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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és
Sportbizottságának 2019. május 29-én a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatalban (4262
Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) 13.40. órai kezdettel megtartott ülésén.
Jelen vannak:

Csontos Sándor bizottság elnöke
Kiss Józsefné
Rácz Zoltán
Kiss Mihály bizottsági tagok

Igazoltan távol:

Bálega Jánosné bizottsági tag

Meghívottak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Veres Istvánné alpolgármester
Vargáné Pintye Judit vez. főtanácsos

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
Csontos Sándor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy az alábbi napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra:
1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.13.) rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Beszámoló Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi
gazdálkodásáról - ZÁRSZÁMADÁS.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés a vásárokról és piacokról szóló rendelet megalkotásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
4. Előterjesztés a Vámospércs Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft-vel
kapcsolatos döntéshozatalok.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag a napirendi pontokat megtárgyalásra
elfogadja.
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője Kiss Józsefné bizottsági tag
legyen.
A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítőjét 4 igen
szavazattal elfogadja.
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1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.13.) rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: áht.) 34. §. (5) bekezdése
szerint „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat
átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése
szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.”
Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, illetve az áht.
felhatalmazása alapján a központi költségvetési előirányzatok módosulása valamint a
Képviselő-testület döntésének megfelelően a Nyíracsád Községi Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018.(II.13.) ÖR rendeletét (továbbiakban: Rendelet)
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
15/2019. (V.29.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága
Nyíracsád Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.13.) sz.
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: 2019. május 29.
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke
2. Beszámoló Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi
gazdálkodásáról - ZÁRSZÁMADÁS.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
16/2019. (V.29.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága
Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi gazdálkodásáról –
ZÁRSZÁMADÁS- 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: 2019. május 29.
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke
3. Előterjesztés a vásárokról és piacokról szóló rendelet megalkotásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
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(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015-ben megalkotta a 4/2015.
(II.25.) önkormányzati rendeletét, mely a helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről
rendelkezik. Elmondható, hogy a helyi termelői piac jól működik, az itt élők igényeit kielégíti.
A piacon helyet kapnak a helyi termelők, melyből sajnos kevés van, de megtalálhatók a más
településekről ide érkező kereskedők is. Az elfogadott helyi rendeletnek megfelelően
működik a piac, mely növeli az önkormányzat saját bevételét.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya javasolja a
hatályban lévő rendeletünk felülvizsgálatát.
A felülvizsgálat szempontjai az egyszerűbb és áttekinthetőbb rendeletalkotás.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
17/2019. (V.29.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a
vásárokról és piacokról szóló rendelet megalkotásáról szóló rendeletet elfogadta, a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2019. május 29.
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke
4. Előterjesztés a Vámospércs Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft-vel
kapcsolatos döntéshozatalok.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dr. Rácz
Norbert megküldte a Társaság ügyvédje által elkészített Társasági szerződés módosításának
tervezetét.
A Társasági szerződés módosítására az alábbiak miatt van szükség:
-

A társaság vezető tisztségviselőinek megbízatása lejár, így szükséges döntést hozni a
Taggyűlésnek az Ügyvezető igazgató személyéről, a Felügyelőbizottsági tagokról, és a
könyvvizsgálóról.

Az előterjesztésben szereplőek szerint ügyvezető igazgatói tisztségre, Felügyelő Bizottságba,
könyvvizsgáló személyére tesz javaslatot.
Kiss Józsefné:
Az előterjesztésben szereplő tisztségekkel és személyekkel, valamint a társasági szerződés
módosításával egyetértek.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal, 1
tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:
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18/2019. (V.29.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága
a Vámospércs Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. társasági szerződés
módosítását, ügyvezető igazgatóra, felügyelő bizottságba, valamint könyvvizsgáló személyére
az előterjesztésben tett javaslatokat 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. május 29.
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke
Több napirendi pont nem lévén Csontos Sándor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.
Csontos Sándor
bizottság elnöke

Kiss Józsefné
jegyzőkönyv hitelesítő

