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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 25-én
13.00. órai kezdettel megtartott Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági ülésen.
Jelen vannak:

Czapár Gábor bizottság elnöke
Köles Zoltán
Bródi Róbert
Bálega Jánosné
Vargáné Busai Julianna bizottsági tagok

Meghívottak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos

Czapár Gábor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendek
megtárgyalásra:

az alábbi sorrendben kerüljenek

1. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának kifizetésének, folyósításnak,
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, a tanyagondnoki szolgáltatásról, valamint a természetben nyújtott
mezőgazdasági terménysegélyről szóló 11/2017. (VIII.21.) rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
2. Előterjesztés a vásárokról és a piacokról szóló 13/2019. (V.29.) rendelet
módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
3. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításával
kapcsolatos közszolgáltatási szerződés megkötéséről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
4. Előterjesztés a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási
tanácsába delegált tag választásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
5. Előterjesztés a temető gondnok megbízási szerződésének meghosszabbításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
6. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodásról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
7. Előterjesztés Volkswagen T6 Combi gépjármű üzemeltetésének visszaadásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
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8. Előterjesztés a Kassai u. 16. sz. alatti régi óvoda épületének gázfogyasztás mérőjének
elkülönítéséről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
9. Előterjesztés a községi önkormányzat és intézményei 2020. évi belső ellenőrzési terv
programjának elfogadásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
10. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
11. Előterjesztés a főállású polgármester szabadság megváltásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
A sorrend módosítást azért kerül javaslatra,mert a bizottság elnöke kéri a jegyzőt, hogy a
polgármester vonatkozásával az utóbbi évek szabadság ütemterv is kerüljenek bemutatásra.
A napirendi pontokat a bizottság egyhangúlag elfogadja.
Czapár Gábor bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője
Köles Zoltán bizottsági tag legyen.
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítő személyét egyhangúlag elfogadják.
1. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának kifizetésének, folyósításnak,
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, a tanyagondnoki szolgáltatásról, valamint a természetben
nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló 11/2017. (VIII.21.) rendelet
módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 28-án a 10/2019.
(III.28.) önkormányzati rendelettel módosította a 11/2017. (VIII.21.) számú rendeletet, mely a
települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a tanyagondnoki
szolgáltatásról, valamint a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szól.
E rendeletben tévesen lett megjelölve a rendelet módosításának melléklete, így azt módosítani
szükséges. Hogy könnyebben áttekinthető legyen az alaprendelet, az összes melléklet újra
sorszámozásra került.
Vargáné Busai Julianna:
A rendelet mellékletét képező nyomtatványok esetében is figyelemmel kell arra lenni, hogy a
szociális bizottság neve megváltozott és azt aktualizálni szükséges.
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Köles Zoltán:
A kérelem nyomtatványok végére rá kell vezetni, hogy az igénylő hozzájárul az általa
benyújtott jövedelem igazolások, stb. valódiságának ellenőrzéséhez.
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági
tag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
1/2019. (XI.25.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága a
települési támogatás megállapításának kifizetésének, folyósításnak, valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a tanyagondnoki
szolgáltatásról, valamint a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló
11/2017. (VIII.21.) rendelet módosítását az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:
- A rendelet mellékletét képező nyomtatványok esetében is figyelemmel kell arra lenni,
hogy a szociális bizottság neve megváltozott és azt aktualizálni szükséges
- A kérelem nyomtatványok végére rá kell vezetni, hogy az igénylő hozzájárul az általa
benyújtott jövedelem igazolások, stb. valódiságának ellenőrzéséhez.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont megtárgyalásánál ismertesse.
Határidő: 2019. november 26.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
2. Előterjesztés a vásárokról és a piacokról szóló 13/2019. (V.29.) rendelet
módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzata május 29-i ülésén megalkotta a vásárokról és piacokról
szóló rendeletét.
A rendeletében meghatározta a piacon szedhető helypénz összegét,mely nem rendelet alkotási
tárgykör. Ezért szükséges a rendelet módosítása.
Ahhoz, hogy a piac továbbra is zavartalanul tudjon működni, a helyi termelői piac
üzemeltetési rendje tartalmazza a piacon szedhető helypénz összegét.
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági
tag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
2/2019. (XI.25.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
a vásárokról és a piacokról szóló 13/2019. (V.29.) rendelet módosításával egyetért, a
képviselő-testületnek azt elfogadásra javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont megtárgyalásánál ismertesse.
Határidő: 2019. november 26.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
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3. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításával
kapcsolatos közszolgáltatási szerződés megkötéséről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 4.§. (2) bek. d. pontja alapján az Önkormányzat
köteles gondoskodni a településen található szennyvíz bekötés nélküli ingatlanok esetében a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és
ellenőrzéséről.
Az Önkormányzat az elmúlt évben is gondoskodott a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtéséről. Ennek ismeretében közszolgáltatási szerződést kötött a Vámosvíz
Szolgáltató Kft.-vel (4287 Vámospércs Béke u. 3. sz.) mely szerződés 2019. 12.31. –én lejár.
A háztartási szennyvíz zavartalan begyűjtése miatt és környezetvédelmi szempontból
ismételten szükséges a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével
kapcsolatban a közszolgáltatási szerződés megkötése.
A szolgáltató megküldte a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási díjakat, mely az alábbi:
1 m3 szennyvíz összegyűjtésének nettó díja:
5 m3 esetén: 2.200.- Ft/m3
2 m3 esetén: 3.300.- Ft/m3
Vargáné Busai Julianna:
Más szolgáltató meg lett-e keresve.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nem kerestünk meg más szolgáltatót. Évek óta a Vámosvíz Szolgáltató Kft-vel köt szerződést
az önkormányzat, azonban a díj azt terheli,aki kéri ezt a szolgáltatást. Egyébként nagyon
kevés éves szinten erre az igény.
Vargáné Busai Julianna:
A jövőben ezt tartsa szem előtt az önkormányzat, hogy kérjen be más szolgáltatóktól is
ajánlatot, legyen nyoma annak, hogy az Önkormányzat körültekintően jár el.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
3/2019. (XI.25.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága a
nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatási
szerződés megkötéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és a szerződés megkötését javasolja
a képviselő-testületnek.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont megtárgyalásánál ismertesse.
Határidő: 2019. november 26.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
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4. Előterjesztés a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási
tanácsába delegált tag választásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az önkormányzati választásokra tekintettel a társulások jogszerű működésének elősegítése
érdekében a kormányhivatal a következőkre hívja fel a figyelmet:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) és 95.
§ (1)-(2) bekezdései szerint a társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei
által delegált tagok alkotják. A társulási tanács tagjai közül elnököt választ, alelnököt
választhat, bizottságokat alakíthat.
A társulási tanácsba a tagot a képviselő-testület delegálja, a delegált személy a képviselőtestület tagja, azaz a polgármester vagy önkormányzati képviselő lehet, beleértve a képviselőtestület tagjai közül választott alpolgármestert is. A képviselő-testület kizárólagos delegálási
joga magában foglalja a helyettesítőként delegált tag megválasztásának jogát is, ide nem
értve, ha a polgármestert törvény erejénél fogva a képviselő-testület tagjai közül választott
alpolgármester helyettesíti.
Az önkormányzati választásokat követően indokolt a képviselő-testület társulási tanácsba
delegálásról, valamint a társulási tanács elnökének, alelnökének, a bizottság tagjainak
megválasztásáról szóló határozatok, valamint a társulási megállapodás felülvizsgálata,
szükség esetén módosítása.
Köles Zoltán:
Javaslom delegált tagnak Dr. Nagy János polgármestert.
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
4/2019. (XI.25.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási tanácsába delegált tagnak
javasolja Dr. Nagy János polgármestert.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont megtárgyalásánál ismertesse.
Határidő: 2019. november 26.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
5. Előterjesztés a temető gondnok megbízási szerződésének meghosszabbításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzata 2019. január 1. napjától üzemelteti a Sport utcai
köztemetőt. Az üzemeltetéshez hozzá tartozik a ravatalozó épület és környékének tisztán
tartása, a temető összterületének gyomtalanítása, a temetési szertartások összehangolása, park
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gondozás, táblakönyv vezetés és egyéb adminisztratív feladatok, valamint napi 24 órás
ügyelet ellátása.
A képviselő-testület által megbízott temetői gondnok megbízási szerződése december 31-én
lejár, ezért az eddigi munkáját és rátermettségét figyelembe véve szükséges szerződésének
meghosszabbítása.
Köles Zoltán:
Az jó, ha nyugdíjassal kötöttünk szerződést,mert kedvezőbbek a járulékok.
Bródi Róbert:
Kell valaki a temető gondnok mellé, aki betanul és átveszi majd ezt a feladatot.
Dr.Nagy János polgármester:
A zavartalan működés miatt kell, hogy legyen valaki, aki mindig rendelkezésre áll,mert egy
haláleset sajnos bármikor – éjszaka, vagy ünnepnap – bekövetkezhet. A jelenlegi gondnok
nyugdíjasként dolgozik, sokáig nem szeretné már ezt a munkát csinálni. Kell egy olyan
személyben gondolkodnunk, aki átveszi majd tőle. Olyanban kell gondolkodnunk, aki az
állandó, 24 órás ügyeletet vállalni tudja, illetve nem fél ettől a fajta munkától. Jelenleg
közfoglalkoztatottak segítik munkáját, de azt tudni kell, hogy február 28-án lejár minden
közfoglalkoztatott munkaviszonya.
Az elhangzottakat jelenlévők tudomásul vették és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági
tag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
5/2019. (XI.25.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
a temető gondnok megbízási szerződésének egy évre történő meghosszabbítását elfogadja, a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont megtárgyalásánál ismertesse.
Határidő: 2019. november 26.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
6. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodásról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 159.§. (3) bekezdése a helyi
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti, a nemzetiségi törvény szerinti
feltételeknek megfelelő megállapodás megkötését írja elő.
Az együttműködési megállapodás tartalmát a nemzetiségi törvény határozza meg.
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is ennek megfelelően készült el a megállapodás
tervezet.
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Vargáné Busai Julianna:
Arra oda kell figyelni, hogy a nemzetiségi önkormányzat teljes nevén „Nyíracsádi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat” legyen mindenhol megnevezve az együttműködési
megállapodásban.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
6/2019. (XI.25.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága a
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásról szóló
előterjesztést megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont megtárgyalásánál ismertesse.
Határidő: 2019. november 26.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
7. Előterjesztés Volkswagen T6 Combi gépjármű üzemeltetésének visszaadásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A Jövőnk Reménységei Alapítvány az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a
vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe
vehető támogatások jogcímén 2015-ben elnyert egy Volkswagen T6 Combi gépjárművet.
Az Alapítvány a gépjárművet a köz javára kívánta fordítani, de üzemeltetését átadta az
Önkormányzatnak, melyről 104/2015. (XI.30.) számú határozattal döntött a képviselő-testület.
Az Önkormányzat rendelkezik kellő számú gépjármű állománnyal, mely feladatai ellátásához
elegendő, így a fent említett kisbusz további fenntartása nem indokolt.
A gépjármű 76457 km-t futott, fenntartása az elmúlt évben több mint egy millió forint terhet rótt az
Önkormányzatra.
Be lett nyújtva az Önkormányzat pályázata tanyabuszra. Olyan gondok is vannak, hogy nincs külön
sofőr a gépjárműre. Meghatalmazást kapnak azok, akik igénybe veszik, azonban a menetlevél vezetése
van aki számára nehézséget okoz. A gépjármű fenntartása óriási plussz költséget,kiadást jelent az
Önkormányzatnak. Ezért gondoltuk azt, hogy az Alapítvány számára vissza kell adni.
Jelenlévők az elhangzottakkal egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

7/2019. (XI.25.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Volkswagen T6 Combi típusú, NJJ-672 rendszámú
gépjármű használatát, teljes fenntartását és üzemeltetését 2019. december 31. napjától adja
vissza a tulajdonosnak, azaz a Jövőnk Reménységei Alapítványnak.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont megtárgyalásánál ismertesse.
Határidő: 2019. november 26.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
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8. Előterjesztés a Kassai u. 16. sz. alatti régi óvoda épületének gázfogyasztás mérőjének
elkülönítéséről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július 18-án a 66/2019.
számú önkormányzati határozattal arról döntött, hogy Kiss József Széchenyi u. 11. sz. alatti
lakos festőművész számára a Kassai u. 16. sz. alatti régi óvoda épület három helyiségét
műtermi célra 2034. december 31-ig biztosítja a művész számára. A műterem használat
ellentételezéseként műalkotást (festmény, grafika) ajánl fel évi 100.000.- Ft értékben, illetve a
közüzemi díjakat fizeti.
A jelzett ingatlanon a műterem mellett van egy lakás céljára használható épületrész is,
melynek a bérleti jogviszonya a bejelentés alapján november 1. napjával megszűnt. Eddig
Kiss József az ott lakóval megegyezett a gáz fogyasztással kapcsolatban, így a gáz számlát
közösen fizették. (A jelzett ingatlanon a gáz számla a Kiss József nevére érkezett, a víz és a
villany számla a bérlő nevén van. )
Kiss József a kérelmében előadja,hogy gáz fogyasztása november végétől áprilisig mérhető,a
legalacsonyabb fokozaton kb. 3-5 Celsius fok van a helyiségekben.
Kérelmében leírja, hogy ez havi 8-10 m3 gázfogyasztásnak felel meg.
A továbbiakban az elhasznált gáz mennyiség a két épületrészben való egyértelművé tételének
és mérésének érdekében kéri a lakás és a műterem fogyasztásnak elkülönítését.
Almérőt nem helyez ki a TIGÁZ, teljesen új rendszert kell kiépíteni, a konvektorok
rozsdásak. Szakember véleménye szerint a lakás és a műterem gáz elkülönítése előzetes
kalkuláció szerint kb. 5 - 600.000.- Ft+ÁFA összeget jelent az Önkormányzatnak.
Az épület állaga is egyébként rossz, a falak fel vannak púposodva, salétromosak.
Köles Zoltán:
Vizsgáljuk meg ennek a lakásnak az állagát, kérjünk szakvéleményt, illetve ha nem
életveszélyes közfoglalkoztatottak bevonásával, vagy pályázat keretében újítsuk fel, hogy
legyen lakható állapotban.
Czapár Gábor:
Meg kellene nézni a lakás állapotát, de most akkor ezeknek az információknak az alapján ne
kezdjünk bele a mérőórák különválasztásába, ne költsön erre most így az Önkormányzat.
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
8/2019. (XI.25.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
az épület állagáról, illetve a fogyasztómérő elkülönítésének költsége ismeretében jelenleg nem
javasolja a Kassai u. 16. sz. alatt ingatlan gázfogyasztó mérőjének elkülönítését.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi ülésen e
napirendi pont megtárgyalásánál ismertesse.
Határidő: 2019. november 26.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
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9. Előterjesztés a községi önkormányzat és intézményei 2020. évi belső ellenőrzési terv
programjának elfogadásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Oláh László könyvvizsgáló elkészítette a községi önkormányzat 2020. éves belső ellenőrzés
programjait.
A belső ellenőrzések a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a „költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről” alapján kerülnek elvégzésre.
A 2020. éves ellenőrzési terv mellékletét képezik a vizsgálatok (egyéb ellenőrzési feladatok)
elfogadott ellenőrzési programjai, a kapcsolódó munkalapok, a megbízólevelek, valamint a
teljességi nyilatkozatok, amelyek a konkrét ellenőrzéseket megelőzően kerülnek elkészítésre.
Vargáné Busai Julianna:
Mennyiért készíti el a belső ellenőr a vizsgálatokat? Szükséges-e ennyi ellenőrzés?
Vargáné Pintye Judit:
A belő ellenőr mindig előre elkészíti a következő évi belső ellenőrzési programot. Minden
évben van egy intézmény, aminek a komplex ellenőrzését elvégzi. Tavaly az óvoda volt.
Esetenként 53 ezer forint, a komplex ellenőrzés pedig 160 ezer.
Bródi Róbert:
Akkor célszerű átnézni a programot és ha lehet csökkenteni az esetenkénti ellenőrzéseket.
A Bizottság a 2020 évi belső ellenőrzési programot átvizsgálva javasolja a 2 és 3 pont
összevonását, valamint az 5 és 8. pont kihagyását.
Komplex ellenőrzésre pedig az Alapszogláltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központot
javasolja.
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
9/2019. (XI.25.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
a községi önkormányzat és intézményei 2020. évi belső ellenőrzési terv programját az
alábbiak szerint javasolja elfogadni:
A 2020. évi belső ellenőrzési program előterjesztésében szereplő 2 és 3 pont kerüljön
összevonásra, illetve az 5. és 8. pont kerüljön ki a tervezetből.
Komplex ellenőrzésre javasolja az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központot
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2019. november 26.
Felelős: Szórádi Sándor bizottság elnöke
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10. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014-ben megalkotta a Szervezeti
és Működési Szabályzatát. Ezt követően többször került módosításra.
A Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. felhatalmazást ad
az önkormányzatoknak, hogy helyi sajátosságnak megfelelően alkossák meg a szervezeti és
működési szabályzatot, mely alapján működhet a képviselő-testület és bizottságai.
Az SZMSZ átdolgozásra került, hiszen megváltozott a képviselő-testületi tagok listája,
valamint a képviselő-testület bizottságai is változtak.
Az Mötv. leírja azt is, hogy mi a Pénzügyi Bizottság ellenőrzési köre.
Vargáné Busai Julianna:
Jogszabályi előírás, hogy minden rendeletet indokolni kell. Vizsgálni kell a jegyzőnek előtte a
társadalmi-gazdasági hatásait. Ezt a pár mondatos hatásvizsgálatot hiányolom az SZMSZ
előtt.
Nagyné Jobbágy Piroska:
A rendelet tervezetet előzőleg a Kormányhivatal véleményezte, erre vonatkozó felhívással
nem élt.
Vargáné Busai Julianna:
Minden szervnek van egy Államkincstár általi megnevezése. Ezt a megnevezési formát kell
egységesen, mindenhol az SZMSZ-ben végigvezetni.
Czapár Gábor:
Eddig 5 nappal korábban került kiküldésre a képviselő-testületi anyag. Ezt javaslom
módosítani 5 munkanapra.
Vargáné Busai Julianna:
Önkormányzat kormányzati funkciói alapján milyen intézményei vannak az
önkormányzatnak, azt bele kellene sorolni.
A 25.§. (5) bekezdésben kizárásról a bizottság elnöke esetén a bizottság dönt, de az nincs
benne, hogy tagok esetében ki dönt. Így lenne helye: minden esetben az érintett bizottság
dönt.
A jegyző szokott-e beszámolni a Hivatal munkájáról, ezt nem látom, hogy szerepel benne.
Dr. Nagy János polgármester:
A polgármester hatáskörét érintően a rendkívüli élethelyzetben adható települési támogatásról
a Pénzügyi bizottság elnökével kell egyeztetnem. Mi a teendő, ha nem érem el?
Czapár Gábor:
Mindig elérhető leszek, de legyen akkor úgy, hogy a Pénzügyi, vagy a Szociális bizottság
elnökével történt egyeztetés szükséges. És a következő képviselő-testületi ülésen ezekről a
támogatásokról zárt ülésen beszámol.
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Bálega Jánosné:
A polgármester esetében a nettó 200.000.- Ft feletti rendelkezés testületi döntés nélkül nagyon
alacsony. Ezt minden képpen fel kell emelni.
Dr. Nagy János polgármester:
Ez az összeg olyan alacsony, hogy akár tisztítószer vásárlás esetén is meghaladhatja.
Köles Zoltán:
Legyen akkor ez az összeg 400.000.-Ft.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Lakástámogatás esetén a kérelmek elbírálása és a döntés meghozatala – azaz a határozatok
aláírása – egy kézben maradjon. Tehát vagy mindkettő a jegyző, vagy mindkettő a Szociális
Bizottság hatáskörében maradjon.
Czapár Gábor:
Legyen a Szociális Bizottság hatásköre a lakásfenntartási támogatás elbírálása és határozatok
meghozatala, aláírása is.
Az elhangzott kiegészítésekkel, módosításokkal jelenlévők egyetértenek és a
döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
10/2019. (XI.25.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága a
képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi módosításokkal
elfogadja:
a képviselő-testületi anyag és meghívó az ülést megelőző 5 munkanappal korában kerüljön
kiküldésre az eddigi 5 nappal szemben.
Polgármester saját hatáskörben 400.000.- Ft felett rendelkezhet testületi döntés nélkül. Az e
feletti kiadásokról a képviselő-testület dönt.
Polgármester rendkívüli élethelyzetben a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság vagy a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnökének beleegyezésével adhat támogatást, melyekről a következő
képviselő-testületi ülésen beszámol.
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság élni kíván a betekintés jogával és negyedévente a
gazdálkodással kapcsolatos iratokat áttekinti a gazdasági vezetővel előzetesen egyeztetett
időpontban.
A jegyzői hatáskörben lévő lakásfenntartási támogatásról a Szociális és Egészségügyi
Bizottság dönt.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2019. november 26.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
11. Előterjesztés a főállású polgármester szabadság megváltásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Dr. Nagy János polgármester:
A Képviselő-testület a 11/2019. (II.14.) számú határozatával döntött Dr. Nagy János
polgármester szabadság ütemezéséről, melyről minden esztendőben határozatot hoz. A jegyző
nyilvántartja a polgármester részére megállapított szabadságot és az igénybe vételét.
Az előterjesztésben 2019. évben őt megillető 185 munkanap szabadság ütemezéséről döntött.
A ki nem vett szabadság ütemezése részben teljesült, mivel ebben az évben október 13-ig
nyilvántartásunk alapján 40 nap szabadság kivételére került sor.
A Kttv. 225/C.§.-a
szabályozza a polgármester éves szabadsága tervezésének
engedélyezésének és igénybevételének rendjét.
A Kttv. szabályozza, hogy a ki nem vett szabadság pénzbeni megváltását a foglalkoztatási
jogviszony megszűnésekor kell megváltani. Ennek feltételeit a Kúria 15/2017. számú
munkaügyi elvi határozata tartalmazza.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 225.§. (1) és (2) bek. szerint a
polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között
választással létrejövő sajátos közszolgálati viszony.
A polgármesteri tisztség a megválasztással jön létre és az új polgármester megválasztásával
megszűnik. A polgármester újraválasztása esetén a korábbi tisztsége megbízatása megszűnik
az újraválasztással új polgármesteri tisztség keletkezik.
A szabadság megváltásának az alapja a jogosultat jogviszonya idején megillető illetmény.
Czapár Gábor:
Kérem, hogy Jegyző Asszony mutassa be a polgármester szabadság ütemtervét 2015-ig
visszamenőleg. Fel lett-e hívva a polgármester figyelme arra, hogy vegye ki a szabadságát?
2014-ben ciklus váltáskor volt-e ilyen jellegű kifizetés?
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Külön figyelem felhívás nem volt a szabadság kivételére vonatkozóan. A képviselő-testület
minden évben elfogadta a polgármester szabadság ütemtervét és egyetértett azzal. Úgy tudom
volt ilyen előző ciklusváltáskor is.
Vargáné Busai Julianna:
Kérdezem a gazdasági vezetőtől, hogy az eredeti költségvetésbe be van-e ez tervezve? Ha
nem, akkor lett-e módosítva a költségvetés? Kérdésem az, hogy hol van erre a fedezet?
Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos:
Az eredeti költségvetésben ez nincs betervezve és módosítás sem történt az év folyamán.
Azonban pályázatunk REKI-re, ebből kívánjuk kifizetni a ki nem vett szabadságot
Polgármester Úr számára.
Köles Zoltán:
A szabadság nyilvántartásnak pontosnak kell lenni, a jegyző erre figyeljen oda a jövőben,
hogy a szabadság kiadása megtörténjen az ütemtervben szereplőek szerint.
A bizottság az előző évi szabadság ütemterveket és nyilvántartásokat összevetve és
figyelembe véve 85 nap ki nem vett szabadság megváltását javasolja és a döntéshozatalban
résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
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11/2019. (XI.25.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
a főállású polgármester számára az elmúlt öt évben ki nem vett 85 nap szabadság megváltást
javasolja a képviselő-testület számára.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2019. november 26.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
Több napirendi pont nem lévén Czapár Gábor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.
Czapár Gábor
bizottság elnöke

Köles Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

