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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottságának 2021. július 20.-án 9.00 órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal
tanácstermében megtartott ülésén.

Jelen vannak:

Czapár Gábor bizottság elnöke
Bálega Jánosné
Czrijákné Szabó Katalin
Köles Zoltán bizottsági tagok

Távol maradt:

Vargáné Busai Julianna bizottsági tag

Meghívottak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Bródi Róbert alpolgármester
Szórádi Sándor képviselő

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
Czapár Gábor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra:
1. Előterjesztés Nyíracsád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (III.3.) sz. rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
2. Előterjesztés a Nyíracsádi Petőfi Sportegyesület támogatásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés a viziközmű rendszerbe történő szivattyú cseréjéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
4. Különfélék.
A napirendi pontokat a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag a napirendet 4 igen
szavazattal elfogadta.
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője
legyen.

Köles Zoltán bizottsági tag

Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítő személyét egyhangúlag elfogadják.
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1. Előterjesztés Nyíracsád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (III.3.) sz. rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a képviselő-testülettel való egyeztetést követően Nyíracsád Község Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét a 3/2021.(III.3.) rendeletével elfogadta. Az
elfogadott költségvetési rendelet tartalmazza a költségvetési bevételeket, költségvetési
kiadásokat, finanszírozási bevételeket, valamint a finanszírozási kiadásokat is.
A képviselő-testülettel egyeztetve a költségvetési rendelet 3.§.-a egy bekezdéssel
kiegészül,mely a kiadási előirányzat átcsoportosításáról szól.
Köles Zoltán:
Nagyságrendileg hány százalékon áll most a költségvetés?
Dr. Nagy János polgármester:
Hozzávetőlegesen időarányosan áll. Szociális kiadások terén kicsit el vagyunk maradva,
ennek oka főleg az, hogy a koronavírus miatt nem nagyon jártak az emberek ügyet intézni,
kevesebb kérelem, stb érkezett. De a települési támogatások, első lakáshoz jutók támogatása,
stb. folyamatosan történt. Nagyobb volumenű kiadás, pl. iskolakezdési támogatás még ezután
fog következni.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Februárban osztottunk a lakosság részére tisztítószer csomagot, ami még a tavalyi év végén
lett megvásárolva.
Az elhangzottak után a d döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
1/2021. (VII.20.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
Nyíracsád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) sz.
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: 2021. július 20.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
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2. Előterjesztés a Nyíracsádi Petőfi Sportegyesület támogatásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A Nyíracsádi Petőfi Sportegyesület ismételten kéréssel fordult az Önkormányzathoz, melyben
a 2020-2021-es megyei II. osztályú futball bajnokság folytatásához ismételten támogatást
kérnek az önkormányzattól.
A III. osztályú bajnokság megnyerésével lehetőségük lett a II. osztályba való versenyzésre,
melynek feltétele egy ifjúsági csapat megszervezése. Az ifjúsági csapat megszervezéséhez az
Egyesületnek nincs saját forrása, ezért 450.000.- Ft támogatást kérnek az ifjúsági csapat
felszerelésére és az utaztatásukra.
Czapár Gábor:
Részemről támogatom a kérelmet, de azzal a feltétellel, hogy a jövőben a Sportegyesület
elnöke keressen pályázati lehetőséget, ne önkormányzaton keresztül próbáljon meg minden
kiadását fedezni. Tegnap jelent meg a civil szervezetek központi támogatásáról a tájékoztató
volt lehetőség pályázatot benyújtani, 2-6 millió forintokra, ahogy néztem a pályázatok nagy
része nyert is.
Köles Zoltán:
TAO támogatásból is sokkal többre lesznek jogosultak, ha az MB II csoportba felkerülnek.
Szórádi Sándor:
Tavaly augusztusban vette át minimális pénzzel a mostani vezető az Egyesület irányítását.
Abban az évben már nem volt lehetősége pályázni. Az előző években több millió forintot
kapott támogatásként az Egyesület az önkormányzattól, amit szinte teljesen el is költött.
Czapár Gábor:
Az idén viszont lett volna már lehetősége pályázni.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
2/2021. (VII.20.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága a
Nyíracsádi Petőfi Sportegyesület támogatásáról szóló előterjesztés megtárgyalta elfogadta, a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja azzal, hogy a Petőfi Sportegyesület a jövőben
törekedjen más pályázati lehetőségek kihasználására.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2021. július 20.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
3. Előterjesztés a viziközmű rendszerbe történő szivattyú cseréjéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Dr. Nagy János polgármester:
Az önkormányzati törvény alapján a települési önkormányzatoknak kötelező feladata a
településen élők ivóvízzel való ellátása.
Nyíracsád
Község Önkormányzata ezt a feladatát közszolgáltató útján látja el.
Településünkön a viziközmű rendszereket az ivóvízet és a szennyvizet a TRV Zrt. üzemelteti.
A szélsőséges időjárás és a műszakilag nem megfelelő víz szivattyú az utóbbi időben
zavarokat okozott a település víz ellátásában. Több alkalommal kaptunk jelzést, hogy az esti
órákban a víz nyomása nem megfelelő a tisztálkodásra. Az üzemeltető is látja ezt a
problémát, ezért ennek kiküszöbölésére árajánlat került bekérésre,melynek eredménye képpen
a nagyobb vízhozamú szivattyú cseréjére kaptunk lehetőséget. Ezzel remélhetőleg
kiküszöbölhető lesz a lakosság vízellátásának problémája.
A búvár szivattyú ára 1.257.201.-Ft+ÁFA .
Czapár Gábor:
A bérleti díj terhére történjen a szivattyú cseréje.
A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
3/2021. (VII.20.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága a
viziközmű rendszerbe történő szivattyú cseréjéről 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: 2021. július 20.
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke
4. Különfélék.
Czirjákné Szabó Katalin:
A házi segítségnyújtásban dolgozók munkájához szükséges gépjármű egyre többször javításra
szorul, ezért időszerű lenne másik gépjármű vásárlása.
Köles Zoltán:
Ha ezt a feladatot kistérségi keretek között végezzük, akkor a kistérség vásárolja meg az
autót.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A házi segítségnyújtás kötelező feladat. A jelenlegi autó is a kistérség tulajdonában van, mi az
üzembentartók vagyunk.
Dr. Nagy János polgármester:
Arra van lehetőség, hogy a kistérség megvásárolja, viszont leszámlázza nekünk. Azt nem
szeretném, ha használt gépjárművet vásárolnánk.
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Köles Zoltán:
A társulásnak adjuk vissza maradvány értéken az autót és számíttassuk be a másikba, amit
vásárolni szeretnénk.
Szórádi Sándor:
Utána jártam, több gépjármű típust és árat is néztem, ezeket össze kell hasonlítani és ennek
ismeretében dönteni.
Több napirendi pont nem lévén Czapár Gábor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.

Czapár Gábor
bizottság elnöke

Köles Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

