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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Pénzügyi Bizottságának 
2017. december 14.-én 13.00. órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal (4262 
Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) tanácstermében megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
   Köles Zoltán 
   Rácz Zoltán 
   Nagy Imre bizottsági tagok 
  
Meghívottak:  Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
   Veres Istvánné alpolgármester 
 
Igazoltan távol: Katona Béláné bizottsági tag 
    
Döntéshozatalban résztvevők száma:   4 fő 
 
Koszorus Sándor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek kerüljenek  megtárgyalásra: 
 

1. Előterjesztés a 2018. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti gazdálkodásának 
szabályairól szóló rendelet megalkotására. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

2. Előterjesztés a  helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 
rendeletről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester  
 

3. Előterjesztés a helyi adóról szóló 21/2017. (XI.30.) sz. rendelet hatályon kívül 
helyezéséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző  

 
4. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ellátásra vonatkozó szerződés 

meghosszabbítására. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

5. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításával 
kapcsolatos közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról.  
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

6. Előterjesztés a községi önkormányzat és intézményei 2018. évi belső ellenőrzési terv 
programjának elfogadására. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
7. Előterjesztés a 2018. évi ülésterv elfogadására 
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Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 
A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag  4 igen szavazattal a napirendi pontokat 
megtárgyalásra elfogadta. 
 
Koszorus Sándor bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője                 
Rácz Zoltán bizottsági tag legyen. 
 
A döntéshozatalban résztvevő  4   fő bizottsági tag 4 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítő 
személyét elfogadta. 
 

1. Előterjesztés a 2018. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti gazdálkodásának 
szabályairól szóló rendelet megalkotására. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A képviselő-testület 25/2016. (XII.8.)számú  rendelete 2017. évre szól.  A  költségvetési 
gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében  a 
2018. 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 2017. évi költségvetés gazdálkodási elveinek 
folyamatosságát.  
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő   4 fő bizottsági tag 4  igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
60/2017. (XII.14.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 2018. évi 
költségvetési gazdálkodás átmeneti gazdálkodásának szabályairól szóló rendeletet elfogadja, a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. december 14. 
Felelős:  Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

2. Előterjesztés a  helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 
rendeletről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester  

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Dr. Nagy János polgármester: 
Településünkön több olyan ember él, aki kiemelkedő közösségi munkát végzett.  Munkájuk 
elismeréseként a képviselő-testület  a rendelet tervezetnek  megfelelően  meg tudja köszönni a 
településen végzett odaadó munkájukat. 
 
Koszorus Sándor: 
A rendeletben a kitűntetések elnevezésénél javaslom a község szót kivenni, pl: „Nyíracsád 
Kultúrájáért”. A díjak átadására egy nemzeti ünnepet, pl. az augusztus 20-a tiszteletére 
megrendezett ünnepség keretében kerüljön sor. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4  fő bizottsági tag 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
61/2017. (XII.14.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a  helyi 
kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendeletet elfogadja, a 
képviselő-testületnek az alábbiak szerint elfogadásra javasolja: 

- a kitűntetések elnevezésénél javaslom a község szó kerüljön ki 
- a díjak átadására egy nemzeti ünnepet, pl. az augusztus 20-a tiszteletére megrendezett 

ünnepség keretében kerüljön sor. 
 
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. december 14. 
Felelős:  Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

3. Előterjesztés a helyi adóról szóló 21/2017. (XI.30.) sz. rendelet hatályon kívül 
helyezéséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző  

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete november 30-án elfogadta a helyi 
adókról szóló rendeletét, mely az Önkormányzat illetékességi területein lévő ingatlanon 
elhelyezett reklámhordozó megadóztatásáról rendelkezik.  
Az elfogadott rendelet szerint a reklámhordozó megadóztatása adókötelezettséget nem 
eredményez, mert az adó évi mértéke 0 Ft/m2.  
A rendelet szerint 2018.január 1-jén lép hatályba, de a hatályba léptetés előtt 2017. december 
31. napján hatályát veszti.   
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  4 fő bizottsági tag  4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
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62/2017. (XII.14.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a helyi adóról 
szóló 21/2017. (XI.30.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tervezetet 
elfogadja, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. december 14. 
Felelős:  Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

4. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ellátásra vonatkozó szerződés 
meghosszabbítására. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-
vel megkötött közszolgáltatási szerződése 2017. december 31.-én lejár.  
A Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás feladat ellátása kötelező feladata az 
Önkormányzatnak,ezért szükséges a szerződés meghosszabbítása.  
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. meghatározza, hogy a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási tevékenységet kizárólag az a nonprofit gazdasági társaság végezheti, amely 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő okirattal 
rendelkezik.  
 
Koszorus Sándor: 
A hulladék elszállításnak folyamatosnak és zavartalannak kell lennie a településen, ezért 
javaslom a szerződés meghosszabbítását. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
63/2017. (XII.14.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ellátásra vonatkozó szerződés meghosszabbítását 
elfogadja, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. december 14. 
Felelős:  Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

5. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításával 
kapcsolatos közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról.  
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
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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  mely szerződés 2017. 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. 
 
Koszorus Sándor: 
Mivel erre a szolgáltatásra is szüksége van a lakosságnak, ezért az előterjesztésben szereplőek 
szerint javaslom a szerződés meghosszabbítását. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  4 fő bizottsági tag  4  igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
64/2017. (XII.14.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a nem 
közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatási 
szerződés meghosszabbítását elfogadja, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. december 14. 
Felelős:  Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 
 

6. Előterjesztés a községi önkormányzat és intézményei 2018. évi belső ellenőrzési terv 
programjának elfogadására. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Oláh László  könyvvizsgáló elkészítette a községi önkormányzat 2018. 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 2018. 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. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  4 fő bizottsági tag 4  igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
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65/2017. (XII.14.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a községi 
önkormányzat és intézményei 2018. évi belső ellenőrzési terv programját elfogadja, a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. december 14. 
Felelős:  Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

7. Előterjesztés a 2018. évi ülésterv elfogadására 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A képviselő-testület szükség szerint, általában havonta, de évente legalább 6 alkalommal 
ülésezik. A képviselő-testületnek a következő évre vonatkozóan üléstervet kell készítenie, 
melynek alapján végzi munkáját.  Törvényi kötelezettsége az Önkormányzatnak  több téma 
napirendre tűzése, mely határidőkhöz kötött, pl: költségvetés, zárszámadás, koncepció. 
 
Koszorus Sándor: 
A kötelezően megtárgyalandó napirendeken kívül  év közben derül ki, hogy milyen témák 
tárgyalása válik aktuálissá, melyeket szükséges megtárgyalni. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő   4 fő bizottsági tag  4  igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
66/2017. (XII.14.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 2018. évi 
üléstervet elfogadja, azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. december 14. 
Felelős:  Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 
 
Több napirendi pont nem lévén Koszorus Sándor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 

kmf. 
 
 

 
                  Koszorus Sándor                                                           Rácz Zoltán 
                   bizottság elnöke                                                    jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 


