
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és 
Sportbizottsági ülésén a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (4262 Nyíracsád, 
Petőfi tér 8.) 2017. február 9.-én 12.00. órai kezdettel megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Csontos Sándor bizottság elnöke 
   Kiss Mihály 
   Rácz Zoltán bizottsági tagok 
 
Meghívottak:  Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
   Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos 
 
Igazoltan távol: Kiss Józsefné 
   Bálega Jánosné biz. tagok. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő bizottsági tag 
 
Csontos Sándor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra: 
 

1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat tevékenységéről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
2. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2017. évi 

költségvetéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

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

4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításával 
kapcsolatos közszolgáltatási szerződés megkötéséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

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

 
Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra egyhangúlag elfogadják. 
 
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője  Rácz Zoltán képviselő bizottsági 
tag legyen. 
 
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadják. 
 
 



1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat tevékenységéről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
1/2017. (II.9.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a 
Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat tevékenységéről szóló előterjesztést megtárgyalta, 
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. február 9. 
Felelős: Csontos Sándor biz. elnöke 
 

2. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2017. évi 
költségvetéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Vargáné Pintye Judit: 
A tervezet elkészítését követőn értesültünk róla, hogy a tanyagondnoki szolgálat számára ez 
évben kötelező képzés lesz. Ezért a szükséges fedezetet átcsoportosítás útján fogjuk tudni 
biztosítani. 
 
Csontos Sándor: 
A civil szervezetek számára elkülönített összeget lehetne csökkenteni 2 millió forintra, hiszen 
a szervezetek számára más forrás lehetőség is kínálkozik. Pl. pályázatok, adók 1 %-a, stb. 
Továbbá a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők bérrendezésére  is javaslom 
mihamarabb megoldást találni. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági 
tag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
2/2017. (II.9.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága 
Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 
előterjesztést megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-testületnek az alábbi kiegészítésekkel 
elfogadásra javasolja: 

- a civil szervezetek támogatására betervezett összeg 2 millió forintra csökkenjen, 
- történjen meg a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők bérendezése . 

 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. február 9. 
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: 
Jogszabályi előírás, hogy a Községi Önkormányzat, valamint a nemzetiségi önkormányzat 
között együttműködési megállapodás jöjjön létre. 
Az elmúlt évekhez hasonló tartalommal készítettük el ismét a megállapodást a törvényi 
előírásokkal összehangolva. 
 
Az együttműködési megállapodás ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő 
bizottsági tag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
3/2017. (II.9.) 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: 2017. február 9. 
Felelős: Csontos Sándor biz. elnöke 
 

4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításával 
kapcsolatos közszolgáltatási szerződés megkötéséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Szintén törvény írja elő, hogy a települési önkormányzatoknak  közszolgáltatási szerződést 
kell kötnie egy szolgáltatóval, aki gondoskodik a nem közművel összegyűjtött folyékony 
hulladék elszállításáról. Az utóbbi években mindig egy Vámospércsi céggel, a Vámosvíz Kft.-
vel kötöttük a szerződést, aki ebben az évben is vállalja a szolgáltatást településünkön. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
4/2017. (II.9.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága 
javasolja a képviselő-testületnek, hogy a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék 
elszállításával kapcsolatos közszolgáltatási szerződést kösse meg a Vámosvíz Kft-vel. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. február 9. 
Felelős: Csontos Sándor biz. elnöke 
 

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



 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az előterjesztés ismertetése után a  döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
5/2017. (II.9.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a 
polgármester szabadságolási ütemtervét megtárgyalta, annak elfogadását a képviselő-testület 
felé javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. február 9. 
Felelős: Csontos Sándor biz. 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 


