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                                                                                    Iktatószám: 1638/2/2015 

 

 

Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

 2015. április 28. napján 15.30 órakor megtartott soros, nyílt ülésének  
 

 

 

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 
 

 

 

Határozatok:  
 

 

 

8/2015. (IV.28.) Szerb NÖ.  Napirend elfogadása 

 

9/2015. (IV.28.) Szerb NÖ.  Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 

 

10/2015. (IV.28.) Szerb NÖ.  Elnöki tájékoztató 

  

11/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési 

gazdálkodása 
  

12/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. Szent György – napi rendezvény támogatása 

 

13/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. Őscsanádi búcsún való részvételhez támogatás 

 

14/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. Magyarcsanádi Református Általános Iskola és 

Hétszínvirág Református Óvoda támogatása 

 

15/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. Szerv nyelvet tanuló első osztályos gyermekek beiskolázási 

segélye 

 

16/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. Szerb nyelvet tanuló diákok támogatása 

 

17/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. Kirándulás az anyaországba 

 

18/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. Szemétgyűjtő-konténer vásárlása a szerb temetőbe 
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20/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. Virág vásárlása 
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pendrive vásárlása 

 

22/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. Üzemanyag költség 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. április 28. napján 15:30 órakor 

megtartott soros, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Kisebbségi Ház (Magyarcsanád, Templom tér 4.)  

 

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.) Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő 

 

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)      Elnöki tájékoztató 

Előadó: Kollár Ferenc Boldizsár elnök 

2)      Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 

Előadó: Kollár Ferenc Boldizsár elnök 

3)      Előterjesztések, egyebek 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal meghozta az alábbi 

határozatot:  

 

8/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. határozat 

Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Szerb Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. 

április 28. napján megtartott soros nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta 

el:  

 

1)      Elnöki tájékoztató 

Előadó: Kollár Ferenc Boldizsár elnök 

2)      Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 

Előadó: Kollár Ferenc Boldizsár elnök 

3)      Előterjesztések, egyebek 
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A határozatról értesítést kap: 

1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök   helyben  

2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző  helyben  

3.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra 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.  

 

9/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. határozat  

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 

 

H A T Á R O Z A T 

Magyarcsanád Község Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. 

április 28. 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 és Higyisán Daniella Dóra helyben 

4.) Irattár 

 

1. napirendi pont  

Elnöki tájékoztató 

 

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Első napirendi pontunk keretében tájékoztatom a testületet, hogy 

Magyarcsanád Önkormányzatával a megállapodás aláírásra került. Részt vettem a magyarcsanádi 

testületi-ülésen, a román-szerb ortodox egyház ünnepségén, előkészületeket folytattam a Szent 

György napi ünnepséggel kapcsolatban. Popovics Krisztián úrral megfellebbeztük a szerb 

nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatásra kapott pontszámait, amit elfogadtak, és 

pozitívabban bíráltak el. Jani Jánosné iskolaigazgatóval tárgyalásokat folytattam, aki tájékoztatott 

az intézmény nehéz anyagi helyzetéről. Rotár Lászlóval a Román Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökével és Popovics Krisztiánnal a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportvezetőjével 

együtt a miniszterelnökség nemzetközi együttműködési és végrehajtási főosztályán tárgyalásokat 

folytattunk Berényi Zsigmond helyettes államtitkárral és Savanyú Adrián politikai főtanácsos úrral, 

aki az Európai Uniós pályázati lehetőségekről adtak tájékoztatást. Ennyit szerettem volna a 

tájékoztató keretében elmondani. Van-e valakinek kérdése a tájékoztatóval kapcsolatban? 

 

A napirendhez kapcsolódóan egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

10/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. határozat 

Tárgy: Elnöki tájékoztató 

 

 



4 

 

H  A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnöki 

tájékoztatót megtárgyalta, és azt elfogadja. 

 

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.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra helyben 

4.) Irattár 

 

2. napirendi pont  

Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Második napirendi pontunk a 2014. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló beszámoló. A kiadott anyagot megkaptuk. Kiegészítésként szeretném 

hozzáfűzni, hogy a kitűzött célokat sikerült teljesítenünk. Tartalékokkal sikerült elindítanunk a 

2015. évet. Szeretném kérni, hogy 2016 évre is képezzünk tartalékot. A kiadott anyagot átnézve 

különösebb észrevétel részemről nincs. Van-e valakinek egyéb hozzászólása? 

 

Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: A költségvetési pénzmaradvány beépült a 2015. 

évi költségvetésbe, és a 2016-ra vonatkozó javaslatot, majd december környékén lehet pontosan 

meghatározni.  

 

A napirendhez kapcsolódóan egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

11/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. határozat 

Tárgy: A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodása 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet előírásait 

alkalmazva, a 2014. évi gazdálkodásáról készített beszámolót 

  917.000,- Ft bevétellel, 

  730.000,- Ft kiadással és  

231.000,- Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal elfogadja. 

 

A Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat bevételi eredeti és módosított 

előirányzatát és azok teljesítését forrásonként és jogcímenként a 1. melléklet 

tartalmazza. 
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A Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat kiadási eredeti és módosított 

előirányzatát és azok teljesítését forrásonként és jogcímenként a 2. melléklet 

tartalmazza. 

 

A Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási eredeti és 

módosított előirányzatát és azok teljesítését forrásonként és jogcímenként, mérleg 

szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza. 

 

A Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete az 

önkormányzat a pénzmaradvány levezetését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

A Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy év közben költségvetési többlet nem keletkezett. 

 

Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, 

hogy az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincs. 

 

A határozatról értesítést kap: 

1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök               helyben  

2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző    helyben  

3.) Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő  helyben 

4.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra           helyben 

5.) Irattár 

 

3. napirendi pont  

Előterjesztések, egyebek 

 

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Harmadik napirendi pontunk keretében nagyon sok dologról kell 

beszélnünk. Az első, az egyik legnagyobb ünnepségünk a Szent György - Nap, melyet az egyházzal 

és a Szerb Dokumentációs Központtal együtt fogunk lebonyolítani. Ennek az előkészületei már 

javában folynak. A központ a pályázatot már januárban kiírta, a pályázatunkat először visszadobták, 

majd a második körben sikeresen került elbírálásra, így utófinanszírozással 60.000,-Ft-os 

támogatást nyertünk. Ez a pályázati pénzösszeg valószínűleg fedezni fogja a költségeket. A 

meghívók már elkészültek, kiküldésre kerültek. Évente 2-3 alkalommal szoktuk az önkormányzattól 

a konyhát elkérni, akik ide is adják nekünk. A Szent György – Nap lebonyolításában szeretném az 

önkormányzat segítségét is kérni a számlázás pontossága miatt. Annyit szeretnék még kérni, hogy 

amennyiben ez az összeg, amit beterveztünk esetleg kevés lenne, akkor szánjunk rá egy 

pénzösszeget, hogy biztosan elég legyen.  

 

Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Mennyi az a pénzösszeg, amit erre a rendezvényre 

szán a testület? 

 

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Szerintem 120.000,-Ft biztosan elegendő. Van-e még valakinek 

kérdése, javaslata?  

 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el.  

 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

12/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. határozat 

Tárgy: Szent György – Napi rendezvény támogatása 
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H  A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 9. 

napján megrendezi a Szent György-Napi rendezvényt, melynek költségére a 60.000,-

Ft-os pályázati támogatás mellett 120.000.-Ft önerőt biztosít a 2015. évi 

költségvetésében a feladatalapú támogatás terhére. 

 

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.) Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő  helyben 

4.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra           helyben 

5.) Irattár 

 

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: A következő, amiről döntenünk kell az az Őscsanádon 

megrendezésre kerülő búcsún való részvételünk. Az őscsanádiak minden évben meg szoktak hívni 

bennünket a búcsúra és mi el szoktuk fogadni a meghívást. Vendéglátóinknak szoktunk vinni egy-

egy üveg bort, vagy virágot, egy kis apró ajándékot. Erre szükség lenne pénzre. 

 

Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Körülbelül mennyi az a pénzösszeg, amennyire 

szüksége van a testületnek? 

 

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: 15.000,-Ft elegendő szokott lenni. Van-e a testület részéről más 

javaslat, vélemény? 

 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el.  

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

13/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. határozat 

Tárgy: Őscsanádi búcsún való részvételhez támogatás 

 

H  A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván 

venni a 2015. május 22-én Őscsanádon megrendezésre kerülő búcsún melynek 

költségeire 15.000,-Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetésében a feladatalapú 

támogatás terhére.  

 

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.) Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő  helyben 

4.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra           helyben 

5.) Irattár 
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Kollár Ferenc Boldizsár elnök: A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat minden évben valamennyi 

összeggel támogatni szokta az iskolát és az óvodát. Összegszerűen az iskolának 50.000,-Ft-ot, az 

óvodának 15.000,-Ft-ot szoktunk adni. Most érkezett egy megkeresés az iskola részéről a zánkai 

kirándulással kapcsolatban, hogy támogassuk őket, mert a pályázaton nyert pénzük nem fedezi a 

teljes költséget, így javaslom, hogy ebből az 50.000,-Ft-ból 10.000,-Ft-ot a zánkai kirándulás 

támogatására adjunk. A fennmaradó 40.000,-Ft-ot pedig javaslom, hogy az iskola a megrendezésre 

kerülő rendezvényeire használja fel. Van-e a testület részéről más javaslat? 

 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el.  

 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

14/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. határozat 

Tárgy: Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Hétszínvirág Református Óvoda 

támogatása 

 

H  A T Á R O Z A T 

 
Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatást 

nyújt a Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Hétszínvirág Református 

Óvoda részére a következő bontásban: 

 

1. Az óvoda támogatására 15.000,-Ft-ot, azaz tizenötezer forint támogatást a 

nagycsoport kirándulásának vagy játékok vásárlására, 

 

2.  Az iskola támogatására 40.000,-Ft-ot, azaz negyvenezer forint támogatást, 

 

3. A zánkai kirándulás támogatására pedig 10.000,-Ft, azaz tízezer forint támogatást 

nyújt.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatási megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Kollár Ferenc Boldizsár elnök 

Határidő: megállapodás aláírására: 2015. május 10. 

 

A határozatról értesítést kap: 

1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök               helyben  

2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző    helyben  

3.) Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő  helyben 

4.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra           helyben 

5.) Irattár 

 

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Az első osztályba beíratott gyermekek, akik szerb nyelvet 

tanulnak, beiskolázási segélyként 5-5 ezer forint összeg támogatást szeretnék nyújtani. A következő 

évben 2 tanuló fog várhatóan beiratkozni. Reméljük, hogy ez a kis pénzösszeg motiválja majd a 

többieket is. Van-e a testület részéről más javaslat? 

 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el.  

 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 



8 

 

 

15/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. határozat 

Tárgy: Szerv nyelvet tanuló első osztályos gyermekek beiskolázási segélye 

 

H  A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5.000,-Ft, azaz 

ötezer forint beiskolázási segélyt nyújt a Magyarcsanádi Református Általános Iskola 

első osztályába beiratkozott szerb nyelvet tanuló diákok részére, melyet a 

költségvetésében a feladatalapú támogatások terhére biztosít.  

 

A képviselő-testület felkéri a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 

pénzügyi csoportját, hogy az iskola igazgatója által közölt névsor alapján a 

beiskolázási segély kifizetéséről 2015. augusztus 20. napjáig gondoskodjon. 

 

Felelős: Kollár Ferenc Boldizsár elnök,  

   Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető 

Határidő: értelem szerint  

 

A határozatról értesítést kap: 

1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök               helyben  

2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző    helyben  

3.) Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő  helyben 

4.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra           helyben 

5.) Irattár 

 

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Az első osztályos tanulókon kívül támogatni szoktuk a szerb 

nyelvet tanuló felsőbb évfolyamosokat is. Általában kapnak 1-1 ceruzát, radírt, füzetet. Szeretném, 

hogy ha 5.000,-Ft összeget biztosítanánk nekik e célra. Van-e a testület részéről más javaslat? 

 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el.  

 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

16/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. határozat 

Tárgy: Szerb nyelvet tanuló diákok támogatása 

 

H  A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5.000,-Ft, azaz 

ötezer forint támogatást biztosít a szerb nyelvet tanuló felsőbb osztályos (elsősök 

kivételével) diákok részére füzet, radír és szótárfüzet vásárlására, melyet a 2015. évi 

költségvetésében a feladatalapú támogatások terhére biztosít.  

 

A képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy az iskola igazgatója által közölt névsor 

alapján az eszközök megvásárlásáról és a gyermekek részére történő átadásáról 2015. 

augusztus 31. napjáig gondoskodjon. 

 

Felelős: Kollár Ferenc Boldizsár elnök 

Határidő: értelem szerint  
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A határozatról értesítést kap: 

1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök               helyben  

2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző    helyben  

3.) Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő  helyben 

4.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra           helyben 

5.) Irattár 

 

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: A 2014-es ülésünkről van egy konkrét célkitűzés három nagy 

csoportban. Van egyrészt a templom és a temető, van az iskola és az óvoda, illetve a 

külkapcsolatok. Ezekkel kapcsolatban szeretnénk pályázni. Az anyaországba szeretnénk egy 

kirándulást tenni, de előbb szeretném, ha erről egy előzetes költségvetés készülne. A tavalyi évi 

kirándulás költségei körülbelül 80.000,-Ft-ba kerültek, ez valószínűleg több lesz majd. Van-e a 

testület részéről más javaslat? 

 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el.  

 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

17/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. határozat 

Tárgy: Kirándulás az anyaországba 

 

H  A T Á R O Z A T 

 
Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kirándulás 

szervez az anyaországba, és megbízza az elnököt a kirándulás költségvetésének 

elkészítésével és a képviselő-testület elé terjesztésével. 

 

Felelős: Kollár Ferenc Boldizsár elnök 

Határidő: 2015. szeptemberi ülés 

 

A határozatról értesítést kap: 

1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök               helyben  

2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző    helyben  

3.) Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő  helyben 

4.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra           helyben 

5.) Irattár 

 

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Farkas János polgármester úrral egyeztettem a szerb temetőben 

lévő konténerrel kapcsolatban. Szeretném, hogy ha az önkormányzat a közmunkásokkal készítene 

egy új konténert, melynek költségeit természetesen mi állnánk, így a Szerb Nemzetiségi 

Önkormányzat tulajdonába kerülne. Előzetes egyeztetés alapján ez körülbelül 34.000,-Ft-ba 

kerülne. Van-e a testület részéről más javaslat? 

 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el.  

 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

18/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. határozat 

Tárgy: Szemétgyűjtő-konténer vásárlása a szerb temetőbe 
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H  A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, 

hogy a szerb temetőbe szemétgyűjtő konténert vásárol, melyre 34.000,-Ft-ot, azaz 

harmincnégyezer forintot biztosít a 2015. évi költségvetésében a feladatalapú 

támogatások terhére.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 

 

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.) Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő  helyben 

4.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra           helyben 

5.) Irattár 

 

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Több alkalommal beszéltünk már a fűnyírásról. Van egy személy, 

aki ezt rendszeresen elvállalja nekünk. A vegyszerezésre évek óta szánunk valamennyi 

pénzösszeget. Javaslom a testületnek, hogy ebben az évben is a szerb tulajdonban lévő területek 

vegyszerezésére 15.000,-Ft pénzösszeget szánjunk. Van-e a testület részéről más javaslat? 

 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el.  

 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

19/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. határozat 

Tárgy: Szerb tulajdonban lévő ingatlanok gyommentesítéséhez gyomirtó szer vásárlása 

 

H  A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szerb 

tulajdonban lévő ingatlanok gyommentesítésére 10.000,-Ft, azaz tízezer forint 

összeget biztosít a 2015. évi költségvetésében a feladatalapú támogatások terhére.  

 

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.) Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő  helyben 

4.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra           helyben 

5.) Irattár 

 

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: A temetővel kapcsolatban van még egy közös programunk Rotár 

László úrral. Mundruczó Kornél filmrendezőt szeretnénk itt Magyarcsanádon megvendégelni, és az 

ő tiszteletére a magyarcsanádi temetőben nyugvó rokonának a sírján egy virágot szeretnénk 

elhelyezni. A virág előzetes számításaim szerint 5.000,-Ft-ba kerülne. Kérem biztosítsunk erre 
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fedezetet. Van-e a testület részéről más javaslat? 

 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el.  

 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

20/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. határozat 

Tárgy: Virág vásárlása 

 

H  A T Á R O Z A T 

 
Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Mundruczó 

Kornél filmrendező hozzátartozójának sírján való virág elhelyezésére 5.000,-Ft, azaz 

ötezer forint összeget biztosít a 2015. évi költségvetésében a feladatalapú 

támogatások terhére.  

 

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.) Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő  helyben 

4.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra           helyben 

5.) Irattár 

 

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Szeretném, hogy a testületi anyagok és minden egyéb, a Szerb 

Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos dokumentum egy helyen legyen, ezért javasolnám, hogy 

vásároljunk 5 darab pendrive-ot. Egyet az önkormányzatnak, egyet a költségvetésnek, illetve a 

három szerb nemzetiségi önkormányzati tagnak. Ezeket a pendrive-okat én már kiválasztottam, 16 

giga byte, egyenként 5.000,-Ft-ba kerülnek Van-e a testület részéről más javaslat? 

 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el.  

 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

21/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. határozat 

Tárgy: Szerb Nemzetiségi Önkormányzat anyagainak tárolásához pendrive vásárlása 

 

H  A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, 

hogy az önkormányzat működésével kapcsolatos dokumentumok tárolásához 5 db 

pendrive-ot vásárol darabonként 5.000,- Ft összegben, melyre 25.000,-Ft, azaz 

huszonötezer forint összeget biztosít a 2015. évi költségvetésében a feladatalapú 

támogatások terhére.  

 

Felelős: Kollár Ferenc Boldizsár elnök 

Határidő pendrive megvásárlására: 2015. május 31. 
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A határozatról értesítést kap: 

1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök               helyben  

2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző    helyben  

3.) Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő  helyben 

4.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra           helyben 

5.) Irattár 

 

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Miután Árgyelán Györgyné elment a pénzügy csoporttól, így 

javaslok egy ügyfélkapu jelszóváltást, melyet csak a nemzetiségi tagok tudhatnak. Ez csak egy 

tájékoztatás, erről nem kell külön határozatot hozni. Az utolsó dolog, amiről beszélni szeretnénk az 

az a meghívás, melyet a legutóbb kaptunk. Az egyházi ünnepek alatt Baranya megyében 

megrendezésre kerülő szerb rendezvényen Neducza Zarán képviselő fog bennünket képviselni, és 

szeretném, ha az ő üzemanyag költségét az önkormányzat kifizetné. Van-e a testület részéről más 

javaslat? 

 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el.  

 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

22/2015. (IV.28.) Szerb NÖ. határozat 

Tárgy: Üzemanyag költség 

 

H  A T Á R O Z A T 

 
Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 

Neducza Zarán képviselőt, hogy a Baranyai térségben Pécsett és környékén, az 

egyházi ünnepek időtartama alatt megrendezésre kerülő szerb egyházi rendezvényen 

képviselje az önkormányzatot, melyhez utólagos üzemanyag költség elszámolására a 

számlán meghatározott összeget biztosítja a 2015. évi költségvetésében a 

feladatalapú támogatás terhére.  

 
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.) Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő  helyben 

4.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra           helyben 

5.) Irattár 

 

 

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Megállapítom, hogy a kitűzött napirendeket megtárgyaltuk. 

Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni egyebek között. Mivel nem, megköszönöm a 

megjelenést, és az ülést bezárom. 

 

 

k.m.f. 

       Kollár Ferenc Boldizsár  Neducza Zarán  

                  elnök  jegyzőkönyvhitelesítő 


