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Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának  

 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének  
 

 

 

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 
 

 

 

Határozatok :  
 

 

22/2015. (III. 26.) ÜPB. Napirend elfogadása 

 

23/2015. (III. 26.) ÜPB. Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása 

 

24/2015. (III. 26.) ÜPB.  Az önkormányzat 2015-2019 közötti időszak gazdasági 

programjának meghatározása  

 

25/2015. (III. 26.) ÜPB.  Magyarcsanád Község Önkormányzata Közbeszerzési Tervének 

elfogadása 

 

26/2015. (III. 26.) ÜPB.  Magyarcsanádi Község Önkormányzata által a „Kistelepülések 

könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című 

pályázat beadása 

 

27/2015. (III. 26.) ÜPB. Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosítása 

   

28/2015. (III. 26.) ÜPB. Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi 

költségvetésének módosítása 

 

  



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 

26-án 14:00 órakor megtartott soros, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme  

 

Jelen vannak: 

1.) Árgyelán Diána elnök 

2.) Kővári Róbert elnökhelyettes 

3.) Popa György bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

1.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

2.) Popovics Krisztián  pénzügyi csoportvezető 

 

Árgyelán Diána elnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen a 

három bizottsági tag közül 3 fő jelen van, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitom. 

Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat.   

 

1.) Az önkormányzat 2015-2019 közötti időszak gazdasági programjának meghatározása 

tárgyában [2-es számú előterjesztés] 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

2.) Magyarcsanád Község Önkormányzata Közbeszerzési Tervének elfogadása [9-es 

számú előterjesztés] 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

3.) Magyarcsanádi Község Önkormányzata által a „Kistelepülések könyvtárainak 

szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázat beadása [10-es számú 

előterjesztés] 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

4.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosítása [11-es számú előterjesztés] 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

5.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének 

módosítása [12-es számú előterjesztés] 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

6.) 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, kézfeltartással 

szavazzon.  

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

22/2015.(III.26.) ÜPB határozata 

Tárgy: Napirend elfogadása 
 

 



H A T Á R O Z A T 
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 2015. 

március 26. napján megtartott ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:  

 

1.) Az önkormányzat 2015-2019 közötti időszak gazdasági programjának 

meghatározása tárgyában [2-es számú előterjesztés] 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

2.) Magyarcsanád Község Önkormányzata Közbeszerzési Tervének elfogadása [9-es 

számú előterjesztés] 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

3.) Magyarcsanádi Község Önkormányzata által a „Kistelepülések könyvtárainak 

szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázat beadása [10-es számú 

előterjesztés] 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

4.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosítása [11-es számú előterjesztés] 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

5.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének 

módosítása [12-es számú előterjesztés] 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

6.) 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:  

 

23/2015. (III. 26.) ÜPB határozata  

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása 

 

H A T Á R O Z A T 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 2015. 

március 26. napján tartandó Ügyrendi és Pénzügyi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjét 

Kővári Róbert bizottsági tag személyében határozza meg. 

I. napirendi pont  

Az önkormányzat 2015-2019 közötti időszak gazdasági programjának meghatározása 

tárgyában 

 

Árgyelán Diána elnök: Első napirendi pontunk az önkormányzat 2015-2019 közötti időszak 

gazdasági programjának meghatározása. Mindenki megkapta az anyagot, áttanulmányozta. Van-e 

valakinek kiegészítése, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban? 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el.  

 

Árgyelán Diána elnök: Kérem, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 2015-2019 közötti 

időszak gazdasági programját elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testületnek, kézfeltartással 

szavazzon. 



 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

24/2015.(III.26.) ÜPB határozata  

Tárgy: Az önkormányzat 2015-2019 közötti időszak gazdasági programjának meghatározása  

 

H  A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 

Képviselő-testületnek az önkormányzat 2015-2019 közötti időszak gazdasági 

programját megtárgyalta, és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal a 

Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

II. napirendi pont  

Magyarcsanád Község Önkormányzata Közbeszerzési Tervének elfogadása 

 
Árgyelán Diána elnök: Második napirendi pontunk Magyarcsanád Község Önkormányzata 

Közbeszerzési Tervének elfogadása. A Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról részletesebben majd 

a testületi ülésen lesz szó. Jogszabály szerint minden évben március 31. napjáig el kell fogadni az 

önkormányzatnak a közbeszerzési szabályzatát. Ez tartalmazza az ez évre tervezett beruházásokat, 

amelyek a közbeszerzési törvény hatálya alá tartoznak. Megkérdezem van-e valakinek észrevétele 

az anyaggal kapcsolatban. Ha nincs kérdés, javaslom, hogy szavazzuk meg. Aki ezzel egyetért, 

kézfeltartással jelezze.  

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

25/2015. (III. 26.) ÜPB határozata  

Tárgy: Magyarcsanád Község Önkormányzata Közbeszerzési Tervének elfogadása 

 

HATÁROZAT 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 

Képviselő-testületnek az önkormányzat Közbeszerzési Tervét megtárgyalta, és azt a 

határozat melléklete szerinti tartalommal a Képviselő-testületnek elfogadásra 

javasolja. 
 

(A bizottsági ülésre megérkezett Popa György bizottsági tag, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság létszáma 3 

fő, a részvétel 100%-os.)  

 

III. napirendi pont 

Magyarcsanádi Község Önkormányzata által a „Kistelepülések könyvtárainak szakmai 

eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázat beadása 

 

Árgyelán Diána elnök: Harmadik napirendi pontunk a Magyarcsanádi Község Önkormányzata 

által a „Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázat 

beadása. A pályázati összeg 3.000.000.-Ft, amiből az önerő 300.000.-Ft, a többi támogatás. 

Megkérem Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt, hogy tájékoztassa a bizottságot a 

pályázatról.  

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A kulturális alappal és a minisztériummal egyeztetés 

történt, mert a pályázatban három millió forint a pályázat összege, és nem volt egyértelmű, hogy ez 

az összeg az önerőt is magába foglalja-e. Azt az értesítést kaptuk, hogy az elnyerhető maximum 



támogatás 3 millió, és ahhoz képest plusz 10% önerőre van szükség. A maximális pályázati összeg 

tehát 3.300.000.-Ft-ra módosítható, aminek a 10%-a, 330.000.-Ft, ez lenne az önerő. A határozati 

javaslatban a táblázatban szereplő összegeket ennyi eltéréssel kérjük módosítani.  

 

Árgyelán Diána elnök: Mi történik akkor, ha nem kapjuk meg a pályázott összeget? 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Amennyiben nem a teljes összeget kapjuk meg, 

amire pályáztunk, a többi összeget önerőből kellene fizetni, vagy módosítani kell a meghozott 

határozatot. Április 1-ig kell pályázni.  

 

Árgyelán Diána elnök: Javaslom a bizottságnak, hogy módosítsuk a javaslatban szereplő összeget, 

és a képviselő-testületnek a módostással javasoljuk elfogadásra.  

 

Van-e valakinek kiegészítése? 

 

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: 

  

26/2015. (III. 26.) ÜPB határozata  

Tárgy: Magyarcsanádi Község Önkormányzata által a „Kistelepülések könyvtárainak 

szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázat beadása 

 

H  A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 

Magyarcsanádi Község Önkormányzata által a „Kistelepülések könyvtárainak 

szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázat beadását megtárgyalta, és 

azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja azzal, hogy a pályázati összeg 

3.300.000,- Ft összegre kerüljön benyújtásra, melyhez a szükséges 10 %, azaz: 

330.000,- Ft önerőt az önkormányzat biztosítja. 

 

 

IV. napirendi pont 

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosítása 

 

Árgyelán Diána elnök: Negyedik napirendi pontunk a képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása. Az átolvasás során az itt leírtakkal kapcsolatban van-e valakinek 

észrevétele? 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A államháztartás működési rendjéről szóló 

kormányrendelet előírja a szervezeti és működési szabályzat tartalmi elemeit, így többek között a 

hivatali létszámot is. Jelenleg 9 fő a hivatal létszáma. A 9 főre jutó normatíva fedezi a 

költségeinket. A normatíva által számított létszám 7,37 fő. Szeretnénk a hivatal létszámát plusz egy 

fővel emelni pénzügyi vonalon, mivel 1 fő főkönyvi könyvelő látja el jelenleg a feladatokat, és a 

határidők betartása nehézkesnek bizonyul. A finanszírozás lehetővé teszi azt, hogy a hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők száma eltérő legyen az állam által finanszírozott létszámtól. Mivel 

sok a fiatal munkavállaló, kevés a bérük így megtakarítás keletkezik. Ez a változás szerepel az 

SZMSZ módosításban. 

 

Árgyelán Diána elnök: Köszönjük szépen a tájékoztatást, javaslom a bizottságnak, hogy fogadjuk 



el az előterjesztést.  

 

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:  

 

27/2015. (III. 26.) ÜPB határozata  

Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosítása 

 

 

H  A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

V. napirendi pont 

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének módosítása 

 

Árgyelán Diána elnök: Következő napirendi pontunk Magyarcsanádi Közös Önkormányzati 

Hivatala 2015. évi költségvetésének módosítása. Erre az előző döntés miatt van szükség, annak az 

átvezetése történik. Van-e valakinek kérdése?  

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: 

  

28/2015. (III. 26.) ÜPB határozata  

Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének módosítása 

 

 

H  A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének 

módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

VI. napirendi pont 

Egyebek 

Árgyelán Diána elnök: Megkérdezem egyebek között kíván-e valaki szólni? Nem. 

Megállapítom, hogy Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a mai napirendeket megtárgyalta. A 

bizottság nyílt ülését bezárom. 

 

k.m.f.t. 

       Árgyelán Diána  Kővári Róbert  

              elnök  jegyzőkönyv hitelesítő 


