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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 8.-án 
9.00. órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (4262 Nyíracsád, 
Petőfi tér 8. sz. ) megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak:  Dr. Nagy János polgármester 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
    Bródi Róbert alpolgármester 
    Banczalovszki János 
    Czapár Gábor 
    Czirjákné Szabó Katalin 
    Köles Zoltán 
    Szórádi Sándor képviselők 
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
 
Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a rendkívüli ülés összehívását a napirendben szereplő 
rendelet módosítás indokolta,mely az alábbi: 
 

1. Előterjesztés a 2020. évi önkormányzati óvoda és iskolakezdési támogatásról szóló 
13/2020. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő a napirendi pontot megtárgyalásra elfogadta. 
 
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője Bródi 
Róbert alpolgármester legyen. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő a jegyzőkönyv hitelesítő személyét elfogadta. 
 

1. Előterjesztés a 2020. évi önkormányzati óvoda és iskolakezdési támogatásról szóló 
13/2020. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A Képviselő-testület júliusban elfogadta a 2020.évi önkormányzati óvoda és iskolakezdési 
támogatásról szóló helyi rendeletét. Az elfogadás után a képviselő-testülettel történt 
egyeztetést követően  a rendelet 2.§. (1) bekezdésének a. pontjának módosítása vált 
szükségessé.  
A 2.§. (1) bekezdés a.) pontja rendelkezik a jogosultak köréről, melyben a gimnáziumi, 
szakiskolai, szakközépiskolai, szakmunkásképző nevelési, oktatási intézményben tanulói 
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jogviszonnyal  rendelkező diákok nappali tagozata nem került meghatározásra, illetve a 
rendeletben kizárásra kerültek azok a gyerekek, akik nem az Akácliget Óvoda Nyíracsád, 
valamint a  Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskolába járnak. 
Tudomásunk van arról, hogy több Nyíracsádon élő 25 év alatti fiatal esti tagozaton tanul,  de 
tanulmányai mellett napi 8 óra bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik.  
Az előzőekben felsoroltak alapján szükségessé vált a rendelet módosítása. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 
igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2020. (IX.8.) rendelete  

 
a 2020. évi önkormányzati óvoda és iskolakezdési támogatásról szóló 

13/2020. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk 
(2) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés a.) pontjában az 
1993. évi III. törvény 45.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1.§. 
 

A rendelet 2.§. (1) bek. a.)  pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

a.)  óvodában,  valamint általános iskolában, vagy gimnáziumi, szakiskolai, 
szakközépiskolai, szakmunkásképző nevelési-oktatási intézményben  nappali 
tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezik, vagy nappali rendszerű képzésben 
felsőfokú szakképesítésben részesül, illetve felsőfokú oktatási intézményben első 
diplomáját, vagy első mesterdiplomáját  szerzi meg és oda 2020/2021. tanévre 
beiratkozott és nem töltötte be a 26. életévét, és 

 
2.§. 

 
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
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 
 
 

Bródi Róbert 
jegyzőkönyv hitelesítő 


