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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 12-én
11.00. 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:

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Bródi Róbert alpolgármester
Varga Józsefné intézményvezető
Pintye Sándor Petőfi SE elnöke

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 a civil szervezetek támogatásáról.
Előterjesztő: Szórádi Sándor biz. elnöke
2. Tájékoztatás a Nyíracsádon szervezendő programokról.
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag a napirendeket megtárgyalásra elfogadta.
Szórádi Sándor bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője
Pünkösd János bizottsági tag legyen.
A döntéshozatalban résztvevő
elfogadja.
1.

5 fő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítők személyét

Előterjesztés a civil szervezetek támogatásáról.
Előterjesztő: Szórádi Sándor biz. elnöke

(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szórádi Sándor:
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen beszéltünk, illetve döntöttünk néhány civil szervezet
támogatásáról, valamint arról, hogy a támogatási igények benyújtási határidejét
meghosszabbítjuk szeptember 30-ig. E határidőig még négy szervezet részéről érkezett be
kérelem:
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A Polgárőr Egyesület részéről 200.000.- Ft , amiből 100.000.- Ft-ot már megkapott korábban,
a Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány 150.000.- Ft, a Szent Piroska Gyermekmosoly
Alapítvány 150.000.- Ft, az Ördögh Forgó Néptánc Együttes 200.000.- Ft támogatást iránt
nyújtott be kérelmet.
Én a mellett vagyok, hogy találjuk meg annak a módját, hogy a civil szervezeteket támogatni
tudjuk.
Köles Zoltán:
Mivel szűkös a költségvetésünk, azt javaslom, hogy mind a négy esetben egységesen
100.000.- Ft támogatást nyújtsunk.
Pünkösd János:
Ez nem biztos, hogy jó lenne így, mert van amelyik szervezet eleve 100.000.- Ft-ot kért.
Akkor az ő esetükben a kért támogatás száz százalékos mértékig teljesítve lenne, a többiek
esetében, pedig csak a kért összeg bizonyos részét kapnák meg. Lehet, hogy úgy kellene
inkább, hogy egységesen minden kérelem esetén a kért összeg 70-80 %-át kapnák meg.
Szórádi Sándor:
A polgárőrség jelenleg 31 fővel működik. Sajnos egyre több a lopások, rongálások száma a
településen, különösen a kerékpárok esetében voltak ezzel kapcsolatos esetek. Jó lenne egy
kamerarendszer legalább a főtéren, akár a gyógyszertár környékére a Kassai utca- Petőfi tér
kereszteződésébe, vagy a takarékszövetkezet környékére.
A közelmúltban egy eltűnt személy megkeresésében vettek részt a polgárőr egyesület tagjai,
szerencsére a keresett személy épségben előkerült.
Bródi Róbert:
Szerintem a Sportbizottságnak nem kell állást foglalni a civil szervezetek támogatásában.
Ebben úgy is inkább a Pénzügyi Bizottság a kompetens, illetve a képviselő-testületnek van
döntési jogköre.
Köles Zoltán:
Visszavonom a javaslatomat,mely szerint minden kérelmet benyújtó civil szervezet 100.000.Ft-ot kapjon.
Szórádi Sándor:
Aki azt a javaslatot támogatja, hogy a kérelmet benyújtó civil szervezetek az általuk kért
összeggel legyenek támogatva, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
5/2020. (X.12.) sz. Sport és Szabadidő Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Sport és Szabadidő Bizottsága
javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kérelmet benyújtó
Polgárőr Egyesület részéről 200.000.- Ft , amiből 100.000.- Ft-ot már megkapott korábban, a
Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány 150.000.- Ft, a
Szent Piroska Gyermekmosoly Alapítvány 150.000.- Ft, az
Ördögh Forgó Néptánc Együttes 200.000.- Ft
támogatásban részesüljön.
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Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés időpontja.
Felelős: Szórádi Sándor biz. elnöke
Szórádi Sándor:
Még ehhez a napirendhez kapcsolódóan úgy gondolom említést kell tenni a Petőfi
Sportegyesületről, aminek gyakorlatilag július vége-augusztus eleje óta új elnöke van. Az
átadás-átvételkor találtunk hiányosságokat, de szerencsére Köles Zoltán képviselő Úr
jóvoltából több mint 100.000.- Ft értékben sikerült mezeket, pólókat beszereznünk, köszönet
érte.
Pintye Sándor:
Az Önkormányzat átutalt 500.000.- Ft-ot a Petőfi SE részére, a mai napig 496.000.- Ft-ról
tudok számlát bemutatni A maradék 4.000.- Ft-ból minimális dolgokat vásároltam, pl.
sípcsont védő, ásványvíz, stb.
Az egyesület januártól júliusig 4.400.000.- Ft-ot költött, ami kiadásról hivatalos számla van
erről az időszakról, az 2.962.929.- Ft.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az Önkormányzat a Petőfi Sportegyesület működésébe nincs beleszólási joga, ezek a dolgok
nem ide tartoznak, az Egyesületen belül kellene tisztázni.
Szórádi Sándor:
Ez igaz, de ez az a bizottság, amely a sporttal foglalkozik és tisztán kell látni ezeket a
dolgokat.
Jelenleg szép eredményeket hoz a focicsapat, jó irányban haladnak.
Meg lett hívva a korábbi elnök is erre az ülésre, az előzőre is, de nem jött el.
Pintye Sándor:
A korábbi elnök számára kifizetésre került két alkalommal is munkabér, legutóbb 600.000.Ft. Leltározás során nagyon sok hiányosság volt, például Bozsik programhoz kapcsolódó
mezek, dzsekik, stb.
Köles Zoltán:
Ezt erkölcstelennek tartom, de ez egyesületi dolog. Utána kell járni, hogy hol vannak ezek a
felszerelések.
Szmír Mihály:
Lehet, hogy a gyerekeknél maradtak a felszerelések, de azt viszont nem tartom igazságosnak,
hogy 2-3 játékért kapjon egy játékos egy dzsekik, pólót, stb.
Bródi Róbert:
Elhangzott a kulcsszó, ez „csak” erkölcstelen, de nem törvénytelen. De ugyan ott vagyunk,
ahol már sok éve, hogy meg kell oldanunk nem csak a felnőttek, hanem az utánpótlás
finanszírozását is.
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Pintye Sándor:
Egyébként meg lehetett volna oldani a rendelkezésre álló pénzből az egyesület kiadásainak
finanszírozását, ha nem történtek volna nagy összegű munkabér kifizetések. Én, mint
egyesület elnöke önkormányzati támogatás nélkül is ki tudnám hozni, meg tudnám oldani
ennyi pénzből a működését.
Én tiszteletdíjat nem kaptam és nem is kérek, de ha az SE támogatásra szorul, akkor azt az
összeget, ami a tiszteletdíjam lenne, kapja meg az egyesület.
Köles Zoltán:
Jó dolog az, hogy a helyi fiatalok helyben jutnak sportolási lehetőséghez, értelmes
időtöltéshez. Szívesen támogatjuk az ilyen fajta megmozdulást, köszönet, hogy ennyire szívén
viseli a vezető ezt a munkát.
2.

Tájékoztatás a Nyíracsádon szervezendő programokról.

Varga Józsefné Nyíracsádi Művelődési Ház és Könyvtár vezetője:
Az összevont intézményvezetői feladatokat képviselő-testület döntése alapján október 1-jétől
látom el. Legaktuálisabb az október 23-ai ünnepség, mely jelenlegi állás szerint meg lesz
tartva két részletben. Első részben az alsós tanulók, második részletben a felsősök és a
nagyközönség számra.
Igyekszem a művelődési ház dolgaiba is mélyebben belelátni, most kértem, hogy írják össze,
milyen szakkörök, foglalkozások vannak, azoknak kik a vezetői, hány fővel működnek. Ilyen
például a ping-pong, néptánccsoport, három korosztály számára, mazsorettek, stb. ezek
beépülnek a nagyobb községi rendezvényekbe, képviselik Nyíracsádot akár egy családi nap ,
vagy nemzeti ünnep alkalmával.
Sajnos a jövő évre a Covid vírus miatt nem tudok előre tervezni programokat. Itt van
pl.januárban a kultúra napja, Amire már most meg kellene hívnom előadót, de nem tudhatjuk,
hogy három hónap múlva milyen járványügyi intézkedések lesznek.
Bródi Róbert:
Olyan programot kell kitalálni, amit akár közvetlen előtte is le lehet mondani.
Varga Józsefné:
Gondoltam olyanra, hogy ki kellene állítani régi plakátokat, meghívókat, fényképeket. Ez
olyan, amit szükség esetén le is lehet mondani.
Köles Zoltán:
Esetleg – járványügyi helyzet függvényében – akár egy felolvasó estet lehetne tartani.
Látom, hogy szinte folyamatosan igénybe van véve a Kék Túra Vendégház. Egy leltárt
minden képpen csinálni kellene ott is és mindig egy ugyan azon ember legyen a felelőse
annak, aki átadja és átveszi kibérlés esetén az épületet. A bérbe vevők legyenek tisztában
azzal, hogy ha valamit eltörnek, tönkre tesznek, ki kell fizetniük.
Varga Józsefné:
Igen, sort fogunk rá keríteni, de még egyelőre a művelődési házban sem csináltam meg a
leltárt. Mivel a könyvtár és a művelődési ház két külön épületben van, ezért személyi gondok
is vannak. Néha át kell mennem a művelődési házba, de akkor ki marad a könyvtárban? Most
jelenleg van egy megbízható közfoglalkoztatott, így meg tudom oldani.
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Október 1-jén összehívtam egy munkaértekezletet, ahol elmondtam az elvárásaimat. A
dolgozóknak mindenről egyeztetniük kell velem, illetve szeretnék tudni róla, hogy mikor
milyen foglalkozások vannak. Létrehoztam két email címet, az egyikhez csak nekem van
hozzáférési jogom, de minden kimenő és bemenő iratot, levelet szeretnék látni.
Köles Zoltán:
Egy szerver gépet kell beszerezni és akkor a vezető is belelát mindenbe.
Pünkösd János:
A településen jelenleg nem üzemel lakodalmas ház, nincs-e tervben, hogy a művelődési ház
konyháját korszerűsítve, átalakítva alkalmassá tegyék nagyobb lakodalmak lebonyolítására?
Varga Józsefné:
Jelenleg is igénybe veszik rendezvényekre, lakodalmakra a művelődési házat. Most is és jövő
héten is lesz. De a konyha sajnos nem rendelkezik komoly felszereléssel, főzőüstökkel, stb. A
korszerűsítés, berendezések, eszközök vásárlásához nagyon nagy értékű beruházás kellene.
Szórádi Sándor:
Az idénre tervezett falunap elmaradt a vírushelyzet miatt, viszont kifizetésre került egy
számla a fellépőknek. Előzetes tervezés alapján 2021. május utolsó vasárnapjára –
gyereknapra – lenne áttolva ez az elmaradt rendezvény.
A művelődési házban dolgozók állományban vannak-e?
Nagyné Jobbágy Piroska:
Egy fő gondnok-adminisztrátor van állományban, illetve van egy fő, aki nincs állományban,
hanem egy pályázat keretében van foglalkoztatva, ami viszont december 31-én lejár.
Varga Józsefné:
Már jelezték, hogy jó lenne, ha januártól szeretne továbbra is dolgozni. Minden képpen kell
egy dolgozó a művelődési házba, de jogszabályi előírásoknak megfelelően művelődés, vagy
rendezvényszervező végzettséggel rendelkező munkaerőt lehet csak felvenni.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Sajnos az állam nem ad annyi finanszírozást a közművelődési feladatokra, amiből fedezni
lehet a működést.
Köles Zoltán:
Ha arra kerül a sor, minden képpen olyan embert kell felvenni, aki megfelelő végzettséggel
rendelkezik.
Szórádi Sándor:
Köszönöm a tájékoztatást intézményvezető asszony részéről.
Több napirendi pont nem lévén Szórádi Sándor bizottság elnöke megköszöni a megjelenést,
az ülést bezárja.
kmf.
Szórádi Sándor
bizottság elnöke

Pünkösd János
jegyzőkönyv hitelesítő

6

