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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 30.-án 
7.30. órai kezdettel a Nyíracsád Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) megtartott  rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
   Bródi Róbert 
   Czirjákné Szabó Katalin 
   Köles Zoltán 
   Szórádi Sándor képviselők 
 
Igazoltan távol: Banczalovszki János 
   Czapár Gábor képviselők 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
    
Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ülés összehívására telefonon került, mivel a napirendi 
ponttal kapcsolatban azonnal döntéshozatalra van szükség. 
 
Javasolja, hogy az alábbi napirend kerüljön megtárgyalásra: 
 

1. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, a tanyagondnoki szolgáltatásról, valamint a természetben nyújtott 
mezőgazdasági terménysegélyről szóló 11/2017. (VIII.21.) ÖR. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
2. Előterjesztés a szociális feladatok egyéb támogatása címén lévő pénzmaradvány 

felhasználásáról.  
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
3. Különfélék. 

 
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő a napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadta. 
 
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője 
Czirjákné Szabó Katalin és   Köles Zoltán   képviselők legyenek. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta. 
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1. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, a tanyagondnoki szolgáltatásról, valamint a természetben 
nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló 11/2017. (VIII.21.) ÖR. rendelet 
módosítására. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának a takarékos gazdálkodás eredménye képpen a a 
szociális feladatok egyéb támogatása címén  megtakarítása keletkezett.  
Ezt a megtakarítást csak szociális ellátásokra pénzbeni és természetbeni juttatásokra lehet 
fordítani.  
A támogatás kifizetéséhez módosítani kell a hatályban lévő a települési támogatás 
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének 
szabályairól, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a tanyagondnoki szolgáltatásról, 
valamint a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló rendeletünket. 
A módosítás a rendkívüli települési támogatás rendelkezését egészíti ki. A rendelet 
módosítása azért szükséges, mert a hatályos rendelet nem rendelkezik a Hivatalból indult 
eljárásról.  
 
A javaslattal a jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen 
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

25/2019. (XII.30.) sz. rendelete 
 

a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 
felhasználása ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a 

tanyagondnoki szolgáltatásról, valamint a természetben nyújtott mezőgazdasági 
terménysegélyről szóló 11/2017. (VIII.21.) ÖR. rendelet módosítására 

 
 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.  45.§.-ában, a 132.§. (4) bekezdés g.) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, valamint az alaptörvény 32. cikk (1) bek. a. pontjában, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. tv. 13.§. (1) bek. 8a. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   
 

1.§. 
 

A rendelet 9.§.-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
 
(9) Hivatalból megállapított támogatás esetén a (2) bekezdésben foglalt egy főre jutó 
jövedelem vizsgálata mellőzhető. 
 

2.§. 
 

A rendelet 2019. 12. 30.-án 8.30. órakor  lép hatályba. 
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2. Előterjesztés a szociális feladatok egyéb támogatása címén lévő pénzmaradvány 
felhasználásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az év végi záráskor kiderült, hogy a  takarékos 
gazdálkodásnak köszönhetően  a szociális feladatok egyéb támogatása címén 4.350.000.-Ft 
pénzmaradvány van, melyet  szociális célra lehet felhasználni.  Dönteni szükséges arról, hogy 
felhasználjuk-e a pénzmaradványt, vagy visszafizetjük. A fenti összeg pénzben és 
természetben egyaránt megállapítható.  
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy települési segély címén határozza meg a jogosultak 
körét. Természetesen a legrászorultabbak részére kell nyújtani a települési támogatást.  
 
A javaslattal a jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
145/2019. (XII.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a szociális feladatok egyéb támogatása 
terhére  a településen élő, és lakóhellyel rendelkező  870 család  részére egyszeri 5.000.-Ft 
települési segélyt biztosít a 2019. év terhére. 
Felhatalmazza a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a rászorultak névsorát állítsa 
össze. Az egyedi határozat meghozatala után a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási Irodája a 
kifizetésről gondoskodjon.  
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

3. Különfélék. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Belügyminisztériumhoz benyújtott a rendkívüli 
támogatásról megkaptuk a támogatói okiratot. A támogatási kérelemben 9.505.741.- Ft  
támogatás megítélését kértük. A támogatói  okirat közüzemi díjtartozás 1.735.640.- Ft, 
valamint bérjellegű kifizetésre 4.295.800.- Ft támogatásról szól. Természetesen ebben a 
támogatói  okiratban szerepel a szabadság megváltás.  Tehát a szabadság megváltás nem 
terheli az önkormányzat költségvetését, mert erre a Belügyminisztérium biztosítja a fedezetet.  
 
Szórádi Sándor: 
A polgármester szabadság megváltásával kapcsolatban érdeklődtem a környező településektől 
és azt az információt kaptam, hogy szabadság megváltás nem került kifizetésre. Számomra ez 
elfogadhatatlan, ezért ügyvédhez fordultam.  
Javaslom, hogy a polgármester részére korábban megállapított szabadság megváltás ne 
kerüljön kifizetésre.  
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Köles Zoltán: 
A polgármesteri jogviszonyt sajátosnak és egyedinek is lehet nevezni. Mindenki  másképpen 
értelmezi a szabadság megváltásról szóló törvényt, így jelenleg nem egyértelmű az 
álláspont,hiszen két különböző jogi értelmezést vitattunk meg, amely két ellentétes álláspont.  
 
 
Bródi Róbert: 
Én azt gondolom, hogy a polgármester szabadság megváltását ki kell fizetni, hiszen a 
munkaviszonya megszűnt és a munkaviszony megszűnése után a szabadságot minden esetben 
ki kell fizetni.  
Egyébként is egy kompromisszumos megoldás született a ki nem vett szabadság tekintetében, 
melyet a polgármester is elfogadott.   
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Alpolgármester Úr nagyon jól látja ezt a kialakult helyzetet. Én is úgy gondolom, hogy le 
kellene ezt a vitát véglegesen zárni.  
 
Szórádi Sándor: 
Én még mindig aggályosnak tartom a szabadság megváltást,  ezért kérem, hogy a 
Kormányhivataltól a jegyző állásfoglalást kérjen a szabadság megváltás tárgyában.  
 
 
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 

kmf. 
 

               Dr. Nagy János                                                   Nagyné Jobbágy Piroska 
                 polgármester                                                                  jegyző 
 
 
                        Czirjákné Szabó Katalin                                        Köles Zoltán 
                          jegyzőkönyv hitelesítő                                 jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


