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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottságának 2020.január 21-én a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal tanácstermében
15.00.órai kezdettel megtartott ülésén.
Jelen vannak:

Czapár Gábor biz. elnöke
Köles Zoltán,
Czirjákné Szabó Katalin,
Bálega Jánosné
Vargáné Busai Julianna biz. tagok

Meghívottak:

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Czapár Gábor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra:
1. Folyamatban lévő pályázatok áttekintése.
2. Különfélék.
Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra 5 igen szavazattal elfogadják.
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője Czirjákné Szabó Katalin bizottsági
tag legyen.
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 5 egyhangú igen szavazattal elfogadták.
Bálega Jánosné:
Kérem a bizottságot, hogy az elkövetkezendő időben a különféléket bővebben fejtse ki, mert
ez által nem tudunk felkészülni a bizottsági ülésre, mert nem ismerjük, hogy milyen témát,
vagy mit szeretne vizsgálni az önkormányzatnál.
1. Folyamatban lévő pályázatok áttekintése.
Dr. Nagy János polgármester :
Tájékoztatom a bizottságot, hogy folyamatban lévő pályázatunk a belterületi csapadékvíz
elvezetés, mely projektre már többször meghirdetésre került a közbeszerzés, de
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eredménytelenül zárult le. Ezt a pályázatot már elnyertük az önkormányzat számláján van a
kivitelezésre nyújtott támogatás.
Ismételten meg kell hirdetnünk közbeszerzési eljárást ebben a projektben.
További futó pályázatunk a szegregált élethelyzetek felszámolására kapott támogatás,mely két
részből áll. Egyik része a szegregátumban élőknek a képzését támogatja, másik része a
lakhatásukat teszi lehetővé. Ez a pályázat is 100 %-ban támogatott, így az itt élő
szegregátumban lévő emberek csak nyerhetnek ezen a pályázaton.
Jelenlévők az elhangzott tájékoztatást tudomásul vették.
2. Különfélék.
Czapár Gábor bizottság elnöke:
Szeptember, október, november hónapokban kifizetett számlákat az átutalásos és a
készpénzes számlákat szeretnénk áttekinteni.
Vargáné Pintye Judit az érintett hónapok számláit lefűzve a bizottság rendelkezésére bocsátja.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Tájékoztatom a bizottságot, hogy a számlákról másolatot, illetve fotót nem készíthetnek, csak
betekintési joguk van és ezzel egy időben jegyzetet készíthetnek.
A bizottság tagjai Czapár Gábor, Köles Zoltán, Vargáné Busai Julianna egyenként
átvizsgálták az október, november, decemberben kifizetett átutalásos és készpénzes
számlákat.
A bizottság az áttekintés után 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
1/2020. (I.21.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
megállapítja, hogy a szolgáltatók által (TIGÁZ, E-ON) az Önkormányzat részére megküldött
számla vevőként nem minden esetben törzskönyvi nyilvántartásban szereplő intézmény neve
szerepel.
Kéri a bizottság, hogy a szolgáltatóknál kezdeményezze a törzskönyvi nyilvántartásnak
megfelelő intézményi név használatát.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
2/2020. (I.21.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
felhívja a jegyző és a pénzügyi vezető figyelmét, hogy kizárólag a jogszabályoknak
megfelelően javított számlát fogadjon be.
200.000.- Ft feletti kötelezettség vállalás kizárólag a pénzügyi ellenjegyzés után történhet. A
számlák csak teljesítés igazolás, majd utalványozás és érvényesítés után fizethetők ki.
Határidő:folyamatos
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Vargáné Pintye Judit vez. főtanácsos
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3/2020. (I.21.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
felhívja a figyelmet, hogy a beérkező számlák kiegyenlítése előtt a kiválasztott termékekre,
illetve szolgáltatások teljesítés igazolása megtörténjen és az utalvány rendelet (amelyet az
utalványozó aláír) kinyomtatásra kerüljenek.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Vargáné Pintye Judit vez. főtanácsos
Több napirendi pont nem lévén Czapár Gábor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való
megjelentést, azt bezárja.
kmf.

Czapár Gábor
bizottság elnöke

Czirjákné Szabó Katalin
jegyzőkönyv hitelesítő

