
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 24-én  8.00. 
órai kezdettel a Nyíracsád Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (4262 
Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.)  megtartott Sport és Szabadidő Bizottsági  ülésén. 
 
Jelen vannak:  Szórádi Sándor bizottság elnöke 
    Köles Zoltán 
    Banczalovszki János 
    Szmír Mihály 
    Pünkösd János bizottsági tagok 
 
Meghívottak:   Dr. Nagy János polgármester 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
Vargáné Pintye Judit vez. főtanácsos 
 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
 
Szórádi Sándor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirend kerüljenek  megtárgyalásra: 
 

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

A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag a napirendi pontot megtárgyalásra elfogadja. 

Szórádi Sándor bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője 
Szmír Mihály bizottsági tag legyen. 
 
A döntéshozatalban  résztvevő 5 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.) 
 
Szórádi Sándor:  
A napirend mind a négy bizottság számára előterjesztésre került. A bizottságokkal, pénzügyi 
vezetővel, polgármesterrel és jegyzővel történt közös egyeztetés alapján körvonalazódott, 
hogy a költségvetés tervezet az előterjesztett formában nem kielégítő, további pontosításokra, 
részletezésre, módosításra szorul. Így jelenlegi formájában nem terjeszthető a képviselő-
testület elé, illetve elfogadása nem javasolt. 



Az önkormányzat és intézményei költségvetése elfogadásának határideje március 15, így 
addig az időpontig egy átdolgozott tervezet alapján újra előterjesztésre kerül. 
Ezért javaslom, hogy  a Sport és Szabadidő Bizottság is ennek megfelelően most halassza el a 
költségvetéssel kapcsolatos döntéshozatalt, a későbbiekben, az átdolgozott előterjesztés 
alapján hozza meg döntését. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági 
tag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
4/2020. (II.24.) sz. Sport és Szabadidő Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Sport és Szabadidő Bizottsága 
Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 
napirenddel kapcsolatban a döntést elnapolja. 
A további pontosítások, kiegészítések után 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: Szórádi Sándor bizottság elnöke 
 
Több napirendi pont nem lévén Szórádi Sándor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 
részvételt, azt bezárja. 
 

kmf. 
 

 
                        Szórádi Sándor                                                Szmír Mihály 
                        bizottság elnöke                                           jegyzőkönyv hitelesítő         
 
 


