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JEGYZŐKÖNYV
Készült Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. december 07. napján 14:00
órakor megtartott, soros, nyílt üléséről.
Az ülés helye: Községháza (6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.)
Jelen vannak:
1.) Kollár Ferenc Boldizsár
2.) Neducza Zarán

elnök
képviselő

Igazoltan távol van:
1.) Higyisán Daniella Dóra

elnökhelyettes

Tanácskozási joggal jelen vannak:
1.) Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző
2.) Popovics Krisztián
pénzügyi csoportvezető
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a 3
képviselőből 2 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Megkérdezem a testületet, hogy
a meghívóban kiadott napirendi ponttal kapcsolatban van-e észrevétel, más napirendi javaslat?
Nincs más javaslat. Akkor kérem, fogadjuk el az alábbi napirendi pontokat.
1.)

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkaterve
Előadó: Kollár Ferenc Boldizsár elnök
2.)
Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló határozatának elfogadása
tárgyában
Előadó: Kollár Ferenc Boldizsár elnök
3.)
Előterjesztések
3.1.) A Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
módosítása
Előadó: Kollár Ferenc Boldizsár elnök
4.)
Egyebek
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:
37/2015. (XII. 07.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015.
december 07. napján megtartott ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1.)
2.)

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkaterve
Előadó: Kollár Ferenc Boldizsár elnök
Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló határozatának
elfogadása tárgyában
Előadó: Kollár Ferenc Boldizsár elnök

3

3.)
Előterjesztések
3.1.) A Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi
költségvetése módosítása
Előadó: Kollár Ferenc Boldizsár elnök
4.)
Egyebek
A határozatról értesítést kap:
1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Neducza Zarán képviselőt.
Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e?
Neducza Zarán képviselő: Igen, elfogadom.
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Kérem, hozzunk erről határozatot.
38/2015. (XII. 07.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015.
december 07. napján tartandó soros, nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjéül Neducza
Zarán képviselőt megválasztotta.
A határozatról értesítést kap:
1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

1. napirendi pont
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkaterve
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Első napirendi pontunk a jövő évi teendőkkel kapcsolatos. A 2016
évi terveinkben nagy változás nincs, ugyanazokat a feladatokat szeretnék elvégezni, mint a 2015-ös
évben. Kiegészíteni úgy gondolom azt nem szükséges, mivel a törvényességi feltételeknek
megfelelünk.
Van-e valakinek kérdése, kiegészítése a munkatervvel kapcsolatban?
A napirendhez kapcsolódóan egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület az elnöki tájékoztatóval egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
39/2015. (XII. 07.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkaterve
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H ATÁROZAT
Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évre vonatkozó munkatervét megtárgyalta, és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Kollár Ferenc Boldizsár elnök
Határidő: értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

2. napirendi pont
Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló határozatának elfogadása
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Következő napirendi pontunk a Nemzetiségi Önkormányzat
átmeneti gazdálkodásáról szóló határozatának elfogadása. Az anyaországbeli kirándulást sajnos a
kialakult határhelyzet miatt ebben az évben nem tudtuk teljesíteni, az erre félre tett 100.000 Ft a
következő évre ezzel javaslom átvinni. Igyekszünk gondos gazdaként bánni a ránk bízott pénzzel.
A feladat alapú támogatás összegét, amely közel 600.000,-Ft mindig azokra a célokra fordítjuk,
amelyekre igényeltük, és megkaptuk. Pályázni is csak akkor tudunk, ha a megfelelő önrészt tudjuk
biztosítani. Ezért a következő évre is feladattal terhelt pénzösszegeket különítünk el, hogy a 2016os évben is zökkenőmentesen teljesítse önkormányzatunk kitűzött céljait. Lényegében
ugyanazokat a feladatokat szeretnék elvégezni, mint a 2015-ös évben. . Ehhez kérném, hogy mivel
a feladat alapú támogatást, amelyet amit a kirándulásunkra nem költöttünk el ez évben javaslom,
hogy kirándulás feladattal 2016 augusztus 20-ig költsük el. Amennyiben nem sikerül ez a
kirándulás úgy magyarországi szerb nevezetességeket tekintsünk meg belőle, javaslom az egri
szerb templom megtekintését és egy Eger környéki fürdő meglátogatását.
Megkérem a pénzügyi csoportvezetőt, hogy néhány mondatban ismertesse velünk az előterjesztést.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Jogszabály írja elő, hogy ameddig a jövő évi
költségvetési határozat hatályba nem lép, addig átmeneti gazdálkodás folyik. Ez azt jelenti, hogy
az addigi bevételeket folytatólagosan beszedheti az önkormányzat, erre fel vannak jogosítva, és a
kiadásokat is az átmeneti gazdálkodás alapján ki lehet fizetni. Erről szól az előterjesztés.
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Köszönjük szépen. Van-e valakinek kérdése, kiegészítése a
munkatervvel kapcsolatban?
A napirendhez kapcsolódóan egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
40/2015. (XII. 07.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló határozatának elfogadása
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H ATÁROZAT
Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25-26. §-aiban kapott
felhatalmazás alapján a következőket határozza meg:
1)
A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési határozatának hatályba lépéséig az önkormányzat költségvetését megillető bevételeinek a hatályos jogszabályok szerinti
beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
2)
Az előző évben teljesített, de a 2016. évre áthúzódó kifizetések szerződés szerint teljesíthetőek.
3)
A 2016. évi költségvetési határozat elfogadásáig realizálódó - 2015. évben
meghozott döntések szerinti - kötelezettségek az átmeneti költségvetés terhére teljesíthetőek.
4)
A képviselő-testület 2016. január 1-je és a Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi
Önkormányzat 2016. évi költségvetési határozatának hatályba lépéséig hozott döntéseinek végrehajtása az átmeneti költségvetés terhére biztosítható.
5)
Az átmeneti költségvetés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a
beszedett bevételeket és kiadásokat a költségvetési határozatba be kell illeszteni.
6)
Ez a határozat 2016. január 1. napján lép hatályba és az önkormányzat 2016.
évi költségvetésről szóló határozat hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Határozatról értesítést kap:
Kollár Ferenc Boldizsár Szerb NÖ elnöke
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
pénzügyi csoport
3. napirendi pont
A Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése módosítása

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Harmadik napirendi pontunk a Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi
Önkormányzat 2015. évi költségvetése módosítása tárgyában készült. Megkérem ismét a pénzügyi
csoportvezetőt, hogy ismertesse velünk miért van erre szükség.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A Magyar Államkincstár által előírt maradványnak
a bevétele került bele a határozati javaslatba, illetve az előirányzatokon belüli átcsoportosítások
lettek figyelembe véve. Beleírtuk, hogy mikor, hova, milyen összegek kerültek kifizetésre. Más
módosítást nem tartalmaz.
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Köszönjük szépen. Van-e valakinek kérdése, kiegészítése a
munkatervvel kapcsolatban?
A napirendhez kapcsolódóan egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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41/2015. (XII.07.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: A Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
módosítása
H ATÁROZAT
A Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi költségvetését az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
(1) A nemzetiségi önkormányzat a 2015. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét
1 110 e forintban,
b) bevételi főösszegét
1 110 e forintban állapítja meg.
(3) A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti
részletezését a költségvetési határozat 1. melléklete tartalmazza.
(4) A nemzetiségi önkormányzat címek szerinti működési
előirányzatonként a költségvetési határozat 2. melléklete tartalmazza.

kiadásait

(5) A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét a költségvetési
határozat 3. melléklete tartalmazza.
Felelős: Kollár Ferenc Boldizsár Szerb NÖ elnöke
Határidő: értelem szerint
Határozatról értesítést kap:
- Kollár Ferenc Boldizsár Szerb NÖ elnöke
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4. Napirendi pont
Egyebek
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Egyebek napirendi pont keretein belül először is szeretném
megköszönni minden jelenlévőnek, aki a nemzetiségi önkormányzatunk munkáját segítette. Nagy
könnyebbség, hogy olyan pozitív hozzáállást tapasztalunk az önkormányzatunk felé, ami nagyon
nagy segítséget nyújt. A közmeghallgatáson elhangzott, hogy nagyon nagy biztatást kaptunk
magasabb helyekről is. Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy Apátfalván lesz egy előadás a
Nemzeti Művelődési Intézet által, amelyre hivatalos meghívót kaptam, és részt is fogok venni rajta.
Egyetlen dolgot szeretnék még megbeszélni. Sajnos egyre több olyan idős szerb személy van, akit
karácsony alkalmával megajándékoznánk egy kisebb csomaggal. Kötelességünknek tartjuk
azonban, hogy kicsit kellemesebbé tegyük számukra az ünnepet. Minden évben megszavazunk rá
80.000,-Ft-ot, ezt az idén is megtettük már, és kérem a képviselő-társamat Zaránt, hogy a csomagok
elkészítéséről gondoskodjon. Érkezett egy levél a magyarcsanádi iskolától, amiben azzal a kéréssel
fordulnak hozzánk, hogy a karácsonyi rendezvényüket támogassuk szaloncukorral. Én 10.000,-Ft-ot
javaslok megszavazni erre a célra, és az amennyi szaloncukrot kifut, annyit vegyünk. Én vállalom,
hogy megvásárolom, és odaadom nekik.
Neducza Zarán képviselő: Rendben, egyetértek.
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Kérem, hogy akkor hozzunk erről egy határozatot.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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42/2015. (XII.07.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: Karácsonyi rendezvény támogatása
H ATÁROZAT
Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Hétszínvirág Református Óvoda
karácsonyi ünnepségét szaloncukor megvásárlásával támogatja, melyre 10.000,--ot,
azaz tízezer forintot különít el a 2015. évi költségvetés feladatalapú támogatás
terhére.
Felelős: Kollár Ferenc Boldizsár Szerb NÖ elnöke
Határidő: 2015. december 18.
Határozatról értesítést kap:
- Kollár Ferenc Boldizsár Szerb NÖ elnöke
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
Egyebek:
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Megkérdezem van-e egyebek között hozzászólás?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Kaptunk a Kormányhivataltól egy levelet, melye a nemzetiségi
önkormányzatok elnökeinek, illetve a jegyzőnek címeztek. Arról tájékoztatják a képviselőtestületeket, hogy a jövő évi támogatásnak mi az alapja. Itt leírják, hogy a feladatalapú költségvetési
támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, aki legalább 4 képviselő-testületi ülést
tart, valamint legalább egy közmeghallgatást és az ezekről készült jegyzőkönyveket 15 napon belül,
de legkésőbb a következő év január 15-ig benyújtja a Nemzeti Jogtár felületén elektronikusan a
Kormányhivatal felé. E határidő mulasztása jogvesztő.
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Köszönjük szépen, ezeket a feltételeket mi teljesítettük.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: 2015. év folyamán több alkalommal került átadásra
pénzeszköz, és több megállapodás is született. Ezekhez kapcsolódóan egyenként beérkeztek a
beszámolók, amelyeket el kell fogadni a testületnek, amely a jövő évi támogatás alapja. Határozattal
lettek elfogadva a megállapodások, és a beszámolókat is határozattal el kell fogadni. Több
beszámoló érkezett, ezeket szükséges határozatokkal egyenként elfogadni. Az első beszámoló a
zánkai kirándulásról szól. 10.000,-Ft-tal támogatta az önkormányzat őket. A beszámoló egy rövid
összefoglalót, és fényképes dokumentációt tartalmaz. (Ismerteti).
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Van-e kérdés, vagy észrevétel a beszámolóhoz? Nincs. Akkor
kérem, hogy fogadjuk el a beszámolót.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
43/2015. (XII. 07.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: A Magyarcsanádi Református Általános Iskola zánkai kirándulásról szóló
beszámolója
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HATÁROZAT
Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarcsanádi Református Általános Iskola részére a 14/2015. (IV.28.) számú
határozattal a zánkai kirándulásra vissza nem térítendő támogatásként nyújtott
összeg felhasználásáról szóló beszámolóját megtárgyalta, és azt a jegyzőkönyv
mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Határozatról értesítést kap:
- Kollár Ferenc Boldizsár Szerb NÖ elnöke
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Popovics Krisztián pü. csop. vezető
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A következő beszámolót szintén az iskola küldte.
15.000,-Ft-os támogatást nyújtott az önkormányzat az iskola és óvoda részére. A beszámoló
tartalmazza, hogy ebből tanszereket vásároltak, és egyéb dologi kiadásokat.
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Kérdés, észrevétel? Rendben, kérem, hogy fogadjuk el a
beszámolót.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
44/2015. (XII. 07.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: A Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Hétszínvirág Református Óvoda és
Egységes Óvoda-bölcsőde tanszerekhez nyújtott támogatásáról szóló beszámolója
HATÁROZAT
Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Hétszínvirág Református Óvoda és
Egységes Óvoda-bölcsőde részére a 14/2015. (IV. 28.) számú határozattal vissza
nem térítendő támogatásként nyújtott 15.000,- Ft összeg felhasználásáról szóló
beszámolót a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Határozatról értesítést kap:
- Kollár Ferenc Boldizsár Szerb NÖ elnöke
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Popovics Krisztián pü. csop. vezető
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A harmadik beszámolót is az iskola küldte. 10.000,Ft-os támogatást nyújtott az önkormányzat az iskola és óvoda részére. Ezt egy rendezvény
lebonyolítására fordították.
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Rendben, kérem, hogy fogadjuk el a beszámolót.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
45/2015. (XII. 07.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: A Magyarcsanádi Református Általános Iskola „Ősz kincsei” projektről szóló
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beszámolója
HATÁROZAT
Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarcsanádi Református Általános Iskola részére a 26/2015. (IX. 23.) számú
határozattal vissza nem térítendő támogatásként nyújtott 10.000,-Ft összeg
felhasználásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és azt a jegyzőkönyv mellékletét
képező tartalommal elfogadja.
Határozatról értesítést kap:
- Kollár Ferenc Boldizsár Szerb NÖ elnöke
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A következő egy jégkorszak kiállítás kirándulásáról
szóló beszámoló, amire az önkormányzat 15.000,-Ft támogatást nyújtott.
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Rendben, kérem, hogy fogadjuk el a beszámolót.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
46/2015. (XII. 07.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: A Magyarcsanádi Református Általános Iskola Jégkorszak kiállítás megtekintéséről
szóló beszámolója
HATÁROZAT
Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarcsanádi Református Általános Iskola részére a 26/2015. (IX.23.) számú
határozattal vissza nem térítendő támogatásként nyújtott 15.000,-Ft összeg
felhasználásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és azt a jegyzőkönyv mellékletét
képező tartalommal elfogadja.
Határozatról értesítést kap:
- Kollár Ferenc Boldizsár Szerb NÖ elnöke
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A következő a „Tök-Jó nap” rendezvény
lebonyolításáról szóló beszámoló, amire az önkormányzat 40.000,-Ft támogatást nyújtott.
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Rendben, kérem, hogy fogadjuk el a beszámolót.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
47/2015. (XII. 07.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: A Magyarcsanádi Református Általános Iskola „Tök-Jó nap” rendezvényről szóló
beszámolója
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HATÁROZAT
Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarcsanádi Református Általános Iskola részére a 14/2015. (IV.28.) számú
határozattal vissza nem térítendő támogatásként nyújtott 40.000,-Ft összeg
felhasználásáról készült beszámolót megtárgyalta, és azt a jegyzőkönyv mellékletét
képező tartalommal elfogadja.
Határozatról értesítést kap:
- Kollár Ferenc Boldizsár Szerb NÖ elnöke
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Popovics Krisztián pü. csop. vezető
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A Magyarcsanádi Görögkeleti Szerb Egyházközség
is megküldte a beszámolóját. 50.000,-Ft vissza nem térítendő támogatás lett megállapítva dologi
kiadásokra.
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Rendben, kérem, hogy fogadjuk el a beszámolót.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
48/2015. (XII.07.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: Magyarcsanádi Görögkeleti Szerb Egyházközség beszámolója
HATÁROZAT
Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarcsanádi
Görögkeleti Szerb Egyházközség részére a 30/2015. (IX.23.) számú határozattal
vissza nem térítendő támogatásként nyújtott 50.000,- Ft összeg felhasználásáról
szóló beszámolóját megtárgyalta, és azt a jegyzőkönyv mellékletét képező
tartalommal elfogadja.
Határozatról értesítést kap:
- Kollár Ferenc Boldizsár Szerb NÖ elnöke
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Popovics Krisztián pü. csop. vezető
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az utolsó beszámolót a magyarcsanádi könyvtár
készítette. Pénzeszköz a beszámolóhoz nem kapcsolódik, velük egy megállapodás köttetett, ezért
készült el a beszámoló.
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Rendben, kérem, hogy fogadjuk el a beszámolót.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
49/2015. (XII. 07.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: Magyarcsanádi Könyvtári és Információs Szolgáltató Hely szakmai beszámolója
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HATÁROZAT
Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarcsanádi
Könyvtári és Információs Szolgáltató Hely szakmai beszámolóját megtárgyalta, és
azt a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Határozatról értesítést kap:
- Kollár Ferenc Boldizsár Szerb NÖ elnöke
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Popovics Krisztián pü. csop. vezető
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Megkérdezem van-e egyebek között hozzászólás? Nincs. Ezek
után megállapítom, hogy a kitűzött napirendeket megtárgyaltuk, megköszönöm a megjelenést, és az
ülést bezárom.
k.m.f.
Kollár Ferenc Boldizsár
elnök

Neducza Zarán
jegyzőkönyv hitelesítő
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