
Iktatószám: 371/5/2016

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. február 29. napján délután 16.00 órakor tartott

rendkívüli, nyílt ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Határozatok:

33/2016. (II. 29.) A képviselő-testület napirendjének elfogadása

34/2016. (II. 29.) Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  Közbeszerzési
Szabályzatának  hatályon  kívül  helyezése  és  új  szabályzat
elfogadása

35/2016. (II. 29.) Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  Közbeszerzési  tervének
elfogadása

36/2016. (II. 29.) Magyarcsanádi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2015.  évi
költségvetésének módosítása 

Rendeletek  :

Szám név jele

7/2016. (III.1)

Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  képviselő-
testületének  7/2016.(III.1.)  önkormányzati
rendelete  Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testület  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról  szóló  6/2016.  (II.  16.)  rendelet
módosításáról

E

8/2016. (II. 29.)

Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  képvi-
selő-testületének  8/2016.(II.29.)  önkormányzati
rendelete  Magyarcsanád  Község  Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről, módosításáról és végre-
hajtásának rendjéről  szóló 1/2015.  (I.  30.)  önkor-
mányzati rendelet módosításáról

E
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült  Magyarcsanád Község Önkormányzat  Képviselő-testületének 2016.  február
29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme

Jelen vannak:
Farkas János polgármester
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester
Farkas Krisztián képviselő
Kővári Róbert képviselő
Popa György képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető

Igazoltan hiányzik:
Árgyelán Diána képviselő
Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő

Farkas  János  polgármester: Köszöntöm  a  megjelent  önkormányzati  képviselőket.
Megállapítom, hogy a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, igazoltan hiányoznak Árgyelán Diána
és  Dr.  Aboul-Hosn  Hussein  képviselő  társaink,  az  ülés  határozatképes,  azt  megnyitom.
Javaslatot teszek a napirendi pontokra az alábbiak szerint: 

1.) Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testület  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról szóló 6/2016. (II. 16.) rendelet módosítása 
Előadó: Farkas János polgármester

2.)

3.)

Magyarcsanád Községi  Önkormányzat  Közbeszerzési  Szabályzatának hatályon kívül
helyezése és új szabályzat elfogadása 
Előadó: Farkas János polgármester
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Közbeszerzési Tervének elfogadása
Előadó: Farkas János polgármester

Farkas János polgármester: Megkérdezem van-e más javaslat?

Popovics  Krisztián pénzügyi  csoportvezető: Időközben készült  két  szóbeli  előterjesztés,
melyeket kérem, hogy vegye fel a testület a napirendi pontok közé. Az egyik a Magyarcsanádi
Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosítása, a másik pedig a Magyarcsanádi
Hivatal 2015. évi költségvetés módosítása tárgyában.

Farkas  János  polgármester: Rendben,  aki  elfogadja  a  napirendet  ezzel  a  kiegészítéssel,
kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület  5  igen  egyhangú  szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  az
alábbi határozatot hozta:
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33/2016. (II. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása

H a t á r o z a t

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 29.
napján  16.00  órai  kezdettel  megtartott  rendkívüli,  nyílt  ülés  napirendjét  az
alábbiak szerint fogadta el:

1. Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testület
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  6/2016.  (II.  16.)
rendelet módosítása 
Előadó: Farkas János polgármester

2. Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  Közbeszerzési
Szabályzatának  hatályon  kívül  helyezése  és  új  szabályzat
elfogadása 
Előadó: Farkas János polgármester

3. Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  Közbeszerzési  Tervének
elfogadása
Előadó: Farkas János polgármester

4. Magyarcsanád Községi  Önkormányzat 2015. évi  költségvetésének
módosítása
Előadó: Farkas János polgármester

5. Magyarcsanádi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2015.  évi
költségvetésének módosítása 
Előadó: Farkas János polgármester

1. Napirendi pont
Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testület  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatról szóló 6/2016. (II. 16.) rendelet módosítása

Farkas János polgármester: Az első szóbeli előterjesztés, az önkormányzat szervezeti  és
működési szabályzata tárgyában készült. Felkérem a jegyző asszonyt, tájékoztassa a képviselő
tagokat.

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az Államkincstár a gyermekjóléti szolgálat működési
engedélyéhez kért törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárás során az SZMSZ mellékletében
szereplő kormányzati  funkciók áttekintése során észlelt  egy hibát,  azt,  szerepel benne egy
olyan kormányzati  funkció  is,  melyet  a  68/2013 MGM rendelet  nem tartalmaz,  és  emiatt
szükséges a melléklet módosítása, ahhoz, hogy megkapjuk a működési engedélyt.

Farkas János polgármester: Melyik kormányzati funkciót?

Nyergesné  Kovács  Erzsébet  jegyző:  107060  Egyéb  szociális  pénzbeli  és  természetbeli
ellátások  támogatások  nevű  kormányzati  funkció.  Ezt  ki  kell  venni  belőle.  Mivel  a
jogszabályban nincs benne, ezért nem lehet benne a mellékletben, alapvetően pedig van ilyen
tevékenységünk, de nem tartalmazhatja, mert nincs benne az NGM rendeletben.

Farkas János polgármester: Ha ezt pedig gyakoroljuk, akkor törvény ellen megyünk?
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Nyergesné  Kovács  Erzsébet  jegyző: Ezt  Popovics  Krisztián  pénzügyi  csoportvezető  is
megkérdezte  a  Kincstártól  telefonon,  mikor  egyeztettek,  melyre  azt  mondták,  hogy  fura
helyzet van, ilyen a jogszabály rendelkezés, hiába végzünk ilyen tevékenységet, amiatt, hogy
azt a jogszabály nem tartalmazza ki kell venni az SZMSZ-ből.

Farkas János polgármester: Ha benne hagyjuk?

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nem kapjuk meg a működési engedélyt a gyerekjóléti
szolgálatra, tehát nincs választási lehetőségünk.

Farkas  János  polgármester: Akkor  eldőlt.  Kérem  szavazzuk  meg  az  első  szóbeli
előterjesztést, ha nincs több kérdés.

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el.

Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  5  igen  egyhangú  szavazattal,  tartózkodás  és
ellenszavazat  nélkül  Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete  a  képviselő-
testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint elfogadta.

Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testületének 
7/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 6/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

2. Napirendi pont
Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  Közbeszerzési  Szabályzatának  hatályon  kívül
helyezése és új szabályzat elfogadása

Farkas  János  polgármester: Következő  napirendi  pontunk  a  közbeszerzési  szabályzat
hatályon kívül helyezése és az új szabályzat elfogadása. Ezt tavaly fogadtuk el.

Nyergesné  Kovács  Erzsébet  jegyző: Igen,  azóta  azonban  jogszabályváltozás  volt.  Új
közbeszerzési  törvényt  fogadott  el  az  Országgyűlés,  mely  2015.  november  1-től  lépett
hatályba.  A helyi  szabályzatot  is  ennek  megfelelően  kellene  módosítani,  de  egyszerűbb
hatályon kívül helyezni és egy újat elfogadni helyette.

Farkas János polgármester: Már csak azért is, mivel így nem lesz benne sok lábjegyzet. Én
azt hallottam, hogy elég jelentős változások léptek hatályba. Mi még a régi közbeszerzési
szabályok  szerint  hirdettük  az  építkezéseinket,  tavaly  indítottuk  meg  a  közbeszerzési
eljárásokat.

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az első fejezet 1. pontjában a d) pontot követő
bekezdésben van egy javítani való,  hogy „E szabályzat hatálya alá tartozik Magyarcsanád
Község  Önkormányzatának  Polgármesteri  Hivatala”  helyett  „…Önkormányzat  és  …”.  A
másik a „közalapítványok beszerzései, (további ajánlatkérő)” ezt a részt ki kellene húzni.

Farkas János polgármester: Más kiegészítés van benne?
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Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Igazából ahogyan az elhangzott új törvény van
tavaly óta, vannak benne módosítások, a szerkezete is más. A jogszabály hivatkozások a régi
törvényre hivatkoztak, most viszont más szakasz számok vannak. Vannak benne olyanok is,
hogy régen 3 ajánlattevőnek kellett megküldeni az ajánlatokat, ha jól tudom, most viszont 4
fele  kell  elküldeni.  Új  végre  hajtási  rendeletek  is  vannak.  Nem  akartunk  bajlódni  a
szabályzatokban a hivatkozások átírásával, így inkább újat javaslunk elfogadni.

Farkas János polgármester: Egyéb kiegészítés?

Nyergesné  Kovács  Erzsébet  jegyző: Igen,  a  záró  rendelkezéseknél  a  záradék  utolsó
mondatát kellene kihúzni, mivel a záró rendelkezések 3. pontjában ugyan az benne van. 

Farkas János polgármester: Kérem a testületet,  ha nincs más javaslat,  fogadjuk el  az új
szabályzatot.

A képviselő-testület  5  igen  egyhangú  szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  az
alábbi határozatot hozta:

34/2016. (II. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy:  Magyarcsanád Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának hatályon
kívül helyezése és új szabályzat elfogadása

H a t á r o z a t

Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat
közbeszerzési szabályzatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a Közbeszerzési
Szabályzatot  2016. március  1.  napjától történő hatályba lépéssel a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
Egyben  megállapítja,  hogy  a  36/2015.  (III.  26.)  számú  képviselő-testületi
határozatával elfogadott Közbeszerezési szabályzat 2016. február 29. napjával
hatályát veszti.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal 

A határozatról értesítést kapnak:
- Farkas János polgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Popovics Krisztián pü. csoportvezető
- közbeszerzési tanácsadó

3. Napirendi pont
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Közbeszerzési Tervének elfogadása

Farkas  János  polgármester: A  következő  napirendi  pontunk  Magyarcsanád  Községi
Önkormányzat Közbeszerzési Tervének elfogadása. Lesz két eszközbeszerzésünk, az orvosi
rendelőbe és Művelődési házba. Ez most orvosi rendelő, védőnői szolgálat vagy egészségház?

Popovics  Krisztián pénzügyi  csoportvezető: Próbáltam úgy írni,  hogy alkalmazkodjak a
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pályázati kiíráshoz. Egybe kell számítani az egészet és orvosi épület az egész neve. Nyílván
majd meglátjuk, hogy milyen eszközbeszerzést írunk ki, mert így a pályázat szerint el kell
fogadni március 31-ig. Még lenne időnk, de ha már a szabályzatot elfogadtuk, úgy illik, hogy
a tervet is. Nem vonja maga után az egész azt, hogy ezt meg is kell valósítani. Ez csak egy
terv. Ha új eljárások merülnek fel, mondjuk pályázat miatt, és nyerünk, akkor módosítani kell,
vagy hogyha ezt is más néven, más időpontban, akkor is módosítani kell.

Farkas János polgármester: Az se biztos, hogy kell közbeszerzést írni. Látjuk, hogy van 5%
befektetési alap, az 11 néhány millió Ft, bízunk benne, hogy ezt nem kell felhasználni, de
akkor se ugorjuk át a közbeszerzési értékhatárt. Eszközbeszerzésnél mennyi a közbeszerzési
értékhatár?

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Nyolc millió Ft volt, azt hiszem most is annyi.
Nyilván  ez  a  tavalyról  áthúzódó.  Majd  látjuk,  hogy meghaladja  e  vagy nem.  Esetleg  az
építésről mennyi pénzünk marad, lehet e majd átcsoportosítani.

Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester: Javaslom, hogy írjuk át egészségházra.

Farkas János polgármester: Rendben. Kérem a testületet, ha nincs más javaslat, fogadjuk el
az új szabályzatot.

A képviselő-testület  5  igen  egyhangú  szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  az
alábbi határozatot hozta:

35/2016. (II. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Magyarcsanád Községi Önkormányzat Közbeszerzési tervének elfogadása

H a t á r o z a t

Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat
2016.  évi  Közbeszerezési  tervét  határozat  melléklete  szerinti  tartalommal
elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelem szerint

A határozatról értesül:
Farkas János polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Botás Nikolett építésügyi előadó
Dr. Szöllősi Béla közbeszerzési szakértő

4. Napirendi pont
Magyarcsanád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításáról és vég-
rehajtásának rendjéről szóló 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Farkas  János  polgármester:  Ez  a  szóbeli  előterjesztés  az  önkormányzat  2015.  évi
költségvetésének  módosítása  tárgyában  készült.  Felkérem  Popovics  Krisztián  pénzügyi
csoportvezetőt tájékoztasson minket.
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Popovics  Krisztián  pénzügyi  csoportvezető:  A jogszabály  azt  írja  elő,  hogy  a  tárgyévi
költségvetést, a következő év február utolsó napjáig lehet és kell módosítani. Tekintettel arra,
hogy tavaly decemberben módosítottuk a költségvetést,  a fő összesen sor nem változik,  a
belső átcsoportosítások 2 mellékletet érintenek. Ez a hivatalnak adott finanszírozásból ered. 

Farkas János polgármester: Akkor a fő összesen nem változik. Ez a költségvetés a tavalyi,
nem az idei.

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Igen, ez a 2015-ös évi költségvetés. A tavalyi
költségvetést idén február 29-ig lehet módosítani és kell is. Nyilván a beszámoló az áprilisi
ülésen lesz.  Ez az utolsó költségvetési  rendelet  módosítását  érinti.  Azért  érint  csak ennyi
tételt, mert ezt tavaly decemberben módosítottuk és nem kell a többit ilyenkor.

Farkas János polgármester: Mi az a két tétel?

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető:  A hivatalnak adott  és kapott  előleg.  Ki kell
mutatni a hivatalnak az adott előleget az önkormányzatnál, mert nem Nagylak adja, hanem a
székhely település önkormányzata. S a hivatalnál a kapott előleget, ez könyvelés technikai
részek, ez olyan, mint régen a függő kiadások a bér és egyéb kiadásoknak a megbontása.

Farkas János polgármester: Itt ugye arról volt szó, hogy az önkormányzat meghitelezi a
hivatalnak a bérkiadásokat és azt könyveled vissza.

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Így van. Ennyi a lényege.

Farkas János polgármester: Rendben, most már minden világos.

Popovics  Krisztián  pénzügyi  csoportvezető: Azért  nem  jön  a  képbe  Nagylak,  mert  a
székhelytelepülés kapja a finanszírozást.  A teljesítés számok majd a beszámolóban fognak
kiderülni, mint például a személyi juttatások, a bérek, a dologi kiadások. Azt már lehet látni
most,  hogy  a  személyi  juttatásokkal  a  költségvetési  rendelethez  képest  kevesebb  volt  a
teljesítés, nem léptük túl.

Farkas János polgármester: Ezt mindent vissza kell fizetni a hivatalnak?

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Most az önkormányzatról beszéltem. Nem kell
emelni fő összeset most. Belefértünk a keretbe. A hivatalnál meg kell nézni a beszámolóban,
hogy alakult.  A bérek  miatt  egy  kicsit  sajátságos  a  helyzet.  Mindig  az  előtte  lévő  kettő
hónapot  könyvelünk.  Ez  könyvelés  technikai  dolog.  A beszámolónál  majd  kiderül,  hogy
mennyibe került. Jelen pillanatban csak két tételt érint az önkormányzati költségvetés.

Farkas János polgármester: Rendben. Kérem a testületet, ha nincs más javaslat, fogadjuk el
a rendeletmódosítást.

Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  5  igen  egyhangú  szavazattal,  tartózkodás  és
ellenszavazat nélkül Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarcsanád
Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről
szóló  1/2015.  (I.  30.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról szóló  rendelet  tervezetet  az
alábbiak szerint elfogadta.
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Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testületének 
8/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete 

a Magyarcsanád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről,
módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2015. (I. 30.)

önkormányzati rendelet módosításáról

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

5. Napirendi pont
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása 

Farkas  János  polgármester:  Magyarcsanádi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2015.  évi
költségvetésének módosítása tárgyában készült előterjesztés következik. Felkérem Popovics
Krisztián pénzügyi csoportvezetőt tájékoztasson minket.

Popovics  Krisztián  pénzügyi  csoportvezető: A hivatalnál  a  fő  összesen  51  millió  Ft-ra
emelkedik,  mert  itt  az  önkormányzattól  kapott  előleget  be  kell  venni,  és  ez  ugyan  úgy
előlegként  funkcionál,  tehát  nem  teljesítésbe  van,  nem  kifizetésre  került,  hanem  csak  a
finanszírozás költségkönyvelés technikai részből végig kell futtatni a pénzforgalmon. Ugyan
úgy a fő összesen ami volt tavaly, ugyan annyi most is teljesítésben, ezt a kapott előleget, amit
az önkormányzat ugye adott előleg, ezt pedig kapott előlegként került belevételezésre. 

Farkas János polgármester: És a visszafizetések?

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Azért került előlegbe olyan, mint egy fizetési
előleg, hogy ha felvesszük, vagy elköltjük, vagy ha nem, akkor visszafizetési kötelezettséggel
jár. Mivel nem költöttük el, ezért került arra, hogy adott előleg, kapott előleg.

Farkas János polgármester: Értem, köszönöm.  Kérem a testületet, ha nincs más javaslat,
fogadjuk el az új szabályzatot.

A képviselő-testület  5  igen  egyhangú  szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  az
alábbi határozatot hozta:

36/2016. (II. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy:  Magyarcsanádi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2015.  évi  költségvetésének
módosítása 

H a t á r o z a t

Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarcsanádi
Közös Önkormányzati  Hivatal  2015.  évi  költségvetéséről  szóló 10/2015.  (I.
29.) képviselő-testületi határozatát a melléklet szerinti tartalommal módosítja.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal.
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Farkas  János  polgármester:  Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  a  mai  napirendet
megtárgyalta. A képviselő-testület nyílt ülését 16 óra 40 perckor bezárom, a képviselő-testület
zárt ülésen folytatja tovább a munkát. 

k.m.f.t.

          Farkas János Nyergesné Kovács Erzsébet
          polgármester       jegyző
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