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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017  május 29.-én a 
Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) 14.00. 
órai kezdettel megtartott  ülésén. 
 
Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
   Veres Istvánné alpolgármester 
 
   Csontos Sándor 
   Kiss Józsefné 
   Koszorus Sándor 
   Köles Zoltán 
   Rácz Zoltán képviselők  
  
Meghívottak:  Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos 
  
Döntéshozatalban résztvevők száma:  7 fő 
 
Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendek az alábbiak szerint kiegészülve kerüljenek 
megtárgyalásra: 
 

1. Polgármesteri jelentés. 
Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó 
értékeléséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

3. Előterjesztés a civil szervezetek által benyújtott kérelmek elbírálásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

4. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének elbírálásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
5. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban történő igazgatási szünet elrendeléséről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

6. Előterjesztés a Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2016. 
évi beszámolójáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

7. Előterjesztés Szarvas Jánosné kérelmének elbírálásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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8. Előterjesztés fogászati rendelőben történő műszerbeszerzésről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

9. Előterjesztés a Nyíracsád, Szatmári u. 9. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

10. Különfélék. 
 
Zárt ülés: 
 

11. Előterjesztős első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem elbírálásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
 
Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra 7 egyhangú szavazattal elfogadták. 
 
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv  hitelesítői Rácz Zoltán és Köles Zoltán 
képviselők legyenek. 
 
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 7 egyhangú szavazattal elfogadják. 
 

1. Polgármesteri jelentés. 
Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Polgármesteri jelentés, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató a 
jegyzőkönyv mellékelte.) 
 
A polgármesteri jelentés, valamint a tájékoztató elhangzása után a döntéshozatalban résztvevő            
7 fő képviselő  7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
38/2017. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 
tájékoztatót, valamint a Polgármesteri jelentést tudomásul veszi. 
 

2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó 
értékeléséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottság megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Köles Zoltán:  
A gyermekvédelem sokrétű feladatot foglal magába. A település lélekszáma sajnos 
fogyatkozni látszik, a rászoruló családok-gyerekek száma növekszik. Leginkább arra kellene 
törekedni, hogy ezeket a családokat és gyerekeket ebből a krízishelyzetből ki tudjuk 
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mozdítani. Ennek legfőbb megoldása az lenne, ha hozzá segíthetnénk  az embereket a 
munkavállaláshoz. Legtöbb esetben az is probléma, hogy alacsonyak a bérek, így nem tudnak 
igénybe venni kedvezményeket. A beszámolót elfogadásra javaslom. 
 
Kiss Józsefné: 
280 gyermek közül 215 ingyen étkezik, ez a szám nagyon magas. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Igen, az lenne jó, ha ez a szám 0 lenne, mert az ingyen étkezés azt jelenti, hogy a család 
hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű.  Felvetődik persze sok esetben a szülői 
felelősség, illetve az öngondoskodás hiánya is. Ebben jó lenne, ha a jövőben változás 
következne be.  
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
39/2017. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település gyermekvédelmi 
helyzetének értékeléséről készült beszámolót elfogadja. 
A Községi Önkormányzat továbbra is törekszik a jelenleg nyújtott szolgáltatások 
színvonalának megtartására, és minden olyan lehetőség kihasználására, mely a családok – ez 
által a gyerekek – jólétének biztosítását szolgálja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

3. Előterjesztés a civil szervezetek által benyújtott kérelmek elbírálásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, az alábbiak szerint javasolja a támogatás 
odaítélését: 
Mozgáskorlátozottak HBM-i Egyesülete: 20.000.- Ft 
Nyíracsádi Polgárőr Egyesület: 50.000.- Ft 
Nyíracsádi Népdalkör, Hagyományápoló Népzenei Egyesület:  200.000.-Ft 
Jövőnk Reménységei Alapítvány: 400.000.- Ft 
Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány: 250.000.- Ft 
Petőfi Sportegyesület: 950.000.- Ft 
Nyíracsádi Mazsorett Csoport: 30.000.- Ft 
Eördögh Forgó Néptáncegyüttes: 100.000.- Ft 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, a civil szervezetek 
támogatását az alábbiak szerint javasolja: 
Mozgáskorlátozottak HBM-i Egyesülete: 20.000.- Ft 
Nyíracsádi Polgárőr Egyesület: 50.000.- Ft 
Nyíracsádi Népdalkör, Hagyományápoló Népzenei Egyesület:  200.000.-Ft 
Jövőnk Reménységei Alapítvány: 400.000.- Ft 
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Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány: 250.000.- Ft 
Petőfi Sportegyesület: 950.000.- Ft 
Nyíracsádi Mazsorett Csoport: 30.000.- Ft 
Eördögh Forgó Néptáncegyüttes: 100.000.- Ft 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, a civil szervezetek támogatását 
az alábbiak szerint javasolja: 
Mozgáskorlátozottak HBM-i Egyesülete: 20.000.- Ft 
Nyíracsádi Polgárőr Egyesület: 50.000.- Ft 
Nyíracsádi Népdalkör, Hagyományápoló Népzenei Egyesület:  200.000.-Ft 
Jövőnk Reménységei Alapítvány: 400.000.- Ft 
Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány: 250.000.- Ft 
Petőfi Sportegyesület: 950.000.- Ft 
Nyíracsádi Mazsorett Csoport: 30.000.- Ft 
Eördögh Forgó Néptáncegyüttes: 100.000.- Ft 
 
Köles Zoltán: 
A polgárőrség számára nagyon kevésnek tartom az 50.000.- Ft támogatást, javaslom, hogy a 
Petőfi Sportegyesület számára javasolt 950.000.- Ft támogatásból 350.000.- Ft  kerüljön 
levételre és a polgárőrség számára kerüljön megállapításra. Annál is inkább, mert a helyi 
focicsapat a megyei  bajnokságokon egyre rosszabb eredményt hoz. Úgy gondolom, hogy 
elég nagymértékű támogatást kap a Sportegyesület, elvárható lenne, ha eredményt is tudnának 
felmutatni. A Polgárőrség számára az 50.000.- Ft nagyon kevés, főleg abból a szempontból, 
hogy a település jó közbiztonságának megőrzésében vállalnak szerepet. 
 
Vargáné Pintye Judit: 
Amikor rendkívüli települési támogatásra nyújtunk be támogatást, figyelembe veszik az 
elbírálásnál azt, hogy milyen mértékben tudja támogatni az önkormányzat a civil 
szervezeteket. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Aki egyetért azzal a módosító indítvánnyal, mely szerint a Petőfi Sportegyesület számára 
600.000.- Ft, a Polgárőr Egyesület számára 400.000.- Ft támogatás kerüljön megállapításra, 
szavazzon. 
 
A javaslatot a döntéshozatalban résztvevők 1 igen szavazattal, 6 tartózkodással elvetették. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete 20.000.- Ft 
támogatásban részesüljön, szavazzon. 
 
 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 1 tartózkodással, 6 igen szavazattal meghozta az 
alábbi határozatát: 
 
40/2017. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló 
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján 2017. évben 



5 

 

 
a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete részére 

20.000.- Ft támogatást állapít meg. 
 
A megállapított támogatási összeg időarányosan kerül kifizetésre. 
Felhívja a képviselő-testület a támogatásban részesített civil szervezet figyelmét, hogy a fent 
említett rendelet szerint a támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek - 
legkésőbb a tárgyévet követő év március 31 napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz 
szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni a civil szervezetek támogatásáról szóló 
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján. 
 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy támogatott részére jelen határozatot küldje meg, 
illetve a támogatás átutalásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy a Nyíracsádi Polgárőr Egyesület 50.000.- Ft támogatásban 
részesüljön, szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 1 nem szavazattal, 6 igen szavazattal meghozta 
az alábbi határozatát: 
 
41/2017. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló 
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján 2017. évben 
 

a Nyíracsádi Polgárőr Egyesület részére 
50.000.- Ft támogatást állapít meg. 

 
A megállapított támogatási összeg időarányosan kerül kifizetésre. 
Felhívja a képviselő-testület a támogatásban részesített civil szervezet figyelmét, hogy a fent 
említett rendelet szerint a támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek - 
legkésőbb a tárgyévet követő év március 31 napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz 
szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni a civil szervezetek támogatásáról szóló 
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján. 
 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy támogatott részére jelen határozatot küldje meg, 
illetve a támogatás átutalásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy a Nyíracsádi Népdalkör, Hagyományápoló Népzenei Egyesület 
200.000.- Ft támogatásban részesüljön, szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az 
alábbi határozatát: 
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42/2017. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló 
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján 2017. évben 
 

a Nyíracsádi Népdalkör, Hagyományápoló Népzenei Egyesület részére 
200.000.- Ft támogatást állapít meg. 

 
A megállapított támogatási összeg időarányosan kerül kifizetésre. 
Felhívja a képviselő-testület a támogatásban részesített civil szervezet figyelmét, hogy a fent 
említett rendelet szerint a támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek - 
legkésőbb a tárgyévet követő év március 31 napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz 
szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni a civil szervezetek támogatásáról szóló 
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján. 
 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy támogatott részére jelen határozatot küldje meg, 
illetve a támogatás átutalásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy a Jövőnk Reménységei Alapítvány számára 400.000.- Ft támogatás 
kerüljön megállapításra, szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással meghozta az 
alábbi határozatát: 
 
43/2017. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló 
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján 2017. évben 
 

a Jövőnk Reménységei Alapítvány részére 
400.000.- Ft támogatást állapít meg. 

 
A megállapított támogatási összeg időarányosan kerül kifizetésre. 
Felhívja a képviselő-testület a támogatásban részesített civil szervezet figyelmét, hogy a fent 
említett rendelet szerint a támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek - 
legkésőbb a tárgyévet követő év március 31 napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz 
szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni a civil szervezetek támogatásáról szóló 
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján. 
 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy támogatott részére jelen határozatot küldje meg, 
illetve a támogatás átutalásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy a Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány 250.000.- Ft támogatásban 
részesüljön, szavazzon. 
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A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az 
alábbi határozatát: 
 
44/2017. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló 
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján 2017. évben 
 

a Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány részére 
250.000.- Ft támogatást állapít meg. 

 
A megállapított támogatási összeg időarányosan kerül kifizetésre. 
Felhívja a képviselő-testület a támogatásban részesített civil szervezet figyelmét, hogy a fent 
említett rendelet szerint a támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek - 
legkésőbb a tárgyévet követő év március 31 napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz 
szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni a civil szervezetek támogatásáról szóló 
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján. 
 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy támogatott részére jelen határozatot küldje meg, 
illetve a támogatás átutalásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy a Petőfi Sportegyesület részére 950.000.- Ft támogatás kerüljön 
megállapításra, szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az 
alábbi határozatát: 
 
45/2017. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló 
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján 2017. évben 
 

a Petőfi Sportegyesület részére 
950.000.- Ft támogatást állapít meg. 

 
A megállapított támogatási összeg időarányosan kerül kifizetésre. 
Felhívja a képviselő-testület a támogatásban részesített civil szervezet figyelmét, hogy a fent 
említett rendelet szerint a támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek - 
legkésőbb a tárgyévet követő év március 31 napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz 
szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni a civil szervezetek támogatásáról szóló 
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján. 
 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy támogatott részére jelen határozatot küldje meg, 
illetve a támogatás átutalásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
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Aki egyetért azzal, hogy a Nyíracsádi Mazsorett Csoport 30.000.- Ft támogatásban 
részesüljön, szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az 
alábbi határozatát: 
 
46/2017. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló 
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján 2017. évben 
 

a Nyíracsádi Mazsorett Csoport részére 
30.000.- Ft támogatást állapít meg. 

 
A megállapított támogatási összeg időarányosan kerül kifizetésre. 
Felhívja a képviselő-testület a támogatásban részesített civil szervezet figyelmét, hogy a fent 
említett rendelet szerint a támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek - 
legkésőbb a tárgyévet követő év március 31 napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz 
szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni a civil szervezetek támogatásáról szóló 
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján. 
 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy támogatott részére jelen határozatot küldje meg, 
illetve a támogatás átutalásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy az Eördögh Forgó Néptáncegyüttes 100.000.- Ft támogatásban 
részesüljön, szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az 
alábbi határozatát: 
 
 
47/2017. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló 
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján 2017. évben 
 

az Eördögh Forgó Néptáncegyüttes  részére 
100.000.- Ft támogatást állapít meg. 

 
A megállapított támogatási összeg időarányosan kerül kifizetésre. 
Felhívja a képviselő-testület a támogatásban részesített civil szervezet figyelmét, hogy a fent 
említett rendelet szerint a támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek - 
legkésőbb a tárgyévet követő év március 31 napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz 
szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni a civil szervezetek támogatásáról szóló 
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján. 
 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy támogatott részére jelen határozatot küldje meg, 
illetve a támogatás átutalásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
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Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 
 
 
 

4. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének 
elbírálásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a döntéshozatalnál a bizottság tagjai 
tartózkodtak. A Nemzetiségi Önkormányzatnak külön költségvetése van, abból kell 
gazdálkodnia. 
 
A hallgatóság soraiból Horváth Attila Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kér és kap 
szót. 
 
Horváth Attila: 
A Nyíracsádi Községi Önkormányzat után a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a legnagyobb 
szervezet, úgy gondolom, hogy ezért számunkra is kellene, hogy jusson támogatás. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem civil szervezet, hanem önálló költségvetéssel 
gazdálkodó szervezet, ezért ilyen formában nem áll módunkban támogatni. Más formában 
azonban folyamatosan segítjük munkájukat és rendezvényeikhez is minden segítséget 
megadunk. 
 
Kiss Józsefné: 
Javaslom, kísérjék figyelemmel a pályázati lehetőségeket és próbálkozzanak azok 
benyújtásával. 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő  6 igen szavazattal, 1 
tartózkodással  meghozta az alábbi határozatát: 
 
48/2017. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat számára támogatást nem tud nyújtani. 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmező Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökét értesítse. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

5. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban történő igazgatási szünet elrendeléséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 



10 

 

Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, az igazgatási szünet megtartásával, illetve 
annak időpontjával egyetért. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális  Bizottság megtárgyalta, a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7  igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
49/2017. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban 
2017. augusztus 7. napjától 2017. augusztus 11. napjáig a Polgármesteri Hivatal 2017. évi 
munkarendjében nyári igazgatási szünetet rendel el. 
A határozat hatálya kiterjed Nyíracsád Község Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott valamennyi 
köztisztviselőre és munkavállalóra. 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy  az igazgatási szünet idejéről tájékoztassa a hatóságokat, 
valamint, hogy az igazgatási szünet tartama alatt gondoskodjon csökkentett létszámmal – ügyeleti 
rendszerben – az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan intézkedést igénylő feladatok 
ellátásáról. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

6. Előterjesztés a Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2016. 
évi beszámolójáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális  Bizottság megtárgyalta, a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő  7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
50/2017. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Vámospércs-Kistérségi 
Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 

- 2016. évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját, annak mellékletét képező 
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- független könyvvizsgálói jelentést, valamint a 
- 2017. évre szóló üzleti tervét. 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy jelen határozatot a Vámospércs-Kistérségi 
Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. részére küldje meg. 
Határidő: 2017. június15. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
 

7. Előterjesztés Szarvas Jánosné kérelmének elbírálásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a vásárlást nem javasolja. A  területet 
korábban a tulajdonos ingyen felajánlotta az önkormányzat számára használatra. Start 
mintaprogram keretében mezőgazdasági művelés alatt van a terület, azonban ha ez a program 
megszűnik, már nem lesz szükségünk ennyi földterületre, amennyit jelenleg használunk. 
 
Köles Zoltán: 
Úgy tudom, hogy a tulajdonos azt tervezi, hogy  ha az adásvétel nem jön létre, akkor vagy 
visszaveszi  a területet, vagy bérleti díj ellenében fogja rendelkezésre bocsátani. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Itt szeretném elmondani, hogy megjelent egy kormányrendelet, mely szerint 
közfoglalkoztatásban csak általános iskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek részt. Bár 
milyen közmunka programra pályázunk ezentúl, csak ilyen feltételnek megfelelő emberek 
vehetők fel. Ez számunkra és a munkavállalók számára is problémát okoz. 
 
Az  előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 5 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással  meghozta az alábbi határozatát: 
 
51/2017. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni  a 
nyíracsádi 013/5 hrsz. alatt lévő, 3628 m2 területű kivett beépítetlen területet, valamint a 13/4 
hrsz-ú 67 m2 kivett magánút művelési ágú területet. 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmet benyújtó ügyfelet értesítse. 
Határidő: 2017. június 15. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

8. Előterjesztés fogászati rendelőben történő műszerbeszerzésről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, javasolja a fogászati rendeléshez szükséges 
műszer beszerzését. 
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Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
52/2017. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   a fogászati betegek ellátásához 
szükséges DexcoADX4000 röntgengép megvásárlásához  2017. évi költségvetése terhére 
900.000.- Ft-ot biztosít. 
 
Felhatalmazza a képviselő-testület Dr. Kövér József  fogorvost  a gép beszerzésének 
lebonyolítására. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

9. Előterjesztés a Nyíracsád, Szatmári u. 9. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Koszorus Sándor: 
Úgy tudom, a szóban forgó ingatlan tulajdonosa 4 millió forinton alul nem kívánja 
értékesíteni az ingatlant. Nagy szükség lenne a megvásárlásra, hogy a mostani tarthatatlan 
helyzetet megoldjuk. Az iskola előtt – ahogy már korábban is mondtuk -  a reggeli és a 
délutáni órákban, amikor a szülők hozzák a gyerekeket, az út két oldalán parkolnak, ami miatt 
a közlekedést nagyon megnehezítik, illetve veszélyessé teszik.  
 
Veres Istvánné: 
Nagyon jó ötlet, hogy parkoló céljára vásároljuk meg az iskolával szemben lévő ingatlant, 
mert főleg csütörtöki napon, amikor piac van, ellehetetlenül a forgalom ezen az útszakaszon. 
 
Köles Zoltán: 
A pedagógusoknak is meg van a felelősségük ebben, fel kell hívni a gyerekeken keresztül 
osztályfőnöki órán a figyelmet erre a veszélyre. Egyébként sem értek egyet azzal, hogy a 
gyerekeket a szülők hozzák-viszik az iskolába, mert a gyerekkor fontos része, hogy közösen, 
csoportokban menjenek a gyerekek az iskolába. 
Amikor pár éve az új piactér kialakításra került, nem lett átgondolva a Szatmári utca előtti 
közlekedés. A piachoz tartozó parkoló kialakítása nem szerencsés, a szervízút eltolásával két 
oldalra ferde parkoló kiépítésével megoldott lehetett volna a parkolás. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A biztonságos közlekedés a legfontosabb, ennek érdekében szükséges lenne a parkoló 
kialakítása. Amennyiben a testület felhatalmazást ad rá, további tárgyalásokat folytatok a 
tulajdonossal a vételárral kapcsolatban, ami jelenleg 4 millió forint, de jó lenne, ha 3,5 millió 
forintért meg tudnánk vásárolni a szóban forgó ingatlant.  
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
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53/2017. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Nagy János 
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Nyíracsád, Szatmári u. 9. sz. alatti ingatlan 
megvásárlásával kapcsolatban  - parkoló kiépítése céljából - a tulajdonossal. 
Vételárként 3,5 – 4 millió forint közötti vételárat javasol felajánlani. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a fentiek szerint az ingatlanvásárlással 
kapcsolatos tárgyalásokra. 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

10. Különfélék 
 
Koszorus Sándor: 
A közelmúltban jártam a védőnői szolgálat épületében. Azt tapasztaltam, hogy a bútorok 
nagyon régiek, jó lenne kicserélni, vagy legalább átfesteni azokat. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Megpróbáljuk megoldani, amennyiben lehetőségünk lesz rá. 
 
Több napirendi pont nem lévén, Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. A következő napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el, kéri a 
hallgatóságot, hogy az üléstermet hagyja el, illetve a videokamera kerüljön kikapcsolásra. 
 
 

kmf. 
 
 

                    Dr. Nagy János                                                     Nagyné Jobbágy Piroska 
                      polgármester                                                                     jegyző 
 
 
 
 
                                       Köles Zoltán                                      Rácz Zoltán 
                                jegyzőkönyv hitelesítő                        jegyzőkönyv hitelesítő                 
 
 


