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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 11-án 8.30. 
órai kezdettel megtartott Sport és Szabadidő Bizottsági ülésén. 
 
Jelen vannak: Szórádi Sándor bizottság elnöke 
   Köles Zoltán 
   Banczalovszki János 
   Szmír Mihály bizottsági tagok 
 
Távolmaradt:  Pünkösd János biz. tag. 
    
Meghívottak:  Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
   Vargáné Pintye Judit vez. főea. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma:  4 fő 
 
Szórádi Sándor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket,megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek az alábbiak szerint kiegészülve  
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 Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiség iránti 

kérelméről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

4. Tájékoztatás a Kathy Sándor Sakkversenyről. 
 
A döntéshozatalban résztvevő   4 fő bizottsági tag a napirendeket megtárgyalásra elfogadta. 
 
Szórádi Sándor bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője                         
Szmír Mihály bizottsági tag legyen. 
 
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítő személyét  4  igen szavazattal elfogadták. 
 

1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi 
költségvetéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A költségvetés elkészült olyan formában, amely tájékoztatásként szolgál. Vannak olyan 
dolgok, amelyekről nem tudunk még pontos adatokat. Például a futó pályázatokra 
árajánlatokat várunk, valamint vannak olyanok, amelyekhez önrész szükséges. Át kell 
gondolni azt is, hogy melyek azok az önként vállalt feladatok, melyeket az Önkormányzat 
saját bevételének terhére biztosít. Gondolok itt a kukák bizonyos esetekben történő 50 %-os 
térítésének átvállalására, ami évi negyedmillió forintot jelent. 914.524 e forint a kiadási oldal, 
bevételi 425.912 Ft. A kettő közötti különbözet a folyószámláinkon van. A költségvetés 
elfogadása után kell majd a civil szervezetek támogatásáról dönteni. Azt viszont szem előtt 
kell tartani, hogy a civil szervezeteket nem fenntartjuk, csak támogatást nyújtunk 
működésükhöz. 
 
Szórádi Sándor: 
Az előterjesztett költségvetést tájékoztatásként elfogadjuk, de javaslom, hogy a képviselő-
testület a részletes adatok ismerete után döntsön az elfogadásról. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
1/2020. (II.11.) sz. Sport és Szabadidő Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Sport és Szabadidő Bizottsága 
Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének tárgyalását 
megkezdte. Az előterjesztést tájékoztató jelleggel elfogadta. Javasolja, hogy a képviselő-
testület a következő képviselő-testületi ülésen, a részletes költségvetés megismerése után 
döntsön annak elfogadásáról. 
Felkéri a bizottság elnökét,hogy jelen határozatot a képviselő-testülettel ismertesse. 
Határidő: 2020. február 11. 
Felelős: Szórádi Sándor bizottság elnöke 
 

2. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályairól 
szóló rendelet elfogadásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
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. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági 
tag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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2/2020. (II.11.) sz. Sport és Szabadidő Bizottsági határozat 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Sport és Szabadidő Bizottsága a 
képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatát az elhangzott 
kiegészítésekkel elfogadja. 
Felkéri a bizottság elnökét,hogy jelen határozatot a képviselő-testülettel ismertesse. 
Határidő: 2020. február 11. 
Felelős: Szórádi Sándor bizottság elnöke 
 

3. 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.  
 
Szórádi Sándor: 
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: 
 
3/2020. (II.11.) sz. Sport és Szabadidő Bizottsági határozat 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Sport és Szabadidő 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: Szórádi Sándor bizottság elnöke 
 

4. Tájékoztatás a Kathy Sándor Sakkversenyről. 
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Szórádi Sándor: 
A civil szervezetek vezetőivel összeültünk a támogatási igények felmérése miatt. Mint ahogy 
Polgármester Úr is említette, az Önkormányzatnak nem feladata fenntartani a civil 
szervezeteket, csupán lehetőségeihez mérten támogatást nyújthat számukra.  Tehát minden 
szervezet kezdjen el úgy gondolkodni, hogy próbáljon más forrásból támogatást igényelni. Pl.  
pályázatok, szponzorok, stb.   
Egy évben 3-4 sakkverseny van a településen Legnagyobb a Kathy Sándor Sakk 
Emlékverseny. Eddig az ezzel kapcsolatos szervezést a művelődési ház intézte. Most viszont 
nincs még intézmény vezető és ezeket a dolgokat is intézni kellene. 
 
Szmír Mihály: 
A sakkversenyen kb. 200 versenyző vesz részt. A verseny költségei a bírói díjak, vendéglátás, 
serlegek, díjak vásárlása. Az önkormányzat eddig mindig támogatta a rendezvényt. 
Nevezetesen a vendéglátás (ebéd) költségeit és az elkészítését biztosította. 
 
Dr.  Nagy János polgármester: 
Én felajánlottam Szmír Mihálynak, hogy ismét vállalja az önkormányzat a résztvevők 
ebédjének költségeit, az elkészítést. Illetve felajánlottam, hogy a serlegek, díjak vásárlásához 
is segítséget nyújtunk. 
 
Több napirendi pont nem lévén Szórádi Sándor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 

kmf. 
 

 
                        Szórádi Sándor                                                       Szmír Mihály 
                        bizottság elnöke                                                 jegyzőkönyv hitelesítő  
 
 
 


