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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és 
Sportbizottságának 2019. február 14-én  a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatalban (4262 
Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) 14.30. órai kezdettel megtartott ülésén. 
 
 
Jelen vannak: Csontos Sándor bizottság elnöke 
   Kiss Józsefné 
   Rácz Zoltán 
   Bálega Jánosné 
   Kiss Mihály bizottsági tagok 
 
Meghívottak:  Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
   Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  5  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 az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

2. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

3. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 
együttműködési megállapodásról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

4. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

5. Előterjesztés a Petőfi Sportegyesület elnöke által benyújtott kérelemről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
A döntéshozatalban résztvevő  5 fő bizottsági tag a napirendi pontokat megtárgyalásra     
5 igen szavazattal elfogadta. 
 
Csontos Sándor bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője             
Rácz Zoltán bizottsági tag legyen. 
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A döntéshozatalban résztvevő  5 fő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítő személyét  5 igen  
szavazattal elfogadták. 

 
1. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Csontos Sándor bizottság elnöke: 
A költségvetés jól átlátható, szigorú gazdálkodás mellett tartható adatokat tartalmaz. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
1/2019. (II.14.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága 
Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetését elfogadja, a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. február 14. 
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke 
 

2. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Az utóbbi időben több nem Nyíracsádon állandó lakcímmel rendelkező család vásárol 
lakóingatlant a településünkön. Ezek a családok nem  részesülhetnek első lakáshoz jutó 
támogatásban, mivel a rendeletünk úgy szól, hogy a kérelmezőnek legalább két évig állandó 
bejelentett lakóhellyel kell rendelkeznie a településen.  
A lakónépesség megtartása, illetve növelése érdekében szükséges a helyi rendeletünk 
módosítása. Azonban felhívom a bizottság figyelmét, hogy az első lakáshoz jutók támogatása 
az önkormányzatnak önként vállalt feladata. A Kormány kedvező család és lakáspolitikája 
elgondolkodtató, hogy e támogatási formára szükség van-e helyi szinten. 
 
Csontos Sándor: 
Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek, javaslom e szerint a rendelet módosítását. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  5  fő bizottsági tag 5 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
2/2019. (II.14.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága az első 
lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosításával egyetért, a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 
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Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi ülésen e 
napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. február 14. 
Felelős: Csontos Sándor biz. elnöke 
 

3. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 
együttműködési megállapodásról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 159.§. (3) bekezdése a helyi 
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti, a nemzetiségi törvény szerinti 
feltételeknek megfelelő megállapodás  megkötését írja elő.  
Az együttműködési megállapodás tartalmát a nemzetiségi törvény határozza meg. 
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is ennek megfelelően készült el a megállapodás 
tervezet.  
 
Bálega Jánosné: 
Az együttműködési megállapodást minden évben újra kell kötni a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal, így most is javaslom az elfogadását. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
3/2019. (II.14.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a 
Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást 
elfogadja, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. február 14. 
Felelős: Csontos Sándor biz. elnöke 
 

4. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény ( a továbbiakban: Kttv.) 2014. 
december 12-től hatályos 225/C. §-a az alábbiakról rendelkezik:  
 
„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 
munkanap pótszabadságra jogosult.  
 

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 
polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak 
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság 
igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.  
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A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli 
esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes 
bejelentést követően veheti igénybe.  
 

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a 
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot 
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.  
 

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év 
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.” 
 

A 225/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elkészített nyilvántartás alapján megállapításra 
került, hogy a polgármester előző évben sem tudta maradéktalanul kivenni szabadságát.   
 
Csontos Sándor: 
Javaslom a szabadságolási ütemterv elfogadását. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
4/2019. (II.14.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a 
polgármester szabadságolási ütemtervét elfogadja, a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. február 14. 
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke 
 

5. Előterjesztés a Petőfi Sportegyesület elnöke által benyújtott kérelemről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Petőfi Sportegyesület elnöke kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, mely szerint  - 
2019. évi támogatása terhére előlegként – 300.000.- Ft támogatást kér a 2019-es év 
beindításához. 
Kérelmében előadja, hogy a tavalyi évet eredményesen zárták. Megyei III. osztályból  Megyei 
II. osztályba kerültek. Ez a váltás azzal járt, hogy Ifi csapatot kellett szervezni, így a kiadások 
is megnőttek. 
A tavalyi évről forgótőkéjük nem  maradt, hamarosan sportorvosi vizsgálat következik, illetve 
kezdődnek a felkészülési mérkőzések. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Felhívom a jelenlévők figyelmét, hogy  a még meg nem állapított támogatásból előleg 
biztosítása nem szabályos. 
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Bálega Jánosné: 
A Petőfi Sportegyesület támogatása a tavalyi évben is biztosított volt,  úgy gondolom, hogy az 
önkormányzat, a képviselő-testület mindig segítőkészen állt az Egyesület,ha úgy látja jónak a 
testület, akkor támogassa a kérelmet. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
5/2019. (II.14.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a 
Petőfi Sportegyesület elnöke kérelmének támogatását javasolja a törvényes lehetőségeken 
belül a képviselő-testületnek. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. február 14. 
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke 
 
Több napirendi pont nem lévén Csontos Sándor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 
 

kmf. 
 
 
 

                      Csontos Sándor                                                      Rácz Zoltán 
                      bizottság elnöke                                               jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 


