Iktatószám: 1636/2/2015
Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának
2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

Határozatok :
15/2015. (II. 26.) ÜPB.

Napirend elfogadása

16/2015. (II. 26.) ÜPB.

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

17/2015. (II. 26.) ÜPB.

Az önkormányzat pénzben és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló rendeletek felülvizsgálata

18/2015. (II. 26.) ÜPB.

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.27.)
önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése és új
rendelet megalkotása

19/2015. (II. 26.) ÜPB.

A helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, módosításáról és
végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati
rendelet módosítása

20/2015. (II. 26.) ÜPB.

A
Román
Nemzetiségi
Önkormányzattal
Együttműködési Megállapodás módosítása

megkötött

21/2015. (II. 26.) ÜPB.

A
Szerb
Nemzetiségi
Önkormányzattal
Együttműködési Megállapodás módosítása

megkötött
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JEGYZŐKÖNYV
Készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február
26-án 15:00 órakor megtartott soros nyílt üléséről.
Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme
Jelen vannak:
1.) Árgyelán Diána

elnök

2.) Kővári Róbert

elnökhelyettes

Hiányzik:
1.) Popa György

képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
1.) Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző
2.) Vighné Ménesi Zsuzsanna
főkönyvi könyvelő
Árgyelán Diána elnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen a
három bizottsági tag közül két fő jelen van, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitom.
Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
1)

2)

3)

4)
5)

Az önkormányzat pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletének
felülvizsgálata
Előadó: Árgyelán Diána elnök
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése
és új rendelet megalkotása
Előadó: Árgyelán Diána elnök
A helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának
rendjéről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Árgyelán Diána elnök
A Nemzetiségi Önkormányzatokkal megkötött Együttműködési Megállapodás módosítása
Előadó: Árgyelán Diána elnök
Egyebek

Van-e az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, vélemény?
A javaslathoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
Árgyelán Diána elnök: Javaslom, hogy, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazzon.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
15/2015.(II.26.) ÜPB határozata
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 2015.
február 26. napján megtartott ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
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1)

2)

3)

4)

5)

Az önkormányzat pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló rendeletek felülvizsgálata
Előadó: Árgyelán Diána elnök
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletének
hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása
Előadó: Árgyelán Diána elnök
A helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, módosításáról és
végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Árgyelán Diána elnök
A Nemzetiségi Önkormányzatokkal megkötött Együttműködési
Megállapodás módosítása
Előadó: Árgyelán Diána elnök
Egyebek

Árgyelán Diána elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Kővári Róbert bizottsági tagot.
Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e?
Kővári Róbert bizottsági tag: Igen, elfogadom.
Árgyelán Diána elnök: Kérem, hozzunk erről határozatot.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
16/2015.(II.26.) ÜPB határozata
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása
Hatá rozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 2015.
február 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjéül Kővári Róbert
bizottsági tagot megválasztotta.
I. napirendi pont
Az önkormányzat pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletek
felülvizsgálata
Árgyelán Diána elnök: Első napirendi pontunk az önkormányzat pénzben és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló rendeletének felülvizsgálata. Tegnap ezt már a szociális bizottság
részletesen megtárgyalta. Mindenki megkapta az anyagot, áttanulmányozta. Van-e valakinek
kiegészítése, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A szociális bizottsági ülésen hosszasan tárgyaltunk az
előterjesztésről. Ami módosításként elhangzott, hogy a második fejezet, második paragrafusa
kiegészülne egy új, négyes bekezdéssel, ami azt mondaná ki, hogy a lakhatási támogatásban egy
háztartásból csak egy személy részesülhetne a támogatásban. Módosítás még a rendkívüli települési
támogatásnál, hogy az értékhatárt csökkentettük. A 150%-ot százalékot 130%-ra, a 130%-ot pedig
100%-ra. Az első pontot kiegészítettük azzal, hogy ha a személy önhibáján kívül került nehéz
anyagi helyzetbe, akkor azt támogatni tudja a bizottság. Gyógyszertámogatásnál a segédeszköz szó
módosul a gyógyászati segédeszközre. Temetési segély esetén történt még egy olyan módosítás,
hogy annak adható támogatás, aki magyarcsanádi lakóhellyel rendelkezik, és az elhunyt személy
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utolsó lakóhelye is Magyarcsanádi volt. Több módosítási javaslat nem volt.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Árgyelán Diána elnök: Kérem, aki egyetért azzal, hogy a bizottság az önkormányzat pénzben és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet tervezetét a jegyző asszony által tett
módosítási, kiegészítési javaslattal a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja kézfeltartással
szavazzon.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
17/2015.(II.26.) ÜPB határozata
Tárgy: Az önkormányzat pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
rendeletek felülvizsgálata
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az
önkormányzat pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
rendeletét megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
II. napirendi pont
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése és
új rendelet megalkotása
Árgyelán Diána elnök: Második napirendi pontunk Magyarcsanád Község Önkormányzat
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.27.) önkormányzati
rendeletének hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása. Néhány változtatás van az előző
szervezeti és működési szabályzathoz képest. Van-e valakinek kérdése, javaslata?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A kettes számú melléklet az, ami teljesen megváltozott. A
hatásköröket tartalmazza, és a szociális rendelet módosítása miatt vált szükségessé ezen rendelet
módosítása is. Illetve a hármas számú mellékleten az alaptevékenységek körébe 889201 számmal
fel kellett venni a gyermekjóléti szolgáltatást. Ezen túlmenően több helyen pontosítottuk a
rendeletet.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
18/2015.(II.26.) ÜPB határozata
Tárgy: Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése és
új rendelet megalkotása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi és Pénzügyi
Bizottsága Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletének hatályon
kívül helyezéséről és az új rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést megtárgyalta,
és azt elfogadásra javasolja.
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III. napirendi pont
A helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről
szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
Árgyelán Diána elnök: Harmadik napirendi pontunk a helyi önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati
rendelet módosítása. Megkérem Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelőt, hogy tájékoztassa a
bizottságot az előterjesztés tartalmáról.
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Az előterjesztés a költségvetés módosítását, a
költségvetés főösszegét befolyásoló pénzmozgásokat tartalmazza. A 2014. évre elfogadott eredeti
költségvetési főösszeg 124 millió 887 ezer forint volt. Az előző módosítás a félévi beszámolóhoz
kapcsolódóan 50 millió 158 ezer forint értékben történt. Volt egy októberi módosítás, ahol a
költségvetési főösszeg nem változott, hanem azon belül került átcsoportosításra pénzeszköz. A
jelenlegi módosítás az 57 millió 672 ezer forinttal növeli a költségvetési főösszeget, így az év végi
módosított költségvetési főösszeg 212 millió 717 ezer forint. A táblázatokban az önkormányzatok
által benyújtott igénylések alapján kapott támogatások tartalmazza, ez a foglakoztatást helyettesítő
támogatás, lakásfenntartási támogatás, óvodáztatási támogatás, rendszeres szociális segély. Ezek
mindig utólag kerülnek a költségvetésbe. A további felsorolásokban minden olyan bevételi
pénzmozgás található, ami az egész évben teljességben befolyt az önkormányzat számlájára, akár
pályázat, akár igénylés, akár egyéb támogatás címén. Vannak benne olyan tételek, amikre nem
képeztünk előirányzatot, méghozzá azért mert ezek a 2015. évi költségvetésben, mint
pénzmaradvány felhasználásként vannak betervezve. Ilyen például a kamera, a közbiztonság
növelésére kapott 3 millió 527 ezer forint, vagy pedig a 110 millió forint, aminek az elköltéséről a
2015. évi költségvetésben meghatározásra került. Ezek a pénzeszközök tulajdonképpeni felosztását
tartalmazza a kiadási előirányzat változásának részletezése. Ez a bevételeknek az ellenlábát
tartalmazza kiadási oldalon. Itt a szociális ellátásoknak a növelését, a munkaügyi központ által
kapott különféle dologi juttatásokat, és a rendkívüli önkormányzati támogatásból, dologi kiadás és
áfa került betervezésre, és ez épül bele a 2014. évi költségvetésbe. Ezzel azért kell most foglalkozni,
mert a zárszámadás benyújtását megelőzően kell elfogadni.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
19/2015.(II.26.) ÜPB határozata
Tárgy: A helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának
rendjéről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
Határozat
Magyarcsanád Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a helyi önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014. (I. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt a
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
IV. napirendi pont
A Nemzetiségi Önkormányzatokkal megkötött Együttműködési Megállapodás módosítása
Árgyelán Diána elnök: Negyedik napirendi pontunk a Nemzetiségi Önkormányzatokkal megkötött
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Együttműködési Megállapodás módosítása. Van-e valakinek észrevétele?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A román és szerb nemzetiségi ülésen elhangzott, hogy a
részükre bocsátott tárgyi eszközök 80%-a körülbelül a saját tulajdonukban van, 20 %-a képezi az
önkormányzat tulajdonát. A megállapodásban pedig az szerepelt, hogy az önkormányzat tulajdona.
Az említett két nemzetiségi önkormányzat azzal a módosítással fogadta el az együttműködési
megállapodást, hogy az eszközöket a leltár tartalmazza. Tekintettel arra, hogy amennyiben eltérő
tartalommal kerül elfogadásra a megállapodás a nemzetiségi önkormányzat, illetve a települési
önkormányzat részéről, akkor az nem lép hatályba, így szükségszerű volt azt visszahozni a testület
elé újra tárgyalásra és elfogadásra. Ezen kívül más módosítást nem tartalmaz a megállapodás.
Az ülésre megérkezett Popa György képviselő, a jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő. Az ülés
100%-ban határozatképes.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
20/2015.(II.26.) ÜPB határozata
Tárgy: A Román Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodás
módosítása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a
Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési
Megállapodását felülvizsgálta és a Megállapodást a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
Árgyelán Diána elnök: A Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött megállapodásban
ugyanaz a rész került javításra, amit a jegyző asszony említett az előbb a Román Nemzetiségi
Önkormányzatnál, mivel ők ugyanazt az ingatlant használják. Kérem aki egyetért a megállapodás
módosításával szavazzon.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
21/2015.(II.26.) ÜPB határozata
Tárgy: A Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodás
módosítása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a
Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési
Megállapodását felülvizsgálta és a Megállapodást a határozat melléklete szerinti
tartalommal a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
V. napirendi pont
Egyebek
Egyebek napirendi pont keretében hozzászólás nem hangzott el.
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Árgyelán Diána elnök: Megállapítom, hogy Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a mai
napirendeket megtárgyalta. A bizottság nyílt ülését bezárom.
k.m.f.
Árgyelán Diána
elnök

Kővári Róbert
jegyzőkönyv-hitelesítő
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