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Önkormányzata

2014.

évi

JEGYZŐKÖNYV
Készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. április
30-án 14:30 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
3.) Vighné Ménesi Zsuzsanna
főkönyvi könyvelő
Árgyelán Diána elnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen a
három bizottsági tag közül 2 fő jelen van, a harmadik bizottsági tag néhány percet késik, a bizottság
határozatképes, az ülést megnyitom. Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat,
melyeken nyílt ülésen tárgyal a bizottság.
1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)
7.)
8.)

9.)

Beszámoló Magyarcsanád Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése
végrehajtásáról [2-es előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök
2014. évi éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés [3-as
előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök
Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása [4.1-es előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
[4.2-es előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök
A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. egyes tagjai törzsbetétjének
emelése [4.3-as előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök
A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat módosítása [4.4-es
előterjesztés Árgyelán Diána elnök
A civil szervezetek támogatása [4.5-ös előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök
Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
alapszolgáltatások fejlesztésére nyújtandó támogatásra [4.6-os előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök
Egyebek

Javaslom, hogy a bizottság a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat egészítse ki a szóbeli
előterjesztéssel, mely a megszűnt Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztató tárgyában készült. 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:
29/2015.(IV.30.) ÜPB határozata
Tárgy: Napirend elfogadása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 2015.
április 30. napján megtartott ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Beszámoló Magyarcsanád Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése
végrehajtásáról [2-es melléklet]
Előadó: Árgyelán Diána elnök
2.) 2014. évi éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés [3-as
melléklet]
Előadó: Árgyelán Diána elnök
3.) Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása [4.1-es melléklet]
Előadó: Árgyelán Diána elnök
4.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
[4.2-es melléklet]
Előadó: Árgyelán Diána elnök
5.) A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. egyes tagjai törzsbetétjének
emelése [4.3-as melléklet]
Előadó: Árgyelán Diána elnök
6.) A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat módosítása [4.4-es
melléklet]
Előadó: Árgyelán Diána elnök
7.) A civil szervezetek támogatása [4.5-ös melléklet]
Előadó: Árgyelán Diána elnök
8.) Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
alapszolgáltatások fejlesztésére nyújtandó támogatásra [4.6-os melléklet]
Előadó: Árgyelán Diána elnök
9.) A megszűnt Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztató (Szóbeli 1. előterjesztés)
Előadó: Árgyelán Diána elnök
10.) Egyebek
1.)

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:

30/2015. (IV.30.) ÜPB határozata
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 2015.
április 30. napján tartandó soros, nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjeként Kővári
Róbert bizottsági tagot megválasztotta.
(A bizottsági ülésre megérkezett Popa György bizottsági tag, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság létszáma 3
fő, a részvétel 100%-os.)

I. napirendi pont
Beszámoló Magyarcsanád Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásáról
Árgyelán Diána elnök: Első napirendi pontunk beszámoló Magyarcsanád Község Önkormányzat
2014. évi költségvetése végrehajtásáról. Mindenki megkapta az anyagot, áttanulmányozta. Nekem
lenne kérdésem hozzá, és megkérem a főkönyvi könyvelőt, hogy tájékoztassa a bizottságot
ezekről. Amikor száz százalék alatti a teljesítés, az miből fakad?
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Az előirányzatok mindig egy kicsit fölé vannak
tervezve, hogy ne kelljen sűrűn költségvetést módosítani, és ez abból is fakadhat, hogy nincs
100%-os teljesítés. Például ha valaki táppénzem van, akkor az ugye már 100%-os teljesítés.
Árgyelán Diána elnök: Van-e még valakinek kérdése a bizottság részéről?
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Árgyelán Diána elnök: Kérem, aki egyetért azzal, hogy elfogadásra javasoljuk a Képviselőtestületnek Magyarcsanád Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
beszámolót, kézfeltartással szavazzon.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
31/2015.(IV.30.) ÜPB határozata
Tárgy: Beszámoló Magyarcsanád
végrehajtásáról

Község

Önkormányzata

2014.

évi

költségvetése

HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a
Képviselő-testületnek Magyarcsanád Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és azt a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
II. napirendi pont
2014. évi belső ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
Árgyelán Diána elnök: Második napirendi pontunk 2014. évi belső ellenőrzési jelentés, éves
összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása. A harmadik oldalon található egy olyan mondat, ami
szerint a Kistérségi Társulás belső ellenőrzés kialakításáról és működéséről szükséges források
biztosításáról megfelelően gondoskodott, de hogyan? Mert ezt nem tartalmazza az előterjesztés.

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A belső ellenőrzés tavalyi évben Kistérségi szinten
lett megszervezve, tehát Makói Kistérség Többcélú Társulása keretében végezték el ezt az
ellenőrök. Kinek hány napja volt, és lakosságszám arányában történt a hozzájárulás a bérhez és a
dologi kiadásokhoz is, és amennyi kijött egy településre lakosságszám arányában, annyival kellett
hozzájárulni a társuláshoz erre a feladat ellátásra.
Árgyelán Diána elnök: A ténylegesen végrehajtott ellenőrzések száma több lett, mint ami a
tervezett ellenőrzések száma. Miért?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A tervezés során úgy kell tervezni, hogy meglegyen
a fix kapacitás, hány napra, és hogy lehetőséget adva soron kívüliekre. Ha például 100 napunk van,
akkor körülbelül 80 ellenőrzést kell tervezni, mert például a jegyző is kérhet ellenőrzést valamilyen
indokkal, így neki is kell mozgásteret hagyni.
Árgyelán Diána elnök: Megkérdezem van-e valakinek egyéb észrevétele az anyaggal
kapcsolatban.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A kiadott anyag az a tavalyi évről egy beszámolót
tartalmaz, melynek a 7-es számú melléklete mutatja, hogy a tavalyi évben Magyarcsanád Község
Önkormányzatánál és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál volt ellenőrzés. A javasolt
intézkedéseket nem hajtották végre, ez a feladat a mostani hivatalra vár. A teljesítési szám ezért 28
és 6, valamint 10,5. Ez akkor érdekes, amikor egy számvevőszéki vizsgálat során erre rábukkannak,
és megkérdezik, hogy miért nem lett ez végrehajtva. Ha egy ilyet nem javítanak ki, akkor az súlyos
problémát jelent, mivel azt jelzi, hogy hiábavaló volt az ellenőrzés, nem volt eredményes.
Árgyelán Diána elnök: Ez már határidőn túli?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Igen, már rég. Normális esetben itt mindegyik
ellenőrzést ki kellett volna javítani. Lehet látni a településeken, hogy a legtöbb esetben mindenhol
kijavították a hibákat. Ezzel már nem tudunk mit tenni, igyekszünk a hibákat mi most kijavítani.
Árgyelán Diána elnök: Ha nincs kérdés, javaslom, hogy szavazzuk meg. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással jelezze.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
32/2015. (IV.30.) ÜPB határozata
Tárgy: 2014. évi éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a
Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi éves ellenőrzési jelentését, éves
összefoglaló ellenőrzési jelentését megtárgyalta, és azt a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
III. napirendi pont
Csanádpalota Térségi Szociális
Megállapodásának módosítása

és

Gyermekjóléti

Önkormányzati

Társulás

Társulási

Árgyelán Diána elnök: Következő napirendi pontunk Csanádpalota Térségi Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. Miért van szükség
erre a módosításra?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Csatlakozott a társuláshoz január elsejétől Kövegy Község,
ezért kell a megállapodást módosítani. Két határozatot kell a bizottságnak elfogadni, az egyik, hogy
kiegészül a megállapodás Kövegy Község Önkormányzatával, a másik pedig az egységes
szerkezetű megállapodás, mely tartalmazza a módosításokat. Az egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodást is el kell fogadni a képviselő-testületnek.
Árgyelán Diána elnök: 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:
33/2015. (IV.30.) ÜPB határozata
Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
H ATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a
Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának Módosító Okiratának módosítását megtárgyalta és azt a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
Árgyelán Diána elnök: Szavazzunk az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratról is.
34/2015. (IV.30.) ÜPB határozata
Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
H ATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága
Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást javasolja a képviselő-testületnek
elfogadásra.
IV. napirendi pont
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Árgyelán Diána elnök: Negyedik napirendi pontunk a pénzbeli és természetben nyújtott szociális

ellátásokról szóló rendelet módosítása. A módosításra azért van szükség, mert a településen több
olyan háztartás van, ahol szociális villanyóra (feltöltő kártyás óra) működik, és erre a rendelet nem
tartalmazott előírást erre vonatkozóan. Ahhoz, hogy az ilyen órával rendelkező kérelmezők ügyében
a szociális bizottság döntést tudjon hozni szükséges a módosítás. A tervezet más módosítást nem
tartalmaz a rendelet. Van-e valakinek kérdése, kiegészítése?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A módosító rendelet 2. §-ában is kellene módosítani, ahhoz,
hogy a bizottság a képviselő-testületi ülést követően, miután kihirdettük a helyi rendeletet el tudja
bírálni a segély kérelmeket. A jogalkotásról szóló törvény ugyanis úgy rendelkezik, hogy kivételes
esetben a kihirdetés napján is hatályba léphet egy jogszabály. A záradék úgy szólna, hogy a rendelet
a hirdetőtáblán való közzététellel 2015. április 30. napján, közzétéve. A kihirdetés időpontjaként
pedig ez után a szöveg után feltüntetjük a kifüggesztés pontos időpontját.
Árgyelán Diána elnök: Köszönöm. Javaslom, hogy a bizottság a jegyző asszony által elmondott
módosítással javasolja elfogadni a képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet. Kérem szavazzunk
róla.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
35/2015. (IV.30.) ÜPB határozata
Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról
szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek, azzal a módosítással, hogy a rendelet tervezet 2. §-ában a hatályba lépés
napja a kihirdetés napja a kihirdetés pontos időpontjának feltüntetésével.
V. napirendi pont
A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. egyes tagjai törzsbetétjének emelése
Árgyelán Diána elnök: Következő napirendi pontunk a Csongrád Megyei Településtisztasági
Nonprofit Kft. egyes tagjai törzsbetétjének emelése. Az anyagot mindenki elolvasta,
áttanulmányozta. Van-e valakinek kérdése?
Popa György bizottsági tag: Tudja-e valaki, hogy miért szeretnék emelni a törzsbetétet?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az anyagot ők küldték meg, de ennél részletesebb leírást nem
tartalmaz, nem derül ki belőle, hogy miért szeretnék emelni.
Árgyelán Diána elnök: A képviselő-testület ülésén ezt megemlítjük, hátha polgármester úr többet
tud erről.
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:
36/2015. (IV.30.) ÜPB határozata
Tárgy: A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. egyes tagjai törzsbetétjének
emelése

HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. egyes tagjai törzsbetétjének
emeléséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
VI. napirendi pont
A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat módosítása
Árgyelán Diána elnök: Következő napirendi pontunk a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okiratának módosítása, amire azért van szükség, mert a hivatal elnevezése nem
megfelelő, mivel az országban több Közös Önkormányzati Hivatal található. Két határozatot kell
elfogadnunk, az egyik a 4/2015. (I. 29.) számú képviselő-testületi ülés határozatának visszavonása,
a másik az Alapító Okirat módosításának elfogadása. 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:
37/2015. (IV.30.) ÜPB határozata
Tárgy: A képviselő-testület 4/2015. (I.29.) számú képviselő-testületi határozat visszavonása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a
képviselő-testület 4/2015. (I.29.) számú képviselő-testületi határozat visszavonásáról
szóló előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
38/2015. (IV.30.) ÜPB határozata
Tárgy: A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat módosítása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat módosításáról szóló
előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
VII. napirendi pont
A civil szervezetek támogatása
Árgyelán Diána elnök: Következő napirendi pontunk a civil szervezetek támogatásáról. Ha jól
tudom, erre eddig nem volt példa. A tervezetet mindenki elolvasta, áttanulmányozta. 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:
39/2015. (IV.30.) ÜPB határozata
Tárgy: A civil szervezetek támogatása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a civil
szervezetek támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja
a Képviselő-testületnek.
VIII. napirendi pont
Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az alapszolgáltatások
fejlesztésére nyújtandó támogatásra
Árgyelán Diána elnök: Következő napirendi pontunk pályázat benyújtása az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az alapszolgáltatások fejlesztésére nyújtandó támogatásra.
Három ajánlatot láthatunk terepjáró megvételére. A bizottság melyik autót tartja a
legalkalmasabbnak?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A három ajánlatból kettő megfelelt a rendeletnek, a
Dacia Duster nem felel meg a kiírásnak a paraméterek miatt. A Suzuki Vitara és a Skoda Yeti
megfelelő, mind a kettő nettó 5 millió forintba kerül, bruttó árban a Suzuki 14.000-Ft-tal több, de
hosszabb távon és fogyasztás szempontjából jóval gazdaságosabb.
Árgyelán Diána elnök: Véleményem szerint javasoljuk a Suzuki Vitarát megvételre. Van-e
valakinek más javaslata?
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:
40/2015. (IV.30.) ÜPB határozata
Tárgy: Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági
alapszolgáltatások fejlesztésére nyújtandó támogatásra

Vidékfejlesztési

Alapból

az

HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a
Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
alapszolgáltatások fejlesztésére nyújtandó támogatásáról szóló előterjesztést
megtárgyalta és javasolja a Suzuki Vitara típusú személygépjárműre a pályázat
benyújtását a Képviselő-testületnek.
IX. napirendi pont
Szóbeli előterjesztés
A megszűnt Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló tájékoztató tárgyában
Árgyelán Diána elnök: Következő napirendi pontunk a megszűnt Királyhegyesi Közös

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztató tárgyában.
Megkaptuk Királyhegyestől az elszámolást, ami tudomásom szerint több szempontból nem felel
meg. Az előterjesztésben olvasható, hogy a szöveges előterjesztés több esetben ellentmondásokat
tartalmaz, továbbá a táblázatok adatai között is eltérések jelentkeznek a bevételi és kiadási
előirányzatok teljesítési adataikat vizsgálva. Megkérem a pénzügyi csoportvezetőt, hogy
tájékoztassa a bizottságot az előterjesztésről.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A kiadott tájékoztató megvizsgálása után jutottunk
arra az álláspontra, hogy nem felel meg a jogszabály előírásainak a tájékoztató. A Kincstárral
folytatott telefonos beszélgetésünk során megerősítettek bennünket abban, hogy február 28-ig lehet
az előző évi költségvetést módosítani. A jogutód nélkül megszűnt szervezet után 60 napig van
lehetőség költségvetés módosítására. Ez nem történt meg. Ha mi ezt a tájékoztatót elfogadjuk, akkor
jogszabálysértés követünk el. Ráadásul számszaki eltérések is mutatkoznak.
Árgyelán Diána elnök: Köszönjük a tájékoztatót, 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:
41/2015. (IV.30.) ÜPB határozata
Tárgy: A megszűnt Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló tájékoztató tárgyában
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a
megszűnt Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt nem javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra.
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, zárt ülésen folytatja tovább a bizottság a munkáját.
k.m.f.t.
Árgyelán Diána
elnök

Kővári Róbert
jegyzőkönyv hitelesítő

