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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Ellenőrző 
Bizottságának 2020. október 27.-én 8.00. órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal 
tanácstermében megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Czapár Gábor bizottság elnöke 
   Köles Zoltán 
   Bálega Jánosné  
   Czrijákné Szabó Katalin 
   Vargáné Busai Julianna bizottsági tagok 
 
Meghívottak:  Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
   Bródi Róbert alpolgármester 
   Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos 
    
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Czapár Gábor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendek az alábbiak szerint kiegészülve kerüljenek 
megtárgyalásra: 

1. Előterjesztés a  szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 
megalkotásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

2. Előterjesztés a szociális tűzifa beszerzési eljárás eredményhirdetéséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző  

 
3. Nyíracsád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. 

(III.9.) rendelet módosításáról szóló Nyíracsád Község Polgármesterének 
9/2020. (V.19.) rendelete hatályon kívül helyezéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

4. Előterjesztés a Nyíracsád Község Önkormányzatának a „Nyíracsád Község 
belterületi vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
5. Előterjesztés a Nyíracsádi Polgárőr Egyesület kérelméről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 
6. Előterjesztés a Szent Piroska Gyermekmosoly Alapítvány kérelméről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 
7. Előterjesztés a Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány kérelméről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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8. Előterjesztés az Eördögh Forgó Néptáncegyüttes kérelméről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

9. Előterjesztés Úti ikon elhelyezéséről hozott  56/2020. (VII.28.) számú 
határozat módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
10. Előterjesztés az YAY-292 frsz-ú pótkocsi értékesítésére érkezett 

árajánlatok  megtárgyalásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

11. Előterjesztés a Nyíracsádi Művelődési Ház és Könyvtár vezetője 
illetményének megállapításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag a napirendi pontokat megtárgyalásra 
elfogadta. 
 
Czapár Gábor bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője 
Köles Zoltán bizottsági tag legyen. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 
elfogadta. 
 

1. Előterjesztés a  szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 
megalkotásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Vargáné Busai Julainna: 
A rendelet tervezetben szerepel, hogy 1 m3 tűzifát biztosíthat az önkormányzat. Nem tudom, 
hogy nem-e lenne  érdemes ezt úgy módosítani, hogy 1-3 m3 tűzifa biztosítására adnánk 
lehetőséget. Nem tudhatjuk pontosan, hogy hány kérelem érkezik be és ha kevesebb, mint 
600, akkor a jobban rászorulóknak lehetne 1 m3-nél többet adni. 
A szociális feltételek között nem szerepelhet az, hogy 65. év feletti, ez nem egy szociális 
feltétel. Olyat lehet csinálni esetleg, hogy előnyben részesíteni a 65 év felettieket. 
A 2.§. (1) bekezdésében szerepel, hogy tűzifát „biztosíthat… „ Szerintem konkretizálni kell,  
a biztosíthat szó helyett biztosít szót kell használni. Illetve ugyan ebben a bekezdésben a 
támogatás feltételeinek felsorolása előtt szerepel a „valamint” szó, helyette  és-t javaslok 
 
Czapár Gábor: 
Előzetesen már elkezdtük felmérni a támogatás feltételeinek megfelelők számát a településen. 
A 600-ba belefér azoknak a száma, akik a rendelet szerinti feltételeknek megfelelnek. 
 
Az elhangzott módosításokkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő 
bizottsági tag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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38/2020. (X.27.)sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a szociális tűzifa támogatás helyi 
szabályairól szóló rendelet tervezetet megtárgyalta, 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.  október 27. 
Felelős: Czapár Gábor biz. elnöke 
 

2. Előterjesztés a szociális tűzifa beszerzési eljárás eredményhirdetéséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző  

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A szociális tűzifa beszerzésére három vállalkozótól kértünk árajánlatot. A legkedvezőbb 
ajánlatot Magyar István adta. (16.000.- Ft/m3+ÁFA) Ezen felül vállalta, hogy a kiszállításban 
is segítséget tud nyújtani. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági 
tag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
39/2020. (X.27.)sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a szociális tűzifa beszerzésére 
beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb ajánlatot adó Magyar István vállalkozó ajánlatát 
javasolja elfogadni a képviselő-testületnek. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirend tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2020. október 27. 
Felelős:  Czapár Gábor biz. elnöke 
 

3. Nyíracsád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.9.) 
rendelet módosításáról szóló Nyíracsád Község Polgármesterének 9/2020. (V.19.) 
rendelete hatályon kívül helyezéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020.  március 9.-én jóváhagyta a 2020. 
évi költségvetésről szóló 4/2020. (III.9.) önkormányzati rendeletét.  
A rendelet elfogadása után a Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdette a 
koronavírus fertőzésének megelőzése érdekében a veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzet ideje 
alatt a képviselő-testület nem ülésezhetett, jogait a polgármester egy személyben 
gyakorolhatta.  
A veszélyhelyzet ideje alatt szükségessé vált a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet 
módosítása, mely az önkormányzati működés  feltétele volt.  
A veszélyhelyzet már nem áll fenn, ezért célszerű visszaállítani eredeti állapotára. 
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Vargáné Pintye Judit: 
Felhalmozási bevételeknél előirányoztuk a Noszvaji üdülő értékesítését, illetve a traktor 
értékesítést. Dologinál csökkentettük az önkormányzati előirányzat keretet. A Covid ideje 
alatt kiadásaink keletkeztek, az Alapszolgáltatási Központban a kisbuszt javítani 
kellett,ügyvédi költségre is elő lett irányozva. Ugyanakkor a bölcsőde céltartaléka 
felszabadult. A civil szervezetek  számára nem történt támogatás megállapítása, illetve szobor 
készítésre tervezett keret is felszabadult. Informatikai eszköz vásárlására is sorkerült. 
 
Köles Zoltán: 
Ügyvédi költség miből adódott? 
 
Vargáné Pintye Judit: 
1,2 millió forint volt összesen. Havonta fizettük, a Covid ideje alatt jogi segítségnyújtást 
vettünk igénybe, de a szerződést júliusban meg is szüntettük. 
 
Czapár Gábor: 
A külterületi utak helyreállítását végző vállalkozó  ki lett-e már fizetve? 
 
Vargáné Pintye Judit: 
Még nem történt meg a kifizetés. 
 
Czapár Gábor: 
Annyira halaszthatatlan volt az informatikai eszköz vásárlás? 
 
Vargáné Pintye Judit: 
Az adócsoportnál volt szükség egy 35.000.- Ft értékű eszköz vásárlására. 
 
Bródi Róbert: 
Ha a traktor eladása, illetve a Noszvaji üdülő értékesítése nem jön létre, akkor ezek szerint 
mínuszban leszünk. 
 
Vargáné Pintye Judit: 
9,5 millió forint  kiegészítő támogatást is kapott az önkormányzat. 
 
Vargáné Busai Julianna: 
A napirend arról szól, hogy hatályon kívül helyezünk egy rendeletet,ami beépült az eredeti 
rendeletbe. Tehát az alaprendeletet kell módosítani. 
 
Bródi Róbert: 
Mivel a közeljövőben tervezünk rendkívüli ülés összehívását, így akkor jobb lenne ismételten 
napirendre tűzni a pontos  rendelet módosítását. 
 
A javaslattal jelenlévők egyetértenek a napirenddel kapcsolatos döntést elnapolják. 
 

4. Előterjesztés a Nyíracsád Község Önkormányzatának a „Nyíracsád Község 
belterületi vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Nagyné   Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzata  a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00030 azonosító számú 
projekt keretében 123.511.043.-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Nyíracsád 
Község belterületi vízrendezése céljából.  A belterületi csapadékvíz elvezetéséhez szükséges 
tervek elkészültek,melyeket folyamatosan módosítani kellett külső műszaki tényezők miatt. A 
beruházás megvalósítása céljából ismételten szükséges a közbeszerzési eljárás megindítása.  
 
Köles Zoltán: 
Régebben már beszéltünk róla, hogy nem valószínű, hogy ez a beruházás ki fog jönni a 
támogatásból. Látni kellene a tervezői becslést, hogy ahhoz képest hogy jön ez ki. Az 
előterjesztésben felsorolt cégekkel nincs probléma, annak elfogadását javaslom. 
 
Vargáné Busai Julianna: 
Amikor egy közbeszerzési eljárást megindítunk, nemcsak a cégeket kell felsorolni, hanem az 
anyagi fedezetet is bele kell írni az előterjesztésbe. azon kívül a közbeszerzési tervben  nem 
tudom, hogy benne van-e ez, mert ott is szerepeltetni kell.  Szeptemberben már egyszer 
napirenden szerepelt,akkor benne volt, hogy szerepel az éves közbeszerzési tervben. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska: 
A támogatói okiratban benne van, hogy az elnyert összegből mi mire fordítható.  
 
Bródi Róbert: 
Legnagyobb probléma az,  hogy ennek a beruházásnak nagyon nagy az anyagköltsége. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag az elhangzott kiegészítésekkel 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
40/2020. (X.27.)sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a „Nyíracsád Község belterületi 
vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 
képviselő-testületnek az elhangzott kiegészítésekkel  elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő. 2020.  október 27. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
 

5. Előterjesztés a Nyíracsádi Polgárőr Egyesület kérelméről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.)   
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
Vannak intézményünkben olyan diákok, akik iskola után a művelődési ház, illetve a Könyvtár 
épülete mögé járnak bandázni, nem tudjuk, hogy igazából mit csinálnak ott. Jó lenne, ha a 
polgárőrök ezeket a területeket nagyobb körültekintéssel figyelemmel kísérnék.  Úgy 
gondolom, hogy kamerarendszer és a polgárőrök járőrözése visszatartó erő lehet. 
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Bálega Jánosné: 
Ugyan ez a helyzet az orvosi rendelő környékén is. 
 
Köles Zoltán: 
Javaslom az Egyesület támogatását, illetve jelezni fogom a  polgárőröknek az itt 
elhangzottakat, valamint a rendőrségnek. 
 
Vargáné Busai Julianna: 
Támogatási szerződést kell kötni az Egyesülettel, és ez legyen is benne a határozatban, 
továbbá szerepeljen a határozatban a cél is, amire a támogatást kapják. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal, 2 
tartózkodással meghozta az alábbi határozatát: 
 
41/2020. (X.27.)sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a Nyíracsádi Polgárőr Egyesület 
részére 200.000.- Ft támogatás odaítélését javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő. 2020.  október 27. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
 

6. Előterjesztés a Szent Piroska Gyermekmosoly Alapítvány kérelméről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Vargáné Busai Julianna: 
Az előzőekben volt szó az önkormányzat anyagi helyzetéről, akkor arról beszélgettünk, hogy 
nincs pénz. Akkor nem értem, hogy ezek a támogatások, - ami nem kötelező feladat – miből 
és mikor lesz kifizetve. 
 
Bálega Jánosné: 
Én nem a civil szervezetek ellen szeretnék szólni, de úgy gondolom, hogy az önkormányzat 
jelenlegi anyagi helyzetére tekintettel inkább el kellene napolni ezeket a döntéseket.  év végén 
már látni lehet, hogy mennyi pénz van és annak megfelelően kellene akkor dönteni a 
támogatásokról.  Annál is inkább, mert a civil szervezetek támogatása nem kötelező feladata 
az önkormányzatnak. Nem voltak ebben az évben rendezvények a Covid miatt, aminek olyan 
mértékű költségvonzata lenne, hogy önkormányzati támogatást igényelne. 
 
Köles Zoltán: 
Én azt látom, hogy ezek a civil szervezeteket továbbra is fenntartják tevékenységüket, például 
a polgárőrök minden hétvégén járőröznek. 
 
Czapár Gábor: 
Azt javaslom, hogy a jelenlegi anyagi helyzetre tekintettel a további civil szervezetek részére 
most ne nyújtsunk támogatást. 
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A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 4 
igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát: 
 
42/2020. (X.27.)sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a Szent Piroska Gyermekmosoly 
Alapítvány számára támogatás nyújtását nem javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő. 2020.  október 27. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
 

7. Előterjesztés a Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány kérelméről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Czapár Gábor: 
Az előzőekben elhangzottak alapján, valamint tudatában annak, hogy az óvoda a 
közelmúltban kiegészítő támogatásban részesült, nem javaslom most az Alapítvány 
támogatását. 
 
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 4 
igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát: 
 
43/2020. (X.27.)sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a Nyíracsádi Óvodásokért 
Alapítvány számára támogatás nyújtását nem javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő. 2020.  október 27. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
 

8. Előterjesztés az Eördögh Forgó Néptáncegyüttes kérelméről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Czapár Gábor: 
Szintén az előzőekben elhangzottak alapján, nem javaslom most az Alapítvány támogatását. 
 
Bródi Róbert: 
A néptáncegyüttes például tagdíjat szed a gyerekektől, ebből is van bevételük. Nem 
gondolom, hogy pont most elengedhetetlen számukra például egyenpóló készíttetése. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodással meghozta az alábbi határozatát: 
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44/2020. (X.27.)sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága az Eördögh Forgó Néptáncegyüttes számára 
támogatás nyújtását nem javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi ülésen e 
napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő. 2020.  október 27. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
 

9. Előterjesztés Úti ikon elhelyezéséről hozott  56/2020. (VII.28.) számú határozat 
módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A fenti napirenddel  kapcsolatban a képviselő-testület július 28-án megtartott ülésén hozott 
határozatot, melyben a Csonkás Szabadidő Park letérő sarkán lévő terület tartós használatának 
átadásáról rendelkezik. A határozat 50 éves tartós, térítésmentes és ingyenes terület átadásáról 
szól. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény  11.§. (10) bekezdése „A nemzeti 
vagyon hasznosítására vonatkozós szerződés csak természetes személlyel, vagy átlátható 
szervezettel köthető. A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan, vagy  legfeljebb 15 
éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal, legfeljebb 5 évvel 
meghosszabbítható abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét 
szerződés szerűen, késedelem nélkül teljesítette. E bekezdés szerinti korlátozás nem 
vonatkozik az állammal, költségvetési szervvel, önkormányzattal, vagy önkormányzati 
társulással kötött szerződésre.” 
A rendelet (13) bekezdése alapján „nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, 
a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges 
infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint 
adható vagyonkezelésbe.” 
 
Bródi Róbert: 
Az lehet ebben az esetben a megoldás, hogy a fent említett törvénynek is megfeleljünk, ha egy olyan 
szerződést kötünk, jelképes összegért, pl.  100.- Ft-ért  bérbe adjuk a területet az Egyháznak. 
 
Köles Zoltán: 
A szerződésben egy éves felmondási időt bele kell foglalni. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági 
tag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
45/2020. (X.27.)sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága javasolja az Úti ikon elhelyezéséről hozott  
56/2020. (VII.28.) számú határozat hatályon kívül helyezését, valamint  a terület jelképes (100.- Ft/év) 
összegért történő bérbeadását a Görögkatolikus Egyház számára. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi ülésen e 
napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő. 2020.  október 27. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
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10. Előterjesztés az YAY-292 frsz-ú pótkocsi értékesítésére érkezett árajánlatok  
megtárgyalásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A Képviselő-testülete döntött az YAY-292 forgalmi rendszámú pótkocsi értékesítéséről. 
Nyíracsád Község közéleti lapjában az Acsádi Krónikában meghirdetésre került a pótkocsi. A 
felhívásra 3 árajánlat érkezett, egy kérelem formájában, a másik kettő lezárt borítékban  
küldte meg árajánlatát.  
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság jelenlétében kerül felbontásra a két zárt borítékos 
árajánlat.  
 
Czapár Gábor bizottság elnöke a lezárt borítékokban lévő árajánlatokat felbontja. 
Megállapításra került, hogy a legmagasabb vételi ajánlat 600.000.- Ft+ ÁFA összeg, a 
döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal javasolja, hogy pótkocsi 
értékesítését 600.000.- Ft ajánlati összegért. 
 
46/2020. (X.27.)sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat tulajdonát képező 
YAY-292 frsz-ú pótkocsi megvásárlására érkezett ajánlatok közül a legmagasabb összegért 
(600.000.- Ft + ÁFA) történő értékesítését javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő. 2020.  október 27. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
 

11. Előterjesztés a Nyíracsádi Művelődési Ház és Könyvtár vezetője illetményének 
megállapításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A Képviselő-testület a Nyíracsádi Művelődési Ház és Könyvtár integrált kulturális intézmény  
vezetőjét  kinevezte 5 évre. A kinevezett intézmény vezetője eddig egy intézmény 
vezetőjeként kapta a havi illetményét. A jelenleg hatályos közalkalmazott törvény alapján az 
integrált intézmény vezetőjeként  azonos besorolási bér került megállapításra.  
Az intézmény vezetője látva és érzékelve a többletfeladatokat kéri  illetményének a feladat 
nagyságának megfelelően  megemelését. 
 
Köles Zoltán: 
Van bérmaradvány, annak terhére ezt meg lehet csinálni. 
 
Czapár Gábor: 
Javaslom a vezetői pótlék felemelését az eddigi 50.000.- Ft-ról 80.000.- Ft-ra. 
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A  javaslattal a bizottság egyetért és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
47/2020. (X.27.)sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a Nyíracsádi Művelődési Ház és 
Könyvtár vezetője vezetői pótlékának 80.000.- Ft-ra történő megemelését javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő. 2020.  október 27. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
 
 
Több napirendi pont nem lévén Czapár Gábor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 

                 Czapár Gábor                                                           Köles Zoltán 
                 bizottság elnöke                                                 jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
 
 
 


