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JEGYZŐKÖNYV 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Ellenőrző 
Bizottságának  2020. február 24-én a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal tanácstermében 
15.00.órai kezdettel  megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Czapár Gábor biz. elnöke 
   Köles Zoltán, 

Bálega Jánosné 
   Vargáné Busai Julianna biz. tagok 
 
Meghívottak:  Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
   Vargáné Pintye Judit vez. főtanácsos 
   Kedves György Petőfi SE elnöke 
 
Távolmaradt: Czirjákné Szabó Katalin 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 kerüljenek megtárgyalásra: 
 

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

 
2. Előterjesztés szennyvíz átemelők vezérlőszekrényeinek cseréjéről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

3. Előterjesztés szennyvíz szivattyú cseréjéről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

4. Előterjesztés gyepmesteri szolgáltatás megállapodásának módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

5. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

6. Különfélék. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag a napirendeket megtárgyalásra elfogadja. 
 
Czapár Gábor bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője 
Bálega Jánosné bizottsági tag legyen. 
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A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 
elfogadja. 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Vargáné Busai Julianna: 
A külterületi utak építésére be van tervezve a kiadás, de hol van a bevétel? 
 
Vargáné Pintye Judit: 
Az egy költségvetési tervezet, amikor készítettem, még nem volt tudomásom a pontos 
összegről, nyilván a végleges költségvetés úgy fog a képviselő-testület elé kerülni, hogy  már 
ez az adat is szerepelni fog benne. 
 
Bródi Róbert: 
Céltartalék esetében nevesíteni kell, hogy konkrétan milyen célra tartalékolunk. 
 
Vargáné Pintye Judit: 
Az Állami Számvevőszék  folyamatosan ellenőrzi az önkormányzatokat és akár élő 
szerződéseket is meg kell szüntetni, ha az önkormányzat működését veszélyezteti. 
 
Czapár Gábor: 
Az önként vállalt feladatokat át kell majd gondolnunk, pl. a  szemétszállítási díj esetében a 
lakossági kedvezmények, vagy az első lakáshoz jutók támogatása. Utóbbi esetében szigorúan 
vizsgálni kellene azt a tényt, hogy valóban első lakása vásárlásáról van-e szó. Inkább az 
építkezéseket támogatnám. 
 
Vargáné Pintye Judit: 
Az óvoda esetében  két dajka elment, helyettük nem lett senki felvéve, a kapott támogatás 
tehát nem lett elköltve, ezért visszafizetési kötelezettség van. 
 
Vargáné Busai Julianna: 
Ahhoz, hogy az óvodában gyermeklétszám emelés történjen,  alapító okirat módosítás 
szükséges. 
 
Bródi Róbert: 
A gyermeklétszám emelésről már döntött a képviselő-testület, mert törvényi lehetőség van rá, 
hogy indokolt esetben 20 %-os létszám eltérés engedélyezésére. 
 
Vargáné Busai Julianna: 
A kiadásoknál egy feladat egy helyre lehet csak tervezve. Nem lehet két helyre tervezni ugyan 
azt a kiadást. 
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Vargáné Pintye Judit: 
Az előterjesztett anyag hangsúlyozom, hogy terv, nincs két helyre tervezve egy kiadás, a 
képviselő-testület fogja eldönteni, hogy milyen jogcímen kívánja felhasználni az érintett 
összeget. 
 
Bródi Róbert: 
Azt szeretném tudni, hogy mennyi a szociális keret. 
 
Vargáné Pintye Judit: 
A szociális keretről a képviselő-testület fog dönteni. A szociális keretet nagyon sok féle 
képpen fel lehet használni. 
 
Czapár Gábor: 
A temetési segély maradjon, lakásvásárlás támogatásánál el kell gondolkodnunk, én inkább az 
új lakás építéseket támogatnám. Azt, hogy valaki első lakás tulajdonos-e nem csak nyilatkozat 
alapján kellene elfogadni, hanem földhivatalnál le kellene kérni, hogy rendelkezett-e a 
kérelmező tulajdonjoggal. Olyan feltételeket kellene teremteni, hogy a támogatott tegyen is 
valamit a kapott összegért. Átmeneti segélyre elég a 4 millió forint. Lakásfenntartási 
támogatás esetében nagyon sok pénzt kifizet az önkormányzat. Szerintem nincs annyi 
rászorult a településen. Ez esetben is rendelet felülvizsgálat szükséges. A szemétszállítással 
kapcsolatos  díjkedvezmény esetében is érdemes lenne a 65 éves korhatárt 70 évre emelni. 
 
Köles Zoltán: 
Trianoni emlékmű be van tervezve, de annak létesítéséről még nem döntött a képviselő-
testület. 
 
Vargáné Busai Julianna: 
A bizottság elé került egy előterjesztés. Elvárható, hogy szakmailag megalapozott, helytálló 
legyen. Az előterjesztő felel a tartalomért, ebben az esetben Polgármester Úr. A rendelet 
tervezet sem felel meg teljes mértékben a jogszabályoknak, be kell tartani a jogszabály 
szerkesztésre vonatkozó előírásokat. Ezzel ne rontsuk a település hírnevét, hogy rossz a 
jogszabályszerkesztés. Kérem, hogy ennek megfelelően készüljön el a végleges rendelet.  
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
16/2020. (II.24.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 
Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 
napirenddel kapcsolatban a döntést elnapolja. 
A további pontosítások, kiegészítések után a jogszabályoknak megfelelően elkészített 
előterjesztést március 15-ig újra tárgyalja és azzal kapcsolatban döntést  hoz. 
Felkéri a  bizottság elnökét, hogy a döntést a képviselő-testülettel ismertesse. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
 

2. Előterjesztés szennyvíz átemelők vezérlőszekrényeinek cseréjéről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Vargáné Busai Julianna: 
Éves szinten mennyi a bérleti díj? 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
4-5 millió forint között. 
 
Vargáné Busai Julianna: 
Ez a költségvetésben is szerepeljen,  nem látom ennek a bevételi oldalát, mert most a 
kiadásról döntünk. 
 
Vargáné Pintye Judit: 
A tulajdonosi bevételek között szerepel az 1.a. mellékletben a bevételi oldalon, és a kiadás is 
meg van tervezve az egyéb tárgyi eszközöknél. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Sajnos gyakori a meghibásodás és az üzemeltetőnek  tájékoztatási kötelezettsége van. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
17/2020. (II.24.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága a 
település szennyvíz átemelőinek villamos kapcsoló szekrényei – vezérlőszekrény – cseréjét 
jóváhagyja. 
Felkéri a  bizottság elnökét, hogy a döntést a képviselő-testülettel ismertesse. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
 

3. Előterjesztés szennyvíz szivattyú cseréjéről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A TRV Zrt. arról tájékoztatott, hogy a településünkön üzemelő Flygt NP 3085.182 MT 461 
típusú 1kW teljesítményű,  01501186 gyári számú szivattyú meghibásodott, szakszervíz által 
felülvizsgálatra került, mely során a szivattyú felújításának szükségességét állapították meg. 
A felújítás fődarabok cseréje miatt nem gazdaságos, selejtezésre javasolják. ezért szükséges 
egy új szivattyú beszerzése. Az új szivattyú típusjelölése Flygt NP 3085.160 MT 461 2kW 
teljesítményű. 
A beruházás teljes összege: 601.000.-Ft +ÁFA 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
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18/2020. (II.24.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 
Flygt NP 3085.160 MT 461 típusú, 2kW teljesítményű szennyvíz szivattyú vásárlásához 
hozzájárul. 
A beruházás teljes összege: 601.000.-Ft +ÁFA 
Felkéri a  bizottság elnökét, hogy a döntést a képviselő-testülettel ismertesse. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
 

4. Előterjesztés gyepmesteri szolgáltatás megállapodásának módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska: 
A gyepmesteri szolgáltatás díját lakosság szám arányosan kell fizetnünk. A gyepmesteri 
szolgáltatástól függetlenül rendelkezünk élve fogó kutyacsapdával is, ami szintén hatékony. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi  határozatát: 
 
19/2020. (II.24.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 
az Egyek Nagyközség Önkormányzatával kötött gyepmesteri szolgáltatásra irányuló 
megállapodást az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja. 
Felkéri a  bizottság elnökét, hogy a döntést a képviselő-testülettel ismertesse. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
 

5. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
Vargáné Busai Julianna: 
A szabadságolási ütemtervben nem csak a napok számát kell meghatározni, hanem a pontos 
dátumot is meg kell jelölni. Polgármester esetében ez tulajdon képpen a szabadság 
engedélyezés helyett van. Az általa előre meghatározott napokat szabadságként kiveszi, akkor 
nem elérhető. Amennyiben valami oknál fogva nem tud szabadságra menni az általa előre 
meghatározott napon, úgy azt előtte köteles bejelenteni a képviselő-testületnek. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
20/2020. (II.24.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága a 
polgármester szabadságolási ütemtervét elfogadja, de kéri, hogy a képviselő-testületi ülésre a pontos 
dátumok megjelölésével kerüljön előterjesztésre. 
Felkéri a  bizottság elnökét, hogy a döntést a képviselő-testülettel ismertesse. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
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6. Különfélék. 

 
Kedves György: 
A civil szervezetek támogatására a Petőfi Sportegyesület is benyújtja kérelmét. Ebben az 
évben is szeretne az Egyesület újra indulni a bajnokságon. A Sportbizottság elnökének már 
átadtam, hogy ez milyen költségekkel jár. Vannak olyan költségek, amelyeket TAO 
támogatásból nem lehet kifizetni. A tavalyi évet lezártuk, kb. nullára futottunk ki. Ebben az 
évben már 150.000.- Ft-ot fizettem ki  közüzemi számlákra. 
 
Szórádi Sándor: 
Felháborítónak tartom, hogy az iskola meglévő tornaterem használatáért, amit  az előző 
igazgatók, illetve polgármester idejében épült, bérleti díjat kell fizetnünk. Javaslom, hogy 
Polgármester Úr beszéljen ez ügyben a fenntartóval.  Alapjában véve soknak hangzik a 
150.000.- Ft eddigi kifizetés. A tavalyi TAO pénzről is jó lenne, ha kapnánk egy elszámolást.  
 
Kedves György: 
3.340.000.- Ft volt, ebből az önkormányzatnak 340.000.- Ft az önrésze. Sajnos, amikor 
kezdtünk, mindent meg kellett vásárolnunk  a játékosok számára. Voltak  olyan költségek, 
amelyektől nem lehetett eltekinteni  pl. alumínium kapuk, az utazáshoz a buszköltségek, 
mezek, labdák, stb. 
 
Szórádi Sándor: 
A számlák alapján 645.000.- Ft az éves  buszköltsége a felnőtt csapatnak. 
 
Kedves György: 
Az utónpótlás csapat  Nyíradonyba történő utaztatása 500.000.- Ft-ba került. 
 
Szórádi Sándor: 
Nagyon támogatom a focit, szeretném, ha sikeres lenne a helyi csapat, de azt látni kell, hogy 
ez a beszámoló úgy kerek, ha a TAO-ról is benne van a beszámoló. 
 
Bródi Róbert: 
A pálya karbantartás részét átvehetné az Önkormányzat. 
 
Czapár Gábor: 
Olyan értékes gépeink vannak, hogy az a javaslatom, hogy mindig egy ember feleljen ugyan 
azért a gépért, járműért. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A sport esetében jó lenne még év elején tisztázni, hogy mennyi legyen a sakk kör támogatása. 
 
Kedves György: 
Rengeteg a rongálás a pályán, a faházaknál és az ülőkéknél. Ezek nagy része valószínűleg 
nem nappal, hanem a késő esti órákban,v agy éjszaka történik, amikor senki nem látja. Az is 
jó megoldás lenne, ha éjszakára bezárnánk a pályát. 
 
Szórádi Sándor: 
Érdemes lenne kamerákat felszerelni. 
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A sakkot, illetve a pingpongot be kell valahogy integrálni a Petőfi Sportegyesületbe, hogy ők 
is támogathatóak legyenek. 
 
Czapár Gábor: 
Én azt mondom, hogy ez az év menjen így végig, de jövőre csak az kaphat támogatást, aki 
egyesületként működik. Erre van majdnem egy teljes év, hogy mindenki rendezze ezt. 
 
Szmír Mihály: 
Én már a jövő évben nem kívánom tovább folytatni a sakk oktatást, bízom benne, hogy a 
fiatalabb generációból továbbviszi ezt a tevékenységet. 
 
Bródi Róbert: 
Szmír Mihály szívügyeként foglalkozott a sakk oktatással, versenyek szervezésével eddig is. 
 
Köles Zoltán: 
A civil szervezetek támogatására szánt összeget az előzetes igényfelmérések figyelembe 
vételével, megfontoltan kell majd elosztani. 
 
Több napirendi pont nem lévén Czapár Gábor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 
 

kmf. 
 
 
 

                      Czapár Gábor                                                       Bálega Jánosné 
                     bizottság elnöke                                                 jegyzőkönyv hitelesítő         
 


