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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 26-án
9.30. órai kezdettel megtartott Sport és Szabadidő Bizottsági ülésén.
Jelen vannak:

Szórádi Sándor bizottság elnöke
Köles Zoltán
Banczalovszki János
Szmír Mihály
Pünkösd János bizottsági tagok

Meghívottak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Szórádi Sándor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket,megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra:
1. Előterjesztés a főállású polgármester szabadság megváltásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. 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
3. Előterjesztés a vásárokról és a piacokról szóló 13/2019. (V.29.) rendelet
módosításáról.
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 Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodásról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
6. Előterjesztés a községi önkormányzat és intézményei 2020. évi belső ellenőrzési terv
programjának elfogadásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
7. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
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Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője Banczalovzski János bizottsági tag
legyen.
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítő személyét egyhangúlag elfogadják.
1. Előterjesztés a főállású polgármester szabadság megváltásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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.

Szórádi Sándor:
Az elmúlt évek szabadság nyilvántartását áttekintve javaslom, hogy Dr. Nagy János
polgármester részére az elmúlt öt évben összegyűlt ki nevem vett 85 nap szabadság kerüljön
kifizetésre.
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
1/2019. (XI.26.) számú Sport és Szabadidő Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Sport és Szabadidő Bizottsága a
főállású polgármester részére az elmúlt öt évben összegyűlt ki nevem vett 85 nap szabadság
kifizetését javasolja.
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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2. 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.
Szórádi Sándor:
Az előterjesztés, valamint az elhangzottak alapján javaslom a rendelet tervezet elfogadását.
Jelenlévők az elhangzottakkal egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági
tag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
2/2019. (XI.26.) számú Sport és Szabadidő Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Sport és Szabadidő 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 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: 2019. november 26.
Felelős: Szórádi Sándor bizottság elnöke
3. 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.
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Ahhoz, hogy a piac továbbra is zavartalanul tudjon működni, a helyi termelői piac
üzemeltetési rendje tartalmazza a piacon szedhető helypénz összegét.
Szórádi Sándor:
Ez valójában technikai dolog, javaslom a rendelet módosítását.
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
3/2019. (XI.26.) számú Sport és Szabadidő Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Sport és Szabadidő Bizottsága
a vásárokról és a piacokról szóló 13/2019. (V.29.) rendelet módosításáról szóló rendelet
tervezetet 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: 2019. november 26.
Felelős: Szórádi Sándor bizottság elnöke
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.
Szórádi Sándor :
Javaslom a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási tanácsába
delegált tagnak Dr. Nagy János polgármestert.
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A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
4/2019. (XI.26.) számú Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Sport és Szabadidő 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 tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2019. november 26.
Felelős: Szórádi Sándor bizottság elnöke
5. 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.
Szórádi Sándor:
Az előterjesztés megismerése után javaslom az együttműködési megállapodás elfogadását.
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
5/2019. (XI.26.) számú Sport és Szabadidő Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Sport és Szabadidő Bizottsága a
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást 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: 2019. november 26.
Felelős: Szórádi Sándor bizottság elnöke
6. Előterjesztés a községi önkormányzat és intézményei 2020. évi belső ellenőrzési terv
programjának elfogadásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

6

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.
Szórádi Sándor:
A belső ellenőrzési program áttekintését követően költséghatékonyság szempontjából
javaslom, hogy a 2 és 3 pont kerüljön összevonásra, illetve az 5. és 8. pont kerüljön ki a
tervezetből.
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
6/2019. (XI.26.) számú Sport és Szabadidő Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Sport és Szabadidő Bizottsága a
községi önkormányzat és intézményei 2020. évi belső ellenőrzési terv programjának
elfogadását az alábbiak szerint javasolja:
a 2 és 3 pont kerüljön összevonásra, illetve az 5. és 8. pont kerüljön ki a tervezetből.
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
7. 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.
Szórádi Sándor:
A többi bizottsággal egyeztetve az alábbi módosításokat javaslom az SZMSZ tervezetben:
-a képviselő-testületi ülés anyagát nem 5 nappal, hanem 5 munkanappal korábban kapjuk
meg.
-A polgármester hatáskörét tekintve 400.000.- Ft legyen az az összeg, ami felett rendelkezhet.
Az ezt meghaladó összegű kiadás esetében a képviselő-testület döntsön.
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-Rendkívüli élethelyzet esetében a Pénzügyi Bizottság, vagy Szociális Bizottság elnökével
történt egyeztetés szükséges. Ezekről a támogatásokról következő képviselő-testületi ülésen
számoljon be a polgármester.
-Eddig a jegyző hatáskörébe tartozó lakásfenntartási támogatás esetében a Szociális Bizottság
döntsön és a határozatokat is a Bizottság írja alá.
- A Sport és Szabadidő Bizottság a településen működő civil szervezetekkel, Petőfi
Sportegyesülettel kapcsolatot tart.
Javaslom bizottságunk is a fent felsoroltakat támogassa.
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
7/2019. (XI.26.) számú Sport és Szabadidő Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Sport és Szabadidő Bizottsága a
képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi módosításokkal
elfogadja:
-a képviselő-testületi ülés anyagát nem 5 nappal, hanem 5 munkanappal korábban kerüljön
kiküldésre,
-A polgármester hatáskörét tekintve 400.000.- Ft legyen az az összeg, ami felett rendelkezhet.
Az ezt meghaladó összegű kiadás esetében a képviselő-testület döntsön.
Rendkívüli élethelyzet esetében a Pénzügyi Bizottság, vagy Szociális Bizottság elnökével
történt egyeztetés szükséges. Ezekről a támogatásokról következő képviselő-testületi zárt
ülésen számoljon be a polgármester.
-Eddig a jegyző hatáskörébe tartozó lakásfenntartási támogatás esetében a Szociális Bizottság
döntsön és a határozatokat is a Bizottság írja alá.
-A Sport és Szabadidő Bizottság a településen működő civil szervezetekkel és a Petőfi
Sportegyesülettel kapcsolatot tart.
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
Több napirendi pont nem lévén Szórádi Sándor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.
Szórádi Sándor
bizottság elnöke

Banczalovszki János
jegyzőkönyv hitelesítő

