
 
                                                                                    Iktatószám: 450/3/2016

Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. április 22. napján 10.00 órakor megtartott, soros, nyílt ülésének 

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

Határozatok: 

10/2016. (IV. 22.) Szerb NÖ. Napirend elfogadása

11/2016. (IV. 22.) Szerb NÖ. Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

12/2016. (IV. 22.) Szerb NÖ. Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

13/2016. (IV. 22.) Szerb NÖ. A  Szerb  Nemzetiségi  Önkormányzat  2016.  évi
költségvetésének módosítása

14/2016. (IV. 22.) Szerb NÖ. Magyarcsanádi  Református  Általános  Iskola
támogatása

15/2016. (IV. 22.) Szerb NÖ. Magyarcsanádi Református Óvoda támogatása

16/2016 (IV. 22.) Szerb NÖ. A Magyarcsanádi Görögkeleti Szerb Egyházközség
támogatása

17/2016 (IV. 22.) Szerb NÖ. Szent György – Napi rendezvény költségeire fedezet
biztosítása

18/2016 (IV. 22.) Szerb NÖ. A  Szerb  nyelvet  tanuló  legjobb  eredményt  elért
diák könyvutalványban részesítése

19/2016 (IV. 22.) Szerb NÖ. A  templom  és  a  temető  karbantartására
megállapodás kötése a Magyarcsanádi Görögkeleti
Szerb  egyházközséggel,  a  karbantartási  és
tisztántartási feladatokra fedezet biztosítása

20/2016 (IV. 22.) Szerb NÖ. Falunap  nemzetiségi  programjaira  fedezet
biztosítása
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2016. április 22. napján 10:00 órakor
megtartott, soros, nyílt üléséről.

Az ülés helye: Községháza tanácsozó terme (6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.) 

Jelen vannak:
1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök
2.) Neducza Zarán 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: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Szerb Nemzetiségi Önkor-
mányzat soros nyílt ülésén, megállapítom, hogy a testület határozatképes, két fő jelen van, egy fő
Higyisán Daniella Dóra igazoltan távol van. Az ülést megnyitom. 

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Ismertetem a mai ülésnek napirendjeit, melyek szerepelnek a ki-
adott meghívóban. 

1.) Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: Kollár Ferenc Boldizsár elnök

2.) Előterjesztések
3.) Egyebek

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Megkérdezem a testületet, hogy a van-e észrevétel, illetve más na-
pirendi javaslat? Nincs. Akkor kérem, aki az ismertetett napirenddel egyetért kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület  a  javaslattal  egyetértve,  2  igen  –  egyhangú  –  szavazattal  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

10/2016. (IV. 22.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: Napirend elfogadása

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád Község Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.
április 22. napján megtartott ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

1.) Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: Kollár Ferenc Boldizsár elnök

2.) Előterjesztések
3.) Egyebek

A határozatról értesítést kap:
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1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök helyben 
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző helyben 
3.) Neducza Zarán helyben
4.) Irattár

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. 

A képviselő-testület  a  javaslattal  egyetértve,  2  igen – egyhangú – szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

11/2016. (IV. 22.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád Község Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.
április 22. napján tartandó soros, nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjéül Neducza Zarán
képviselőt megválasztotta.

A határozatról értesítést kap:
1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök helyben 
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző helyben 
3.) Neducza Zarán helyben
4.) Irattár

1. NAPIRENDI PONT 
Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Az előterjesztésben korrektül le van írva, hogy milyen összegeket
kaptunk meg. A feladatainkat teljesítettük, feladat alapú támogatásainkból erre az évre áthoztunk
pénzösszegeket, hogy nyugodtan tudjuk indítani az évet. Az idén komoly erőfeszítéseket fogunk
tenni annak érdekében, hogy a Duna szorosában a Szerb és a Román oldal megtekintését sikerüljön
létrehozni. Több hozzáfűzni valóm nincs. Valaki esetleg akar e tenni kiegészítést?

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Tisztelt testület. Májusig van határidő a jogszabályok
szerint  elfogadni  a  beszámolót,  ugyanakkor  májusban  nincs  rendes  ülése  a  Szerb  Nemzetiségi
Önkormányzatnak. Tekintettel arra, hogy ezt elkészítettük és a Kincstár rendszerébe feltöltöttük, így
nincs értelme várni új ülésre, ezért hoztuk be most.

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Köszönjük Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető észrevéte-
lét, hitelt nem vettünk fel, pénzünk volt az év nyitására is. Évek óta a nemzetiségi önkormányzatunk
gazdálkodását az jellemzi, hogy úgy tervezzük az évi költségvetésünket, hogy a következő évre át
tudjunk vinni egy kis pénzmennyiséget. Kíván-e még valaki szólni az előterjesztéshez? 
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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12/2016. (IV. 22.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

H  A T Á R O Z A T

Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat  Képviselő-testülete a nemzetisé-
gek jogairól szóló  2011. évi CLXXIX. törvény 114. §-ban és az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. és 26. §-i alapján a 2015. évi gazdálkodásról ké-
szített beszámolót

1.070.000,-Ft bevétellel, 
1.021.000,-Ft kiadással és
     49.000,-Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal 
Felelős: Kollár Ferenc Boldizsár elnök
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
 
  Határozatról értesítést kap:
- Kollár Ferenc Boldizsár elnök 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Popovics Krisztián pü. Csoportvezető

II. NAPIRENDI PONT
Előterjesztések

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: A tisztelt testület a 2016-os évi költségvetést január 27-én el-
fogadta. Ez alapján 476 ezer forint volt az ismert bevétel. Ehhez most jött meg a feladat alapú
támogatás összege, melyet a megállapított 33 pont alapján kaptunk. Két részletéből áll, az első
részlet most érkezett meg, ez 425 ezer forint. Emiatt a költségvetés fő összesenje 476 forintról
901 ezer forintra nőtt. Ez az összeg az, amiből jelenleg gazdálkodhat a nemzetiségi önkormány-
zat. Megkérdezem, hogy van-e valakinek észrevétele a költségvetés módosításával kapcsolat-
ban? Nincs. Kérem, aki egyetért az előterjesztés határozati javaslatával, kézfeltartással szavaz-
zon.

A  képviselő-testület  2  igen  –  egyhangú  –  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül
meghozta az alábbi határozatot: 

13/2016. (IV. 26.) Román NÖ.
Tárgy: A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

H A T Á R O Z A T

A Magyarcsanádi  Szerb Nemzetiségi  Önkormányzat  a 2016. évi költségvetését  az
alábbiak szerint hagyja jóvá: 

(1) A nemzetiségi önkormányzat a 2016. évi költségvetési 
a) kiadási főösszegét  901 e forintban, 
b) bevételi főösszegét 901 e forintban állapítja meg.
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(3) A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti
részletezését a költségvetési határozat 1. melléklete tartalmazza.
 
(4) A nemzetiségi önkormányzat  címek szerinti  működési kiadásait  előirányzaton-
ként a költségvetési határozat 2. melléklete tartalmazza. 

(5) A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét a költségvetési ha-
tározat 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 pü. csop. vezető

Kollár  Ferenc  Boldizsár  elnök: A  támogatásként  kapott  820  ezer  forint  felhasználásáról,
ugyanúgy ahogy tavaly döntenünk kell. Meg kell határozni, hogy milyen feladatokkal terheljük
meg. Ezekhez érkeztek olyan észrevételek, kérések, amelyeket meg kell, hogy beszéljünk. Szá-
munkra két nagyon fontos cél van. A templom és a temető, valamint az iskola és az óvoda,
melyben a szerb nyelv tanítását javaslom támogatni, hogy legalább a mostani színvonal megma-
radjon. Javaslom, hogy a legközelebbi ülésre hívjuk meg az iskola és az óvoda vezetőit, ugyanis
ahogy csökken a gyereklétszám, egyre kevesebben tanulják a szerb nyelvet. Ennek érdekében
lesz olyan javaslatom, hogy a beiskolázási segélyen túl esetleg valamilyen más módon is próbál-
juk meg a szerb nyelv oktatását elősegíteni, hiszen ebben az évben a nagycsoportban csak egy
gyerek tanulja, a középső csoportban pedig négy gyermek. Ez nagyon kicsi létszám, bízunk ab-
ban, hogy pozitív irányban változik a dolog.
Szeretnénk az iskolának és az óvodának a feladat alapú támogatás terhére az iskolai feladatok
ellátásához (díszítés, dekoráció) támogatást nyújtani. Az óvodának 20 ezer forintot az iskolának
30 ezer forintot gondoltam. Megkérdezem, hogy van-e ehhez kapcsolódóan valakinek észrevéte-
le. Nincs. Kérem, hogy aki egyet ért azzal, hogy az általános iskolának 30 ezer forint támogatást
nyújtsunk, szavazzon.

A képviselő-testület  a  javaslattal  egyetértve,  2  igen – egyhangú – szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

14/2016. (IV. 22.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: Magyarcsanádi Református Általános Iskola támogatása

H  A T Á R O Z A T

Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi
Református  Általános  Iskola  és  Hétszínvirág  Református  Óvoda  részére  a
költségvetésben  szereplő  feladat  alapú  támogatás  terhére  az  iskolai  feladatok
ellátásához (díszítés, dekoráció) 30.000,- Ft, azaz: harmincezer forint támogatást nyújt.
A képviselő-testület megbízza az elnököt a megállapodás aláírására.

Felelős: Kollár Ferenc Boldizsár elnök

Határidő megállapodás megkötésére, támogatás kifizetésére: 2016. április 29. 
,egyebekben értelem szerint.
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A határozatról értesítést kap:
1.) Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Óvoda mb. intézményvezetője
2.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök helyben
3.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző helyben
4.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető helyben
5.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra helyben
6.) Irattár

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Köszönöm, aki egyetért, hogy az Óvodát is támogassuk 20 ezer 
forinttal az emelje fel a kezét

A képviselő-testület  a  javaslattal  egyetértve,  2  igen – egyhangú – szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

15/2016. (IV. 22.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: Magyarcsanádi Református Óvoda támogatása

H  A T Á R O Z A T

Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi
Református  Általános  Iskola  és  Hétszínvirág  Református  Óvoda  részére  a
költségvetésben  szereplő  feladat  alapú  támogatás  terhére  az  óvodai  feladatok
ellátásához (díszítés, dekoráció) 20.000,- Ft, azaz: húszezer forint támogatást nyújt.
A  képviselő-testület  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  támogatás  felhasználására  a
megállapodást kösse meg.

Felelős: Kollár Ferenc Boldizsár elnök

Határidő  megállapodás  megkötésére,  támogatás  kifizetésére:  2016.  április  29.
egyebekben értelem szerint.

A határozatról értesítést kap:
1.) Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Óvoda mb. intézményvezetője
2.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök helyben
3.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző helyben
4.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető helyben
5.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra helyben
6.) Irattár

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Az egyházzal összefogva tartjuk általában a programokat, igaz a
mi esperesünk csak egy hónapban egyszer van Magyarcsanádon. Fontosnak tartjuk az egyházat is
támogatni, hiszen a nemzetiségi nyelv megtartásában nagy szerepet játszik. Ennek érdekében, sze-
retném, ha megszavaznánk, hogy szintén a feladat alapú támogatás terhére az egyháznak is nyújt-
sunk támogatást templomi kellékek vásárlására 75 ezer forint összegben. Aki egyet ért a javaslattal
emelje fel a kezét.

A képviselő-testület  a  javaslattal  egyetértve,  2  igen – egyhangú – szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

16/2016. (IV. 22.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: A Magyarcsanádi Görögkeleti Szerb Egyházközség támogatása

6



H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád  Szerb  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  75.000  Ft,
azaz:  hetvenötezer  forint  vissza  nem térítendő  támogatást  nyújt  a  Magyarcsanádi
Görögkeleti  Szerb  Egyházközség  részére  a  templomi,  egyházi  működéshez
kapcsolódó kiadásokra (templomi kellékek vásárlásához) a feladatalapú támogatások
terhére.

A  képviselő-testület  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  támogatás  felhasználására  a
megállapodást kösse meg.

Felelős: Kollár Ferenc Boldizsár elnök
Határidő megállapodás megkötésére, támogatás kifizetésére: 2016. április 29. 

A határozatról értesítést kap:
1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök helyben
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző helyben
3.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető helyben
4.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra helyben
5.) Magyarcsanádi Görögkeleti Szerb Egyházközség Gálity Illés esperes
6.) Irattár

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: A legnagyobb rendezvényünk minden évben a Szent György na-
pok, amiről még az egyebek napirendi pontban tájékoztatást nyújtok. Tehát a Szent György napok
rendezvényre 300 ezer forint összeget szeretnénk adni.

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Milyen programok lesznek?

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Ez a program a templommal közösen lebonyolított több falut és
külföldi kapcsolatokat érintő legnagyobb rendezvényünk. Ehhez a 300 ezer forinthoz még pályázat
útján fogunk támogatást igényelni. Amennyiben pozitívan bírálják el a pályázatunkat, nyilvánvaló-
an nem ennyi lesz a végösszege. Viszont ha nem lesz pályázat, akkor is meg kell csinálni ezt a dol-
got.  A jelenlévőket  ilyenkor meg szoktuk vendégelni,  ennek van egy konkrét költségvetése.  Az
ebédhez szükségünk lenne az önkormányzat konyhájára. Kértem árajánlatot az apátfalvai vendéglő-
től és a konyhától is. Amelyik kedvezőbb lesz onnan fogjuk rendelni az ebédet. A pályázatnak felté-
tele, hogy árajánlatokat kell beszerezni, mindent le kellett a pályázatban írni, természetesen szerb
nyelven, később beszámolót kell benyújtani a pályázati kiírók részére. Ilyenkor délelőtt mise van a
templomban és több pap celebrálja egyszerre a misét, természetesen szerb nyelven. Az idén gondol-
tam, hogy meghívom a deszki Bánát együttest, akik szerb énekeket fognak előadni. Megkérdezem
van-e  kérdés,  észrevétel  az  elhangzottakkal  kapcsolatban?  Nincs.  Kérem  szavazzunk  a  Szent
György Napi rendezvény költségének biztosításáról.

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

17/2016. (IV. 22.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: Szent György – Napi rendezvény támogatása

H  A T Á R O Z A T

Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 7.
napján megrendezi a Szent György Napi rendezvényt, melynek költségére 300.000,-
Ft-ot biztosít a 2016. évi költségvetésében a feladatalapú támogatás terhére.
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Felelős: Kollár Ferenc Boldizsár elnök
Határidő: értelem szerint 

A határozatról értesítést kap:
1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök             helyben 
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző helyben 
3.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető   helyben
4.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra         helyben
5.) Irattár

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Mivel szeptemberben lesz a következő soros ülésünk, ezért szeret-
ném javasolni, hogy a szerb nyelvet tanuló diákok közül, azt aki a legeredményesebben zárja a tan-
évet  5 ezer forint  értékben könyvutalvánnyal  jutalmazzuk a tanévzáró ünnepségen. Hozzászólás
van-e ehhez? Nincs. Szavazzunk.

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

18/2016. (IV. 22.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: A Szerb nyelvet tanuló legjobb eredményt elért diák könyvutalványban részesítése

H  A T Á R O Z A T

Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Magyarcsa-
nádi Református Általános Iskola és Hétszínvirág Református Óvoda szerb nyelvet
tanuló, legjobb tanulmányi eredményt elért diákját 5.000,-Ft azaz ötezer forint értékű
könyvutalványban részesíti  a 2016. évi költségvetésében a feladatalapú támogatás
terhére.
A képviselő-testület  felkéri  az elnököt,  hogy a könyvutalvány megvásárlásáról  és
tanévzáró ünnepségen történő átadásáról gondoskodjon.

Felelős: Kollár Ferenc Boldizsár elnök
Határidő: értelem szerint

A határozatról értesítést kap:
1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök             helyben 
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző helyben 
3.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető    helyben
4.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra         helyben
5.) Irattár

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: A templom és a temető karbantartását évek óta a nemzetiségi ön-
kormányzatunk végzi.  A fűnyírási  és egyéb tisztántartási  feladatokra,  a zöldterület  kezelésre,  az
esetleges gyomirtásra, virágültetésre, fagymentesítésre stb. szükséges legalább 50 ezer forintot biz-
tosítani. erre kötünk egy megállapodást a Szerb Egyházközséggel. Aki egyet ért kérem emelje fel a
kezét.

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

19/2016. (IV. 22.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy:  A  templom  és  a  temető  karbantartására  megállapodás  kötése  a  Magyarcsanádi
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Görögkeleti  Szerb  egyházközséggel,  a  karbantartási  és  tisztántartási  feladatokra  fedezet
biztosítás

H  A T Á R O Z A T

Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a templom és a
temető karbantartására (fűnyírási és egyéb tisztántartási feladatokra, a zöldterület ke-
zelésre,  az  esetleges  gyomirtásra,  virágültetésre,  fagymentesítésre  stb.)  50.000,-Ft
azaz: ötvenezer forint összeget biztosít a 2016. évi költségvetésében a feladatalapú
támogatás terhére.
A képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a feladatellátásra a megállapodást kösse
meg.

Felelős: Kollár Ferenc Boldizsár elnök
Határidő: értelem szerint 

A határozatról értesítést kap:
1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök             helyben 
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző helyben 
3.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető    helyben
4.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra         helyben
5.) Irattár

III.NAPIRENDI PONT
Egyebek

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Örömömre szolgál, hogy felmerült annak a kérdése, hogy a temp-
lomunk új toronyórát kapjon. Amennyiben lesz erre konkrét árajánlat és pályázatot lehet benyújtani
erre, vagy az egyház is támogatja, úgy a mi nemzetiségi önkormányzatunk is támogatni fogja a to-
ronyóra elkészítését, vásárlását. Megjelent a pályázat különböző rendezvényekre, szerb nyelven ki
lett töltve el lett küldve egy postafiók címre. Később visszadobták azzal az indokkal, hogy a postafi-
ók megszűnt. Felhívtam a referenseket, újra el kellett küldeni a pályázatot másik címre. Elmondták,
hogy a pályázat benyújtása előtt három nappal megszüntették a postafiókot. Így ennek eredményes-
ségéről nem tudok beszámolni. 

Ejtettünk már szót a Szent György Napi ünnepségről. Az jutott még eszembe a rendezvénnyel kap-
csolatban, hogy meghívjuk az Őscsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzatot is. Szombaton fogjuk
átvinni meghívókat, akkor tudjuk meg , hogy mennyien jönnek el. Még Szeged, Szentendre, Deszk,
Battonya településekről is várunk vendégeket.  Természetesen a két ortodox papot is meghívjuk.
Média nyilvánosságot is kapunk. A pécsi rádió szerb nemzetiségi műsorának munkatársait hívtuk és
a Szerb televíziót.
Szerb nemzetiségi elnökként meghívást kaptam a makói közbiztonsági találkozóra, ahol a környék
közbiztonságát érintő kérdésekről volt szó.

Mivel szeptember végén lesz a következő soros ülésünk és szeptember közepén a Falunap, ezért azt
kérném, hogy a nemzetiségi programra szavazzunk meg pénzt. Az elmúlt évihez hasonlóan a Falu-
napot megelőző nap az idén is a nemzetiségi önkormányzatoké lesz. Tavaly is nagyon jól sikerült.
Úgy gondoltam, hogy most a Deszki Bánát Együttes hívnánk meg. Ahhoz, hogy itt tudjanak lenni
már le kellene foglalni az időpontot. 150.000,- Ft-ba kerülne a fellépésük.
Kérdezem, hogy egyet ért-e a képviselő-testület ezzel.
Neducza Zarán képviselő: Igen. Tényleg jó volt a tavalyi rendezvény is. Foglaljuk le őket.
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Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Kérem szavazzunk.

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

20/2016. (IV. 22.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: Falunap nemzetiségi programjára fedezet biztosítása

H  A T Á R O Z A T

Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Falunaphoz
kapcsolódó Nemzetiségi Napra a Deszki Bánát Együttes fellépéséről dönt, melyre
150.000,- Ft, azaz: egyszázötven-ezer forintot biztosít a 2016. évi költségvetésében a
feladatalapú támogatás terhére.

A képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy az együttes felkéréséről intézkedjen.

Felelős: Kollár Ferenc Boldizsár elnök
Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:
1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök             helyben 
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző helyben 
3.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető    helyben
4.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra         helyben
5.) Irattár

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Köszönjük szépen a megjelenést. Megkérdezem, hogy kíván-e még
valaki  szólni  egyebek  között.  Nem.  A  napirendeket  megtárgyaltuk,  az  ülést  10  óra  35  perckor
bezárom.

k.m.f.t.

       Kollár Ferenc Boldizsár Neducza Zarán 
                     elnök jegyzőkönyv hitelesítő
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