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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 9-én 13.00. 
órai kezdettel a Nyíracsád Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácstermében 
(4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
   Bródi Róbert alpolgármester 
   Banczalovszki János 
   Czapár Gábor 
   Czirjákné Szabó Katalin 
   Köles Zoltán 
   Szórádi Sándor képviselők 
 
Meghívottak: Kovács Apor Hajdúsági-Nyírségi  Pályázatkezelő Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 
   Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos 
   Varga Józsefné könyvtárvezető 
   Pósán Ferencné óvodavezető 
   Mászlainé Erdei Éva Alapszolg.és Szoc. Kp. vezető   
   Grézné Fekete Erzsébet védőnő 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket,megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a napirendi pontok az alábbiak szerint kiegészülve kerüljenek megtárgyalásra: 
 

1. Előterjesztés javaslat az önkormányzat egyes saját bevételei és adóságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének 
megállapítására, a 2021-2023. évekre. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

2. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi 
költségvetéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

3. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár  2019.  évi beszámolójáról, valamint 2020. évi 
munkatervének elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

4. Különfélék 
 
A napirendi pontokat a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
elfogadta. 
 
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője 
Czapár Gábor képviselő legyen. 
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Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítő személyét egyhangúlag elfogadták. 
 
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy a napirendek előtt, mivel korábban a képviselők 
körében több kérdés is felmerült a szegregációs pályázattal kapcsolatban, Kovács Apor 
Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.  vezetője a pályázatokkal kapcsolatban 
nyújtson tájékoztatást, illetve számára kérdések tehetők fel. 
 
Szórádi Sándor: 
Szeretném, ha a mai ülésen az önkormányzati gépjárművekbe történő helymeghatározó GPS 
beszereléséről  is szó lenne. 
 
A javaslatokkal jelenlévők egyetértenek. 
 
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője 
Czapár Gábor képviselő legyen. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő a jegyzőkönyv hitelesítő személyét elfogadja. 
 
Tájékoztatás szegregációs pályázatokkal kapcsolatban: 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Mint ismeretes, az Önkormányzat két szegregációval kapcsolatos pályázatot nyert el, 
melyeknek koordinálását a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. végzi. 
 
Kovács Apor Ügyvezető: 
A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft-ben Nyíracsád is tulajdonos. az alapító 
okiratban azt a szándékukat fejezték ki az alapító önkormányzatok, hogy a pályázatokat 
elsősorban társaságunknál fogják íratni. 
Két szegregációs pályázat van, az  az EFOP 1.6.2, valamint az EFOP 2.4.1 projekt Szegregált 
élethelyzetek felszámolása komplex  programokkal. Ezek különállóak, de együtt valósíthatóak 
meg. Célja a településen elhelyezkedő szegregátumok, tehát a leszakadt státuszú lakosság – 
nemcsak a romák – élethelyzetének javítása. Egyik pályázat keretében képzések valósulnak 
meg, míg a másikban bérlakások építése, vagy felújítása, csillagpontok létrehozása. A 
szegregátumok a KSH által meghatározott adatok alapján meghatározott helyek. Nem minden 
roma lakta terület tartozik bele. Cél az érintettek képzése, ez által a  munka világába történő 
visszavezetése. Alapvető cél továbbá, hogy megfelelő felszereltségű bérlakást tudjon kínálni 
számukra az önkormányzat. A pályázat keretében hat darab bérlakás építésére, kialakítására 
ad lehetőséget. 170 millió forintból kell megvalósítani az említett bérlakásokat, 10 %-ig 
közterület fejlesztés, amely lehet közpark, focipálya, stb., illetve vannak szolgáltató pontok 
amik alapvetően a szegregátumban élő lakosságot szolgálnák higiéniai közéleti 
tevékenységre, pl. mosás, tisztálkodás, stb.  Két ilyen szolgáltató  pontot kell létesíteni a 
településen. Közösségi ház építésére is v an lehetőség, erre  100-120 millió forint fordítható. 
Szolgáltató pontok konténerépületek is lehetnek. A projektbe külső szakértőket is be kell 
vonni, pl szociális munkások, projekt vezető, pszichológus, stb. A beavatkozási cél úgy néz 
ki, hogy a szegregátum egy részét képezni kell, tehát törekedni kell arra, hogy tanuljanak  
valamilyen piacképesebb szakmát, amelyről bizonyítványt szereznek. Képzésekre kb. 18 
millió forint van elkülönítve, a résztvevők megélhetési támogatást kapnak a képzés idejére.  
Ez általános sémák alapján történnek, nem mi vagy a helyi vezetőség találja ki. Van egy roma 
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származású koordinátor, mert tőle  jobban elfogadják az instrukciókat. Szükség van egyéni 
fejlesztési tervekre, képzésekre, különféle klubok, integrációt segítő előadásokra.  12-20 
hónapos projektekről van szó. Gyermekek részére táborozási lehetőség van. Több olyan 
fejlesztést fog  még a Kormány indítani, amely a hátrányos helyzetű falvakat fogja segíteni. 
Ennek pozitív hozadékai lesznek. Nyíracsád bekerülhet az 50 hátrányos helyzetű település 
közé. 
 
Bródi Róbert: 
A programot meg akarjuk valósítani.  Inkább a beruházással kapcsolatban látom, hogy úgy 
megnőttek a költségek, hogy a keretből nem fog kijönni. Önerőből az önkormányzat nem tud 
hozzátenni több tízmillió forintot. Lehet-e költséget csökkenteni? 
 
Köles Zoltán: 
Át lehet-e csoportosítani az egyik pályázatból a másikba? A képzésre vonatkozó pályázatot 
túl, a másik bérlakásokra, szolgáltatópontokra vonatkozót pedig alulfinanszírozottnak tartom. 
 
Kovács Apor: 
Nincs lehetőség átcsoportosításra, ez két különálló pályázat.  Változtatatni viszont lehet, pl. a 
közösségi ház esetében is lehet akár kisebben gondolkodni.  Bérlakások esetében sem kell 
feltétlenül újat építeni, lehet meglévőt is felújítani, vagy átgondolni, hogy használat lakás 
vásárlása esetén annak felújítása mennyibe kerülne. 
 
Köles Zoltán: 
A bérlakásoknak milyen paramétereknek kell megfelelniük? 
Milyen szakirányú képzésekről van szó? 
 
Kovács Apor: 
Alapvetően használhatónak kell lennie a lakásnak, bútorzattal felszerelve. 
30-35 fő képzéséről van szó, kerti munkás, mezőgazdasági munkás szakiránnyal. 
 
Bródi Róbert: 
A pályázati anyagot megkaphatjuk-e? 
 
Kovács Apor: 
Az az önkormányzat tulajdona, inkább betekintést javaslok az adatvédelem miatt. Mindegyik 
pályázati irat közérdekű, de magánszemélyek is érintettek,viszont az ő adataik nem 
közérdekűek. Ezt nagyon óvatosan kell kezelni. 
 
Szórádi Sándor: 
Honlap létrehozására külön pénz van ezzel kapcsolatban. Ennek az a célja, hogy kívülálló 
személy is tájékozódjon. 
 
Kovács Apor: 
Alapvetően a nyilvánosság biztosítása azt jelenti, hogy a tájékoztató alapadatoknak 
nyilvánosan elérhetőnek kell lenni. ezek jellegükből adódóan olyan tevékenységek, 
amelyeknek a projekt lezártáig kell teljesülni. 
 
Szórádi Sándor: 
Amennyiben kifutunk a pénzből, az összes költség az önkormányzatot fogja terhelni. 
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Kovács Apor: 
Ezt a tájékoztató felületet annak a vállalkozásnak kell elkészítenie, akit az önkormányzat 
kiválaszt. Nekem például erre nincs jogosultságom. 
 
Szórádi Sándor: 
Ki választotta ki a projektben résztvevő személyeket? 
 
Kovács Apor: 
A meghatározott szegregátumban élő lakosság közül kerülnek ki a résztvevők. Úgy tudom, 
hogy a képzésre még nem lettek kiválasztva az emberek. 133 fő, akit bekell vonni a 
programba. 
 
Szórádi Sándor: 
Arra gondolok, hogy ki pl. projekt menedzser, szociális munkás, stb. 
 
Kovács Apor: 
A szakmai megvalósításban résztvevő embereknek meghatározott feltételeknek kell 
megfelelni, jelen esetben ez mindenki esetében teljesül. 
 
Bródi Róbert: 
Úgy tudom, hogy konzorciumi megállapodás van egy helyi alapítvánnyal. 
 
Kovács Apor: 
Igen, mert kötelező volt a konzorcium az 1.6.2 kiírás esetében. 
 
Szórádi Sándor: 
Akkor ezt külön kell kezelni? Nekik kell elszámolni? 
 
Kovács Apor: 
Nem kell külön kezelni, mert benne van a pályázatban, viszont elszámolni nekik kell. 
 
Köles Zoltán: 
Jó lenne oktatási részből átcsoportosítani. Akár bérleti díjat kérhetnénk előadások esetében és 
azt a vissza tudnánk forgatni. 
 
Szórádi Sándor: 
A szakmai stábot ki választotta ki és a szakmai vezető szociális  szakirányú diploma nélkül 
lehet-e? Helyi szakemberek  kellettek volna, nem külsősök. 
 
Kovács Apor: 
Az egyes feladatokra kell, hogy legyen egy bizonyos végzettség. Az biztos, hogy a résztvevők 
ebből a szempontból le lettek ellenőrizve és megfelelnek a feltételeknek. 
 
Czapár Gábor: 
Nagyon fontos az oktatási része a pályázatnak, mert ami esetleg meghiusul, azt vissza kell 
fizetnünk. A beruházási részét úgy kell megvalósítani, hogy mi ne tegyünk hozzá lehetőleg 
egyáltalán. Meg kell nézni, hogy csökkentett műszaki tartalommal mennyiből lehet ezeket 
kihozni. Vagy keresni kell a lehetőségét, hogy a beruházási oldalra még támogatást kérni. 
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Kovács Apor: 
Ez akkor működhet, ha mindegyik tevékenységre le lenne szerződve már az önkormányzat. 
Tehát a közbeszerzéseknek le kell menniük.  
 
Czapár Gábor: 
3-4 millió forintot még talán hozzá tudunk tenni, de több tízmilliót már nem. 
 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Előre gondolkodva ne három lakás építésén gondolkodjunk, hanem egyen,mert járható az az 
út,  hogy önkormányzati tulajdonban lévő lakást újítsunk fel pl. a Zrínyi utcán. 
 
Szórádi Sándor: 
Ha bekövetkezik az, hogy egy nagy összeget kell hozzátenni saját költségvetésből, ahhoz 
hogy megvalósuljanak a célok, akkor itt 5-6 évig semmilyen beruházás nem lesz. Ez nem 
célunk és semmi képpen nem tudjuk felvállalni. 
 
Dr. Nagy János polgármester megköszöni Kovács Apornak a tájékoztatást. 
 

1. Előterjesztés javaslat az önkormányzat egyes saját bevételei és adóságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének 
megállapítására, a 2021-2023. évekre. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az Önkormányzatnak a 2020. évi költségvetéshez kapcsolódóan határozatban kell rögzítenie 
az önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit a 
költségvetési évet követő három évre, amelyet az államháztartásról szóló 2011. évi  CXCV. 
tv. 29/A.§. a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi  CXCIV. tv. 8.§. (2) 
bekezdése, továbbá az adóságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 
szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján kell meghatároznia.  
 
A saját bevételek és adóságot keletkeztető ügyeletek tartalmára vonatkozóan pontos definíciót 
a stabilitási törvény és a kormányrendelet alábbiakban hivatkozott rendelkezései adnak: 
A kormányrendelet 2.§. (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy mely bevételeket kell a 
stabilitási törvény alkalmazása során saját bevételként figyelembe venni. Az Önkormányzat 
az előzőek szerint meghatározott várható saját bevételeit a határozati javaslat 1. sz. melléklete 
részletezi.  
 
A stabilitási törvény 8.§. (2) bekezdésében az Önkormányzat várható adósságot keletkeztető 
ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeit kell felvázolni.  
Nyíracsád Község Önkormányzata nem vett fel hitelt, így adósságot keletkeztető ügyelete 
nincs és az elkövetkezendő években nem is tervez ilyen hitel felvételt. 
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A  jelen előterjesztésben szereplő három éves kitekintés – stabilitási törvényben foglaltak 
figyelembe vételével történő – összeállítását és erről a képviselő-testületi határozat 
meghozatalát az Áht. 29./A.§. valamint annak a Magyar Államkincstár részére történő 
megküldését a kormányrendelet 3.§. (1) bekezdése írja elő.  
 
Arra teszek javaslatot, hogy Nyíracsád Község Képviselő-testülete a költségvetési évet követő 
három évre vonatkozóan a határozat 1.számú mellékelte szerinti tartalommal állapítsa meg az 
önkormányzat saját bevételeinek várható összegét.  
 
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra 
javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
39/2020. (III.9.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „javaslat az önkormányzat egyes 
saját bevételei és adóságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható 
összegének megállapítására a 2021-2023 évekre” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. tv. 29/A.§.-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat egyes saját 
bevételeinek és adóságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható 
összegét a 2021-2023. évekre jelen határozat 1.számú melléklete szerint állapítja meg.  
Felelős: Dr. Nagy János polgármester a költségvetési iroda útján 
Határidő: azonnal 
 

2. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi 
költségvetéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság is több fordulóban tárgyalta már. Az alábbi 
kiegészítésekkel elfogadásra javasolja: 
A költségvetési rendelet 3.§. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: 
„A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden 
esetben fenntartja magának.” 
 
a 3.§.-ban új 10. pontként kerüljön be az alábbi mondat, szavazzon: 
„Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek 
elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás 
csökkentésével  kell ellensúlyozni. Indokolt esetben a képviselő-testület ettől eltérhet.” 
 
a 3.§.-ban új 11. pontként kerüljön be az alábbi mondat, szavazzon: 
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„A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokat  valamennyi költségvetési szerv 
köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.” 
 
Szórádi Sándor: 
Ez az első költségvetés, melynek tárgyalásán részt veszek. Nincs jó tapasztalatom, javaslom, 
hogy jövőre hamarabb kezdjük a tárgyalást, illetve az intézmény vezetőkkel év közben is 
folyamatosan, két havonta, negyedévente egyeztessen az önkormányzat, hogy ne kerüljünk 
ilyen helyzetbe, hogy normatívát vissza kelljen fizetni. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4 / 2020.(III.9.) Önkormányzati rendelete 

Nyíracsád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről 
 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) a 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében 
eljárva és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 
alábbi rendeletet alkotja. 
 

A rendelet hatálya 
1.  § 

 
(1) A rendelet hatálya Nyíracsád Község Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat) és az 
általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. 
 
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei az önállóan működő és gazdálkodó Nyíracsádi 
Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő Akácliget Óvoda Nyíracsád, az Alapszolgáltatási és 
Bentlakást nyújtó Szociális Központ, a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Nyíracsád, és 
a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád. 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
2. § 

 
(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 
 

• költségvetési bevételeit:     568.274 ezer forint         
• költségvetési kiadásait:          1.050.328 ezer forint               
• Költségvetési hiány:       482.054 ezer forint 

 
• Finanszírozási bevételeit:     493.007 ezer forint 
• Finanszírozási kiadásait:       10.953 ezer forint 
• Finanszírozási többlet:       482.054 ezer forint  

 
állapítja meg a Képviselő-testület. 
 
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására a finanszírozási többlet szolgál. Külső finanszírozási 
forrás igénybevételét a Képviselő-testület nem tervezi.  
 



8 

 

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a bevételeket mindösszesen 1.061.281 ezer 
forintban állapítja meg, melynek forrásonkénti megbontását a rendelet 1.1. melléklete tartalmazza. 
 
(4) Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésében a kiadásokat mindösszesen 1.061.281 ezer 
forintban, állapítja meg e rendelet 1.2. melléklet szerint. 
 
(5) A Képviselő-testület - az Áht 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján – a 2020. évi költségvetés 
kiemelt bevételi előirányzatait:  
 
515.412 ezer forint működési bevétellel ebből:  

282.734 ezer forint állami támogatással 
  93.814 ezer forint működési célú támogatással,  

   96.200 ezer forint közhatalmi bevétellel, melyből  

- helyi adó: 80.200 ezer forint 
- gépjárműadó: 16.000 ezer forint  

  42.664 ezer forint működési bevétellel, melyből  
- intézményi bevételek: 24.552 ezer forint,  
- önkormányzati bevételek: 18.112 ezer forint 

 
 52.862 ezer forint felhalmozási bevétellel ebből: 

  52.862 ezer forint felhalmozási célú támogatással állapítja meg. 
 
(6) A Képviselő-testület - az Áht 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján – a 2020. évi költségvetés 
kiemelt kiadási előirányzatait:  
 
636.192 ezer forint működési költségvetéssel ebből:  

301.796 ezer forint személyi juttatással 
  53.715 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval 
194.274 ezer forint dologi és egyéb folyó kiadással 
  44.598 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásával  
  25.465 ezer forint egyéb működési célú kiadással 
       100 ezer forint általános és  

     16.244 ezer forint céltartalékkal 
 

414.136 ezer forint felhalmozási költségvetéssel ebből: 
   299.060 ezer forint beruházási ill.  

  115.076 ezer forint felújítási célú kiadással állapítja meg. 
 
(7) Az Önkormányzatot megillető 2020. évi támogatások részletezését a 2. melléklet rögzíti. 
 
(8) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetési bevételeiből a működési és 
felhalmozási bevételeket a 3. melléklet tartalmazza. 
 
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei működési bevételeit kormányzati 
funkciók szerinti részletezésben a 4. melléklet rögzíti. 
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(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásait kormányzati 
funkciók szerinti részletezésben az 5. melléklet rögzíti.  
 
(11) A Képviselő-testület a beruházási, felújítási kiadási előirányzatát célonként a 6. mellékletében 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
 
(12) Az Önkormányzat és intézményei létszámkeretét a rendelet 7. melléklete tartalmazza. 
 
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek költségvetését az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 

a) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 8.1. melléklet szerint hagyja jóvá, 
 

b) A Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal intézményi bevételeit és kiadásait a 8.2. melléklet szerint 
hagyja jóvá, 
 

c) Az Akácliget Óvoda Nyíracsád intézményi bevételeit és kiadásait a 8.3. melléklet szerint 
hagyja jóvá, 

 
d) Az Alapszolgáltatási és Bentlakást nyújtó Szociális Központ Nyíracsád intézményi bevételeit 

és kiadásait a 8.4. melléklet szerint hagyja jóvá, 
 

e) A Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Nyíracsád intézményi bevételeit és 
kiadásait a 8.5. melléklet szerint hagyja jóvá, 

 
f) A Ligetalja Könyvtár Nyíracsád intézményi bevételeit és kiadásait a 8.6. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 
 
(14) Az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű előirányzatát a 9. 
melléklet tartalmazza. 
 
(15) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi összevont költségvetési mérlege működési és 
felhalmozási cél szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti 
bontását a 10. melléklet tartalmazza. 
 
(16) Európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a rendelet 11. melléklete mutatja be. 
(17) A Képviselő-testület 100 ezer forint összegben állapítja meg az általános tartalékot. 
(18) A Képviselő-testület 16.244 ezer forint összegben céltartalékot állapít meg az alábbi célokra: 

- Kossuth u. járdaépítés terve:  3.000 ezer forint 
- Bölcsőde pályázat (önrész) 8.839 ezer forint                
- Számított pénzmaradvány el nem költhető összege: 4.405 ezer forint 

 
(19) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettséggel nem rendelkezik.  
 
(20) Az Önkormányzat kiadásaiból reprezentációra 1.500 ezer forint használható fel. 
 

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 

3. § 
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(1) A költségvetés végrehajtásáért az Önkormányzat- illetve az Önkormányzati költségvetési szerv 
vezetői felelősek. 
 
(2) A helyi Önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 
előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem 
érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány 
előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.  
 
(3) A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő 
kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási 
előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles 
betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat. 
 
(4) A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő 
költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az 
intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat. 
 
 (5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az 
elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi Önkormányzat költségvetése körében 
átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület 
legközelebbi ülésén be kell számolnia. 
 
(6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden 
esetben fenntartja magának. 
 
(7) E rendelet 2. § (20) bekezdésben megjelölt összegek felhasználásáról a polgármester dönt.  
 
(8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy 
elkülönített állami pénzalap a helyi Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a 
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.  
 
(9) A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás illetve előirányzat módosítás miatt 
bekövetkezett változások alapján a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének 
külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt költségvetési rendelete 
ennek megfelelő módosításáról. 
 
(10) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek 
elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás 
csökkentésével  kell ellensúlyozni. Indokolt esetben a képviselő-testület ettől eltérhet. 
 
(11) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokat  valamennyi költségvetési szerv 
köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 
 

Záró rendelkezések 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni, mellyel 
egyidejűleg a 2020. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 24/2019.(XII.17.) ÖR. 
rendelet hatályát veszti 
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3. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár  2019.  évi beszámolójáról, valamint 2020. évi 

munkatervének elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Ligetalja Könyvtár munkatervét évente tárgyalja és elfogadja a képviselő-testület.  
 
A 2017. évi CLXX törvény az egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény a következő változásokat hozta: 
„(2a) A települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját – 
megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából – a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon 
belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére." 
 
A  Ligetalja Könyvtár intézményvezetője az előírásoknak megfelelően elkészítette a 2019. évi 
beszámolót, valamint a 2020. évi munkatervet, melyet kérem, hogy a Képviselő-testület 
megtárgyalás után elfogadni szíveskedjen. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatait: 
 
40/2020. (III.9.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád  2019. évi 
beszámolóját elfogadja. 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatot az intézményvezető részére 
továbbítsa. 
Határidő: 2020. március 20. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 
 
41/2020. (III.9.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 2020. évi 
munkatervét  elfogadja. 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatot az intézményvezető részére 
továbbítsa. 
Határidő: 2020. március 20. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

4. Különfélék 
 
Szórádi Sándor: 
Szeretném, ha ismét beszélnénk az önkormányzati gépjárművekbe beszerelendő GPS-ekről. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Tárgyalást folytattam a MultiAlarm képviselőjével. Elég jó árat mondott a készülékekre, 
beszerelésre, és fenntartásra. 2.700.- Ft/hó és nincs  hűségidő. Vannak még tisztázatlan 
kérdések a készülékek használatával kapcsolatban 
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Szórádi Sándor: 
Már harmadjára hozzuk testület elé ezt a dolgot. Eddig egy árajánlat érkezett. Szeretném, ha a 
mai ülésen pontot tennénk ennek a végére. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az Easy Tech ajánlata alapján két év hűségidő kötelezettség van. Ez szerintem nem feltétlenül 
szerencsés, mert mi van abban az esetben, ha közben értékesítésre kerül valamelyik gépjármű. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Szeretném felhívni a képviselő-testület figyelmét, hogy fontos az adatvédelem. A beszerelés 
esetében például tisztázni kell, hogy ki tekinthet bele a rögzített adatokba, kinek lesz hozzá 
kódja. Magánhasználat esetén nem gondolom, hogy bárkire is tartozna, hogy hol járnak a 
gépjárművel. 
 
Bródi Róbert: 
Nem nézzük, hogy ki vezeti az autót, csak azt, hogy hány kilométert ment egy hónapban. 
 
Szórádi Sándor: 
Nem szeretném, ha tovább húznánk az időt, fogadjuk el akkor azt az egy ajánlatot, amit 
beérkezett. 
 
Bródi Róbert: 
Az önkormányzatnak két traktorja van, szerintem a régebbit el kellene adni, abba akkor 
viszont nem is érdemes megvásárolni a GPS-t. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Akkor mi lesz a polgárőr autóval, az is önkormányzati gépjármű? 
 
Köles Zoltán: 
Minden olyan önkormányzati tulajdonú járműbe, amely önállóan képes elhagyni telephelyét, 
be kell szerelni a helymeghatározót. 
 
Czapár Gábor: 
Hónapok teltek el azóta, mióta először szóba került ez a téma és még mindig nem történt meg 
a gépjárművekbe a helymeghatározó beszerelése. 
Szerintem most egy határidőben állapodjunk meg, ameddig megtörténik a beszerelés. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A traktor eladásáról is kell dönteni akkor a közeljövőben. 
 
Köles Zoltán: 
Egy traktorba, illetve mindazon önkormányzati gépjárműbe kerüljön beszerelésre a GPS, ami 
önállóan képes elhagyni telephelyét. Ez április 1-jéig történjen meg. A beérkezett árajánlatot 
nyújtó céggel, vagy ha attól kedvezőbb ajánlat van, az alapján kerüljön április 1-jétől 
beszerelésre a  már említett önkormányzati gépjárművekbe a GPS helymeghatározó. 
 
A javaslattal jelenlévők egyhangúlag  egyetértenek. 
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Banczalovszki János: 
Közeledik a tavaszi szünet, gondoskodnunk kell a szünidei gyermekétkeztetésről. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az eddigiekhez hasonlóan, most is intézkedik az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés 
biztosításáról. 
 
Szórádi Sándor: 
Március 21-én közösségi futás kerül megszervezésre egy beteg helyi kisfiúért. 
Kerékpárosokat is várunk, a Petőfi térről indulunk és a Zsuzsi Kisvasúthoz érkezünk. 
Mindenkit arra buzdítok, hogy ha teheti belátása szerint vegyen részt ezen az összefogáson. 
Ezzel kapcsolatban szeretném, ha a Zsuzsi kisvasút emlékműnél, a buszfordulónál a benyúló 
gallyakat, ágakat a busz akadálytalan megfordulása érdekében le kellene metszeni. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Szatmári utcán az iskolával szembeni telken a kerítés a korábban megbeszéltek szerint 
lebontásra került. Már két lakos is azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy szeretnék ezeket a 
fém kerítés elemeket  elkérni. 
 
Köles Zoltán: 
Nem szabad ilyenbe belemenni, inkább adjuk le a fémhulladék felvásárlásnál. 
 
Czapár Gábor: 
Nyírábrányban működik ilyen jellegű felvásárló telep, át kell vinni oda leadni. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A temetőben a ravatalozó előtető beázik, ezt a problémát meg kell oldani, illetve megvan a 
térkő, amit már csak le kellene rakni. 
 
Czapár Gábor: 
Erre árajánlatot kellene kérni, illetve beszéltünk már róla, hogy padok is kellenének, arra is 
kell árajánlat. 
Beszéltünk arról, hogy a régebbi önkormányzati traktort értékesítjük. Az abból befolyó 
összeget fordíthatnánk a főtér karácsonyi díszkivilágítására. Erre már most el kell kezdeni 
készülni, mert  szezonon kívül  olcsóbban meg tudnánk vásárolni. 
 
A piac környékén van egy kátyú, azt be kellene temetni, illetve ezzel egybekötve a faluban fel 
kell mérni , hogy hol van még ilyen és azt is rendbe kell tenni. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Többen kérdezik a faluban, hogy lesz-e a trianoni évfordulóra emlékmű állítva.  
 
Szórádi Sándor: 
Én egy zászlóra gondoltam a Vécsey kúria parkjába. 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
Fontos a falukép és fontos a méltó emlék állítása. 
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Ez egy olyan évforduló, amire érdemes méltó emléket állítani. Az emléket állító képviselő-
testület neve fennmarad, illetve nem mindegy, hogy a település bemutatásánál milyen 
műemlékeket tudunk megemlíteni, ami emeli a település kulturális értékét. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Egy neves művész alkotásával valóban méltó  emléket állíthatnánk. 
 
Bródi Róbert: 
Nem kell feltétlenül neves művész, egyszerűbben, kevesebb pénzből is lehet emléket állítani. 
 
Czapár Gábor: 
Van már a főtéren  neves művészi alkotás, nem biztos, hogy az emberek az alkotó alapján 
értékelik azt. Szerintem nem kell nagy dologban gondolkodni, nem kell erre sok pénzt 
áldozni. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Március 15-i megemlékezés március 13-án lesz a szokásos rend szerint. Először ünnepi műsor 
megtartására kerül sor a művelődési házban, majd koszorúzásra kerül sor a Petőfi szobornál. 
Szeretettel várunk mindenkit, aki részt szeretne venni a megemlékezésen. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Március 15-én egy másik megemlékezés is lesz a Petőfi téren korhű ruhában, arra is 
szeretettel várnak mindenkit a szervezők. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a belterületi csapadékvíz elvezető pályázatunk 
közbeszerzési pályázata folyamatban van, ki lettek küldve az árajánlat kérők,ugyanakkor a 
közbeszerző és a tervezőiroda jelezte, hogy jogszabály változás miatt a vízelvezetési  
szolgalmi jog bejegyzése szükséges az érintett ingatlanokra. 
A szolgalmi jog bejegyzésére a felkérés elindult, változási vázrajzot kell készítenünk,, 
amelyet követően a Lengyel Ügyvédi Iroda elkészíti a megállapodást és megindítja a 
földhivatalnál a bejegyzést. Ezt követően kerülhet sor boríték bontásra. Bízunk a gördülékeny 
ügyintézésben.  
 
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való 
részvételt, azt bezárja. 
 

kmf. 
 
 

                Dr. Nagy János                                                          Nagyné Jobbágy Piroska 
                  polgármester                                                                         jegyző 
 
 
                                                            Czapár Gábor 
                                                        jegyzőkönyv hitelesítő              
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