JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29.-én
megtartott ülésén.
Jelen vannak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska
Csontos Sándor
Kiss Józsefné
Koszorus Sándor
Köles Zoltán
Rácz Zoltán képviselők

Igazoltan távol:

Veres Istvánné alpolgármester

Meghívottak:

Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos
Tasó Béla a Nyíradonyi Járási Hivatal képviseletében

Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 32.§. (2) bek. j.)
pontja értelmében az önkormányzati képviselő eskütételét követően három hónapon belül
részt vesz a Kormányhivatal által szervezett képzésen. A Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal e képzést 2015. január 8.-án tartotta, melyen a képviselő-testület tagjai – egy
kivételével – részt vettek és eredményes vizsgát tettek.
Az ülésen megjelent Tasó Béla a Nyíradonyi Járási Hivatal képviseletében és a képzésen
résztvevő jelenlévő képviselőknek átadja az eredményes vizsgáról szóló tanúsítványt,
munkájukhoz sok sikert kíván.
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek az
alábbiak szerint kiegészülve kerüljenek megtárgyalásra:
Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
10/2014. (IX.10.) ÖR. rendelettel módosított 1/2014. (II.13.) ÖR. rendelet
módosítására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Beszámoló Nyíracsád Községi Önkormányzat
gazdálkodásáról. - zárszámadás
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

és

intézményei

2014.

évi

3. Előterjesztés a Nyírábrányi Központi Orvosi Ügyelet működésével kapcsolatos
kérelemről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

4. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat Településfejlesztési Koncepciójának
kidolgozásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
5. Előterjesztés első lakáshoz jutó támogatása iránti kérelemről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
6. Előterjesztés beruházás támogatás- megelőlegezési hitel felvételéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra egyhangúlag elfogadták.
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői Csontos Sándor és Rácz Zoltán
képviselők legyenek.
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadták.
Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Polgármesteri jelentés a jegyzőkönyv melléklete.)
A polgármesteri jelentés ismertetése után a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
27/2015. (IV.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést tudomásul
veszi.
1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
10/2014. (IX.10.) ÖR. rendelettel módosított 1/2014. (II.13.) ÖR. rendelet
módosítására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Csontos Sándor Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke:
A Bizottság a napirendet megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Bizottság a napirendet megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottság elnöke:
A Bizottság a napirendet megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Az elhangzottak után a képviselő-testülete 5 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi
rendeletét:

Nyíracsád Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
7/2015.(IV.29.) ÖR rendelete
Nyíracsád Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló
10/2014.(IX.15) ÖR rendelettel módosított 1/2014. (II.13.) ÖR rendeletének
módosítására
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény felhatalmazása alapján Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013.
évi CCXXX. törvényben rögzített szabályozóknak megfelelően Nyíracsád Községi
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 10/2014.(IX.15.) ÖR rendelettel módosított
1/2014.(II.13.) ÖR. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja:
1. §.
A Rendelet 3. § (2) - (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) Az önkormányzat a 2014. évi költségvetés mérleg főösszeg bevételi oldalát 829.301 E
Ft módosított bevétellel és 682.823 E Ft költségvetési bevétellel, bevételének
teljesített összesenjét 827.841 E Ft-tal állapítja meg e rendelet 1. sz. melléklete
szerint.
(2) Az önkormányzat a 2014. évi költségvetés mérleg főösszeg kiadási oldalát 829.301 E
Ft módosított kiadással és 784.450 E Ft költségvetési kiadással, kiadásainak teljesített
összesenjét 827.841 e Ft-tal állapítja meg e rendelet 1. sz. melléklete szerint.
2. §.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
2. Beszámoló Nyíracsád Községi Önkormányzat
gazdálkodásáról. - zárszámadás
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

és

intézményei

2014.

évi

(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Csontos Sándor Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke:
A Bizottság a napirendet megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Bizottság a napirendet megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottság elnöke:
A Bizottság a napirendet megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Külön köszönjük a vezető főtanácsos asszonynak a munkáját, a beszámoló nagyon átlátható

Dr. Nagy János polgármester:
Bizottsági ülésen felvetődött, hogy a start mintaprogram keretében vásárolt málnavesszők
sokba kerültek. A málnavesszők pályázati pénzből lettek megvásárolva. A terület nagyságát
kellett meghatároznunk és ehhez számították ki, hogy hány tőre van szükségünk. Nemcsak
málna, hanem szedertövek is lettek elültetve, amelyek nemesített fajták, ezért magasabb az
áruk is.
Vargáné Pintye Judit:
Szintén bizottsági ülésen merült fel, hogy mi szerepel város és községgazdálkodási
szakfeladaton.
Itt szerepel Pósán Ferenc karbantartó bére, az óvoda parkoló,
érdekeltségnövelő pályázat, „Itthon vagy, Magyarország szeretlek!” című pályázat, KRESZtáblák, munka- és tűzvédelmi oktatás, közkifolyók, stb, tehát minden olyan dolog, ami
máshová nem sorolható.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi
rendeletét:
Nyíracsád Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
8/2015.(IV.29.) ÖR. rendelete
Nyíracsád Községi Önkormányzat 2014. 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 2014. évi költségvetés
végrehajtásról, zárszámadásról a következő rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja:
I. fejezet
Az önkormányzat költségvetésének főbb adatai
1. §
(1) Az önkormányzat a 2014. évi költségvetési módosított bevételi előirányzat tárgyévi
főösszegét
684.283 E Ft bevétellel állapítja meg a Rendelet 1. sz. melléklete szerint.
(2) Az önkormányzat képviselő–testülete a 2014. évi költségvetésének módosított tárgyévi
kiadási előirányzatának főösszegét 829.301 E Ft kiadással állapítja meg a rendelet 1. sz.
melléklete szerint.
(3) Az önkormányzat 2014. évi zárszámadás költségvetési pénzforgalmi bevételét 682.823
E Ft-ban, bevételének teljesített összesenjét 827.841 E Ft-ban – állapítja meg a rendelet
1. sz. melléklete szerint.
(4) Az önkormányzat 2013. évi zárszámadás költségvetési pénzforgalmi kiadását 784.450 E
Ft-ban, kiadásának teljesített összesenjét 139.372 E Ft tárgyidőszak végi pénzkészlettel
827.841 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 12.272 E Ft az alábbiak szerint:
















Petőfi SE
Nyíracsád-Őr Egyesület
Nyíracsádi Népdalkör Egyesület
Görög Katolikus Egyházközség
Római Katolikus Egyházközség
Református Egyház
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Nyíracsádi Ifjúsági Citera Együttes
Nyíracsádi Romák Nemz.Önk.
Rákóczi Szövetség
Szarvák Antal
HBm-i Katasztrófavéd.
Eördögh-Forgó Néptánc Együttes
Nyíracsádi Romák Egyesülete
Nyíracsádi Görög Katolikus Ifj. Egyesület:
Összesen:

7.787 E Ft
400 E Ft
680 E Ft
500 E Ft
500 E Ft
500 E Ft
60 E Ft
150 E Ft
302 E Ft
10 E Ft
90 E Ft
20 E Ft
180 E Ft
20 E Ft
50 E Ft
12.272 E Ft

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

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

(2)

Az önkormányzat és intézményeinek bevételei:
a.) az önkormányzat saját teljesített bevételét 11.364 E Ft-ban állapítja meg a
képviselő-testület, az 1. sz. melléklet szerint.
b.) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények teljesített bevételét
25.941 E Ft-ban állapítja meg a képviselőtestület az 1. sz. melléklet szerint.
c.) A társadalombiztosítási alapból finanszírozott egészségügyi ellátás bevételére
vonatkozó teljesített főösszege 6.455 E Ft az 1. sz. melléklet szerint.
d.) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi működési költségvetési
támogatásának tényleges felhasználását az 1. sz. melléklet szerint fogadja el a
képviselő-testület.

(3)

Az önkormányzat eredmény kimutatását a 9. sz. melléklet alapján állapítja meg a
képviselő-testület.

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:

295.469 E Ft
58.061 E Ft,

valamint a részletes kormányzati funkciók szerinti kiadásokat a 3. sz. melléklet szerint
állapítja meg a képviselő-testület.
(2) A beruházások teljesítésének alakulását az 1. és 4. sz. melléklet szerint 97.091 E Ft-ban
állapítja meg a képviselő-testület.
(3) Az önkormányzat vagyonát a 2014. 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 2014. évi bevételei és kiadásai alakulását
a 11. sz. melléklet mutatja.
III. fejezet
Kiemelt sajátosságok
4. §.
(1) Az alaptevékenység összes maradványa a 7. sz. melléklet szerinti részletezésben 43.391 E
Ft, mely tartalmazza a 31.225 E Ft tárgyidőszak végi pénzkészletet is.
(2) Az önkormányzat 2014. évben hitelállománnyal nem rendelkezett.
IV. fejezet
Záró rendelkezés
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2014. évi költségvetésről
szóló 1/2014.(II.13.) ÖR. és az azt módosító 10/2014.(IX.15.) ÖR. rendelet hatályát veszti.
3. Előterjesztés a Nyírábrányi Központi Orvosi Ügyelet működésével kapcsolatos
kérelemről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Csontos Sándor Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke:
A Bizottság a napirendet megtárgyalta, a döntés elnapolását javasolja.

Kiss Józsefné Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottság elnöke:
A Bizottság a napirendet megtárgyalta, a döntés elnapolását javasolja. Abban az esetben, ha
az első féléves szerződés lejártát követően továbbra is a nyírábrányi ügyelethez tartozunk a
támogatást javasoljuk.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Bizottság a napirendet megtárgyalta, a döntés elnapolását javasolja. Ha egész évet érintően
a nyírábrányi orvosi ügyelet fogja ellátni továbbra is a nyíracsádi betegeket, akkor keresni kell
a támogatás lehetőségét.
Dr. Nagy János polgármester:
Korábban az orvosi ügyelettel kapcsolatban arról döntöttünk, hogy a szerződést fél évre
hosszabbítjuk meg, illetve keressük a lehetőségét annak, hogy helyben legyen az orvosi
ügyelet. Az elnapolással egyetértek.
Az elhangzottak után a jelenlévők 5 egyhangú igen szavazattal meghozták az alábbi
határozatot:
28/2015. (IV.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyírábrányi Központi Orvosi
Ügyelet működésével kapcsolatos döntést elnapolja.
4. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat Településfejlesztési Koncepciójának
kidolgozásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Csontos Sándor Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke:
A Bizottság a napirendet megtárgyalta a legkedvezőbb ajánlatot adó Jószai Attilát javasolja a
településfejlesztési koncepció elkészítésével történő megbízásra.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Bizottság a napirendet megtárgyalta, szintén Józsai Attila ajánlatát javasolja elfogadásra.
Kiss Józsefné Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottság elnöke:
A Bizottság a napirendet megtárgyalta, mivel Jószai Attila rendelkezik referenciával, és a
legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta be, az ő megbízását javasoljuk.
az elhangzottak után a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
29/2015. (IV.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község településfejlesztési
koncepciójának kidolgozásával megbízza a legkedvezőbb ajánlatot tevő Jószai Attilát, az
általa benyújtott árajánlatban foglaltaknak megfelelő feltételekkel.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester

5. Előterjesztés első lakáshoz jutó támogatása iránti kérelemről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Az előterjesztés ismertetése után a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal meghozta
az alábbi határozatát:
30/2015. (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:
- Kupecz József Nyíracsád, Kodály Z. u. 5. 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: 2015. május 31.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
6. Előterjesztés beruházás támogatás- megelőlegezési hitel felvételéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A savanyító üzem beruházás munkálatai a végéhez közelednek, azonban a pályázat
utófinanszírozású és a végszámla kiegyenlítéséhez nincs elegendő pénztartalékunk, ezért
szükséges a hitel felvétele. Amint a pályázati pénz megérkezik a visszafizetés meg fog
történni.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, a támogatás megelőlegezési hitel felvételét
támogatja.
az elhangzottak után a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
31/2015. (IV.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Savanyító üzem létrehozása Nyíracsádon” c.
munkahelyteremtő beruházáshoz 30.000.000.- Ft. támogatás-megelőlegezési hitel felvételét határozza
el.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti összegű hitelt a pályázati támogatás
megérkezését követően, de legkésőbb 2015.december 15.-ig visszafizeti.
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester

Különfélék:
Dr. Nagy János polgármester:
A Petőfi Sportegyesület kulturszoba kialakítása, felújítása” címen pályázatot nyújtott be, mely
sikeres volt. A sportöltöző tetőterében kulturszoba került kialakításra. A pályázat azonban
utófinanszírozású, de a befejezési munkálatokhoz szükséges pénzeszköz a Sportegyesültnek
nem áll rendelkezésére, ezért az önkormányzatnak szükséges a pályázati támogatás
megérkezéséig előleget biztosítania.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
32/2015. (IV.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2013. (III.5.) VM. rendelet alapján a
LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához elnyert pályázat megvalósításához 2 millió
forint értékű számla kifizetéséhez hozzájárul a Petőfi Sportegyesület kulturszoba kialakításának
beruházásához.
A Petőfi Sportegyesület vállalja, hogy a támogatási összeg visszaigénylése után a számla értékének
megfelelő összeget az Önkormányzat számlájára visszautalja.
Felkéri a polgármestert, hogy a benyújtott számla kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester

Dr. Nagy János polgármester:
Az óvoda konyhájának felújítása időszerű, és úgy tűnik lehetőség lesz pályázat benyújtására.
Adóerő képességünk határozza meg, hogy mennyi támogatást nyerünk.
Megkerestek bennünket a piacon árusítók azzal, hogy a piac és a szomszédos telek között
nincs kerítés, ezért szeles időben a szél a homokot az árura ráfújja, így oda szükséges lesz zárt
kerítést tennünk.
Koszorus Sándor:
A piac területén a középső részre gyeprácsot vagy zúzott kavicsot kell tennünk, mert ott esős
időben nagy sár van és az árusok nem tudnak kipakolni, illetve a vásárlók számára is ez a
komfortos.
Kiss Józsefné:
Az árusok sokallják a helypénzt, állítólag a környező településeken mindenhol alacsonyabb,
mint nálunk. Ezen érdemes elgondolkodni és ha kell a rendeletünkön módosítani.
(Köles Zoltán képviselő megérkezik.)
Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való megjelenést, azt bezárja.
kmf.
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