
   Iktatószám: 1584/2/2016

Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 
 2016. március 29. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének 

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

Határozatok :

12/2016. (III. 29.) ÜPB. Napirend elfogadása

13/2016. (III. 29.) ÜPB. Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

14/2016. (III. 29.) ÜPB Magyarcsanád Községi Önkormányzat a helyi adórendeletek 
felülvizsgálata

15/2016. (III. 29.) ÜPB. Magyarcsanádi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és
Működési Szabályzata hatályon kívül helyezése és új szabályzat
elfogadása
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2016. március
29. napján 16.00 órakor megtartott soros nyílt üléséről.

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme 

Jelen vannak:
1.) Árgyelán Diána elnök
2.) Kővári Róbert Elnökhelyettes

Igazolatlanul van távol:
3.) Popa György bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelen vannak:
1.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Farkas János polgármester

Árgyelán Diána bizottság elnöke:  Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az
ülésen a három bizottsági tag közül két fő jelen van, Popa György bizottsági tag, igazolatlanul van
távol.   A  bizottság  határozatképes,  az  ülést  megnyitom.  Ismertetem  a  meghívóban  szereplő
napirendi pontokat.  

1.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat a helyi adórendeletek felülvizsgálata 
[4.1.Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

2.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása [4.3. 
Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

3.) Egyebek
Előadó: Árgyelán Diána elnök

Van-e az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, vélemény?

A javaslathoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. 

Árgyelán Diána bizottság elnöke: 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: 
12/2016. (III. 29.) ÜPB határozata
Tárgy: Napirend elfogadása

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságaa 2016.
március 29. napján megtartott ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

1.) Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  a  helyi  adórendeletek
felülvizsgálata [4.1.Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök
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2.) Magyarcsanádi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és
Működési  Szabályzata  hatályon  kívül  helyezése  és  új  szabályzat
elfogadása [4.3. Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

3.) Egyebek
Előadó: Árgyelán Diána elnök

Árgyelán  Diána  bizottság  elnöke:Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  javaslom  Kővári  Róbert
elnökhelyettest. Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e?

Kővári Róbert elnökhelyettes:Igen, elfogadom. 

Árgyelán Diána bizottság elnöke:Kérem, hozzunk erről határozatot. 

Az  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottság  a  javaslattal  egyetértve,  2  igen  –  egyhangú  –  szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

13/2016. (III. 29.) ÜPB határozata
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 2016.
március  29.  napján  tartandó  soros  nyílt  ülése  jegyzőkönyv  hitelesítőjéül  Kővári
Róbert elnökhelyettest megválasztotta.

Felelős: Árgyelán Diána bizottság elnöke
Határidő: értelem szerint

Határozatról értesítést kap: 
- Kővári Róbert bizottsági tag

I. napirendi pont 
Magyarcsanád Községi Önkormányzat a helyi adórendeletek felülvizsgálata

Árgyelán Diána bizottság elnöke: Első napirendi pontunk Magyarcsanád Községi Önkormányzat
helyi adórendeletének felülvizsgálata, módosítása. Mindenki emlékszik a múlt hónapban volt róla
szó, hogy a háziorvosunk kérte az iparűzési adó mentességet. Ez miatt kell módosítani a rendeletet.
Mindenki megkapta az anyagot, áttanulmányozta.  Valakinek van e hozzászólása?

Farkas János polgármester: Én szeretném elmondani azt ezzel kapcsolatban, hogy a rendelési időt
be kell tartani. Más települések polgármestereivel beszéltem erről. Mi speciális helyzetben vagyunk,
hiszen Magyarcsanádra nem könnyű háziorvost szerződtetni.

Nyergesné  Kovács  Erzsébet  jegyző:  A  háziorvossal  van  egy  feladat  ellátási  szerződése  az
önkormányzatnak,  amely  tartalmazza  a  biztosan  a  rendelési  időt  is,  ezen  túl  a  működési
engedélyében is szerepel a rendelési idő. A doktor úrnak ehhez kell tartania magát.

Árgyelán Diána bizottság elnöke:Megkérdezem, hogy van-e még észrevétel. Nincs. Akkor kérem,
hogy aki egyetért az adórendelet módosításával, mely szerint iparűzési adó mentesség illeti meg a
vállalkozó háziorvost és védőnőt kézfeltartással szavazzon.
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Az  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottság  a  javaslattal  egyetértve,  2  igen  –  egyhangú  –  szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

14/2016. (III. 29.) ÜPB határozata
Tárgy: Magyarcsanád Községi Önkormányzat a helyi adórendeletek felülvizsgálata

HATÁROZAT

Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottsága  a  helyi
adórendelet felülvizsgálata tárgyában készített előterjesztést megtárgyalta, a rendelet
tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Felelős képviselő-testület tájékoztatására: Árgyelán Diána elnök
Határidő: képviselő-testület soros ülésén

II. napirendi pont
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata hatályon
kívül helyezése és új szabályzat elfogadása

Árgyelán  Diána  bizottság  elnöke:Második  napirendi  pontunk  a  Magyarcsanádi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  hatályon  kívül  helyezése  és  új
szabályzat elfogadása. Megkérem a jegyző asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző:Köszönöm a szót. Igazából a szabályzatban a szervezeti ábra
módosítása vált szükségessé az miatt, hogy az adóügyi feladatokat április 1-től egy másik kolléga
fogja  ellátni.  A jelenlegi  feladatot  végző  adós  kolléga  munkakörének  megnevezése  munkaügyi
előadó volt. Az adóügyeket kapcsolt munkakörben látta el. Az új kolléga viszont csak adóügyes
lesz,  ezért  ezt  a  változást  át  kell  vezetni  a  szervezeti  ábrán.  Tekintettel  azonban  arra,  hogy a
szervezeti ábra az elmúl egy évben több alkalommal volt már módosítva, így nehézkes volt annak
követése,  hogy melyik  időállapotban milyen tartalommal volt  hatályban úgy gondoltuk,  hogy a
könnyebb  értelmezhetőség  végett  célszerű  hatályon  kívül  helyezni  és  helyette  új  szabályzatot
elfogadni.

Árgyelán Diána bizottság elnöke:Megkérdezem kíván-e még valaki szólni az előterjesztéshez?
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: 

15/2016. (III. 29.) ÜPB határozata
Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és Működési  Szabályzata
hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása

HATÁROZAT

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottságaa
Magyarcsanádi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és  Működési
Szabályzata  hatályon  kívül  helyezése  és  új  szabályzat  elfogadása  tárgyában
készített  előterjesztést  megtárgyalta,  és  a  Képviselő-
testületnekelfogadásrajavasolja.

Felelős képviselő-testület tájékoztatására: Árgyelán Diána elnök
Határidő: képviselő-testület soros ülésén
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III. napirendi pont
Egyebek

Árgyelán Diána elnök:Az egyebek napirendi pontban, van-e valakinek hozzászólása?Nincs.

Megállapítom,  hogy  Az  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottsága  mai  napirendeket  megtárgyalta.  A
bizottságnyílt ülését bezárom.

k.m.f.
Árgyelán Diána  Kővári Róbert 
elnök jegyzőkönyv hitelesítő
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