésre a rendeleten.  Ezért van a rendelet  tervezetnek két
melléklete,  mert  ezt  most  a  Kincstárral  és  a  törvényességi  felügyeletet  ellátó kormányhivatallal
egyeztettük és úgy  tudjuk kivitelezni, hogy az egyes számú melléklet, ami a jó szakfeladatokat
tartalmazza, az ha holnap kihirdetjük a rendeletet holnapután hatályba lép, és a másik ami a két új
szakfeladatot is tartalmazza, az csak 2016 január 1-jén lép hatályba. Nekünk most két módosítási
kérelmet  kell  beküldeni,  két  egységes  szerkezetű  SzMSz-szel,  ami  időbeli  hatályában  eltér
egymástól, illetve a 4. § (3) bekezdése szerint nem lép hatályba az a rendeletünk, amit a november
5-ei rendkívüli ülésen fogadott el a testület. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni. 

Farkas  János  polgármester: Köszönjük  szépen.  Igazából  ez  egy  formalitás.Van-e  valakinek
kérdése, hozzáfűznivalója. Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testület tagjai, hogy szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül Magyarcsanád Község Önkormányzatképviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet az alábbiak
szerint elfogadta.

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2015. (XI. 19.)

önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatárólszóló
4/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Farkas János polgármester:Megkérdezem kíván-e még valaki szólni. Mivel nem, a képviselő-
testület nyílt ülését 15 óra 05 perckor bezárom. 

k.m.f.t.

          Farkas János          Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester jegyző
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	H a t á r o z a t

