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Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. szeptember 30. napján délután 15.00 órakor tartott 

rendkívüli, nyílt ülésének 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 

 

Határozatok: 

 

112/2015. (IX. 30.) A képviselő-testület napirendjének elfogadása 
 

113/2015. (IX. 30.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30. 

napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme 

 

Jelen vannak: 

Farkas János    polgármester 

Tóth-Pál Lászlóné   alpolgármester 

Popa György     képviselő 

Farkas Krisztián   képviselő 

Dr. Aboul-Hosn Hussein  képviselő 

 

Igazoltan távol: 

Árgyelán Diána   képviselő 

Kővári Róbert    képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

Nyergesné Kovács Erzsébet   jegyző 

Popovics Krisztián   pénzügyi csoportvezető 

 

Farkas János polgármester: Köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket és a nyilvános 

ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 7 főből 5 fő 

jelen van, Kővári Róbert és Árgyelán Diána képviselők igazoltan vannak távol, az ülés 

határozatképes, azt megnyitom. Javaslatot teszek a napirendi pontokra: 

 

1.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: Megkérdezem van-e más javaslat? 

 

A napirendi pontokhoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. Mivel nincs, kérem, szavazzunk 

a napirendről. Aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. 

 

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

határozatot hozta: 

112/2015. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 08. 

napján 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint 

határozta meg: 

 

1.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési  

támogatása 

Előadó: Farkas János polgármester 
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1. Napirendi pont 

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása 

 

Farkas János polgármester: Egyetlen napirendi pontunk a települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása tárgyában. Magyarcsanád Község 

Önkormányzata az úgynevezett REKI-be be fogja benyújtani a pályázatát 1.879.233 Ft összegben, 

amely a csanádpalotai társulás révén keletkezett. Ezzel kapcsolatban megkérem Popovics Krisztián 

pénzügyi csoportvezetőt, hogy tegye meg észrevételeit.  

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Tegnapi nap folyamán kaptuk kézhez azt a 

nyilatkozatot, miszerint 1.879.233 Ft hiányunk van a házi segítségnyújtás szakfeladaton. Emiatt 

lenne érdemes pályázni a támogatásra, mivel a beszedett normatíva összege nem fedezi a 

kiadásokat, ennyi választ kaptam. Ezt követően több mellékletet kaptunk, amivel az összeget 

alátámasztják. 1-2 hete voltunk egyeztetésen Csanádpalotán, ahol szó sem esett erről. Amikor itt 

volt az intézmény vezető asszony, azt mondta, hogy a meglévő normatívából kijönnek, ehhez képest 

tegnap ekkora hiányt mutattak ki. Úgy gondolom, további egyeztetéseket kíván ez a dolog, hogy az 

elkövetkező négy hónapban, amíg a társulásban vagyunk, ne forduljon elő ilyen.  

 

Farkas Krisztián képviselő: Amikor nálunk volt a házi segítségnyújtás, tudomásom szerint sose 

voltunk mínuszosak. Ráadásul úgy gondolom, hogy az első negyedév után ezt kötelesek lettek 

volna bejelenteni, hogy készülni tudjunk a kiadásra.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A történet onnan indult, hogy hétfőn reggel 7 óra után, amikor 

kiértem Nagylakra, telefonon keresett Csanádpalota pénzügyi csoportvezetője, és kérdezte, hogy 

mikor tudok bemenni az igazolásért, illetve hogy tudja eljuttatni az igazolást az ÖNHIKI-hez. Nem 

értettem, hogy miről van szó, mivel nincs ÖNHIKI már, REKI van helyette és azt sem tudtam 

milyen igazolásról beszél. Azt gondoltam, hogy a csoportvezető asszony egyeztetett a mi pénzügyi 

csoportvezetőnkkel valamiről, amit én nem tudok. Tájékoztattam, hogy másnap, kedden 

szabadságon leszek, ezért személyesen nem tudom átvenni és elhozni az igazolást Magyarcsanádra, 

így javasoltam, hogy küldjék el postán. Erre a csoportvezető válasza az volt, hogy nem lesz időnk 

benyújtani a pályázatot, mert szerdán letelik a határidő.  

Ehhez hozzátartozik, hogy két hete, amikor volt egyeztetés a társulás ügyében, ott voltak a 

polgármesterek, jegyzők, pénzügyesek Csanádpalotán, akkor egy szó sem esett arról, hogy a 

normatíva nem fedezi a kiadásokat, pedig a csanádpalotai polgármester előtt akkor már ismertek 

voltak a számok a pénzügyi csoportvezetőjük szerint. Azóta eltelt két hét és még mindig nem 

tájékoztattak bennünket, ezen a héten hétfőn reggel pedig tényként közölték, hogy kinek mennyi a 

hátraléka, tudván azt, hogy úgy sincs idő már az egyeztetésre. Felhívtam a jegyző asszonyt Palotán, 

elmondtam, hogy ezt így nem fogadjuk el, és ragaszkodok hozzá, hogy hivatalosan közöljék ki, 

hogy mennyit kellene fizetnünk, amire mi majd reagálni fogunk, illetve egyeztetünk. Palota 

polgármesterével is beszéltem, és mondtam neki, hogy részletes kimutatást szeretnénk, vagy 

főkönyvi kivonatot. Azt mondta, hogy van kimutatás, és ezt megküldik nekünk. A magam részéről 

fel vagyok háborodva, különösen amiatt, hogy tudomást szereztem arról, hogy amikor ott voltunk 

egyeztetésen, a polgármester számára ezek a számadatok már ismertek voltak. A főkönyvi 

kimutatást megküldték, gyorsan átfutva, láthattuk, hogy Csanádpalota rendszeresen vásárol 

Magyarcsanádnak tisztítószereket, ami nem ismeretes, hogy hogyan jut el ide. A dolog ott válik 

érdekessé, hogy a magyarcsanádi üzletben is vásároltak tisztítószereket közel 170.000,- Ft értékben. 

Ez mindenképpen egyeztetést igényel. A személyi jellegű kiadások között havi 170.000,-Ft-os 

Erzsébet utalvány is el van számolva. Erre azt a választ kaptuk, hogy az EPER program nem tudja 

kezelni ezt megfelelően, nem jól készíti el a leválogatást, ezért azt ne vegyük figyelembe. Erről 

nekem az a véleményem, hogy ha rosszul rögzítenek valamit, akkor nyilván rossz lesz a kimutatás 

is. Jelenleg annyiba maradtunk, hogy részletesen átnézzük a főkönyvet, megjelöljük, amiről úgy 

gondoljuk, hogy nem életszerű. Egyeztetünk az intézmény itteni vezetőjével és a jövő héten, ha kell, 

a bizonylatokat egyesével átnézzük, ugyanis a pénzügyi csoportvezető azt mondta, hogy az ottani 
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vezető jelöli azt meg, hogy melyik intézményre, mit kell könyvelni, nekik ezt nem kell tudni. 

Kíváncsi vagyok a teljesítés igazolására is, vagyis, hogy azok a vásárolt dolgok ki által kerültek 

átvételre. 

 

Farkas János polgármester: Alapvetően ezt az előterjesztést el kell fogadnunk, be kell hogy 

nyújtsuk a pályázatot, és további egyeztetéseket fogunk folytatni a társulással. Van-e még valakinek 

kérdése? 

 

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el. 

 

Farkas János polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzunk.  

 

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

határozatot hozta: 

113/2015. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,  hogy 

benyújtja pályázatát a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására a Magyarország 

2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléket I. 7. pont 

és a III. 4. pont szerinti előirányzata terhére. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Farkas János polgármester 

  Popovics Krisztián pü. csoportvezető 

  

Határozatról értesítést kap: 

- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága  

- Farkas János polgármester 

- Popovics Krisztián pü. csoportvezető 

- Irattár 

 

Farkas János polgármester: Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között. Mivel nem, 

a képviselő-testület nyílt ülését 15 óra 20 perckor bezárom.  

 

k.m.f.t. 

 

 

          Farkas János                 Nyergesné Kovács Erzsébet 

          polgármester         jegyző 

 


