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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottságának 2020. február 10-én a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal tanácstermében
15.00.órai kezdettel megtartott ülésén.
Jelen vannak:

Czapár Gábor biz. elnöke
Köles Zoltán,
Czirjákné Szabó Katalin,
Vargáné Busai Julianna biz. tagok

Meghívottak:

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

Távolmaradt:

Bálega Jánosné biz. tag.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
Czapár Gábor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek az alábbiak szerint módosulva
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 a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási
megállapodásának módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
4. Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának módosításáról, valamint delegált személy kijelöléséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
5. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe vételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló rendelet tervezet jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

2

6. Előterjesztés középfokú oktatási intézményben
kiírásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

tanulók

ösztöndíjpályázat

7. Előterjesztés az Akácliget Óvoda óvodai férőhely számának emeléséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
8. Előterjesztés a gyógyszertár nyílászáróinak cseréjéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
9. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiség iránti
kérelméről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
10. Előterjesztés a Széchenyi u. 17. sz. alatti ingatlanrész értékesítésre történő
felajánlásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
11. Előterjesztés a Gördülő Fejlesztési Terv víziközmű rendszerre 2020-2034.
beruházási tervrész elfogadásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
12. Előterjesztés szennyvíz átemelő szivattyúk cseréjéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
13. Tájékoztatás a Ligetaljai Kulturális Napokról.
14. Tájékoztatás a Kathy Sándor Sakkversenyről.
A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag a napirendi pontokat megtárgyalásra
elfogadta.
Czapár Gábor bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője
Czirjákné Szabó Katalin bizottsági tag legyen.
A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítő személyét
elfogadta.
1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi
költségvetéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A költségvetés előzetes tájékoztató jelleggel elkészült. Ebben az évben lesz a trianoni 100.
évforduló, elgondolkodásra késztetném a bizottságot,hogy erre az alkalomra jó lenne egy
méltó emléket állítani. A költségvetés eléggé szoros, el kell gondolkodni az önként vállalt
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feladatokon. Pl. a szemétszállítással kapcsolatos kedvezmény is a saját bevételt terheli. Ez az
összeg negyedmillió forint.
Vargáné Pintye Judit:
Nem lehet pontosan tudni még a pályázati önrészek összegét, ez megnehezíti a költségvetés
elkészítését.
Dr. Nagy János polgármester:
A futó pályázatok, pl. csapadékvíz elvezetés, bölcsőde önkormányzatot terhelő költség
összege sem ismert még.
Vargáné Busai Julianna:
Általános és céltartalék összege mennyi lesz:
Vargáné Pintye Judit:
1,1 millió forint a kettő összesen.
Vargáné Busai Julianna:
Céltartaléknál meg kell határozni pontosan a célt. Ez általában a pályázati önrészeket szokta
takarni.
Köles Zoltán:
Tájékoztatásnak jó ez az anyag, amit az előterjesztés tartalmaz, de érdemi döntésre nem
alkalmas.
Czapár Gábor:
Én azt javaslom, hogy a megkapott előterjesztést előzetes tájékoztatásnak fogadjuk el, a
képviselő-testület is kezdje meg ez alapján a költségvetés tárgyalását, de mivel még hiányzó
adatok vannak, a képviselő-testület csak ezek ismerete után hozza meg döntését a költségvetés
elfogadásáról.
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
4/2020. (II.10.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló
előterjesztést előzetes tájékoztatás képpen elfogadja, javasolja a képviselő-testületnek, hogy a
részletes adatok ismeretében fogadja el a költségvetést.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2020. február 11.
Felelős: Czapár Gábor biz. elnöke
2. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályairól
szóló rendelet elfogadásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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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.
Vargáné Busai Julianna:
Korábban már szó volt róla, hogy előzetes hatásvizsgálat kell a rendelethez, ami látom, hogy
el is készült. Kell viszont egy indokolás is, amit közzé is kell tenni.
Törzskönyvi nyilvántartás szerinti névegyezésnek kell lenni a Magyar Államkincstárnál és ezt
az intézmények tekintetében is meg kell tenni.
A polgármester esetenként 400.000.-Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget testületi
döntés nélkül. Észrevételem, hogy lehetnek megbízási díjak is, tehát személyi kiadások
esetében ez nem annyira értelmezhető. Lehet, hogy inkább dologi kiadások esetében kellene
ezt alkalmazni.
Köles Zoltán:
Akkor úgy legyen, hogy 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 képviselő-testületi döntés nélkül.
Vargáné Busai Julianna:
A rendelet helyi újságba való közzétételét terjedelme miatt nem valószínű, hogy meg lehet
oldani.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
5/2020. (II.10.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága a
képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló rendeletet
megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-testületnek az elhangzott módosításokkal 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: Czapár Gábor biz. elnöke
3. Előterjesztés a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás
társulási megállapodásának módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A 2019. október 13-ei önkormányzati választásokat követően öt önkormányzat esetén történt
változás a társulási tanács tagjai között, illetve a lakosságszám felülvizsgálata is megtörtént a
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KSH 2019. január 1-ei adatok alapján. Így változtak a szavazati arányok is. Ezért ezeket a
módosításokat szükséges volt átvezetni a társulási megállapodásban.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
6/2020. (II.10.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága a
Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási megállapodásának
módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalta,elfogadta, a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét,hogy jelen határozatot a képviselő-testülettel ismertesse.
Határidő: 2020. február 11.
Felelős: Czapár Gábor biz. elnöke
4. Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás
társulási megállapodásának módosításáról, valamint delegált személy
kijelöléséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás arról tájékoztatott, hogy az
önkormányzati választások eredményének megfelelően, illetve a lakosságszám változások
alapján szükségessé vált a társulási megállapodás módosítása, illetve annak egységes
szerkezetbe foglalása.
Tájékoztatom a bizottságot, hogy a DAHUT közgyűlésén személyemet alelnökké
választották.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
7/2020. (II.10.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága a
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának
módosításáról, valamint delegált személy kijelöléséről szóló előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a képviselő-testülettel ismertesse.
Határidő: 2020. február 11.
Felelős: Czapár Gábor biz. elnöke
5. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe vételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló rendelet tervezet jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Vargáné Busai Julianna:
Az előterjesztésben szereplő rendelet Nyíradony város rendelete, így ezt Nyíracsád csak
jóváhagyhatja, nem pedig elfogadja.
Dr. Nagy János polgármester:
Így van, nekünk csak jóváhagyási jogunk van.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 92. § (1)bekezdése alapján a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról - ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási
megállapodásban megjelölt székhely települési önkormányzat a társulási megállapodásban
meghatározottak szerint rendeletet alkot .E felhatalmazás alapján alkotta meg Nyíradony
Város Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2015. (V. 28.)
önkormányzati rendeletét, melynek módosítását egységes szerkezetben mellékleteivel együtt
az előterjesztés mellékletét képezik. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5)
bekezdése szerint: Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete,
társulás esetén – ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a
felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet megalkotására a
társulási megállapodásban kijelölt, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi
önkormányzat képviselő-testülete jogosult. Az önkormányzati rendelet megalkotásához a
társulásban részt vevő helyi önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyása szükséges.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
8/2020. (II.10.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága a
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybe vételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet tervezet
jóváhagyásáról szóló előterjesztést a képviselő-testületnek jóváhagyásra javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2020. február 11.
Felelős: Czapár Gábor biz. elnöke
6. Előterjesztés középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíjpályázat
kiírásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az önkormányzat a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-162017-00077” kódszámú projekt keretében támogatást nyert.
A projekt megvalósításának feltétele, hogy az Önkormányzat ösztöndíj pályázatot írjon ki a
településen élő középfokú oktatási intézményben tanuló fiatalok részére. A pályázat célja a
település népességmegtartó erejének erősítése, a fiatalok anyagi támogatása által.
A mellékletben szereplő pályázati kiírás részletesen rendelkezik az ösztöndíjban részesítés
feltételeiről.
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Az ösztöndíj kizárólagosan csak Európai Uniós forrásból lesz finanszírozva. Településünkön
7 fő középfokú tanulmányokat folytató diák részére nyílik lehetőség támogatás odaítélésére
négy féléven keresztül: 50.000.- Ft/fő/félév.
A pályázat benyújtási határideje javaslom, hogy március 10.-e legyen, mert ez egy kifutó
pályázat és áprilisban már le is kell zárni.
Az elhangzottakkal a jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági
tag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
9/2020. (II.10.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága a
középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíjpályázat kiírásával egyetért, pályázat
benyújtási határidőnek március 10. napját javasolja a képviselő-testületnek.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2020. február 11.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
7. Előterjesztés az Akácliget Óvoda óvodai férőhely számának emeléséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Az Akácliget Óvoda vezetője kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, melyben kéri, hogy
az óvodai gyermek férőhelyek számát 125 főről 150 főre emelje meg.
Az óvodában a jelenleg maximálisan felvehető gyereklétszám 125 fő. A 2019-20-as nevelési
évre beíratott gyermekek száma jelenleg 133 fő. Öt sajátos nevelési igényű gyermek van az
óvodában, aki a létszám tekintetében két, illetve három főnek számít.
2020. szeptember 1-jén előre láthatólag 36 gyerek kezdi el az iskolai tanulmányait.
A védőnői adatok alapján a következő nevelési évre 50 gyerek beíratása várható.
az év közben jelentkező hátrányos helyzetű, illetve 3. életévüket betöltött gyermekek felvétele
kötelező, így előre láthatólag még több gyermek elhelyezéséről kell majd gondoskodni, ezért
szükséges a maximális létszám emelése.
A jelenlegi 125 férőhelyet 150 főre lenne szükséges emelni.
Vargáné Busai Julianna:
Van az intézménynek egy alapító okirata, amiben meg van határozva a létszám. Ha a testület
túl akarja ezt lépni, akkor lehet, hogy az alapító okiratot is módosítani kell. Csoportonként 25
fő lehet a maximális gyereklétszám. Ennek a jogi hátterét tisztázni kell.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
10/2020. (II.10.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
az Akácliget Óvoda óvodai férőhely számának emeléséről szóló előterjesztést
megtárgyalta,elfogadta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
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Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2020. február 11.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
8. Előterjesztés a gyógyszertár nyílászáróinak cseréjéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Korábban a képviselő-testület az Arany Oroszlán Patika (Nyíracsád, Petőfi tér 14. sz. )
nyílászáróinak kicserélését kezdeményezte.
A nyílászárók cseréjére három cégtől kértünk be árajánlatot.
A legkedvezőbb ajánlatot a PRO-PLAST Kft. (Nyíradony, Batthyány u. 13.) adta.
E szerint ARCADE 71 mm-es beépítési mélységű 5 légkamrás Inoutic profilrendszer fehér
műanyag nyílászárók bejárati ajtók, ablakok, redőnyök cseréje (bontása, beszerelése) összesen
2.256.100.- Ft+ÁFA.
Czapár Gábor:
A kiindulási alap az volt, hogy a gyógyszertáron a bejárati ajtót kell kicserélni. Én azt
javaslom, hogy a bejárati ajtót, illetve az utcafronti ablakok cseréjét oldjuk meg első ütemben.
Az épületen összesen öt bejárati ajtó van, így szerintem ésszerű lenne, hanem költenénk
egyszerre ennyit, hanem első körben azt oldjuk meg, amivel probléma volt. Nézzük meg,
hogy ez mennyibe kerülne.
Dr. Nagy János polgármester:
Ezek szerint az utca fronti rész legyen rendben először. Viszont abba beletartozik az is, hogy a
vakolat sok helyen lejött, azt is rendbe kellene tenni.
Czapár Gábor:
A festést még egyelőre hagyjuk, csak a nyílászárókat próbáljuk megoldani. Nemsokára
megjelenik a Falu Program pályázati kiírásai, hátha lesz benne olyan lehetőség, amiből ezt
meg tudjuk oldani.
Bródi Róbert:
Akkor az egésszel várjunk, hátha a nyílászáró cserére is lesz pályázati lehetőség.
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági
tag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
11/2020. (II.10.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága a
gyógyszertár nyílászáróinak cseréjével kapcsolatos döntést elnapolja a Falu program
keretében történő pályázati kiírások megjelenéséig.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2020. február 11.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
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9. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiség iránti
kérelméről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A roma nemzetiségi önkormányzat azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy
számukra irodahelyiséget biztosítson A vízmű telep mögötti két helyiségből álló épületet
szeretnék ügyfélfogadásra, gyűlések tartására igénybe venni. Az általuk megjelölt épületben
fűtés, vizesblokk, semmilyen infrastruktúra nincs kiépítve.
Czapár Gábor:
Ez az épület ebben a formában nem alkalmas arra a célra, amire ők igénybe szeretnék venni.
Arra nincs pénze az Önkormányzatnak, hogy infrastruktúrával ellássa. A községi
önkormányzat épületében eddig is biztosított volt számukra a gyűlések tartása, stb. Ezt ez
után is megtehetik. Az is lehet, hogy pályázat útján fel tudjuk újítani az épületet számukra, de
önerőből nem.
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági
tag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
12/2020. (II.11.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
javasolja, hogy a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiség iránti kérelme –
mivel az általuk kért épület megfelelő infrastruktúrával nem rendelkezik, így a kért célra
jelenlegi állapotában alkalmatlan –kerüljön elutasításra.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára a községi önkormányzat a Polgármesteri
Hivatal épületében a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is biztosítja a gyűlések megtartásának
lehetőségét.
Felkéri a bizottság elnökét,hogy jelen határozatot a képviselő-testülettel ismertesse.
Határidő: 2020. február 11.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
10. Előterjesztés a Széchenyi u. 17. sz. alatti ingatlanrész értékesítésre történő
felajánlásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A Széchenyi u. 17. sz. alatt lévő ingatlan tulajdonosa az ingatlan egy részét megvételre
felajánlja az Önkormányzatnak.
Kérelmét azzal indokolta, hogy a szennyvízelvezető csatorna építésekor megengedték, hogy a
Széchenyi utca szennyvizét a telkükön átvezessék az Erdélyi utcába a szennyvízcsatorna díj
elengedése, valamint zöldkár fizetése fejében.
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2014.07.09.-én történt esőzés alkalmával 500.000.- Ft zöldkára keletkezett és ez nem lett
számára kifizetve. Akkor a Vízmű Zrt-hez tartozott, de a cég azóta felszámolásra került,
jogutód nélkül megszűnt.
Köles Zoltán:
Szerintem a TRV Zrt. lenne ebben a kompetens.
Lehet, hogy a tisztító aknát át kellene rakni az Erdélyi utcára.
Czapár Gábor:
A vízművesek le tudják önteni, hogy fixen le legyen fedve, ezért nem javaslom, hogy éljünk a
vételi lehetőséggel.
A javaslattal a jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
13/2020. (II.11.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
nem javasolja a képviselőtestületnek a Széchenyi u. 17. sz. alatti ingatlanrész megvásárlását.
Felkéri a bizottság elnökét,hogy jelen határozatot a képviselő-testülettel ismertesse.
Határidő: 2020. február 11.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
11. Előterjesztés a Gördülő Fejlesztési Terv víziközmű rendszerre 2020-2034.
beruházási tervrész elfogadásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Településünkön a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. a víziközmű szolgáltató, mely
feladatát ellátási szerződés alapján látja el.
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 11.§.-a alapján a víziközmű
rendszerenként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni és a véleményezésről
nyilatkozat kiadását írja elő.
A beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős feladata, melyet a véleményezéssel
együtt a víziközmű szolgáltató részére megküld.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
14/2020. (II.11.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
a víziközmű rendszerre vonatkozó 2020-2034. Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja, a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a képviselő-testülettel ismertesse.
Határidő: 2020. február 11.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
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12. Előterjesztés szennyvíz átemelő szivattyúk cseréjéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A Zrínyi zug szennyvíz átemelő szivattyúja meghibásodott. A biztonságos és zavartalan
működtetés miatt szükséges a cseréje.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
15/2020. (II.11.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága a
Zrínyi zugban meghibásodott szennyvíz átemelő cseréjével egyetért, azt a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a képviselő-testülettel ismertesse.
Határidő: 2020. február 11.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
13. Tájékoztatás a Ligetaljai Kulturális Napokról.
Dr. Nagy János polgármester:
A Ligetaljai Kulturális Napokkal kapcsolatban megindultak a szervezések Szórádi Sándor
képviselő beszélt a rendezvény Gyors intézkedésre volt szükség ahhoz, hogy a sztárvendégek
le legyenek foglalva. Ezért az előleget soron kívül át kellett utalni. Mivel nekem nincs
felhatalmazásom 400.000. Ft feletti összegű számla aláírására, ezért testületi döntés nélkül
azt nem fogom aláírni.
Szórádi Sándor:
November eleje körül meg kellett volna kezdeni a szervezést és a sztárvendég lefoglalását. Az
intézmény vezetője ennek a rendezvénynek a szervezését már nem kezdte meg, mivel
februártól már máshol dolgozik. Amikor kézbe vettem a szervezést még 16-17 szabad
sztárvendég volt erre az időpontra, egy hét múlva már csak 7 fellépő közül lehetett választani.
Ezért kellett gyorsan dönteni és soron kívül átutalni az előleget.
Dr. Nagy János polgármester:
Legyen-e lakosság étkeztetés?
Czapár Gábor:
Eddig évek óta megvendégeli az önkormányzat a lakosságot, szerintem ez maradjon így
továbbra is.
Banczalovszki János:
Jöjjenek-e a debreceni speciális mentők bemutatót tartani?
Dr. Nagy János polgármester:
Jöhetnek, de tudnunk kell először, hogy mennyiért jönnének el.

12

A lakossági vendéglátás összegét nem tudom pontosan, de igyekszünk most is az elmúlt
évekhez hasonlóan megoldani.
A tájékoztatást a bizottság tudomásul vette.
14. Tájékoztatás a Kathy Sándor Sakkversenyről.
Dr. Nagy János polgármester:
A Kathy Sándor Sakkverseny minden évben megrendezésre kerül. Kb. 200 fő vesz részt ezen
az amatőr sakkversenyen.
Czapár Gábor:
Egy évben 3-4 sakkverseny van a településen. Nem tudom, hogy szükség van-e ennyi
sakkversenyre a településen. A Kathy Sándor sakkverseny a legnagyobb amatőr verseny, de
szerintem ez elég is lenne egy évben.
Szórádi Sándor:
Jó lenne, ha a sakk és a pingpong beintegrálódna a Petőfi Sportegyesületbe, mert akkor mint
egyesület, ők is tudnának támogatásban részesülni.
Dr. Nagy János polgármester:
A sakkverseny résztvevőit szokás megvendégelni egy ebéddel, ezt az önkormányzat szokta
rendezni.
A résztvevők nevezési díjat is fizetnek,illetve vállalkozók, magánszemélyek is támogatják a
rendezvényt.
A bizottság a tájékoztatást tudomásul vette.
Több napirendi pont nem lévén Czapár Gábor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.
Czapár Gábor
bizottság elnöke
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