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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 28.-án 10.00. 
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 történő 
rövid határidejű határozathozatal indokolja. 
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirend  kerüljön  megtárgyalásra, mely az alábbi: 
 

1. Előterjesztés a Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit kft. 2019. évi 
beszámolójáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

2. 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 
 

A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő a napirendi pontot megtárgyalásra egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője Köles Zoltán 
képviselő legyen. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő a jegyzőkönyv hitelesítő személyét egyhangúlag 
elfogadja. 
 

1. Előterjesztés a Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit kft. 2019. évi 
beszámolójáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Vámospércs-Kistérség Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. Ügyvezetője megküldte számunkra 
a 2019. évi beszámolót. A beszámolót és az üzleti tervet a Társaság Felügyelő Bizottsága 
megtárgyalta. 
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A Nonprofit Kft. a 2019-es  évet – 2.204 eFt adózás előtti eredménnyel zárta.  
A rendelőintézet betegszáma továbbra is jóval 100 % feletti. 
 
A mérlegbeszámolóból kiderül, hogy a Rendelőintézet 2019. december 31-én: 
 
F. Kötelezettségek: 13. 418 e Ft  
(TARTOZÁS, ami a be nem nyújtott szakorvosi számlákból és a decemberi járulékból adódott) 
II. Követelések:  29 476 e Ft 
(ez 2 havi – nov. és dec. – NEAK finanszírozás) 
IV. Pénzeszközök:       746 e Ft 
C Aktív időbeli elhatárolások 1 904 e Ft 
(ez a medikai program éves díja, amit 2020 évre már 2019. novemberében kifizettünk) 
rendelkezett. 
 
A Rendelőintézet 2019. december 31-én összességében 18 036 eFt-tal zárta az évet.  
(Követelések+Pénzeszközök)- Kötelezettségek = 18 036 eFt 
 
Működése során nagy figyelmet fordít az eredményes gazdálkodásra. Költségeiket úgy próbálják meg 
beállítani, hogy a Rendelőintézet kizárólag a NEAK finanszírozásból is eredményesen gazdálkodjon. 
Az eredményüket, plusz forrásaikat fejlesztésekre próbálják fordítani, lehetőleg olyanokra, amelyek 
szolgáltatásaik körét, ezzel a betegek ellátását tovább bővítik, és esetleg még bevételt is 
eredményeznek. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A szakellátó központ vezetője a 2019. évi beszámoló megküldésével együtt Köszönetét fejezi ki Dr. 
Nagy János Polgármester Úrnak a Rendelőintézet érdekében végzett áldozatos munkájáért, illetve 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Rendelőintézet működéséhez nyújtott 
segítségéért. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az 
alábbi határozatát: 
 
82/2020. (IX.28.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Vámospércs-Kistérségi 
Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 

- 2019. évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját, annak mellékletét képező 
- független könyvvizsgálói jelentést, valamint a 
- 2020. évre szóló üzleti tervét. 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy jelen határozatot a Vámospércs-Kistérségi 
Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. részére küldje meg. 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

2. 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 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának 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. rendeletének 11.§-a 
rendelkezik a közszolgáltatási díj kedvezményről,mely alapján a településen élő 65 éven felüli 
bejelentett lakóhelyén egyedül élő személyek számára hulladék gazdálkodási közszolgáltatási 
díj fizetési kötelezettségi díj 50 %-os mértékéről rendelkezik. Ennek értelmében a 65 éven 
felüli egyedül élő nyíracsádi lakos a hulladék szállítási díj  50 %-át  fizeti meg a 
közszolgáltató felé, a fennmaradó 50 % közszolgáltatási díjat Nyíracsád Község 
Önkormányzata az évi költségvetéséből biztosítja.  
Az önkormányzat a közszolgáltatóval együttműködve a 65 éven felüli egyedül élő lakosok 
számára kiosztott 120 literes hulladék szállításra alkalmas edény lecserélését kezdeményezte. 
Ennek értelmében a 60 literes hulladék szállító edény ürítése 50 %-kal kevesebbe kerül, mint 
a 120 literes edényé.  
A 65 éven felüli lakosok ezt követően változatlanul fizetik a közszolgáltatási díjat a 
közszolgáltató felé, így a rendeletből kivezetésre kerül a közszolgáltatási díj kedvezmény.  
A 65 éven felüli lakosok részéről többször érkezet olyan jelzés, hogy a 120 literes 
hulladékgyűjtő edény hetente nem telik meg háztartási hulladékkal, így azt két hetente ürítik a 
közszolgáltató útján. Továbbá megállapítható, hogy egy egy személyes háztartás kevesebb 
kommunális hulladékot termel.  
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen 
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

16/2020. (IX.28.) 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 11.§.-a hatályát veszti. 
 

2.§. 
 

Ez a rendelet 2020. október 1. napján lép hatályba. 
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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 
 
 

 
Köles Zoltán 

jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 


