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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és 
Sportbizottságának 2018. december 13-án  a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatalban (4262 
Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) 13.40. órai kezdettel megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Csontos Sándor bizottság elnöke 
   Kiss Józsefné 
   Kiss Mihály bizottsági tagok 
 
Meghívottak:  Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
   Veres Istvánné alpolgármester 
 
Igazoltan távol: Rácz Zoltán 
   Bálega Jánosné bizottsági tagok 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:    3   fő 
 
Csontos Sándor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek  kerüljenek megtárgyalásra: 
 

1. Előterjesztés a  szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 
módosítására. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

2. Előterjesztés a képviselő-testület és  szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 5/2015. (III.26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

3. Előterjesztés a 2019. évi startmunka mintaprogrammal kapcsolatos kérelem 
benyújtásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
A döntéshozatalban  résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal a napirendi pontokat 
megtárgyalásra elfogadta. 
 
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője  Kiss Józsefné  bizottsági tag legyen. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítő személyét  3 igen 
szavazattal elfogadja. 
 

1. Előterjesztés a  szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 
módosítására. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzata októberben elfogadta a szociális tűzifa támogatás helyi 
szabályairól szóló rendeletét. 
Az elfogadott rendelet alapján a szociális tűzifa odaítéléséről egy ideiglenesen felállított 
bizottság dönt, az alpolgármester vezetésével.  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján az alpolgármester nem lehet 
bizottságnak tagja, ezért az elfogadott rendeletet módosítani szükséges.  
 
Csontos Sándor: 
A lakosság nagyon számít a szociális tűzifára, örülünk,hogy az idén is lehetőség lesz néhány 
család számára ez által segítséget nyújtani. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  3 fő bizottsági tag 3  igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
51/2018.(XII.13.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a  
szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet módosítását 
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: 2018. december 13. 
Felelős: Csontos Sándor biz. elnök 
 

2. Előterjesztés a képviselő-testület és  szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 5/2015. (III.26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
 (Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A képviselő-testület 5/2015. (III.26.) számú rendeletével megalkotta a képviselő-testület 
és szervei szervezeti és működési szabályzatát. 
E rendelet 2. számú mellékelte  tartalmazza a testület bizottságainak hatáskörét. 
A szociális tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálása is szociális jellegű feladat, így ezt 
a hatáskört is szükséges rögzíteni az SZMSZ-ben  a Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottság hatásköreinél. 
 
Csontos Sándor: 
Ez technikai dolog támogatom a módosítást. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő   3  fő bizottsági 
tag  3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
52/2018.(XII.13.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a 
képviselő-testület és  szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (III.26.) sz. 
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önkormányzati rendelet módosítását 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: 2018. december 13. 
Felelős: Csontos Sándor biz. elnök 
 

3. Előterjesztés a 2019. évi startmunka mintaprogrammal kapcsolatos kérelem 
benyújtásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A2019. évi startmunka mintaprogrammal kapcsolatban a Belügyminisztérium döntése alapján 
2018. évben a mintaprogramokat decemberben szükséges megtervezni.  
 
2019. évben tervezzük ismételten a mezőgazdasági programot,  a helyi sajátosságra épülő 
közfoglalkoztatást, szociális jellegű programot.   
 
Amennyiben a pályázataink  nyernek, a képviselő-testületnek nyilatkoznia kell, hogy pozitív 
elbírálás esetén a képviselő-testület támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési 
eljárások megindítását. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 3   fő bizottsági tag   3 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
53/2018.(XII.13.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a 
2019. évi startmunka mintaprogrammal kapcsolatos kérelem benyújtásával egyetért, azt a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2018. december 13. 
Felelős: Csontos Sándor biz. elnök 
 
Több napirendi pont nem lévén Csontos Sándor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 

kmf. 
 
 

                      Csontos Sándor                                                   Kiss Józsefné 
                      bizottság elnöke                                            jegyzőkönyv hitelesítő   
 


