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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának, valamint 

Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 2015. október 29. napján 14.00 órakor 

megtartott soros, együttes nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme 

 

Jelen vannak: 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság részéről: 

Kővári Róbert    elnök 

Árgyelán Diána   elnökhelyettes 

Farkas Krisztián   bizottsági tag 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottság részéről: 

Árgyelán Diána   elnök 

Kővári Róbert    elnökhelyettes 

 

Igazoltan távol:  

Popa György    Ügyrendi Pénzügyi Bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

Nyergesné Kovács Erzsébet   jegyző 

Popovics Krisztián   pénzügyi csoportvezető 

 

Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnökével történt egyeztetés alapján a mai együttes 

bizottsági ülést én vezetem. Megállapítom, hogy az ülésen a Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottság három fővel, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 2 fővel megjelent, a bizottságok 

határozatképesek, azt megnyitom. Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat.   

 

1.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása [2.2-es melléklet] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottság 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

2.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosítása [2.3-as melléklet] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

3.) A Művelődési Ház építési munkáinak kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési 

eljárás megindítása [2.7-es melléklet] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottság 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

4.) Az Egészségház építési munkáinak kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 

megindítása [2.8-as melléklet] 

Tárgyalja: Ügyrendi Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottság  

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

5.) Egyebek 

 

Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Megkérdezem van-e más javaslat? 
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A napirendi pontokhoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. Mivel nincs, kérem, hogy 

elsőként a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság szavazzon a napirendről. Aki azzal 

egyetért, kézfeltartással jelezze. 

 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

42/2015. (X. 29.) TÜB határozata 

Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottsága a 2015. október 29. napján megtartott soros, együttes, nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:  

 

1.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása [2.2-es melléklet] 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

 

2.) A Művelődési Ház építési munkáinak kivitelezésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárás megindítása [2.7-es melléklet] 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

 

3.) Az Egészségház építési munkáinak kivitelezésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárás megindítása [2.8-as melléklet] 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

 

4.) Egyebek 

 

Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Kérem, hogy az Ügyrendi és Pénzügyi 

Bizottság is szavazzon a napirendről. Aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. 

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

75/2015. (X. 29.) ÜPB határozata 

Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a 2015. 

október 29. napján megtartott soros, együttes, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak 

szerint fogadta el:  

 

1.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása [2.2-es melléklet] 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

 

2.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosítása [2.3-as melléklet] 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 
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3.) A Művelődési Ház építési munkáinak kivitelezésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárás megindítása [2.7-es melléklet] 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

 

4.) Az Egészségház építési munkáinak kivitelezésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárás megindítása [2.8-as melléklet] 

Előadó: Árgyelán Diána elnök 

 

5.) Egyebek 

 

Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom 

Farkas Krisztiánt a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság tagját. Megkérdezem a jelöltet, 

hogy elfogadja-e? 

 

Farkas Krisztián bizottsági tag: Igen, elfogadom.  

 

Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Kérem, hogy elsőként a 

Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság szavazzon a napirendről. Aki azzal egyetért, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

43/2015. (X. 29.) TÜB határozata  

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása 

 

H A T Á R O Z A T 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottsága az Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának, valamint Településfejlesztési és 

Üzemeltetési Bizottság 2015. október 29. napján tartandó együttes, nyílt ülésének 

jegyzőkönyv hitelesítőjéül Farkas Krisztián bizottsági tagot megválasztotta. 

 

Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Kérem, hogy az Ügyrendi és Pénzügyi 

Bizottság is szavazzon a jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről. Aki egyetért a javaslattal, 

kézfeltartással jelezze. 

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

76/2015. (X. 29.) ÜPB határozata  

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása 

 

H A T Á R O Z A T 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az 

Ügyrendi Pénzügyi Bizottság, valamint Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottság a 2015. október 29. napján tartandó együttes, nyílt ülésének jegyzőkönyv 

hitelesítőjéül Farkas Krisztián bizottsági tagot megválasztotta. 

 

 

1. Napirendi pont 
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A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló rendelet megalkotása 

 

Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Első napirendi pontunk a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet 

megalkotása tárgyában. Megkaptuk a rendelettervezetet, mindenki átolvasta. Tartalmazza 

részletesen a szankciókat, amiről az előző bizottsági, illetve testületi ülésen már beszéltünk. Mit 

jelent a rendelet tervezetben, hogy az elsőfokú hatáskör címzettje a jegyző? 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ezek az önkormányzati rendeletek azt határozzák 

meg, hogy hogy lehet együtt élni normális keretek között. Úgy szól az előírás, hogy ami a 

szabálysértési törvényben tényállásként benne van, azt önkormányzati rendelet nem szabályozhatja. 

Ezért csak bizonyos eseteket lehet belevenni. Az elsőfokú hatósági hatáskört a testület átruházhatja 

pl a jegyzőre. Fellebbezés esetén a másodfokú hatóság a képviselő-testület.  

 

Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Köszönjük a tájékoztatást. Van-e még 

valakinek kérdése, javaslata az előterjesztéshez? Amennyiben nincs, kérem az Ügyrendi Pénzügyi 

Bizottság tagokat, kézfeltartással szavazzanak. 

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

77/2015. (X. 29.) ÜPB határozata  

Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 

Képviselő-testületnek a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet tervezetet megtárgyalta, és azt 

a határozat melléklete szerinti tartalommal a Képviselő-testületnek elfogadásra 

javasolja. 

 

Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Kérem a Településfejlesztési és 

Üzemeltetési Bizottság tagokat is, hogy kézfeltartással szavazzanak. 

 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

44/2015. (X. 29.) TÜB határozata  

Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottsága a Képviselő-testületnek a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 

ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet tervezetet megtárgyalta, 

és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal a Képviselő-testületnek elfogadásra 

javasolja. 

 

2. napirendi pont 
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Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosítása 

 

Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Második napirendi pontunk, melyet az 

Ügyrendi Pénzügyi Bizottság tárgyal a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosítása tárgyában készült. Megkérdezem a pénzügyi csoportvezetőt, 

hogy miért van szükség a módosításra? 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Tavasszal könyvelői állás volt meghirdetve, de nem 

volt rá jelentkező, ezért a hivatal alkalmazott egy pénzügyes kolleganőt, aki, mint pénzügyi 

ügyintéző szerepelt a szervezeti és működési szabályzatban. A módosításra most azért van szükség, 

mert november elsejétől a könyvelői állás be lesz töltve.  

 

Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Rendben, köszönjük szépen. Van-e még 

valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem az Ügyrendi Pénzügyi Bizottság tajgait, 

szavazzunk.  

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

78/2015. (X. 29.) ÜPB határozata  

Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosítása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosításáról szóló rendelet tervezetet megtárgyalta, és azt a Képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolja. 

 

3. napirendi pont 

A Művelődési Ház építési munkáinak kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 

megindítása 

 

Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Harmadik napirendi pontunk a 

Művelődési Ház építési munkáinak kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása 

tárgyában.  

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Van egy szabályzatunk, amit márciusban 

elfogadtunk, az a jelen törvényi rendelkezéseknek megfelel. Ez a törvény november 1-től jelentősen 

módosul. Mi a most hatályos törvény szerint szeretnénk ez az eljárást megindítani. A kiosztott 

anyagban szerepel a Művelődési Ház munkálatainak összege. A testület döntése szükséges ahhoz, 

hogy az eljárásokat megindítsuk, illetve a polgármester aláírhassa ezeket. A dokumentációban 

bemutatásra kerül, hogy pontosan miről van szó, milyen munkálatok várhatóak, illetve milyen 

feltételek vannak. A közbeszerzési eljárás készítője a testületi ülésen részletesen tájékoztatni fog 

bennünket.   

 

Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Van-e valakinek kérdése? Nincs. Akkor 

kérem az Ügyrendi Pénzügyi Bizottság tagokat, hogy az előterjesztést fogadják el. Kérem, 

szavazzunk.  

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal 
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ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

79/2015. (X. 29.) ÜPB határozata  

Tárgy: A Művelődési Ház építési munkáinak kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 

megindítása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 

Művelődési Ház építési munkáinak kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 

megindítása tárgyában szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt a Képviselő-

testületnek elfogadásra javasolja. 

 

Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Megkérem a Településfejlesztési és 

Üzemeltetési Bizottság tagjait is, hogy amennyiben elfogadják az előterjesztést, szavazzunk.  

 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

45/2015. (X. 29.) TÜB határozata  

Tárgy: A Művelődési Ház építési munkáinak kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 

megindítása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottsága a Művelődési Ház építési munkáinak kivitelezésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt 

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

4. Napirendi pont 

Az Egészségház építési munkáinak kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása 

 

Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: 4. napirendi pontunk az Egészségház 

építési munkáinak kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában. 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ugyanaz az eljárás, mint az előző napirendi pontnál. 

A tervezők általi becsült érték 77 millió 779 ezer 791 forint.  

 

Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Van-e valakinek észrevétele az 

előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjait, 

hogy szavazzanak.  

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

80/2015. (X. 29.) ÜPB határozata  

Tárgy: Az Egészségház építési munkáinak kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 

megindítása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az 

Egészségház építési munkáinak kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 



8 

 

megindításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt a Képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolja. 

 

Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Megkérem a Településfejlesztési és 

Üzemeltetési Bizottság tagjait is, hogy amennyiben elfogadják az előterjesztést, szavazzunk.  

 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

46/2015. (X. 29.) TÜB határozata  

Tárgy: Az Egészségház építési munkáinak kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 

megindítása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottsága az Egészségház építési munkáinak kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési 

eljárás megindításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt a Képviselő-

testületnek elfogadásra javasolja. 

 

5. Napirendi pont 

Egyebek 

 

Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Megállapítom, hogy a bizottságok a 

napirendet megtárgyalták. Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki egyebek között szólni? 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Szeretném közreadni az elkészült ravatalozó melletti urnafal 

tervezetét. Ez egy tájékoztatás a bizottság tagjainak. Elmondom továbbá, hogy megérkezett a 

szociális célú tűzifa, és egyre többször merül fel az a kérdés, hogy mikor kerül kiosztásra. A 

rendelet tervezet kb. két héttel ezelőtt elküldésre került a kormányhivatalba, egyeztettem a 

törvényességi referensükkel, és mondta, hogy addig, amíg a BM rendelet nem kerül kihirdetésre 

addig nem tudja véleményezni. A tűzifa megérkezett, ma több alkalommal próbáltam a 

kormányhivatal telefonon elérni, de nem sikerült. Végül e-mailen keresztül azt a tanácsot kaptam, 

hogy mivel még mindig nincs BM rendelet, de a pályázati kiírás tartalmazza azt, hogy az 

önkormányzatoknak a tűzifa szállítását követő legkésőbb 10. napon érvényes és hatályos tűzifa 

rendelettel kell rendelkezniük, ezért alkossa meg a testület a rendeletet. 

 

Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Köszönjük szépen a tájékoztatást. 

Kérdezem az Ügyrendi Pénzügyi Bizottságot, hogy elfogadja-e az előterjesztést? Kérem, 

szavazzunk.  

 

Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

81/2015. (X. 29.) ÜPB határozata  

Tárgy: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatás igénylése 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatás igényléséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt a 
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Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Megkérem a Településfejlesztési és 

Üzemeltetési Bizottság tagjait is, hogy amennyiben elfogadják a az előterjesztést, szavazzunk.  

 

A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

47/2015. (X.29.) TÜB határozata  

Tárgy: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatás igénylése 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottság Bizottsága a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről szóló előterjesztést 

megtárgyalta, és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

 

Árgyelán Diána Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: Megállapítom, hogy a bizottságok a 

napirendet megtárgyalták. Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki egyebek között szólni? Mivel 

nem az együttes bizottsági nyílt ülést bezárom, zárt ülésen folytatjuk tovább a munkát.  

 

 

 

Kővári Róbert      Farkas Krisztián 

Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnök         jegyzőkönyv-hitelesítő 


