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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 
2019. február 14-én  a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatalban (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. 
sz.) 13.00. órai kezdettel megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Koszorus Sándor biz. elnöke 
   Köles Zoltán 
   Rácz Zoltán 
   Nagy Imre bizottsági tagok 
 
Igazoltan távol: Katona Béláné biz. tag 
 
Meghívottak:  Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
   Vargáné Pintye Judit vez. főtanácsos 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:   4 fő 
 
Koszorus Sándor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a  napirendek  az alábbiak szerint kiegészülve  kerüljenek megtárgyalásra: 
 

1. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

2. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

3. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 
együttműködési megállapodásról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

4. Előterjesztés a középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíj pályázatának 
kiírásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

5. Előterjesztés EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi 
járásban” című konstrukcióval kapcsolatos intézkedésről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

6. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
7. Előterjesztés a Petőfi Sportegyesület elnöke által benyújtott kérelemről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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8. Előterjesztés ivóvízközmű, szennyvízközmű hálózat, valamint víziközművek 
energiahatékonyságának fejlesztése érdekében benyújtandó pályázatról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
A napirendi pontokat a jelenlévők megtárgyalásra elfogadták. 
 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője  Rácz Zoltán bizottsági tag legyen. 
 
A döntéshozatalban résztvevő  4 fő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 
elfogadta. 
 

1. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Koszorus Sándor: 
A költségvetést áttanulmányozva megállapítható, hogy jól tartható, reális tervezést tartalmaz,  
elfogadásra javaslom. 
 
Nagy Imre: 
A településen az utak jó minőségűek, jól járhatóak. A hó eltakarítás nagyon dícséretes módon 
történt a hóeséses. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Jól  megalapozott, kiszámítható költségvetés készült. A pályázatokhoz a saját erőt biztosítani, 
tartalékolni kell. 
 
Vargáné Pintye Judit: 
A költségvetésben betervezett összegeket szigorúan be kell tartani, mert csak így tartható 
egész évben a tervezet. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  4  fő bizottsági tag 3 igen  szavazattal 1 
nem tartózkodással meghozta az alábbi határozatát: 
 
1/2019. (II.14.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az 
Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló előterjesztést 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: 2019. február 14. 
Felelős: Koszorus Sándor biz. elnöke 
 

2. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Az utóbbi időben több nem Nyíracsádon állandó lakcímmel rendelkező család vásárol 
lakóingatlant a településünkön. Ezek a családok nem  részesülhetnek első lakáshoz jutó 
támogatásban, mivel a rendeletünk úgy szól, hogy a kérelmezőnek legalább két évig állandó 
bejelentett lakóhellyel kell rendelkeznie a településen.  
A lakónépesség megtartása, illetve növelése érdekében szükséges a helyi rendeletünk 
módosítása. El kell viszont azon gondolkodnia a képviselő-testületnek, hogy ez egy önként 
vállalt feladat és a Kormány olyan kedvező lakáspolitikát biztosít, amely által a fiatal 
lakásvásárlók támogatása széleskörű,  megoldott.  Így érdemes fontolóra venni, hogy 
egyáltalán szükséges-e ez a fajta támogatás. 
 
Kiss Józsefné: 
Szerintem pedig inkább ki kellene terjeszteni a támogatottak körét.  
 
Nagy Imre: 
Én Jegyző Asszonnyal értek egyet, mivel önként vállalt feladat, és államilag van lehetőség 
támogatás igénylésére a lakásvásárlóknak, így inkább a felé hajlok, hogy helyileg e 
támogatási forma szűnjön meg. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  4 fő bizottsági tag 3 igen és 1 nem  
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
2/2019. (II.14.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az első 
lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztést 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: 2019. február 14. 
Felelős: Koszorus Sándor biz. elnöke 
 

3. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 
együttműködési megállapodásról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 159.§. (3) bekezdése a helyi 
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti, a nemzetiségi törvény szerinti 
feltételeknek megfelelő megállapodás  megkötését írja elő.  
Az együttműködési megállapodás tartalmát a nemzetiségi törvény határozza meg. 
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is ennek megfelelően készült el a megállapodás 
tervezet.  
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  4 fő bizottsági tag   4 igen szavazattal 
meghozta az  alábbi határozatát: 
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3/2019. (II.14.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a  Nyíracsádi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. február 14. 
Felelős: Koszorus Sándor biz. elnöke 
 

4. Előterjesztés a középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíj pályázatának 
kiírásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzata a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben 
EFOP-1.5.3-16-2017-00077” 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.  
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. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  4 fő bizottsági tag  4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
4/2019. (II.14.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a középfokú 
oktatási intézményben tanulók ösztöndíj pályázatának kiírásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. február 14. 
Felelős: Koszorus Sándor biz. elnöke 
 

5. Előterjesztés EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi 
járásban” című konstrukcióval kapcsolatos intézkedésről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az EFOP-1.5.3-16 pályázati konstrukció kiemelt célcsoportja, a hátrányos helyzetű, aktív 
korú és a fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a 
potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. 
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E konstrukcióban az alábbi önkormányzatok vesznek részt:  
Nyíradony, Vámospércs,  Nyíracsád,  Nyírábrány, Bagamér,  Nyírmártonfalva ,  Fülöp,  
Álmosd, valamint Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat. 
Nyíracsádon 40 fő részére kellett egyéni fejlesztési tervet készíteni hátrányos helyzetű 
célcsoporttagok részére. 
Az egyéni fejlesztési tervek átfogó célja: A munkát keresők munkavállaláshoz szükséges 
egyéni fejlesztendő területeinek és a fejlesztéshez szükséges konkrét lépések meghatározása a 
munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében.  
Az egyéni fejlesztési terveket 3 havonta szükséges felülvizsgálni. A projekt költségvetésében 
a célcsoporttagok részére felülvizsgálatonként 21.000 Ft értékű Erzsébet utalvány és annak 
járulékai lettek betervezve 12 hó fejlesztés esetén. Az első felülvizsgálat októberben volt 
esedékes, a második januárban. A célcsoporttagok az étkezési utalványokat mindezidáig nem 
kapták meg, mert az Erzsébet utalványt közbeszerzés miatt az EMMI elutasította, így át fog 
menni változás bejelentésen a célcsoporttagok természetbeni támogatása. 
 
Több önkormányzat már decemberben kiosztotta az előlegből a járandóságokat, aminek a 
projekt szakmai vezetője szerint nincs akadálya, képviselő-testületi döntés, átvételi 
elismervény és a pénztári kifizetés igazolása szükséges hozzá.  
Mivel a projekt 2020. márciusában zárul, a célcsoporttagok projektben való részvételi 
hajlandóságának megtartása miatt javaslom a 40 fő részére a kétszeri támogatás kiosztását 
még február hónapban. Ez összesen 1.680.000 Ft értékű természetbeni juttatást jelent, mely az 
önkormányzat számára nem ró semmilyen plussz kiadást, mivel a pályázat ezt a kiadást teljes 
egészében lefedezi. 
 
Koszorus Sándor: 
Támogatom az érintettek részére a természetbeni juttatás kiosztását.  
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen  szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
5/2019. (II.14.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az  EFOP-
1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi járásban” című  pályázatban  
résztvevő célcsoport számára javasolja a természetbeni juttatás februárban történő kiosztását. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen a napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. február 14. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

6. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény ( a továbbiakban: Kttv.) 2014. 
december 12-től hatályos 225/C. §-a az alábbiakról rendelkezik:  
 
„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 
munkanap pótszabadságra jogosult.  
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(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 
polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak 
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság 
igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a 
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az 
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően 
veheti igénybe.  
 

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a 
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot 
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.  
 

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év 
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.” 
 

A 225/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elkészített nyilvántartás alapján megállapításra 
került, hogy a polgármester előző évben sem tudta maradéktalanul kivenni szabadságát.   
 
Koszorus Sándor: 
Javaslom a szabadságolási ütemterv elfogadását. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  4 fő bizottsági tag  4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
6/2019. (II.14.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a polgármester 
szabadságolási ütemtervének elfogadásáról szóló előterjesztést 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: 2019. február 14. 
Felelős: Koszorus Sándor biz. elnöke 
 

7. Előterjesztés a Petőfi Sportegyesület elnöke által benyújtott kérelemről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Petőfi Sportegyesület elnöke kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, mely szerint  - 
2019. évi támogatása terhére előlegként – 300.000.- Ft támogatást kér a 2019-es év 
beindításához. 
Kérelmében előadja, hogy a tavalyi évet eredményesen zárták. Megyei III. osztályból  Megyei 
II. osztályba kerültek. Ez a váltás azzal járt, hogy Ifi csapatot kellett szervezni, így a kiadások 
is megnőttek. 
A tavalyi évről forgótőkéjük nem  maradt, hamarosan sportorvosi vizsgálat következik, illetve 
kezdődnek a felkészülési mérkőzések. 
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Felhívom a bizottság figyelmét, hogy mivel még ebben az évben nem döntött a testület a civil 
szervezetek támogatásáról, így nem szabályos előlegként odaadni a támogatást abból, ami 
még nincs meg sem szavazva az Egyesület számára. 
 
Nagy Imre: 
Nem értek egyet a kérelem támogatásával. Az Egyesület az elmúlt évben is sok támogatást 
kapott. Nem feladata az Önkormányzatnak fenntartani az Egyesületet. Rendelet szabályozza, 
hogy évente egy alkalommal kérhető a civil szervezetek támogatása, nyújtsa be akkor a 
kérelmét. 
 
Köles Zoltán: 
Ezt a pénzt mérkőzésekre történő utaztatásra kéri az Egyesület elnöke. 
 
Vargáné Pintye Judit: 
Előlegként nem adható ki a támogatás, mert az ellentétes a helyi rendelettel. 
 
Köles Zoltán: 
Valamilyen formában ki kellene fizetni számukra a kért összeget, hogy ne legyen fennakadás 
az egyesület működésében. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 3 igen és 1 nem  
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
7/2019. (II.14.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat képviselő-testületének Pénzügyi Bizottság javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Petőfi Sportegyesület elnöke kérelmét  törvényes lehetőségeken 
belül támogassa. 
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. február 14. 
Felelős: Koszorus Sándor biz. elnöke 
 

8. Előterjesztés ivóvízközmű, szennyvízközmű hálózat, valamint víziközművek 
energiahatékonyságának fejlesztése érdekében benyújtandó pályázatról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium két pályázati lehetőséget hirdetett a 
víziközművek fejlesztésére. 
Az első pályázat a Gördülő Fejlesztési Tervben rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal által jóváhagyott rekonstrukciók megvalósítására, a víziközmű-
rendszerek műszaki állapotának javítására vonatkozik. 
Másik pályázat víziközmű-rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében 
energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzésére, technológiák alkalmazására 
vonatkozik. 
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A támogatási kérelmeket az ellátásért felelős önkormányzat, vagy az ellátásért felelős 
önkormányzat és a víziközmű-szolgáltató együttesen, konzorciumban adhatja be. 
 
Javaslom, hogy a támogatási igényt a víziközmű-szolgáltatóval közösen, konzorciumban 
nyújtsuk be. A támogatási kérelem benyújtására vonatkozó konzorciumi megállapodás 
tervezetet az előterjesztéshez mellékelem. Jelen konzorciumi megállapodás a támogatási 
igény benyújtására vonatkozik, nyertes pályázat esetén a Konzorcium külön megállapodást 
fog kötni a projekt megvalósítására. 
 
A 1. Pályázattal érintett rekonstrukció teljes költsége önrészből és vissza nem térítendő 
támogatásból kerül biztosításra.  
A pályázónak a fejlesztési igény költségeinek legalább 30 %-ával kell rendelkeznie (önrész).  
Sikeres pályázat esetén a fejlesztési igény költségeinek legfeljebb 70 %-át, de legalább 10 
millió és legfeljebb 100 millió Ft támogatási összeget az állam a Víziközművek Állami 
Rekonstrukciós Alapjából biztosítja. 
A konzorciumi megállapodás alapján az önkormányzat a bérleti díj keretterhére vállalná az 
önrész megfizetését.  
Az ivóvíz és szennyvíz víziközmű-rendszer felújítására a keresztfinanszírozás elkerülése 
érdekében külön pályázat kerülne benyújtásra. 

- Az Önkormányzat régóta tervezi az 1. sz. víztermelő kút felújítását. Az üzembiztonság 
és a megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz-szolgáltatás érdekében – az 
ivóvízközmű pályázat keretében – az 1. sz. víztermelő kút melléfúrásos felújítására 
teszek javaslatot. A Gördülő Fejlesztési Terv Beruházások fejezetében 1 db 
víztermelő kút létesítése 14.000.000 Ft-al szerepel. A 30 %-os önerőt (4.200.000 Ft-
ot) a 2015., 2016., 2017. és 2018. évi, víziközmű-szolgáltató által megfizetett bérleti 
díj keretterhéből tudná biztosítani az önkormányzat. 

- A víziközmű-szolgáltató Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. a szennyvízrendszerre 
vonatkozóan 19 db szennyvízátemelő szivattyúk, szerelvények, vezetősínek, 
csövezések, csőtartók rekonstrukciójára tett javaslatot.  
A Gördülő Fejlesztési Terv Felújítások-Pótlások fejezetében a felújítás 22.000.000 Ft-
al szerepel. A 30 %-os önrészt (6.600.000 Ft-ot) szintén a 2015., 2016., 2017. és 2018. 
évi, víziközmű-szolgáltató által megfizetett bérleti díj keretterhéből tudná biztosítani 
az önkormányzat. 
 

A 2. Pályázat víziközművek energiahatékonyság fejlesztésére irányul.  
A támogatással érintett, eszközbeszerzésre irányuló fejlesztés teljes költsége 50 % önrészből 
(saját forrás) és 50 %, de legfeljebb 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból áll. 
Ennél a pályázatnál a víziközmű-szolgáltató 8 db szennyvízátemelő lévő SZAK 50/15/120 
szivattyú helyett energiatakarékosabb FLYGT MT 3085 típusú illetve az Erdélyi utcai 
végátemelőben 1 db FLYGT Concertor (a szivattyú a vízhozam változásához automatikusan 
alkalmazkodó vezérlőrendszer integrálásával olyan optimális teljesítményt nyújt, mely jelentősen 
csökkenti az üzemeltetési költségeket.) szivattyú beszerzésére tett javaslatot. A szivattyúk 
(összesen 9 db) teljes költsége megközelítőleg 6.320.000 Ft, melynek önrésze (50 %) 
3.160.000 Ft, melyet a konzorciumnak kellene biztosítani. 
 
Koszorus Sándor: 
Az elhangzottak alapján támogatom a pályázatok benyújtását. 
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Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
8/2019. (II.14.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat képviselő-testületének Pénzügyi Bizottság ivóvízközmű, 
szennyvízközmű hálózat, valamint víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése 
érdekében pályázatok benyújtását támogatja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. február 21. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 
Több napirendi pont nem lévén Koszorus Sándor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 
 

kmf. 
 
 

 
                  Koszorus Sándor                                                        Rácz Zoltán 
                   bizottság elnöke                                                  jegyzőkönyv hitelesítő 
 


