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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottságának 2020. március 9.-én 12.30. órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal
tanácstermében megtartott ülésén.
Jelen vannak:

Czapár Gábor bizottság elnöke
Köles Zoltán
Czirjákné Szabó Katalin
Bálega Jánosné bizottsági tagok

Távolmaradt:

Vargáné Busai Julianna bizottsági tag

Meghívottak:

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
Czapár Gábor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra:
1. Előterjesztés javaslat az önkormányzat egyes saját bevételei és adóságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének m egállapítására, a 20212023. évekre.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester.
2. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat
költségvetéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

és

intézményei

2020.

évi

A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag a napirendeket megtárgyalásra elfogadta.
Czapár Gábor bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője
Köles Zoltán bizottsági tag legyen.
1. Előterjesztés javaslat az önkormányzat egyes saját bevételei és adóságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására, a
2021-2023. évekre.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester.
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Az Önkormányzatnak a 2020. évi költségvetéshez kapcsolódóan határozatban kell rögzítenie
az önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit a
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költségvetési évet követő három évre, amelyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
tv. 29/A.§. a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 8.§. (2)
bekezdése, továbbá az adóságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján kell meghatároznia.
A saját bevételek és adóságot keletkeztető ügyeletek tartalmára vonatkozóan pontos definíciót
a stabilitási törvény és a kormányrendelet alábbiakban hivatkozott rendelkezései adnak:
A kormányrendelet 2.§. (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy mely bevételeket kell a
stabilitási törvény alkalmazása során saját bevételként figyelembe venni. Az Önkormányzat
az előzőek szerint meghatározott várható saját bevételeit a határozati javaslat 1. sz. melléklete
részletezi.
A stabilitási törvény 8.§. (2) bekezdésében az Önkormányzat várható adósságot keletkeztető
ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeit kell felvázolni.
Nyíracsád Község Önkormányzata nem vett fel hitelt, így adósságot keletkeztető ügyelete
nincs és az elkövetkezendő években nem is tervez ilyen hitel felvételt.
A jelen előterjesztésben szereplő három éves kitekintés – stabilitási törvényben foglaltak
figyelembe vételével történő – összeállítását és erről a képviselő-testületi határozat
meghozatalát az Áht. 29./A.§. valamint annak a Magyar Államkincstár részére történő
megküldését a kormányrendelet 3.§. (1) bekezdése írja elő.
Az előterjesztésben foglaltakkal a bizottság egyetért és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő
bizottsági tag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
21/2020. (III.9.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
az „javaslat az önkormányzat egyes saját bevételei és adóságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési
kötelezettségei
várható
összegének
megállapítására,
a
2021-2023.
évekre”előterjesztést megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2020. március 9.
Felelős: Czapár Gábor biz. elnöke
2. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat
költségvetéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

és

intézményei

2020.

évi

(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Vargáné Pintye Judit:
A Nyírábrányi Önkormányzat által Együttműködési Megállapodás keretében biztosított
ügyeleti ellátás finanszírozását a szociális keret terhére terveztük. Azonban ez nem
számolható el ezen keret terhére, mert csak részben felel meg a költségvetési törvényben
megfogalmazott feltételeknek. Így az ügyelet finanszírozását - amely 4.564 e Ft - más
forrásból kell megoldanunk. Sajnos ez a probléma érinti a 2019. évet is, mivel ott is
beszámításra került a III/2-es kiadások közé. A beszámoló készítésének előrehaladtával
világossá vált, hogy az Akácliget Óvoda sem használta fel teljes összegben a működésre
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kapott támogatását, így annak fennmaradó része is visszafizetési kötelezettségként jelentkezik
az állami költségvetésbe. Utóbbi két tétel összességében 10 m Ft-ot tesz ki, melyre el kell
különítenünk a 2020. évi költségvetésben.
Bródi Róbert:
Eddig úgy tudtam, hogy az óvoda működéséhez hozz kell tenni, akkor most hogy lehet
visszafizetési kötelezettség?
Vargáné Pintye Judit:
Külön van egy szociális keret, amit az étkeztetésre kell fordítani és külön van egy keret a
működésre. A szociálist nem lehet működésre fordítani.
Czapár Gábor:
Jó lett volna, ha ezt hamarabb tudjuk, akkor év végén ezt a pénzt tudtuk volna szociális célra
fordítani.
Köles Zoltán:
Erre nagyon oda kell figyelni, ne legyen ilyen, hogy vissza kell utalni azt a pénzt, amit el
lehetett volna költeni. Legyen ennek felelőse. Az irányító szervektől minden tájékoztatást
írásban kell megkérni, nem elég a telefonon történő egyeztetés. Ha le van írva egy
iránymutatás, akkor le vagyunk fedve.
Bródi Róbert:
Kikerült a rendeletből az illetményalap összege.
Vargáné Pintye Judit:
Mert nem kötelező bele írni. Még így is lehetne csökkenteni a rendelet tartalmát.
Czapár Gábor:
Megnéztem több önkormányzat költségvetési rendeletét. Találtam benne hasznos dolgokat,
amiket jól lehet alkalmazni.
Ezek alapján javaslom, hogy a 3.§. (6) bekezdése helyébe a következő lépjen:
„A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden
esetben fenntartja magának.”
Bálega Jánosné:
Nem gondolom, hogy polgármester úr egyébként is önhatalmúlag átcsoportosítást hajtana
végre.
Czapár Gábor:
Aki ezzel egyetért az általam javaslolttal, szavazzon.
A javaslattal a jelenlévő bizottsági tagok 4 igen szavazattal egyetértenek.
Czapár Gábor:
Aki egyetért azzal, hogy szintén a 3.§.-ban új 10. pontként kerüljön be az alábbi mondat,
szavazzon:
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„Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek
elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás
csökkentésével kell ellensúlyozni. Indokolt esetben a képviselő-testület ettől eltérhet.”
A javaslattal a jelenlévő bizottsági tagok 3 igen szavazattal egyetértenek.
Czapár Gábor:
Aki egyetért azzal, hogy szintén a 3.§.-ban új 11. pontként kerüljön be az alábbi mondat,
szavazzon:
„A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokat

valamennyi költségvetési szerv
köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.”
Fontos, hogy az előirányzatok be legyenek tartva, mert akkor nem fordul elő olyan dolog,
mint pl. most az óvoda esetében, hogy visszafizetési kötelezettség keletkezik.
A javaslattal a jelenlévő bizottsági tagok 4 igen szavazattal egyetértenek és meghozták az
alábbi határozatot:
22/2020. (III.9.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetését az alábbi kiegészítéssel javasolja
elfogadni.
A költségvetési rendelet 3.§. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon:
„A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden
esetben fenntartja magának.”
a 3.§.-ban új 10. pontként kerüljön be az alábbi mondat, szavazzon:
„Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek
elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás
csökkentésével kell ellensúlyozni. Indokolt esetben a képviselő-testület ettől eltérhet.”
a 3.§.-ban új 11. pontként kerüljön be az alábbi mondat, szavazzon:
„A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv
köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.”
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2020. március 9.
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
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