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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én
megtartott ülésén.

Jelen vannak:

Dr. Nagy János polgármester
Veres Istvánné alpolgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Csontos Sándor
Kiss Józsefné
Koszorus Sándor
Köles Zoltán képviselők

Igazoltan távol:

Czapár Gábor képviselő

Meghívottak:

Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos
Sándor Edit Műv.Ház igazgató
Lakatosné Karácsony Katalin óvodavezető
Varga Józsefné könyvtárvezető
Szászné Veze Rita Alapszolg.Kp. vez.

Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek az alábbiak szerint kiegészülve
kerüljenek megtárgyalásra:
1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
18/2013. (XI.7.) ÖR. rendelettel módosított 1/2013. (II.14.) ÖR. rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Beszámoló Nyíracsád Községi Önkormányzat
gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

és

intézményei

2013.

évi

3. Előterjesztés első lakáshoz jutó támogatása iránti kérelemről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Jelenlévők a napirendeket megtárgyalásra egyhangúlag elfogadják.
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői Veres Istvánné alpolgármester és
Köles Zoltán képviselők legyenek.
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadják.
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1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
18/2013. (XI.7.) ÖR. rendelettel módosított 1/2013. (II.14.) ÖR. rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Kiss Józsefné Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottság elnöke:
A Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottság a napirendet megtárgyalta, elfogadta, a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi
rendeletét:
Nyíracsád Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
6./2014.(IV.29.) Önkormányzati rendelete
Nyíracsád Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
18 /2013.(XI.7) ÖR rendelettel módosított 1/2013. (II.14.) ÖR rendeletének módosítására
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény felhatalmazása alapján a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvényben rögzített szabályozóknak megfelelően Nyíracsád Községi
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 18/2013.(XI.7.) ÖR rendelettel módosított
1/2013.(II.14.) ÖR. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja:
1. §.
A Rendelet 2. § (1) - (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) Az önkormányzat a 2013. évi költségvetés mérleg főösszeg bevételi oldalát 791.096 E
Ft módosított bevétellel és 792.139 E Ft költségvetési bevétellel állapítja meg e
rendelet 1. sz. melléklete szerint.
(2) Az önkormányzat a 2013. évi költségvetés mérleg főösszeg kiadási oldalát 791.096 E
Ft módosított kiadással és 652.592 E Ft költségvetési kiadással, kiadásának teljesített
összesenjét 139.372 E Ft tárgyidőszak végi pénzkészlettel 792.139 E Ft-ban állapítja
meg e rendelet 1. sz. melléklete szerint.
2. §.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
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2. Beszámoló Nyíracsád Községi Önkormányzat
gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

és

intézményei

2013.

évi

(Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.)
Kiss Józsefné Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottság megtárgyalta, elfogadta,
egyhangúlag elfogadásra javasolja. Nagyon örülünk annak, hogy kevesebb volt a kiadás, mint
a bevétel és nem fordítva alakult. Köszönjük az átlátható, precíz beszámoló elkészítését.
Koszorus Sándor Pénzügyi bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadta, egyhangúlag elfogadásra
javasolja. A bizottság megköszöni a vezető főtanácsos asszony által készített beszámolót.
Dr. Nagy János polgármester:
Örülünk annak, hogy pénzmaradványunk van a tavalyi évről, reméljük, hogy az idén is sikerül
ezt elérnünk.
Köles Zoltán:
Zöldterület fenntartásnál kiknek a bére szerepel?
Vargáné Pintye Judit:
Ez három dolgozó bérét tartalmazza.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi
rendeletét:
Nyíracsád Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
7/2014.(IV.29.) Önkormányzati rendelete
Nyíracsád Községi Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Nyíracsád Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján a 20132. évi költségvetés
végrehajtásról, zárszámadásról a következő rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja:
I. fejezet
Az önkormányzat költségvetésének főbb adatai
1. §
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(1) Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési módosított bevételi előirányzat tárgyévi
főösszegét
791.096 E Ft bevétellel állapítja meg a Rendelet 1. sz. melléklete szerint.
(2) Az önkormányzat képviselő–testülete a 2013. évi költségvetésének módosított tárgyévi
kiadásának főösszegét 791.096 E Ft kiadással állapítja meg a rendelet 1. sz. melléklete
szerint.
(3) Az önkormányzat 2013. évi zárszámadás költségvetési pénzforgalmi bevételét 714.826
E Ft-ban, bevételének teljesített összesenjét 792.139 E Ft-ban – állapítja meg a rendelet
1. sz. melléklete szerint.
(4) Az önkormányzat 2013. évi zárszámadás költségvetési pénzforgalmi kiadását 652.592 E
Ft-ban, kiadásának teljesített összesenjét 139.372 E Ft tárgyidőszak végi pénzkészlettel
792.139 E Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. sz. melléklete szerint.
(5) Az önkormányzat és intézményei létszámát a 10. sz. melléklet mutatja.
(6) Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3.358 E Ft az alábbiak szerint:











Petőfi SE
Nyíracsád-Őr Egyesület
Nyíracsádi Népdalkör Egyesület
Református Egyház
Görög Katolikus Egyházközség
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Nyíracsádi Romák Egyesülete
Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány
Debreceni Görög katolikus Egyházközség
Közműfejlesztési támogatás háztartásoknak:
Összesen:
II. fejezet

2.088 E Ft
400 E Ft
150 E Ft
200 E Ft
200 E Ft
50 E Ft
50 E Ft
25 E Ft
100 E Ft
95 E Ft
3.358 E Ft

Az önkormányzat bevételeinek, kiadásainak főbb adatai
2. §.
(1)

Az 1. §. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg jogcímei az alábbiak, s e
rendelet 1. sz., szakfeladatonkénti bevételei a 2. sz. melléklete szerint állapítja meg a
képviselő-testület.

(2)

Az önkormányzat és intézményeinek bevételei:
a.) az önkormányzat saját teljesített bevételét 7.479 E Ft-ban állapítja meg a
képviselő-testület, az 1. sz. melléklet szerint.
b.) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények teljesített bevételét
24.246 E Ft-ban állapítja meg a képviselőtestület az 1. sz. melléklet szerint.

5
c.) A társadalombiztosítási alapból finanszírozott egészségügyi ellátás bevételére
vonatkozó teljesített főösszege 6.578 E Ft az 1. sz. melléklet szerint.
d.) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi működési költségvetési
támogatásának tényleges felhasználását az 1. sz. melléklet szerint fogadja el a
képviselő-testület.
A feladatalapú támogatások elszámolását a 9. sz. melléklet alapján állapítja meg a
képviselő-testület.
3. §.

(3)

(1)
Az 1. §. (2) bek.-ben megállapított kiadási főösszeg felhasználási jogcímei az alábbiak,
s e rendelet 1. sz. melléklete szerint:
-

Az önkormányzat személyi jellegű teljesített kiadásai:
Az önkormányzat munkaadókat terhelő járulékai:

225.660 E Ft
48.033 E Ft,

valamint a részletes szakfeladatonkénti kiadásokat a 3. sz. melléklet szerint állapítja
meg a képviselő-testület.
(2) A beruházások és felújítások teljesítésének alakulását az 1. és 4. sz. melléklet szerint
- beruházások:

28.493 E Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat vagyonát a 2013. december 31-i állapot szerint a 6. sz. melléklet
tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a 8. sz.
melléklet szerint határozza meg:
(5) A Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai alakulását
a 11. sz. melléklet mutatja.
III. fejezet
Kiemelt sajátosságok
4. §.
(1) A 2013. évi módosított pénzmaradvány a 7. sz. melléklet szerinti részletezésben 139.407
E
Ft, mely működési illetve felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt.
(2) A 2012. évi módosított pénzmaradvány felhasználása:





Tornádó áthúzódó kiadásai
ÖNHIKI áthúzódó kiadásai
Szociális tűzifa áthúzódó kiadásai
Foglalkozt.elősegítő tám. (1. mhelygarancia progr.)

8.102 E Ft
14.403 E Ft
10.508 E Ft
3.035 E Ft
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Egyéb üzemeltetési költségek
Szállítói tartozások
Felhalmozási kiad. (traktor vás.)
Helyesbített pénzmaradvány
Finanszírozási korrekció
Módosított pénzmaradvány:

28.335 E Ft
4.256 E Ft
8.400 E Ft
77.176 E Ft
137 E Ft
77.313 E Ft

(3) Az önkormányzat 2013. évben hitelállománnyal nem rendelkezett.
(4) Túlfinanszírozás miatt az állami költségvetésnek visszafizetendő összeg: (9. sz. melléklet)
-

Általános működéshez
visszafizetési
kötelezettség:

és

ágazati

feladatok

támogatásának

elszámolásából

2.646 E Ft
IV. fejezet
Záró rendelkezés

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2013. évi költségvetésről
szóló 1/2013.(II.14.) ÖR. és az azt módosító 18/2013.(XI.7.) ÖR. rendelet hatályát veszti.
3. Előterjesztés első lakáshoz jutó támogatása iránti kérelemről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmet nyújtott be Gyöngyösi József Pozsonyi u.
19.sz. alatti lakos. Kérelmező nevelőszülőknél nevelkedett, most szeretne a településen
letelepedni, ezért itt vásárol használt lakást otthonteremtő támogatás segítségével. A
nevelőszülői hálózat nagyon kiépült a településen, egyre több ilyen esetre számíthatunk.
Kiss Józsefné:
Gyerekkorában nehezen kezelhető volt, remélem, hogy mostanra megszűntek a magatartási
problémái és be tud illeszkedni a közösségbe.
Nagyné Jobbágy Piroska:
Ha a Testület úgy látja, a rendelet módosításra kerülhet.
Veres Istvánné:
Inkább arra kell törekedni, hogy a gyámok fordítsanak figyelmet arra, hogy a fiatalok
megfelelő gazdái legyenek a megvásárolt ingatlanoknak.
Köles Zoltán:
Ezzel egyetértek, a helyi szociális segítségnyújtó hálózatnak nagy figyelmet kell fordítani az
utógondozásra is. Örülni kell annak, hogy a település létszámfenntartó ereje fennmarad.
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Kiss Józsefné:
A lakosságlétszám megőrzése mellett a település érdekét is figyelembe kell venni.
Mindenkitől elvárható a társadalmi elvárásoknak megfelelő magatartás betartása. Jó lenne
ezekkel a fiatalokkal elbeszélgetni, hogy mik a terveik, hogyan képzelik el a jövőjüket, stb.
Ha kell, én ezt szívesen vállalom.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
53/2014. (IV.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az első lakáshoz jutók támogatásáról
szóló 2/2003. (II.10.) ÖR. rendelet 3.§. (1) bek. b.) pontja alapján 100.000.- Ft egyszeri,
vissza nem térítendő lakásvásárlási támogatásban részesíti:
- Gyöngyösi József Nyíracsád, Pozsonyi u. 19. sz. alatti lakost.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére.
Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jogszabálysértés esetén a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 11.§. (3) bek. alapján a kézhezvételtől számított
30 napon belül a Debreceni Városi Bíróságtól felülvizsgálatát lehet kérni.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy fent nevezett részére a határozatot küldje meg.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Különfélék:
Dr. Nagy János polgármester:
A Ligetaljai Napokkal kapcsolatos szokásos előkészületek megkezdődtek. Az útlezárás
szabályai megváltoztak, szigorúbb előírások kerültek érvénybe, illetve a táblák és a tervezési
díj több százezer forintba kerülne. Így felmerülhet a rendezvény helyszínének megváltoztatási
lehetősége is, ebben a képviselő-testület segítéségét kérem. Eddig ez a rendezvény a Petőfi
téren volt. A színpadot a könyvtár mögötti gyakorlókertben lehetne felállítani, az árusok pedig
a művelődési ház környékén pakolhatnának ki. Így nem kellene az utat lezárni. A környező
településeken egyébként már a sportpályákon vannak megrendezve a falunapok. A
sportpályánk jó helyen van, de nincs kiépítve a megfelelő áramfeszültség. Amennyiben a
Közútkezelő Kht. méltányosságot gyakorolna településünkkel szemben, akkor továbbra is
javaslom, hogy a főtéren kerüljön megrendezésre a Ligetaljai Napok. Azt is figyelembe kell
venni, hogy a Ligetaljai Napok látogatottsága ugyan olyan mértékű maradjon. A rendezvény
helyszínét tehát ettől is tegyük függővé.
Köles Zoltán:
A régi gyakorló kert milyen állapotban van?
Dr. Nagy János polgármester:
Ha úgy döntünk, hogy ott legyen a rendezvény, némi tereprendezés szükséges lesz.
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Sándor Edit:
Az útlezáráshoz szükséges engedélyek, táblák, tervezési díj kb. 400 ezer forintba kerülne. Az
áramellátottság a zenekarok fellépéséhez nem megfelelő a Csonkás Szabadidő Parkban.
Az étkeztetés legjobb megoldását is meg kell találni abban az esetben, ha a mellett dönt a
Testület, hogy a Szabadidőparkban legyen. A sztárvendég igényeinek megfelelően kell a
színpadot kialakítani. A lakosság helyszínre való ki- illetve visszajutásában megoldás lehetne
városnéző kisvonat bevonása. Ennek díja óránként kb. 15 ezer forint. Jó lenne, ha a helyszín
kijelölésében döntés születne, mert nekem a szükséges intézkedéseket meg kell tennem, mivel
sürget az idő.
Veres Istvánné:
Évek óta beszélünk róla, hogy a rendezvénynek legjobb helye a Csonkás Szabadidőparkban
lenne.
Köles Zoltán:
Az lenne a legjobb, ha most a rendezvényt kint tartanánk a Csonkás Szabadidő Parkban. A
mostani rendezvényhez szükséges megfelelő áramfeszültséget a szomszédos vállalkozótól
megoldhatjuk, ezt követően pedig ki kell építtetnünk a megfelelő áramellátottságot, amire
pénzügyi forrást kell keresni. A városnéző kisvonatot jó megoldásnak tartom.
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.
Dr. Nagy János
polgármester
Veres Istvánné
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagyné Jobbágy Piroska
jegyző
Köles Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

