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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017 április 27.-én a
Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) 9.00.
órai kezdettel megtartott ülésén.
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Csontos Sándor
Rácz Zoltán képviselő
Veres Istvánné alpolgármester

Meghívottak:

Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendek az alábbiak szerint kiegészülve kerüljenek
megtárgyalásra:
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016.
(IX.5.) számú rendeletével módosított Nyíracsád Község Önkormányzatának
2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.15.) ÖR. rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester.
3. Beszámoló Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2016. évi
gazdálkodásáról – zárszámadás.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
4. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő Dózsa u. 32. sz. alatti szociális
bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
5. Előterjesztés Szabó Mihályné kérelmének elbírálásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
6. Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú külterületi helyi közutak
fejlesztése,
önkormányzati
utak
kezeléséhez,
állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése című pályázati
felhívás keretében a vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és
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alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére „külterületi fejlesztés megvalósítása
Nyíracsád településen” című pályázattal kapcsolatos tájékoztatásról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
7. Előterjesztés az EFOP-4.1.7-16 a közösségi művelődési intézmény és
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázat
benyújtására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
8. Előterjesztés Óvodai konyhát érintő pályázat benyújtásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
9. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának
elfogadásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
10. Előterjesztés Kedves György labdarúgó edző kérelmének megtárgyalására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
11. Különfélék.
Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra 4 egyhangú szavazattal elfogadták.
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője Köles Zoltán és Kiss Józsefné
képviselők legyenek.
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 4 egyhangú szavazattal elfogadják.
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő képviselő
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

4 igen

30/2017. (IV.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
2. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016.
(IX.5.) számú rendeletével módosított Nyíracsád Község Önkormányzatának
2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.15.) ÖR. rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester.
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
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Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az Egészségügyi és
Sportbizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő képviselő 4 igen szavazattal
megalkotta az alábbi rendeletét:
Nyíracsád Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8/2017. (IV.27.) ÖR rendelet
Nyíracsád Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
21/2016.(IX.5.) ÖR rendelettel módosított 6/2016. (II.15.) ÖR rendeletének módosítására
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat
és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 120. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi
Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva Nyíracsád Község Önkormányzatának 2016. évi
költségvetéséről szóló 21/2016.(IX.5.) ÖR. rendelettel módosított 6/2016.(II.15.) ÖR.
rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja:
1. §.
A Rendelet 3. § (2) - (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetés mérleg főösszeg bevételi oldalát 667.794 E
Ft módosított bevétellel, 609.989 E Ft költségvetési bevétellel, teljesített bevételét
57.805 E Ft finanszírozási bevétel mellett 658.187 E Ft-ban állapítja meg e rendelet
1. sz. melléklete szerint.
(2) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetés mérleg főösszeg kiadási oldalát 667.792 E
Ft módosított kiadással, 658.993 E Ft költségvetési kiadással, teljesített kiadását
75.287 E Ft finanszírozási kiadás mellett 658.187 E Ft-ban állapítja meg e rendelet 1.
sz. melléklete szerint.
2. §.
E rendelet 2017. április 28. napján lép hatályba.
3. Beszámoló Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2016. évi
gazdálkodásáról – zárszámadás.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
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Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja,
valamint az Egészségügyi és Sportbizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Köles Zoltán:
Az intézmények kívüli gyermek étkeztetés mit takar?
Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos:
Ez a szünidei gyermekétkeztetést takarja. Jogszabály rögzíti azon támogatottak körét,
akiknek az iskolai szünetek alatt az önkormányzat napi egy alkalommal meleg étkezét
biztosítson. Ennek a feladatnak már tavalyi évben is eleget tettünk.
Köles Zoltán:
A beszámolóban szereplő számadatok (bevétel-kiadás) fedik egymást. A 4. sz. melléklet
tartalmazza a beruházásokat, felújításokat, amit én nagyon kevésnek tartok, az elmúlt évben
fejlődhetett volna jobban a település. Ennek valószínűleg az az oka, hogy nem voltak olyan
célirányos pályázatok, amelyek számunkra alkalmasak lettek volna. elgondolkodtató, hogy
folyamatosan fogy az Önkormányzat törzsvagyona.
A szelektív gyűjtő szigetek megszüntetésének eredménye képpen egyre többen lesznek a
határban szemetelők.
Ezen észrevételek mellett magam részéről elfogadhatónak tartom a zárszámadási beszámolót.
Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos:
A törzsvagyon vesztésnek az az oka, hogy nagyobb cégek, ahol az Önkormányzatnak is volt
vagyona pl. Vízmű Zrt. megszűnt, illetve a működése átalakult.
Dr. Nagy János polgármester:
Az utóbbi években minimális önkormányzati vagyon értékesítés volt, ugyanakkor vásárlások
is történtek. A tavalyi évben nem voltak olyan pályázati kiírások, melyek a felújításokra
vonatkoztak volna. Viszont sok olyan felújítás , illetve beruházás is volt, ami start
mintaprogram keretében közfoglalkoztatottak által valósult meg (pl: kerítéskészítés, festés,
Csonkás Szabadidőparkban faházak építése, virágládák készítése, stb.)
A szelektív gyűjtőszigetek részlegesen kerültek megszűntetésre, mert az üveggyűjtő
konténerek maradtak meg. Sajnos az a tapasztalat, hogy a lakosság ezt sem használja
rendeltetés szerűen. Az elmúlt ülésen beszéltünk a zöld hulladékoknak alkalmas „zöld pont
kialakításáról” ami azóta meg is valósult.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő képviselő
megalkotta az alábbi rendeletét:

4 igen szavazattal

Nyíracsád Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
9/2017. (IV.27.) ÖR. rendelete
Nyíracsád Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Nyíracsád Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében a 2016. évi költségvetés végrehajtásról, zárszámadásról a következő
rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja:
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I. fejezet
Az önkormányzat költségvetésének főbb adatai
1. §
(1) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetési módosított bevételi előirányzat tárgyévi
főösszegét
667.794 E Ft bevétellel állapítja meg a Rendelet 1. sz. melléklete szerint.
(2) Az önkormányzat képviselő–testülete a 2016. évi költségvetésének módosított tárgyévi
kiadási előirányzatának főösszegét 667.794 E Ft kiadással állapítja meg a rendelet 1. sz.
melléklete szerint.
(3) Az önkormányzat 2016. évi zárszámadás költségvetési költségvetési pénzforgalmi
bevételét 600.382 E Ft-ban, bevételének teljesített összesenjét 658.187 E Ft-ban –
állapítja meg a rendelet 1. sz. melléklete szerint.
(4) Az önkormányzat 2016. évi zárszámadás költségvetési pénzforgalmi kiadását 582.900 E
Ft-ban, kiadásának teljesített összesenjét 658.187 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 3.977 E Ft az alábbiak szerint:
• Petőfi SE
Ebből:
- Támogatás:
- Sakk-szakkör
- Kedves György Sportszolgáltatás:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jövőnk Reménysége Alapítvány
Nyíracsád-Őr Egyesület
Nyíracsádi Népdalkör Egyesület
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Eördögh-Forgó Néptánc Együttes
HBM. Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Damaszkuszi Szent János Önképző Kör
Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány:
Összesen:

2.413 E Ft
2.000 E Ft
313 E Ft
100 E Ft
100 E Ft
386 E Ft
330 E Ft
60 E Ft
183 E Ft
40 E Ft
100 E Ft
365 E Ft
3.977 E Ft

II. fejezet
Az önkormányzat bevételeinek, kiadásainak főbb adatai
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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 15.545 E Ft-ban állapítja meg a
képviselő-testület, az 1. sz. melléklet szerint.
b.) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények teljesített bevételét
27.787 E Ft-ban állapítja meg a képviselőtestület az 1. sz. melléklet szerint.
d.) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi működési költségvetési
támogatásának tényleges felhasználását az 1. sz. melléklet szerint fogadja el a
képviselő-testület.

(3)

Az önkormányzat eredménykimutatását 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 és intézményei személyi jellegű teljesített kiadásai:
Az önkormányzat és intézményei munkaadókat terhelő járulékai:

283.756E Ft
61.10 E Ft,

valamint a részletes kormányzati funkciók szerinti kiadásokat a 3. sz. melléklet szerint
állapítja meg a képviselő-testület.
(2) A beruházások, felújítások teljesítésének alakulását az 1. és 4. sz. melléklet szerint
20.762 E Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
(3) Az önkormányzat vagyonát a 2016. december 31-i állapot szerint a 6. és 11. sz.
melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiemelt előirányzatonkénti
bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai
alakulását a 12. sz. melléklet mutatja.
III. fejezet
Kiemelt sajátosságok
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4. §.
(1) Az alaptevékenység összes maradványa a 7. sz. melléklet szerinti részletezésben 66.488 E
Ft, mely tartalmazza a 60.226 E Ft tárgyidőszak végi pénzkészletet is.
(2) Az önkormányzatnak 2016. évben adóssága, adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
IV. fejezet
Záró rendelkezés
E rendelet 2017. április 28. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2016. évi költségvetésről
szóló 6/2016.(II.15.) ÖR. és az azt módosító 21/2016.(IX.5.) ÖR. rendelet hatályát veszti.
4. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő Dózsa u. 32. sz. alatti szociális
bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a lakás bérleti szerződésének
meghosszabbítását javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, a lakás bérleti
szerződésének meghosszabbítását javasolja. A bérlakás használóinak lakbérhátraléka nincs, a
lakást és környezetét tőlük elvárható módon rendben tartják.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő képviselő
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

4 igen

31/2017. (IV.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyíracsád, Dózsa u. 32. sz. alatt lévő
szociális bérlakás bérleti szerződését Menyhért Sándorné részére újabb 5 évre, azaz 2017.
április 1. napjától 2022. március 31. napjáig. meghosszabbítja.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy az érintett bérleti szerződését a határozati
javaslatnak megfelelően írja alá.
Határidő: 2017. május 10.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
5. Előterjesztés Szabó Mihályné kérelmének elbírálásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, az előterjesztésben szereplő földterület
értékesítését javasolja Szabó Mihályné részére .
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Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális bizottság megtárgyalta, szintén javasolja a
földterület értékesítését.
Dr. Nagy János polgármester:
Az aranykorona értéket ismerve a 0509/138 hrsz-ú terület értéke 581.000.- Ft, a 0509/137
hrsz-ú terület értéke 138.000.- Ft. A terület a Kiscsonkáson helyezkedik el, az önkormányzat
nem használja, így nincs akadálya az értékesítésnek, amennyiben a vételi szándékot
benyújtónak megfelel az általunk megjelölt vételár.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

4 fő képviselő 4 igen

32/2017. (IV.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítési Szabó Mihályné
Nyíracsád, Zrínyi utcai lakos részére az Önkormányzat tulajdonát képező Kiscsonkás
0509/138 hrsz-ú, 5,81 AK értékű, 22331 m2 nagyságú földterületet 581.000.- Ft, valamint a
0509/137 hrsz-ú 1,38 AK értékű, 5310 m2 nagyságú szántó művelési ágú területet 138.000.Ft, azaz összesen 719.000.- Ft összegért.
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
6. Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú külterületi helyi közutak
fejlesztése,
önkormányzati
utak
kezeléséhez,
állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése című pályázati felhívás
keretében a vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére „külterületi fejlesztés megvalósítása Nyíracsád
településen” című pályázattal kapcsolatos tájékoztatásról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő képviselő 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
33/2017. (IV.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 135/2016. (XII.28.) számú
határozatát az alábbiakkal módosítja:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és tudomásul veszi, hogy a
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázattal kapcsolatban Nyíracsád Község Önkormányzat
tulajdonában lévő 0489/28 hrsz-ú (termőföld hasznosítású) ingatlanból 1772,7 m2
átvezetésre kerül a 0490 helyrajzi számú önkormányzati út területébe.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett önkormányzati tulajdonban lévő változások
Földhivatalnál történő átvezetésével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal útján járjon el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
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7. Előterjesztés az EFOP-4.1.7-16 a közösségi művelődési intézmény és
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázat
benyújtására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a pályázat benyújtását javasolja.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő képviselő 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
34/2017. (IV.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az EFOP4.1.7-16 a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései címmel, mely pályázat 100 %-os támogatottságú, önerőt nem
igényel.
A pályázni kívánt összeg: 18.982.712.- Ft.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2017. április 28.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
8. Előterjesztés Óvodai konyhát érintő pályázat benyújtásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a pályázat benyújtását javasolja.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő képviselő 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
35/2017. (IV.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2017. évi
központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 6. pont szerinti
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására.
Pályázni kívánt összeg: 42.105.263.- Ft
Támogatás 95 %:
40.000.000.- Ft
Önerő 5 %:
2.105.263.- Ft
A megvalósításhoz szükséges 5 % önerőt az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében
biztosít.
A megvalósítás helye: Akácliget Óvoda konyhája 4262 Nyíracsád, Kassai u. 8. sz.
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
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9. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának
elfogadásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a Szabályzat elfogadását javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális bizottság, valamint az Egészségügyi és
Sportbizottság is megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő képviselő 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
36/2017. (IV.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja Nyíracsád
Község Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatát.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert az abban foglaltak betartására.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
10. Előterjesztés Kedves György labdarúgó edző kérelmének megtárgyalására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Kedves György labdarúgó edző azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a 2017.
május 5.-én megrendezésre kerülő „Nyíracsád Kupa” utánpótlás labdarúgó torna
megrendezéséhez támogatást nyújtson.
A sportrendezvény 4-5, néha 7-8 csapat részvételével zajlik, melyen a környező települések
iskoláinak labdarúgói vesznek részt.
Ezen a legtöbbször két napos rendezvényen érmeket osztanak, játékvezetőt alkalmaznak és
minden gyereknek egy kis meglepetéssel szolgálnak.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő képviselő 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
37/2017. (IV.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kedves György labdarúgó edző
számára a 2017. május 5. napján megrendezésre kerülő „Nyíracsád Kupa” utánpótlás
labdarúgó torna megrendezéséhez 2017. évi költségvetéséből 200.000.- Ft támogatást nyújt.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről a gazdálkodási
iroda útján gondoskodjon.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
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11. Különfélék.
Dr. Nagy János polgármester:
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy az országos rendőrségi nap alkalmából tartott ünnepségen
részt vettem, ahol véleményünket kikérve egy nyíracsádi bűnügyet felderítő nyomozó
elismerésben részesült. Szintén a Katasztrófavédelem is tart hasonló ünnepséget, ahová 2 fő
részére ajándékutalványt vásároltunk.
Megtörtént az önkormányzati utak kátyúzása, pl Hatház, Füveskert, stb. utcákon.
Megkezdődött az Asszonyrész-Nyíracsád közötti, valamint Kassai utcai kerékpárút hibáinak
feltárása, reméljük ezen munkálatokra a közeljövőben lesz megfelelő pályázati lehetőség.
Lakossági bejelentés érkezett, mely szerint Asszonyrész elején bal oldalt lévő földutat fel
kellene tölteni, rendbe kellene tenni. Ez folyamatban van.
Elmúlt ülésen szó esett a Csonkás Szabaidőparkban lévő faházak villamosításáról. Az
elektromos hálózat kiépítése is folyamatban van.
Az elmúlt időszakban a lakosság részéről több bejelentés érkezett, hogy a hulladékgyűjtő
edények az idő során elhasználódtak, eltörtek, elrepedtek, azok cseréjét kérik. Megvásároltuk
az új, illetve jó állapotú használt kukákat, azok címkézése még folyamatban van, ezt követően
veheti át a lakosság.
A Dózsa utca útburkolatát készítő kivitelezővel beszéltem az út minőségével kapcsolatban.
Arról tájékoztatott, hogy jelenleg ezen az útvonalon teherautókkal huzamosabb ideig
folyamatosan homokhordás történik. Akkor fog tudni érdemben intézkedni, amikor ez a
teherautó forgalom megszűnik az útszakaszon.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Elmúlt ülésen döntött a testület a zöld pont létrehozásáról, azóta ennek kialakítása megtörtént
a Sport utca 19. sz. alatti volt felvásárló telep területén.
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.
Dr. Nagy János
polgármester
Kiss Józsefné
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagyné Jobbágy Piroska
jegyző
Köles Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

