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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 11-án 8.00.
órai kezdettel megtartott Oktatási és Kulturális Bizottsági ülésén.
Jelen vannak:

Köles Zoltán bizottság elnöke
Szórádi Sándor
Pósán Ferencné
Szabó Mihályné bizottsági tagok

Meghívottak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Vargáné Pintye Judit vez. főtanácsos

Távolmaradt:

Czirjákné Szabó Katalin bizottsági tag

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
Köles Zoltán bizottság elnöke köszönti a
határozatképes, azt megnyitja.

megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság

Javasolja, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra:
1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi
költségvetéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályairól
szóló rendelet elfogadásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
3. Előterjesztés középfokú oktatási intézményben
kiírásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

tanulók

ösztöndíjpályázat

4. Előterjesztés az Akácliget Óvoda óvodai férőhely számának emeléséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
5. Különfélék.
A döntéshozatalban résztvevő fő bizottsági tag a napirendeket megtárgyalásra elfogadta.
Köles Zoltán bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője
Szórádi Sándor bizottsági tag legyen.
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 4 igen szavazattal elfogadják.
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1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi
költségvetéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Köles Zoltán:
A költségvetési mérleg kiadási főösszege 914 millió forint. Ez az összeg biztosítja a jelenleg
folyó pályázatok kivitelezési költségeit, illetve az Önkormányzat és intézményei költségeit.
Ez nem túl nagy összeg, de takarékos gazdálkodással tartható. Ezen belül, ami a bizottságot is
érinti a civil szervezetek támogatására elkülönített 3,5 millió forint. Elég sok civil szervezet
működik a településen, de megpróbálunk majd igazságosan elosztani. Előzetes igényfelmérés
már készült a költségigényekről. A költségvetés ebben a formában még képlékeny. Azt
javaslom, hogy mint tájékoztatást fogadjuk el, de a végleges költségvetésről majd február
végén tartandó ülésen döntsön a képviselő-testület.
Jelenlévők az elhangzottakkal egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági
tag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
1/2020. (II.11.) sz. Oktatási és Kulturális bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága
Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről készült
előterjesztést előzetes tájékoztatásként elfogadja. Javasolj, hogy a képviselő-testület
következő ülésén döntsön, - a részletezett adatok ismeretében - a költségvetés elfogadásáról.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen ismertesse.
Határidő: 2020. február 11.
Felelős: Köles Zoltán biz. elnöke
2. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályairól
szóló rendelet elfogadásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Köles Zoltán:
Az SZMSZ szabályozza az önkormányzat, illetve a képviselő-testület működését.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A kiküldött előterjesztésben szereplő SZMSZ még néhány stilisztikai módosításokra szorul.
Továbbá kiegészült egy 4. számú függelékkel, mely a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét
tartalmazza. Az ügyrendben a Hivatal ügyfélfogadása is módosul,mely szerint hétfőn és
szerdán egész napos ügyfélfogadást tart.
Polgármesteri hatáskör esetében esetenként dologi és felhalmozási jellegű kiadásokra nettó
400.000.- Ft erejéig, személyi és bérjellegű kifizetésekre bruttó 800.000.- Ft erejéig vállalhat
kötelezettséget.
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Dr. Nagy János polgármester:
Közfoglalkoztatottak bérének kifizetésénél ez az összeg meghaladja a 800.000.- Ft-ot, akkor
annak engedélyezéséhez testületi ülést kell majd összehívni.
Vargáné Pintye Judit:
Kincstári állásfoglalás szerint erre nem vonatkozik, nem összevonható,
értendő a 800.000.- Ft.

személyenként

Bródi Róbert:
Szeretnénk majd megnézni azt a névsort, ami a közfoglalkoztatásba felvételre kerülőket
tartalmazza.
Köles Zoltán:
Akinek pár hónap munkaviszony hiányzik a nyugdíj, vagy előnyugdíjhoz, azok kapják meg a
lehetőséget, hogy azt ledolgozhassák közfoglalkoztatás keretében.
Dr. Nagy János polgármester:
Ez eddig is így volt, nem zárkóztunk el ez elől, aki hozzánk fordult ez ügyben, segítettünk.
A helyi újságban közzétételre került a közfoglalkoztatási lehetőség meghirdetése, ahogy a
képviselő-testület kérte. Erre a felhívásra azonban nem igazán jelentkeztek.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
2/2020. (II.11.) sz. Oktatási és Kulturális bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló rendeletet az
elhangzott kiegészítésekkel 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: 2020. február 11.
Felelős: Köles Zoltán bizottság elnöke
3. Előterjesztés középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíjpályázat
kiírásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Negyedik alaklommal kerül kiírásra a középfokú oktatási intézményben tanulók számára
ösztöndíj pályázat. Benyújtási határidő március 15.
Köles Zoltán:
Támogatjuk a fiatalok tanulását, egyetértek a pályázati kiírással.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:

4

3/2020. (II.11.) sz. Oktatási és Kulturális bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága
középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíjpályázat kiírásával egyetért, azt
elfogadásra javasolja.
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2020. február 11.
Felelős: Köles Zoltán bizottság elnöke
4. Előterjesztés az Akácliget Óvoda óvodai férőhely számának emeléséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Pósán Ferencné:
A gyermeklétszám az óvodában folyamatosan nő. Hét SNI-s gyerek van és egy olyan
gyerek,akit háromnak kell számítani. Már majdnem hat csoportnyi gyerek van az
intézményben, de csak öt csoportszobával rendelkezünk. Jó lenne ha tudnánk hat csoportot
kialakítani, de ahhoz helyiség sincs, illetve kellene hozzá még két óvónő. Májusban lesz a
beiratkozás, akkor már jobban fog körvonalazódni, hogy mennyi lesz az a gyereklétszám,
amivel szeptemberben indulni fogunk.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
4/2020. (II.11.) sz. Oktatási és Kulturális bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága az
Akácliget Óvoda óvodai férőhely számának emeléséről szóló előterjesztést megtárgyalta,
elfogadta, a képviselő-testületnek a férőhely szám emelést javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2020. február 11.
Felelős: Köles Zoltán biz. elnöke
5. Különfélék.
Szórádi Sándor:
A májusban megrendezendő Ligetaljai Napokat érintően az alpolgármester megbízott azzal,
hogy kezdjem meg a rendezvény szervezésével kapcsolatos teendők lebonyolítását. Ezzel
kapcsolatban az első lépések meg is történtek, a fellépők kiválasztása körvonalazódik. A
művelődési háznak jelenleg nincs vezetője, aki ezt kézben tartaná és bonyolítaná. A
szervezést már november körül meg kellett volna kezdeni, mert akkor még lehetett volna
válogatni a sztárvendégek között. Mostanra már az általunk kijelölt időpontra csak néhány
szabad sztárvendég közül lehetett válogatni, tehát szák volt a mozgáshatár. Így tehát sürgős
határidővel kellett a rendezvényszervezőn keresztül lefoglalni a fellépőket.
E mellett szerepelni fognak még az amatőr kiscsoportok, majorettek, népdalkörök, stb.
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Bródi Róbert:
Meg lehetne kérdezni a nyíracsádi származású Tordai Zoltán és zenekarát is, hogy el tudnák-e
vállalni a fellépést. Illetve a helyi népdalkör ha a megszokottnál későbbi időpontban lépne
fel, akkor talán többen láthatnák a szereplésüket.
Köles Zoltán:
Ha már Szórádi Sándor képviselő-társunk megkezdte a szervezést, akkor kérem, hogy vigye is
végig és fogja összeg a Ligetaljai Napok kulturális programot.
Szórádi Sándor:
Akkor lehet, hogy úgy lenne jó, ha most rendhagyóan a helyi fellépők este 7-8 óra között
lépnének fel.
Szabó Mihályné:
Eddig sokszor előfordult, hogy a délutáni órákban, a gyerekcsoportok fellépése után a szülők
hazamentek és így abban az időpontban, amikor mi szerepeltünk, nem igazán volt közönség.
Megpróbálhatjuk most a későbbi időpontot.
Dr. Nagy János polgármester:
17.30-tól kezdődne a megnyitó, akkor azt kérem, hogy arra a fél órára, amíg ez zajlik a
színpadon, legyenek leállítva a zavaró háttérzajok.
Szmír Mihály:
A Kathy Sándor Sakkverseny február 23-án kerül megrendezésre, melyre mindenkit
szeretettel várunk és köszönjük mindenkinek, aki támogatást nyújtott a rendezvényhez.
Több napirendi pont nem lévén Köles Zoltán bizottság elnöke megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.

Köles Zoltán
bizottság elnöke

Szórádi Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

