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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 17-én
9.00. órai kezdettel megtartott Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági ülésen.
Jelen vannak:

Czapár Gábor bizottság elnöke
Köles Zoltán
Czirjákné Szabó Katalin
Vargáné Busai Julianna bizottsági tagok

Igazoltan távol:

Bálega Jánosné bizottsági tag

Meghívottak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Bródi Róbert alpolgármester
Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos
Szórádi Sándor képviselő

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
Czapár Gábor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Dr. Nagy János polgármester tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy a 2. és 4. napirendi
pontot javasolja levenni a napirendek közül, mivel az irányító hatósággal még folynak az
egyeztetések. A szegregációs pályázattal kapcsolatban – bár a pályázati kiírásban ez nem
szerepel - a közbeszerző minden egyes tételhez meghatározott, konkrét összegeket kér
szerepeltetni. Ez még folyamatban van.
A bizottság a meghívóban szereplő 2. és 4. napirendi pont törlésével 4 igen szavazattal
egyetért.
Vargáné Busai Julianna:
Javaslom felvenni napirendi pontként a település költségvetési rendeletének módosítását. Azt
áttekintettem és több helyen is módosításra szorul.
A bizottság a napirendi pont felvételével 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással egyetért, így az
alábbi napirendek kerülnek megtárgyalásra:
1. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 22/2019. (XI.26.) sz. rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
2. Előterjesztés a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet
megalkotásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
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3. Előterjesztés Nyíracsád község belterületi
közbeszerzési eljárásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

vízelvezetés

tárgyú

pályázat

4. Előterjesztés a szociális tűzifa beszerzési eljárásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
5. Előterjesztés a Jövőnk Reménységei Alapítvány gépjárműve műszaki vizsgáztatás
költségéről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
6. Javaslat Nyíracsád Községi Önkormányzat
költségvetéséről szóló rendelet módosítására.
Szóbeli javaslatot tesz: Vargáné Busai Julianna

és

intézményei

2019.

évi

Czapár Gábor bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője
Czirjákné Szabó Katalin és Köles Zoltán bizottsági tagok legyenek.
A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 4 igen
szavazattal elfogadta.
1. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 22/2019. (XI.26.) sz. rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzata elfogadta a képviselő-testület és szervei Szervezeti és
Működési szabályairól szóló rendeletét.
A rendelet átvizsgálása után több rendelkezést hatályon kívül kell helyezni,valamint több
szakasz kiegészítésre szorul.
Hatályát veszti az 1.§. (7) bekezdése, a 14.§. (6) bekezdése, a 21.§. h. pontja, a 30.§. és a 37.§.
A rendelet módosítás rendelkezik a polgármester és az alpolgármester akadályoztatása esetén
a képviselő-testület összehívásáról.
Az SZMSZ-ben részletesen kell szabályozni a megválasztott önkormányzati képviselővel
szembeni szankciót.
Az elfogadott SZMSZ nem szabályozta, hogy a bizottság elnökét, valamint a képviselő és
nem képviselő külső szakértő tagjait a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület
választja meg. A módosítás szabályozza továbbá, hogy a polgármester gyakorolja a
munkáltatói jogot a jegyző tekintetében és az egyéb munkáltatói jogot az alpolgármester és az
önkormányzati intézményvezetők tekintetében.
Dr. Nagy János polgármester:
A gyűlésekről való munkavégzés miatti távolmaradás nem számít igazoltnak képviselők
esetén, mivel a munkáltató köteles elengedni az önkormányzati képviselőnek megválasztott
dolgozót.
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Vargáné Busai Julianna:
Múlt bizottsági ülésen emlékszem rá, hogy hangsúlyoztam, hogy az egyes intézményeket a
Magyar Államkincstárnál szereplő névvel azonos módon kell feltűntetni. De ez nem került
módosításra.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Igen, ez így volt. De én egyeztettem a törvényességi felügyeletet gyakorló szervvel, de ezzel
kapcsolatban nem tett észrevételt. Nekünk pedig az ő iránymutatásaik a mérvadóak.
Köles Zoltán:
Ez kerüljön kijavításra a felvetésnek megfelelően.
Vargáné Busai Julianna:
Szeretném látni azt az e-mailt, amiben ezzel kapcsolatos észrevételeket leírta a törvényességi
felügyelet. Lehet, hogy az ő figyelmüket az általam említett hiba elkerülte. Én azt javaslom,
hogy az SZMSZ-t most így ne fogadjuk el, hanem ismételten átdolgozva, pontosítva,
egységes szerkezetben kerüljön újra a bizottság, illetve a testület elé megtárgyalásra. Nem
szeretném, ha havonta módosítás miatt tárgyalnunk kellene.
A bizottság hozzájárul ahhoz, hogy Jegyző Asszony a saját részére, az SZMSZ módosításával
kapcsolatban kapott e-mailt a bizottsági ülésre behozza.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Úgy gondolom, a nekem címzett levelet – még ha e-mailen is érkezik – nem kellene
bemutatnom, mert ez az én belső levelezésem. De kinyomtatom és behozom.
Szórádi Sándor:
Itt nincs ilyen, hogy belső levelezés, a jegyző továbbítsa a számára
mail-t nekem.

küldött – címzett - e-

Vargáné Busai Julianna:
Ebből az e-mailből az derül ki, hogy korábban volt ezzel kapcsolatban más levélváltás és
melléklet, azok hiányában ez nem teljes.
Köles Zoltán:
Mindezek figyelembe vételével az SZMSZ újra átdolgozása után kerüljön egységes
szerkezetben ismét a bizottság és a testül elé.
A Bizottság az elhangzottak után 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
12/2019. (XII.17.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága a
a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (XI.26.)
sz. rendelet módosítását ebben a formában nem fogadja el. Javasolja újra átdolgozását ,
egységes szerkezetbe foglalását.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2019. december 17.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
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2. Előterjesztés a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet
megalkotásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Községi Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) számú rendelete
2019. évre szól.
A
költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi egyensúly
fenntartása érdekében a 2020. évi költségvetés elfogadásáig szükséges megalkotni a
költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendeletet.
Az előterjesztéshez kapcsolódó rendelet tervezet ezt az átmeneti állapotot hivatott
szabályozni.
A rendeletben a testület felhatalmazása alapján a polgármester az átmeneti időszakban az
önkormányzati költségvetési gazdálkodás folyamatosságát biztosítja és az önkormányzat
bevételeit folytatólagosan beszedhesse és kiadásait fedezhesse. E tevékenysége során köteles
figyelembe venni a jogszabályokban és a Képviselő-testület hatályos rendeleteiben,
határozataiban foglaltakat, érvényesítve a 2019. évi költségvetés gazdálkodási elveinek
folyamatosságát.
Vargáné Busai Julianna:
A felhatalmazó rendelkezés olyan jogszabály helyre hivatkozik, amely hatályon kívül van
helyezve. Ezt ki kell javítani.
Az elhangzott kiegészítéssel a bizottság egyetért és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő
bizottsági tag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
13/2019. (XII.17.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága a
költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotásával egyetért, azt
elfogadja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2019. december 17.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
3. Előterjesztés Nyíracsád község belterületi
közbeszerzési eljárásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

vízelvezetés

tárgyú

pályázat

(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Község Önkormányzatának, mint Ajánlatkérőnek a „Belterületi vízrendezés
Nyíracsádon” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárása lefolytatásra került.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a Közbeszerzési Szabályzat alapján
javaslom, hogy a „Belterületi vízrendezés Nyíracsádon” tárgyú közbeszerzési eljárást
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nyilvánítsa eredménytelennek a Kbt. 73.§ (6) bekezdés a) pontjára tekintettel, mivel az
ajánlattételi határidőig beérkezett 2 darab ajánlatot az ajánlattevők visszavonták, így nincs érvényes
ajánlat az eljárásban.
Továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a Közbeszerzési Szabályzat
alapján javaslom, hogy eredménytelen eljárás újbóli megindítását.
Czapár Gábor:
Melyik cég készítette?
Dr. Nagy János polgármester:
A Cívis Komplex Kft.
Czapár Gábor:
Jöjjön ki a tervező és beszéljük meg. Lehetne még a műszaki tartalmat felülvizsgálni és
csökkenteni.
Az eredménytelenné nyilvánítással egyetértek.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
14/2019. (XII.17.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
belterületi vízelvezetés tárgyú pályázat közbeszerzési eljárásának eredménytelenné
nyilvánításával egyetért.
Javasolja a tervezővel való tárgyalást a műszaki tartalom esetleges csökkentéséről.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2019. december 17.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
4. Előterjesztés a szociális tűzifa beszerzési eljárásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 99/2019. (X.31.) számú
határozatával döntött a szociális tűzifa beszerzéséről. Ebben a határozatban javasolta
árajánlat bekérését Tabaka Mihály, Magyar István vállalkozók, valamint a Nyírerdő Zrt.-től.
Megkeresésünkre Tabaka Mihály nem válaszolt, árajánlatot Magyar István és a Nyírerdő Zrt.
és Hudácskó Ferenc adott be.
A legkedvezőbb árajánlatot 17.950.-Ft/m3+ÁFA Magyar István vállalkozó nyújtotta be.
Vargáné Busai Julianna:
Az előterjesztésen az szerepel, hogy a képviselő-testület javasolta árajánlat kérését három
cégtől. Olyan vállalkozó is nyújtott be ajánlatot, akitől nem is kért az önkormányzat.
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Dr. Nagy János polgármester:
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen erről szó volt, és itt is szerepel, hogy az egyik vállalkozó
a megkeresésre nem válaszolt. A képviselőkkel történet egyeztetés alapján kértük be utána
Hudácskó Ferenc ajánlatát.
Vargáné Busai Julianna:
Javaslom, hogy a határozati javaslatban szerepeljen az is, hogy
vásárlásáról van szó.

kemény lombos tűzifa

A javaslattal a bizottság egyetért és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
15/2019. (XII.17.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
javasolja a szociális tűzifa megvásárlására elindított beszerzési eljárás keretében Magyar
István árajánlatát fogadja el, mely szerint 17.950.- Ft/m3+ÁFA áron vásárol kemény lombos
szociális tűzifát.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2019. december 17.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
5. Előterjesztés a Jövőnk Reménységei Alapítvány
vizsgáztatás költségéről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

gépjárműve

műszaki

(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A képviselő-testület 122/2019. (XI.26.) számú határozatával döntött arról, hogy a
Volkswagen T6 Combi típusú gépjármű használatát, teljes fenntartását és üzemeltetését 2019.
december 31. napjától visszaadja a tulajdonosnak, a Jövőnk Reménységei Alapítványnak.
Akkor elhangzott, hogy a gépjárművet érvényes műszaki vizsgával adjuk át.
A vizsgáztatás december 3-án megtörtént, így a gépkocsi 2021. december 3.-áig érvényes
műszaki vizsgával rendelkezik.
A műszaki vizsga teljes díja: 16.290.- Ft (hatósági díjrésszel együtt), előzetes átvizsgálásának
díja: 6.710.- Ft, összesen 23.000.- Ft.
Vargáné Busai Julianna:
A műszaki vizsgáztatásról szóló számla, ha nem az önkormányzat nevére szól, akkor nem
fizetheti ki az Önkormányzat.
Köles Zoltán:
Javaslom, hogy rendkívüli támogatásként fizesse ki az önkormányzat a Jövőnk Reménységei
Alapítvány számára a vizsgáztatás díját.
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági
tag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
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16/2019. (XII.17.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
javasolja, hogy az Önkormányzat a Jövőnk Reménységei Alapítvány számára rendkívüli
támogatásként a Volkswagen T6 Combi NJJ-627 frsz-ú gépjármű műszaki vizsga teljes díját:
16.290.- Ft (hatósági díjrésszel együtt), előzetes átvizsgálásának díja: 6.710.- Ft, összesen
23.000.- Ft-ot kifizessen.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2019. december 17.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
6. Javaslat Nyíracsád Községi Önkormányzat
költségvetéséről szóló rendelet módosítására.
Szóbeli javaslatot tesz: Vargáné Busai Julianna

és

intézményei

2019.

évi

Vargáné Busai Julianna:
Az Önkormányzat költségvetési rendeletét átolvasva, találtam benne helyreigazításra szoruló
dolgokat, szeretném, ha a rendelet módosításra kerülne és az államháztartási törvényen leírtakkal
összhangban lenne.
A jogszabályoknak megfelelően kerüljön átvizsgálásra a rendelet.
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
17/2019. (XII.17.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
javasolja az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló rendelet felülvizsgálatát, a
jogszabályoknak megfelelő átdolgozva kerüljön a képviselő-testület elé.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2019. december 17.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
Czapár Gábor:
Ismert, hogy független képviselő-társaimmal kértünk az önkormányzattól bizonyos
adatszolgáltatást. Egy hónap elteltével kaptunk számadatokat, de a kimutatások formailag kívánni
valót hagynak maguk után. Így nem elfogadhatóak. Voltak olyan dolgok, amelyekkel kapcsolatban
nem is kaptunk választ. Az lett volna ennek az adatszolgáltatási kérelemnek a célja, hogy tisztán
lássunk az önkormányzatot illetően, főleg pénzüggyel kapcsolatban. Ezek hiányában nem tudunk
olyan döntéseket hozni, ami a falu érdekeit szolgálják.
Kértük az október 31-i számlaegyenleget, kommunális és súlyadó egyenleget, banki kivonat
egyenleget. Ezt nem láttuk. Ezekkel pedig tisztában kell, hogy legyünk, mert pl. pályázati
dolgokban sem tudunk akkor dönteni.
Kértük az október 31-ig ki nem fizetett számlákat, e helyett egy kimutatást kaptunk.
Forgalomképes ingatlanokról kaptunk egy olyan kimutatást, amiből nem tudjuk meg, hogy hol van
az ingatlan és mennyi az értéke. Kicsit részletesebb dolgokra gondoltunk.
Gépjárművekkel kapcsolatban részen kaptunk adatokat.
Ki kell emelnem az Alapszolgáltatási Központot, ahol az adatszolgáltatás megfelelő volt, de
mondhatnám a Művelődési Házat és a könyvtárat is.
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A savanyító üzem, sertéstelep bizonylatait kértük, erre kaptunk egy anyaggazdálkodási kivonatot
az óvodából a beszállított termékekről, ami szintén nem felel meg a formai követelményeknek. A
betakarításkori mérlegjegyekre gondoltam, illetve mennyit értékesítenek a piacon és mennyi kerül
felhasználásra az óvodában.
Szórádi Sándor:
Az önkormányzati ingatlanok elmaradt bérleti díjaival kapcsolatban szeretném mondani, hogy a
gyógyszertár esetében a gyógyszerész ne is tudott a tartozásáról. Kiderült, hogy azt a számlát nem
is kapta meg. Ezek után hogy higgyem el, hogy a többi kimutatott tartozás valós. A református
egyház esetében is megkérdeztem a lelkészt, akinek elmondása alapján szóbeli megállapodás
szerint, azt a választ kapta, hogy nem kell befizetnie az elmaradt bérleti díjat.
Köles Zoltán:
A gyógyszerész jelezte, hogy a fő bejárati ajtón nem jó a zár. Nézessük meg
Dr. Nagy János polgármester:
Akkor én személyesen vállalom, hogy beszélek a gyógyszerésszel és a református pappal is és
ezeket a dolgokat tisztázni fogjuk.
A külterületi utakkal kapcsolatban elmúlt képviselő-testületi ülésen döntöttünk, hogy műszaki
ellenőri feladatokra árajánlatot kérünk. Tájékoztatom a bizottságot, hogy ez megtörtént és
megállapítható, hogy a bn Corporation adta be a legkedvezőbb ajánlatot. (700.000.- Ft + ÁFA) A
kiviteli szerződést így alá tudjuk írni.
Több napirendi pont nem lévén Czapár Gábor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.
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