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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 13.-án 
10.00. órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal 
Tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) 
 
 
Jelen vannak:  Dr. Nagy János polgármester 
    Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
    Veres Istvánné alpolgármester 
 
    Csontos Sándor 
    Kiss Józsefné 
    Koszorus Sándor 
    Rácz Zoltán  
    Köles Zoltán 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 megtárgyalandó 
napirendben szereplő pályázatok rövid benyújtási határideje indokolta, melyek az alábbiak: 
 

1. Előterjesztés EFOP pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatala. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

2. Előterjesztés jótékonysági est szervezéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

3. Előterjesztés a polgármester havi illetményének megállapításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra egyhangúlag elfogadták. 
 
Javasolja,hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítő Csontos Sándor és Koszorus Sándor 
képviselők legyenek. 
 
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadták. 
 

1. Előterjesztés EFOP pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatala. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Hajdúsági Nyírségi Nonprofit Pályázatkezelő három  pályázati lehetőségekről tájékoztatott, 
melyekkel kapcsolatosan rövid határidőn belül szükséges a döntéshozatal. 
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Az EFOP pályázati konstrukciók esetében az önkormányzat 100% mértékű előleget tud 
igényelni, és önerő biztosítása sem szükséges. 
Két pályázatot „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 
térségek” címmel konzorciumi formában lehet benyújtani, melyhez konzorciumi 
megállapodás kötése szükséges.  A pályázatok keretében megvalósítandó tevékenységek pl: 
humán közszolgáltatásban dolgozók képzése, idegen nyelvi képzés fiataloknak, szünidei 
programok, család és gyermekjóléti preventív programok, sporttábor fiataloknak. 
 
A konzorciumi formában benyújtható pályázatok maximális támogatási összege 
500.000.000.- Ft, melyből Nyíracsád részére 64.000.000.- Ft került tervezésre. 
 
A harmadik pályázat címe: „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer 
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései”,melyre konzorciumi formában nincs lehetőség 
pályázni.  A pályázati konstrukció keretében olyan infrastrukturális fejlesztések valósulhatnak 
meg, amelyek támogatják az egész életen át tartó tanulást támogató kulcskompetenciák 
erősítését szolgáló tevékenységeket. Elsősorban a tanulási kompetenciák, a kulturális 
tudatosság és kifejezőkészség továbbá az anyanyelven folytatott kommunikáció 
kompetenciák,, valamint a szociális és állampolgári kompetenciák, a digitális kompetenciák 
fejlesztését támogatva. 
Igényelhető támogatás: tanulási, képzési, továbbá szakköri-, csoport- és klubhelyiség 
kialakítása: 5-20 millió Ft. 
 
Aki  egyetért az EFOP-3.9.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - 
kedvezményezett térségek című  pályázat benyújtásával, kérem szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
9/2017. (III.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani  EFOP-
3.9.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett 
térségek címmel az alábbi településekkel konzorciumi formában: 
Nyíradony, Nyírmártonfalva, Fülöp, Nyírábrány, Újléta 
 
Az előzetes költségvetés alapján a konzorcium által megpályázni kívánt 500 000 000 Ft 
támogatási összegből Nyíracsád részére 64 000 000 Ft került tervezésre. 
 
A pályázat keretében megvalósítandó tevékenységek: 
- humán közszolgáltatásban dolgozók (önkormányzati dolgozók, óvónők, védőnő, 
gyermekvédelmi terület dolgozó) képzése pl: ECDL képzés, különböző tanúsítványt adó 
képzések, tréningek 
- idegen nyelvi képzés a fiataloknak 
- gyermekek részére programok melyek egy része kapcsolható falunapi rendezvényekhez (pl: 
ökotudatos szemlélet kialakítását célzó egész napos rendezvény) 
- szünidei programok, 1 hetes nyári tábor a Bükkben, zeneovi a kicsiknek stb. 
Tervezett költségek: 
- rendezvényszervezés 
- képzések teljes költsége 
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- útiköltség 
- foglalkozások megtartásához személyi jellegű bérköltség 
 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására, 
valamint a pályázat benyújtására. 
Határidő: 2017. március 17. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
Aki  egyetért az  EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – 
kedvezményezett térségek  című  pályázat benyújtásával, kérem szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
10/2017. (III.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani  EFOP-
1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 
térségek címmel az konzorciumi formában. 
 
Konzorciumi formában benyújtható pályázat, maximális támogatási összeg 500 000 000 Ft.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.04.01. 
A konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek 
csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, másik célja a 
helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és 
erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok 
megvalósításának támogatása. 
A projektbe belépő konzorciumi tagok kiválasztása és az előzetes költségvetés összeállítása 
még folyamatban van. 
 
A pályázat keretében előzetesen tervezett tevékenységek: 
- különböző képzések, tréningek a hátrányos helyzetűek számára pl: álláskeresési technikái, 
életvezetési tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás 
- család és gyermekjóléti preventív programok 
- egész napos egészségnapok szervezése különböző szűrővizsgálatokkal 
- Helyi Fiatalok Klubja kialakítása és működtetése 
- Sport táborok a fiatalok részére 
 
Tervezett költségek: 
- rendezvényszervezés 
- képzések teljes költsége 
- útiköltség 
- foglalkozások megtartásához személyi jellegű bérköltség 
 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására, 
valamint a pályázat benyújtására. 
Határidő: 2017. április 1. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
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Aki egyetért az  EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer 
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázat benyújtásával, szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
11/2017. (III.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani  EFOP-
4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései címmel. 
A pályázati konstrukció keretében olyan infrastrukturális fejlesztések valósulhatnak meg, 
amelyek támogatják az egész életen át tartó tanulást támogató kulcskompetenciák erősítését 
szolgáló tevékenységeket. Elsősorban a tanulási kompetenciák, a kulturális tudatosság és 
kifejezőkészség, továbbá az anyanyelven folytatott kommunikáció kompetenciák, valamint a 
szociális és állampolgári kompetenciák, a digitális kompetenciák fejlesztését támogatva. 
 
Igényelhető támogatás: tanulási, képzési, továbbá szakköri-, csoport- és klubhelyiség 
kialakítása: 5-20 millió Ft. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.04.30 
 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a pályázat benyújtására. 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

2. Előterjesztés jótékonysági est szervezéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
                     
Dr. Nagy János polgármester: 
Mindannyiunk előtt ismert, hogy településünkön él egy 4 éves kislány, Farkas Luca, aki 
extrém koraszülöttként jött a világra, melyből kifolyólag olyan betegséggel küzd, melynek 
orvoslására csak külföldön van műtéti lehetőség. A kiutazás, ott tartózkodás, tolmács, 
gyógyszerek, rehabilitációs torna, különböző fejlesztések, stb. költségeit a család saját erőből 
nem tudja teljes mértékben finanszírozni. Javaslom, hogy szervezzünk jótékonysági estet, a 
bevételt felajánlva a gyermek gyógyíttatásának költségeire. Természetesen mindezt a 
családdal egyeztetve, beleegyezésükkel tudjuk megvalósítani. 
 
Veres Istvánné: 
Támogatom a kezdeményezést, vállalom, hogy a családdal felveszem a kapcsolatot ez 
ügyben. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
12/2017. (III.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jótékonysági est megtartását határozta 
el, melyből származó bevételt Farkas Luca gyógyíttatására ajánlja fel. 
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Felhatalmazza a képviselő-testület Dr. Nagy János polgármestert a rendezvény 
megszervezésére, Veres Istvánné alpolgármestert Farkas Luca családjával való 
kapcsolatfelvételre. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

1. Előterjesztés a polgármester havi illetményének megállapításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
13/2017. (III.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Nagy János megválasztott 
polgármester illetményét 2017. január 1. napjától 548.400.- Ft-ban állapítja meg, valamint 
illetményének 15 %-ában -  82.267.- Ft - meghatározott költségtérítésre jogosult. 
Felkéri a képviselőt-estület a polgármesteri hivatal jegyzőjét, hogy az illetmény 
megállapításáról és a költségtérítés kifizetéséről gondoskodjon. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 
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        
 
 
 
                          Csontos Sándor                                        Koszorus Sándor 
                       jegyzőkönyv hitelesítő                             jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
     


