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Sportbizottságának 2015. február 12.-én megtartott ülésén.
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Egészségügyi

és

Csontos Sándor Bizottság elnöke 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
elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi
együttműködési megállapodás elfogadására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

2015.

évi

költségvetésének

Önkormányzattal

kötendő

Dr. Nagy János polgármester:
Az előző évhez képest 100 millióval kapunk kevesebbet az államtól, ezért megszorításokra
van szükség. Ez az intézményeket is érinti, a terheket igyekeztünk egyenlően elosztani. A
kommunális adó megemeléséről döntött korábban a képviselő-testület, ebből nagyobb bevétel
várható.
A szociális rendszerben változás lesz március 1-jétől. Február 28.-ig meg kell alkotni a
települési rendeletünket. 37 millió forint áll rendelkezésre, ebből kell egész évben a szociális
juttatásokat finanszírozni.
A költségvetésben szereplő pénzmaradvány az Áfa, a savanyító üzem, illetve a szociális
tűzifa, valamint a start mintaprogramra megkapott összege, tehát célfelhasználású állami,
pályázati pénzek. A költségvetés tarthatósága nagyban függ a szociális rendelettől. Az
önkormányzat hátralékokból származó kintlévőségeit igyekszünk beszedni.
Az elhangzottak után a bizottság 5 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
1/2015. (II.12.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága
Nyíracsád Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 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: 2015. február 12.
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke
2. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő
együttműködési megállapodás elfogadására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a korábbi években is volt együttműködési
megállapodásunk. Ehhez hasonló tartalommal, a jogszabályi változásokat figyelembe véve a
roma nemzetiségi önkormányzat elnökével elkészítettük az együttműködési megállapodást.
Az elhangzottak után a bizottság 5 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
2/2015. (II.12.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a
Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást
megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2015. február 12.
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke
Több napirendi pont nem lévén Csontos Sándor Bizottság elnöke megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.
Csontos Sándor
bizottság elnöke

