
   Iktatószám: 1636/13/2015

Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 
 2015. november 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének 

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

Határozatok :

85/2015. (XI. 26.) ÜPB. Napirend elfogadása

86/2015. (XI. 26.) ÜPB. Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

87/2015. (XI. 26.) ÜPB. A 2015.  évi  adóbevételek  alakulása  és  felhasználásuk,  a  helyi
adórendeletek felülvizsgálata

88/2015. (XI. 26.) ÜPB. Helyi adókról szóló rendelet tervezet

89/2015. (XI. 26.) ÜPB. Talajterhelési díjról szóló rendelet tervezet

90/2015. (XI. 26.) ÜPB. Magyarcsanádi  Közös  Önkormányzati  Hivatala  2015.  évi
költségvetésének módosítása
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült  Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottságának  2015.
november 26-án 14:00 órakor megtartott soros, nyílt üléséről.

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme 

Jelen vannak:
1.) Kővári Róbert elnökhelyettes
2.) Popa György bizottsági tag
3.) Árgyelán Diána elnök

Tanácskozási joggal jelen vannak:
1.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
2.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
3.) Farkas János polgármester
4.) Pipiczné Prágai Julianna adóügyi ügyintéző

Árgyelán Diána elnök: Tisztelettel  köszöntöm a mai nyílt  ülésen megjelenteket. Megállapítom,
hogy az ülésen a három bizottsági tag közül 3 fő jelen van, a bizottság határozatképes, az ülést
megnyitom. Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

1.) A 2015. évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, a helyi adórendeletek 
felülvizsgálata [2. melléklet]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

2.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének módosítása 
[4. melléklet]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

3.) Egyebek

Árgyelán Diána elnök:Megkérdezem, hogy van-e más napirendi javaslat. Nincs. Javaslom, hogy,
aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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,  3  igen  –  egyhangú  –  szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

85/2015.(XI.26.) ÜPB határozata
Tárgy: Napirend elfogadása

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságaa 2015.
november  26.  napján  megtartott  nyílt  ülésének  napirendjét  az  alábbiak  szerint
fogadta el: 

1.) A 2015. évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, a helyi 
adórendeletek felülvizsgálata [2. melléklet]
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Előadó: Árgyelán Diána elnök
2.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének

módosítása [4. melléklet]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

3.) Egyebek

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,  3  igen  –  egyhangú  –  szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

86/2015. (XI. 26.) ÜPB határozata
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 2015.
november 26. napján megtartott nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjéül Kővári Róbert
bizottsági tagot megválasztotta.

I. napirendi pont 
A  2015.  évi  adóbevételek  alakulása  és  felhasználásuk,  a  helyi  adórendeletek
felülvizsgálata

Árgyelán  Diána  elnök: Első  napirendi  pontunk  a  2015.  évi  adóbevételek  alakulása  és
felhasználásuk,  a  helyi  adórendeletek  felülvizsgálata  tárgyában.  Az  előterjesztés  tartalmazza  a
beszámolót  a 2015-ös évről,  illetve két  új  rendelet  tervezetet.  Köreinkben van Pipiczné Prágai
Julianna adóügyi ügyintéző, ha valakinek van hozzá kérdése, bátran felteheti. 

Farkas János polgármester: Az előterjesztésből látható, hogy óriási a kintlévőség. Törekedni kell
arra, hogy ennek jó része befolyjon, mert az állam egyszer azt mondja, hogy van pénzünk, csak
kint  van.  Rengetegen  vannak,  akik  évek  óta  nem fizetnek  gépjárműadót,  mégis  napi  szinten
közlekednek  az  autóval.  Egy  éve  regnálunk,  de  igazából  több  évre  visszavezethető  az  adó
problémája. Mindent meg kell, hogy próbáljunk annak érdekében, hogy ezt a pénz behajtsuk. A
Vas-Megyei Rendőr főkapitányságtól naponta jön levél, hogy mi történik már az adóbehajtással. 

Árgyelán Diána elnök:Van-e még valakinek kérdése, hozzáfűznivalója?

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Annyival szeretném kiegészíteni, hogy a kormányhivatalok a
nemzetgazdasági  minisztériumtól  megkapták,  hogy  2015-ben  felül  kell  vizsgálni  az
adórendeleteket.  Ők  ezt  elvégezték,  és  megkaptuk  erről  az  összefoglalót.  Ennek  nyomán
Magyarcsanád  vonatkozásában  a  kommunális  adó  és  a  talajterhelésről  szóló  rendelettel
kapcsolatban  felhívással  éltek.  Mi  kötelezettségünknek  eleget  téve,  ezeket  a  rendeleteket
felülvizsgáltuk.  Három  adó  rendeletünk  volt  eddig,  ehelyett  most  kettő  lesz.  A  tervezetek
viszonylag rövidek amiatt, hogy felsőbb szintű jogszabályok tartalmazzák már a szabályozásokat
és azt helyi rendeletekben nem lehet megismételni. A lakosság megfelelő tájékoztatására a helyi
újságban fognak megjelenni a kihirdetett rendeletek. Az adómértékben változás nem történik. 
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Árgyelán Diána elnök: Köszönjük szépen a kiegészítést. Van-e esetleg valakinek kérdése,
hozzáfűznivalója? Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el. 

Árgyelán Diána elnök:Egyenként teszem fel szavazásra az előterjesztésben foglaltakat.  Először
kérem  a  bizottság  tagjait,  hogy  aki  a  2015.  évi  adóbevételekről  szóló  tájékoztatóval  egyetért,
kézfeltartással szavazzon. 

Az  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottság  a  javaslattal  egyetértve,  3  igen  –  egyhangú  –  szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

87/2015. (XI. 26.) ÜPB határozata 
Tárgy:  A  2015.  évi  adóbevételek  alakulása  és  felhasználásuk,  a  helyi  adórendeletek
felülvizsgálata

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságaa 2015.
évi  adóbevételekről  szóló beszámolót megtárgyalta,  és azt  a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.

Árgyelán Diána elnök:Kérem a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a helyi adókról szóló rendelet
tervezettel, kézfeltartással szavazzon. 

Az  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottság  a  tervezettel  egyetértve,  3  igen  –  egyhangú  –  szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

88/2015. (XI.26.) ÜPB határozata 
Tárgy: Helyi adókról szóló rendelet tervezet

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a helyi
adókrólszóló  rendelet  tervezetet  megtárgyalta,  és  azt  a  képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.

Árgyelán  Diána  elnök:Kérem  a  bizottság  tagjait,  hogy  aki  egyetért  a  talajterhelési  rendelet
tervezettel, kézfeltartással szavazzon. 

Az  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottság  a  tervezettel  egyetértve,  3  igen  –  egyhangú  –  szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

89/2015. (XI.26.) ÜPB határozata 
Tárgy: Talajterhelési díjról szóló rendelet tervezet

H  A T Á R O Z A T

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottsága  a
talajterhelési  díjról  szóló  rendelet  tervezet  megtárgyalta,  és  azt  a  képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja.

II. napirendi pont 
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének módosítása
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Árgyelán  Diána  elnök:Második  napirendi  pontunk  a  Magyarcsanádi  Közös  Önkormányzati
Hivatal  2015.  évi  költségvetésének  módosítása  tárgyában  készült.Megkérem  a  pénzügyi
csoportvezetőt, hogy ismertesse velünk a módosításra miért  van szükség. 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A hivatali költségvetés főösszege változatlan maradt,
csak kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítást hajtottunk végre. Lényegi változás nem történt,
csak például a dologi kiadásokban hajtottunk végre átcsoportosítást. 

Árgyelán  Diána  elnök: Köszönjük  szépen.  Van-e  még  valakinek  kérdése.  Amennyiben  nincs,
kérem szavazzunk. 

Az  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottság  a  javaslattal  egyetértve,  3  igen  –  egyhangú  –  szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

90/2015. (XI. 26.) ÜPB határozata 
Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottsága  a
Magyarcsanádi  Közös  Önkormányzati  Hivatala  2015.  évi  költségvetésének
módosításárólszóló  előterjesztést  megtárgyalta,  és  azt  a  Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.

III. napirendi pont
Egyebek

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 Kővári Róbert
elnök jegyzőkönyv hitelesítő
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