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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült  Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottságának  2015.
december 17-én 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

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.) Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkaterve [2. 
Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

2.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 
megalkotása [3. Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

3.) Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről [5. Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

4.) A Köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak kitűzése [6. Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

5.) Beszámoló a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységről 
[7.2. Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

6.) A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2016. évi belső ellenőrzési terve [7.3. 
Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

7.) A céljelleggel nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában 
[7.4. Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

8.) A Magyarcsanád Fő utca 54. szám alatti Könyvtár épületének bontása [7.5. Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

9.) A Maros-völgyi LEADER Egyesülettel kapcsolatos pénzügyi döntések meghozatala [7.6. 
Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

10.) Az önkormányzattal szerződéses viszonyban álló ügyvéd által végzett tevékenységről 
szóló tájékoztató [7.7. Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

11.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról önkormányzati rendelet megalkotása [7.8. Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

12.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása [7.9. 
Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

13.) A Főzőkonyha szakmai tájékoztatója [7.10. Előterjesztés]
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Előadó: Árgyelán Diána elnök
14.) Az élelmezési nyersanyag normák felülvizsgálata és az étkezésért fizetendő díjak 

megállapítása [7.11. Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

15.) 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,  2  igen  –  egyhangú  –  szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

95/2015.(XII. 17.) ÜPB határozata
Tárgy: Napirend elfogadása

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 2015.
december 17. napján megtartott nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta
el: 

1.) Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkaterve [2. 
Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

2.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása [3. 
Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

3.) Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről [5. Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

4.) A Köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak kitűzése [6. Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

5.) Beszámoló a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységről [7.2. 
Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

6.) A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2016. évi belső ellenőrzési terve [7.3. Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

7.) A céljelleggel nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában [7.4. 
Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

8.) A Magyarcsanád Fő utca 54. szám alatti Könyvtár épületének bontása [7.5. Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

9.) A Maros-völgyi LEADER Egyesülettel kapcsolatos pénzügyi döntések meghozatala [7.6. 
Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

10.) Az önkormányzattal szerződéses viszonyban álló ügyvéd által végzett tevékenységről szóló 
tájékoztató [7.7. Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

11.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról önkormányzati rendelet megalkotása [7.8. Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

12.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása [7.9. Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

13.) A Főzőkonyha szakmai tájékoztatója [7.10. Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök
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14.) Az élelmezési nyersanyag normák felülvizsgálata és az étkezésért fizetendő díjak megállapítása 
[7.11. Előterjesztés]
Előadó: Árgyelán Diána elnök

15.) 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,  2  igen  –  egyhangú  –  szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

96/2015. (XII. 17.) 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.
december 17. napján megtartott nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjéül Kővári Róbert
bizottsági tagot megválasztotta.

Popa György bizottsági tag megérkezett az ülésre. A jelen lévő bizottsági tagok száma 3 fő, 100 %.

I. napirendi pont 
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkaterve

Árgyelán Diána elnök: Első napirendi pontunk Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 2016. évi Munkaterve. Megkérdezem az előterjesztés készítőjét, hogy van-e kigészítése
az anyaghoz?

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Annyival szeretném kiegészíteni, hogy a 2016-os év alapját
az előző évi munkaterv képezte. A munkaterv elkészítését és elfogadását jogszabály írja elő. 

Árgyelán  Diána  elnök: Köszönjük  szépen  a  kiegészítést.  Van-e  esetleg  valakinek  kérdése,
hozzáfűznivalója? Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el. 

Árgyelán  Diána elnök: Kérem a  bizottság  tagjait,  hogy aki  egyetért  a  Magyarcsanád  Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkatervével, kézfeltartással szavazzon. 

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

97/2015. (XII. 17.) ÜPB határozata 
Tárgy: Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkaterve

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottsága
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkatervét
megtárgyalta, és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
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II. napirendi pont 
Magyarcsanád Községi Önkormányzat átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása

Árgyelán  Diána  elnök: Második  napirendi  pontunk  a  Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat
átmeneti  gazdálkodásról  szóló  rendelet  megalkotása.  Megkérem  Popovics  Krisztián  pénzügyi
csoportvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

Popovics Krisztán pénzügyi csoportvezető: Jogszabály írja elő, hogy egy költségvetési év január
1-től december 31-ig tart. A következő év költségvetési rendelete akkor lép hatályba, amikor az
elkészül,  és azt  a képviselő-testület  elfogadja.  Addig egy átmeneti  gazdálkodási  rendeletet  kell
megalkotni. Ezen rendelet alapján a polgármester úr kap egy meghatalmazást,  hogy a szokásos
bevételeket beszedje és a szokásos kiadásokat pedig teljesítse. 

Árgyelán Diána elnök: 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: 

98/2015. (XII. 17.) ÜPB határozata 
Tárgy:  Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  átmeneti  gazdálkodásról  szóló  rendelet
megalkotása

HATÁROZAT

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottsága  a
Magyarcsanádi  Községi  Önkormányzat  átmeneti  gazdálkodásáról  szóló  rendeletet
megtárgyalta, és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

III. napirendi pont
Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről

Árgyelán Diána elnök: Harmadik napirendi pontunk a jogi személyiségű társulásokban végzett
tevékenységről szóló beszámoló. Van-e még valakinek kérdése, hozzáfűznivalója?

Árgyelán Diána Ügyrendi Pénzügyi Bizottság elnöke: Azt gondolom, bővítve hallhatunk majd
erről a testületi ülésen. 

Nyergesné  Kovács  Erzsébet  jegyző: Nem lesz  itt  a  testületi  ülésen  a  polgármester  úr,  beteg.
Alpolgármester asszony fogja vezetni a testületi ülést. Én azt gondolom, hogy folyamatában, év
közben polgármester úr tájékoztatást adott, a DAREH-ról is több döntést hoztunk, a Csanádpalotai
Gyerekjóléti  Társulásból  történő  kiválással  kapcsolatban  annyit  tudnék  még  elmondani,  hogy
problémák vannak a dolgozók átvételével kapcsolatában is, az elszámolással is. Ügyvéd úr írt egy
levelet a társulás elnökének, mert az történt, hogy mi meghoztuk a döntésünket június 26-án azt
hiszem, 30-án a kivonatot megkapták róla, értesítettük a társulást és egész októberig nem történt
semmi.  Amikor  voltunk az ominózus  személyes  egyeztetésen,  ahol  az elszámolási  problémákat
próbáltuk rendezni, akkor került szóba a kiválás és, hogy mi lesz a dolgozókkal. Akkor ott a társulás
elnöke és az intézmény vezetője nem igazán volt egy hullámhosszon. Mondta az intézményvezető,
hogy ő most értesült róla, hogy mi ki akarunk lépni. Erre mondta a társulás elnöke, hogy nem, mert
megkaptuk róla az értesítést. Szerintem is tudott az intézményvezető róla, lényeg, hogy nem tettek
semmilyen  intézkedést.  November  elején  eljött  az  intézményvezető  az  egyik  képviselővel  egy
egyeztetésre, ahol tudomásom szerint - én nem voltam ott akkor - ők beszéltek arról, hogy melyik
dolgozókat veszik át, és ez a dolgozókkal közölve lett, hivatalos értesítést még nem kaptunk arról,
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hogy a dolgozók mennyi munkaviszonnyal rendelkeznek, ha nem vesszük át őket, milyen kifizetési
kötelezettségünk keletkezik.  Mivel  a személyi  anyag náluk volt,  mi  ezt  nem is  tudhattuk,  ha a
munkáltatójuk nem közli hivatalosan. A vita kettőnk között a társulással, abból van, hogy ők azt,
ami felmerül költségként, és ki kell a dolgozóknak fizetni, pl. végkielégítést és felmentési idő, azt
rajtunk  követelni  akarják.  Mi  ennek  a  jogszerűségét  vitatjuk,  ugyanis,  ha  ők  az  értesítésünket
követően haladéktalanul megkerestek volna bennünket, hogy mely dolgozókat akarjuk átvenni és a
nyilatkozatunk alapján megtették volna a szükséges munkáltatói intézkedést, akkor a felmentési idő
nagy valószínűséggel le is telt volna január 1-igVan egy vita közöttünk, most ügyvéd úr válaszolt
nekik.

Popa György bizottság tag: Nem olyan egyszerű ez, mert valószínű,  hogy van egy szerződés,
nem?

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Társulási megállapodás van.

Popa György bizottsági tag: És az minek minősül?

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Megállapodásnak.

Popa György  Bizottság  tag: A megállapodás  is  szerződés.  Na,  mindegy,  hát  lehet,  hogy van
hatásköri különbség, de tény az, hogy meg volt állapítva X létszám.  Lakosság darabszámra, vagy
kiszolgálásra szoruló emberek számára lett megállapítva a létszám? A létszám a mi településünket
mennyi fővel terhelte?

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az ellátotti létszámhoz igazodik a dolgozói létszám.

Popa György Bizottság tag: Ennek lélekszámarányába vagy település arány darabszámába vagy
akármi. Minek alapján lett megállapítva, hogy oda annyi ember vehető fel és azoknak a feladata,
ezeknek a településeknek akármilyét ellássa? Na most itt, ha a költséget leosztottuk korábban is,
minek  alapján  osztották  el  a  költséget?  Hány  főre?  Település  lélekarányába  vagy  ellátottak
lélekarányába? Valamiféleképpen egy aránynak lenni kell, és ahhoz van annyi kötelességünk, hogy
ha úgy esik a számszerűség, ha lélekszám szerint, Csanádpalota hány ezer fő, Nagylak kevesebb
ezer fő, akkor annak valószínű, hogy 0,8 ember, de ide meg esik 2-2,5. Hány alkalmazott volt?

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Értem mi a kérdés. Ezt én is forszíroztam, csak nem 
kaptam rá választ.

Nyergesné Kovács Erzsébet  jegyző: Amikor a társulásba belépett  Magyarcsanád,  akkor -  nem
tudom pontosan megmondani, a dolgozói létszám mennyi volt -  a csanádpalotai intézmény átvette
a  dolgozókat.  Talán  négyet.  Innentől  kezdve  a  feladatellátáshoz  szükséges  létszámot  az
intézményvezetőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Ez az ő felelőssége. Az, hogy hányan
vesznek  részt  az  étkeztetésben  vagy  házi  segítségnyújtásban,  mi  nem  is  tudtuk,  mert  az
alapdokumentumok  náluk  vannak.  Nyilván,  ha  csökken  az  ellátotti  létszám,  az  intézmény
vezetőjének  kötelessége,  vagy a  dolgozói  létszámot,  vagy óraszámot  csökkenteni,  vagy  embert
elküldeni. Az nem lehet, hogy elfogynak a gondozottak, de még mindig ugyanannyian vannak a
dolgozók.

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ehelyett inkább azt mondta, hogy kiszámlázza ránk a
mínuszt.

Popa György Bizottság tag: Hát ez nem így működik.

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Ebben van a vita köztünk igazából. Ezt nem tudjuk, hogy
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mire fog jutni ez a dolog. Most írt ügyvéd úr nekik levelet, és erre reagálnak valamit. Küldtek egy
elszámolást, amit megint nem értünk.

Popa György Bizottság tag: Elő kell készülni kivédeni ezt. Én azért merülök így bele, mert hogy
készüljünk fel kivédeni. Nem az igazságtalanságot, csak a jogtalanságot.

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ez körülbelül olyan volt, mint szeptemberben. Nincs
semmi probléma mondták. Azért van egy kis hiányotok, kétmillió forint, adjatok már be pályázatot
rá a REKI-be. Megkérdeztük mi az, hogy kétmillió forint? 1.800.000 körül. Azt mondták,  hogy
tudjátok mi az. Hát nem. Eddig úgy volt, hogy nincs hiányunk.

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az most csak 800.000 körül van. Most per pillanat.

Árgyelán  Diána  elnök: Van-e  még  valakinek  kérdése  az  előterjesztéssel  kapcsolatban?
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. 

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

99/2015. (XII. 17.) ÜPB határozata 
Tárgy: Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről

HATÁROZAT

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a jogi
személyiségű társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta,
és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

IV. napirendi pont 
A Köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak kitűzése

Árgyelán  Diána  elnök: Negyedik  napirendi  pontunk  a  köztisztviselők  teljesítményértékelési
céljainak kitűzése. Valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?

Popa György Bizottság tag: Helyre lett  itt  téve ez az eszközök és anyagok használatában való
felelősség, meg leltár?

Popovics  Krisztián  pénzügyi  csoportvezető: Most  a  vagyonkataszterünk  felülvizsgálata  van
folyamatban.  Két  hete  csináljuk,  az  lesz  az  alapja  az  egésznek,  az  mutatja  meg,  hogy  hány
ingatlanunk  van,  földünk,  milyen  helyrajzi  számunk,  stb.  Ha  ez  megvan,  utána  már  csak  a
gépberendezések leltára van hátra, akkor látunk egy tiszta képet a leltár alapján, hogy mi is van,
mennyi  és hogy állunk.  December 31-i  fordulónappal  van, tehát még nem vagyunk elkésve,  de
csináljuk. Naprakész lesz akkor.

Popa György  Bizottság  tag: Most  figyelemmel  tudjuk kísérni,  hogy ki,  hogy gazdálkodik  az
eszközökkel? Van-e felelős?

Popovics  Krisztián  pénzügyi  csoportvezető: Ha  onnan  indulunk  el,  hogy  van  a
közmunkaprogram, kaptunk anyagokat, eszközöket, azok ki vannak adva papíron. Egyéni felelős
van. Nyilván olyan eszköznél, mint gereblye vagy seprű, fogyó eszköz az más téma. Az olyan téma,
hogy az nem készletre, hanem csak költség. Ez azt jelenti, ha eltörik, kap a dolgozó másikat, de az
nem olyan, mint például egy fűnyíró. A másik dolog, ki van alakítva, egyelőre ideiglenesen, de
zárható raktár. 
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Popa György Bizottság tag: Csak a kulcs és az eszközök nincsenek neki leltárba adva.

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Dehogynem, hát az is leltárba lesz véve is, ez ugye,
mivel  azok új beszerzések többnyire,  azok eredetileg is megvannak papíralapon, nyilvántartásba
vannak véve. A leltárból derül ki, hogy azok maradéktalanul megvannak-e mind. Eddig így néz ki.
Nyilván vannak olyanok, amik eszközök, de mondjuk hivatali dolog, számítógépek, amik teljesen
tönkrementek, azokat használni nem lehet, indokolt leselejtezni. Mondjuk ezek olyanok, hogy 15-
20 évesek. Megvan a papírmunkája, dokumentációja, ennyi.

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

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

100/2015. (XII. 17.) ÜPB határozata 
Tárgy: A Köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak kitűzése

HATÁROZAT

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottsága  a
köztisztviselők  teljesítményértékelési  céljainak  kitűzéséről  szóló  napirendi  pontot
megtárgyalta, és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

V. napirendi pont 
Beszámoló a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységről

Árgyelán Diána elnök: Ötödik napirendi pontunk a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi tevékenységről szóló beszámoló.

Kővári  Róbert  elnökhelyettes: Megbeszéltük  a  Településfejlesztési  és  Üzemeltetési  Bizottság
ülésén, hogy rengeteg munka volt ebben az évben, akármilyen eljárással. Úgy az adóosztályon, mint
a pénzügyi osztályon. 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Rengeteg ügyiratunk volt, sok testületi ülést tartottunk, sok
bizottsági ülést tartottunk, terjedelmes anyagról van szó.

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

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

101/2015. (XII. 17.) ÜPB határozata 
Tárgy: Beszámoló a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységről

HATÁROZAT

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottsága  a
Magyarcsanádi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2015.  évi  tevékenységről szóló
beszámolót megtárgyalta, és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
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VI. napirendi pont 
A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2016. évi belső ellenőrzési terve 

Árgyelán Diána elnök: Hatodik napirendi pontunk a Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2016.
évi belső ellenőrzési terve. Megkérem a pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Jogszabály írja elő, hogy meg kell csinálni ezt az
ellenőrzési  tervet.  Magyarcsanádnál  könyvelést  számvitelt  fognak  nézni  jövő  évben.  Főkönyvi
könyvelés,  számvitel,  könyvelési  rendszer.  Igazából azért  ilyen nagy anyag,  mert  egész társulás
anyaga benne van, és egy terv, nem csak egy önkormányzat.

Árgyelán  Diána elnök: Bízzunk  abban,  hogy a  hozzáértők  jól  végzik  a  dolgukat.  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: 

102/2015. (XII. 17.) ÜPB határozata 
Tárgy: A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2016. évi belső ellenőrzési terve 

HATÁROZAT

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottsága  a
Makói  Kistérségi  Többcélú  Társulása  2016.  évi  belső  ellenőrzési  tervéről szóló
napirendi pontot megtárgyalta, és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

VII. napirendi pont 
A céljelleggel nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában

Árgyelán  Diána  elnök: Hetedik  napirendi  pontunk  a  céljelleggel  nyújtott  támogatás
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása.

Popovics  Krisztián  pénzügyi  csoportvezető: Az  iskolának  és  óvodának  nyújtott  pénzeszköz.
Zánkán voltak, arról küldtek beszámolót. Mivel van ilyen rendeletünk, ami előírja, hogy beszámolót
kell nyújtani a felhasználásról, ezért szükséges ezt elfogadni testület által, hogy felhasználták azt a
pénzt.

Árgyelán Diána elnök: Köszönjük szépen, amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. 

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

103/2015. (XII. 17.) ÜPB határozata 
Tárgy: A céljelleggel nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása 
 

HATÁROZAT

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottsága  a
céljelleggel  nyújtott  támogatás  felhasználásáról  szóló beszámolót megtárgyalta,  és
azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
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VIII. napirendi pont 
A Magyarcsanád Fő utca 54. szám alatti Könyvtár épületének bontása

Árgyelán Diána elnök: Nyolcadik  napirendi  pontunk a Magyarcsanád Fő utca  54.  szám alatti
Könyvtár épületének bontása.

Popa György Bizottság tag: Hogy áll ez a bontás? Mit kaptunk belőle?

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Én nem tudom, polgármester úr felügyeli ezt az egészet, én
nem tudom, hogy áll a dolog.

Popovics  Krisztián  pénzügyi  csoportvezető: Ez  arról  szól,  hogy  nekünk  ugye  a
vagyonnyilvántartásunkban mit kell ilyenkor csinálnunk. A biztosításból is ki lett jelentve, mert az
épület már nem az, ami. Ez hatalmaz majd fel minket, hogy a vagyonkataszterben mit csináljunk
majd vele. Elbontás. A kérdésre választ polgármester úr tud adni. Megmondom őszintén, ebbe, a
bontásba nem folytam bele. Az én feladatom, hogy le kell rendezni a vagyonnyilvántartásunkban
ezeket.

Popa György Bizottság tag: Bevétel mi származott belőle?

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Azt én nem tudom megmondani.

Árgyelán Diána elnök: Miből?

Popa György Bizottság tag: A bontásból. 

Kővári Róbert elnökhelyettes: Mert ugye arról volt szó, hogy fele anyag a mienk. Fele tégla, fele
faanyag, fele cserép a mienk.

Árgyelán Diána elnök: Akkor alpolgármester asszony beszámol erről testületi ülésen? 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Azt én nem tudom, hogy erről ő tud-e tájékoztatás adni, vagy
majd a következő ülésen a polgármester úr.

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

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

104/2015. (XII. 17.) ÜPB határozata 
Tárgy: A Magyarcsanád Fő utca 54. szám alatti Könyvtár épületének bontása
 

HATÁROZAT

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottsága  a
Magyarcsanád  Fő  utca  54.  szám  alatti  Könyvtár  épületének  bontásáról  szóló
napirendi pontot megtárgyalta, és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

IX. napirendi pont 
A Maros-völgyi LEADER Egyesülettel kapcsolatos pénzügyi döntések meghozatala
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Árgyelán  Diána  elnök: Kilencedik  napirendi  pontunk  a Maros-völgyi  LEADER  Egyesülettel
kapcsolatos pénzügyi döntések meghozatala. 

Popovics  Krisztián  pénzügyi  csoportvezető: A  LEADER-nél  jelenleg  egy  átalakulás  van
folyamatban, további pályázati lehetőség nem valószínű, hogy lesz. 

Popa György bizottsági tag: Kié a LEADER?

Popovics  Krisztián  pénzügyi  csoportvezető: A Makói  Kistérség  alapította.  2007-2013 között
voltak pályázatok, amiből a kistérség rengeteg újítást tudott végezni. A pályázati pénzeket minden
évben elosztották. 

Árgyelán Diána elnök: A két határozati javaslatról mi a vélemény?

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Polgármester úr, amikor volt a LEADER ülésen, ők
így fogadták el. 

Árgyelán  Diána  elnök: Van-e  még  valakinek  kérdése,  hozzáfűznivalója?  Amennyiben  nincs,
kérem szavazzunk az első számú határozati javaslatról. 

Megállapítom, hogy az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 2 tartózkodással és egy ellenszavazattal
döntést nem hozott. 

Árgyelán  Diána  elnök: Rendben,  köszönöm szépen.  Kérem  szavazzunk  a  második  határozati
javaslatról is. 
A szavazás eredménye ugyanaz, mint az elsőnél. Megállapítom, hogy a bizottság 2 tartózkodással
és egy ellenszavazattal szintén nem hozott döntést. 

X. napirendi pont 
Az önkormányzattal  szerződéses  viszonyban álló  ügyvéd által  végzett  tevékenységről  szóló
tájékoztató

Árgyelán Diána elnök: Tizedik napirendi pontunk az önkormányzattal szerződéses viszonyban álló
ügyvéd által végzett tevékenységről szóló tájékoztató. Üdvözöljük Dr. Névery Csaba ügyvéd urat
köreinkben. 

Dr. Névery Csaba ügyvéd: 2015 júniusában kötöttük meg a szerződést az önkormányzattal, azóta
látom el a felsorolt tevékenységeket. Az első feladat az ARUNDO szerződés véleményezése volt.  
A  könyvtár  épületének  bontásában  készítettem  el  az  ügyvédi  jelentést.  A  Közalapítvány
megszüntetése  már  kissé  nehezebb  feladat  volt.  Az  eljárás  elég  bonyolult,  úgy  néz  ki,  hogy
végelszámolót  kell  majd az önkormányzatnak kijelölni.  Több szerződés került  véleményezésre,
valamint adásvételi szerződés megírásra. 

Popa György bizottsági tag: Örültem volna, ha mindemellett az ügyvéd úr véleményezte volna
azt a bizonyos szerződést is. Az a szerződés az egyház rafináltsága miatt jött létre, és ezáltal a
pénzeszköz átadása is, nem pedig a jogosultság miatt. 

Árgyelán Diána elnök: 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: 
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105/2015. (XII. 17.) ÜPB határozata 
Tárgy: Az önkormányzattal szerződéses viszonyban álló ügyvéd által végzett tevékenységről
szóló tájékoztató

HATÁROZAT

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottsága  az
önkormányzattal  szerződéses  viszonyban álló  ügyvéd  által  végzett  tevékenységről
szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

XI. napirendi pont 
A személyes  gondoskodást  nyújtó ellátásokról,  azok igénybevételéről,  valamint a fizetendő
térítési díjakról önkormányzati rendelet megalkotása

Árgyelán  Diána  elnök: Tizenegyedik  napirendi  pontunk  a  személyes  gondoskodást  nyújtó
ellátásokról,  azok igénybevételéről,  valamint a fizetendő térítési  díjakról önkormányzati  rendelet
megalkotása tárgyában. Megkérem Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést. 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető:  Csanádpalotáról átkerül a feladat hozzánk, és ezt
rendeletbe  kell  foglalni.  A térítési  díjakat  áprilisban  és  szeptemberben  szokták  kiszámolni,  de
mivel új feladatként került hozzánk, így szükséges e rendelet megalkotása. 

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

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

106/2015. (XII. 17.) ÜPB határozata 
Tárgy:  A  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok  igénybevételéről,  valamint  a
fizetendő térítési díjakról önkormányzati rendelet megalkotása

HATÁROZAT

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottsága  a
személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok  igénybevételéről,  valamint  a
fizetendő  térítési  díjakról  szóló  önkormányzati  rendeletet megtárgyalta,  és  azt  a
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

XII. napirendi pont 
Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

Árgyelán Diána elnök: Tizenkettedik napirendi pontunk a Magyarcsanád Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetésének módosítása.

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az anyag kiosztásra került. Ez az elmúlt időszakra
készült, korrigálások történtek leginkább, de a tényszámok ugyanazok. 

Árgyelán Diána elnök: Köszönjük szépen, kérem, hogy amennyiben nincs kérdés, szavazzunk. 
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Az  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottság  a  javaslattal  egyetértve,  3  igen  –  egyhangú  –  szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

107/2015. (XII. 17.) ÜPB határozata 
Tárgy: Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottsága  a
Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  2015.  évi  költségvetésének  módosításáról
szóló  napirendi  pontot  megtárgyalta,  és  azt  a  Képviselő-testületnek  elfogadásra
javasolja.

XIII. napirendi pont 
A Főzőkonyha szakmai tájékoztatója

Árgyelán Diána elnök: Tizenharmadik napirendi pontunk a Főzőkonyha szakmai tájékoztatója. A
beszámolót mindenki elolvasta, ezt kellene elfogadni. A konyhavezető a testületi ülésre jönni fog, a
felmerülő kérdéseket neki fel lehet majd tenni. Van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója?

Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. 

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

108/2015. (XII. 17.) ÜPB határozata 
Tárgy: A Főzőkonyha szakmai tájékoztatója

HATÁROZAT

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottsága  a
Főzőkonyha szakmai tájékoztatójáról szóló napirendi pontot megtárgyalta,  és azt a
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

XIV. napirendi pont 
Az  élelmezési  nyersanyag  normák  felülvizsgálata  és  az  étkezésért  fizetendő  díjak
megállapítása

Árgyelán  Diána  elnök: Tizennegyedik  napirendi  pontunk  az  élelmezési  nyersanyag  normák
felülvizsgálata és az étkezésért fizetendő díjak megállapítása.

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Két éve nem történt emelés az étkezésben, és norma
felülvizsgálatára sem került sor. Ezek most megtörténtek, a javaslatokat mi megtettük. Testületi
döntés szükséges ahhoz, hogy az árakon változtatni tudjunk. 

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

Az  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottság  a  javaslattal  egyetértve,  3  igen  –  egyhangú  –  szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
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109/2015. (XII. 17.) ÜPB határozata 
Tárgy:  Az  élelmezési  nyersanyag  normák  felülvizsgálata  és  az  étkezésért  fizetendő  díjak
megállapítása

HATÁROZAT

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottsága  az
élelmezési  nyersanyag  normák  felülvizsgálata  és  az  étkezésért  fizetendő  díjak
megállapításáról szóló napirendi pontot megtárgyalta,  és azt a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.

XIV. 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 15,30-kor bezárom. 

k.m.f.t.

        Árgyelán Diána Kővári Róbert 
              elnök jegyzőkönyv hitelesítő
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