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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 29-én 8.00. 
órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi 
tér 8. sz.) megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak:  Dr. Nagy János polgármester 
    Veres Istvánné alpolgármester 
    Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
    Csontos Sándor 
    Kiss Józsefné 
    Koszorus Sándor 
    Rácz Zoltán képviselők 
 
Igazoltan távol:  Köles Zoltán képviselő 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a rendkívüli  ülés összehívására a tárgyalandó 
napirendekben rövid határidőn belüli döntéshozatal miatt telefonon került  sor. 
 
Javasolja, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra: 
 

1. Előterjesztés az ivóvíz és szennyvíz közszolgáltatási és üzemeltetési szerződés 
megkötéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okirat 
módosításának elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

3. Előterjesztés a Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi 
Szakellátó Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
A döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal a napirendi pontokat 
megtárgyalásra elfogadja. 
 
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői Kiss Józsefné és Csontos Sándor 
képviselők legyenek. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő  a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 6 igen 
szavazattal elfogadta. 
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1. Előterjesztés az ivóvíz és szennyvíz közszolgáltatási és üzemeltetési szerződés 
megkötéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A képviselő-testület október 25-én megtartott ülésén tárgyalta jelen napirendet. Akkor a 
képviselő-testület úgy döntött,hogy nem foglal állást, kérte, hogy pár nap múlva átgondolva 
ismét kerüljön megtárgyalásra a napirend. Az elmúlt ülésen a Debreceni Vízmű Zrt. 
vezérigazgatója is jelen volt, a felmerült kérdésekre választ adott. 
 
Kiss Józsefné: 
Ismereteink, illetve a múlt ülésen hallottak alapján úgy gondolom, hogy nem kellene 
szolgáltatót váltanunk, mivel a Debreceni Vízmű Zrt. sem tudja kevesebb árat nyújtani, vagy 
plussz szolgáltatást ígérni a jelenlegihez képest. A vízműtelepen helybéli dolgozók vannak, 
akik helyismerettel rendelkeznek, így a felmerülő problémákat is hamarabb, rugalmasabban 
meg tudják oldani.  
 
Csontos Sándor: 
Nekem is ez a véleményem, hogy maradjunk a jelenlegi szolgáltatónál. Egyetértek képviselő-
társam által elmondottakkal. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
109/2018. (X.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közszolgáltatási 
szerződés felmondására vonatkozó szándéknyilatkozatát visszavonja és  továbbra is fenntartja  
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel az érvényben lévő  közszolgáltatási és 
üzemeltetési szerződést. 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa a Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt. igazgatóságát, valamint a Debreceni Vízmű Zrt-t. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okirat 
módosításának elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr.Nagy János polgármester: 
A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2018.10.10.-ei alapítói közgyűlésén 
módosította alapító okiratát. 

A Módosított Alapítói Okirat annyiban változott a korábbiakhoz képest, hogy a IV/B/2. pontja 
a kuratóriumi tagok név szerinti felsorolását mellőzi. Minden más változatlan. 
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Csontos Sándor: 
Ez egy technikai módosítás, támogatom az alapító okirat elfogadását. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
110/2018. (X.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány 2018.10.10.-ei alapító ülésén elfogadott alapító okirat módosítást megtárgyalta és 
jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot, illetve annak a bíróság által a változás-bejegyzési eljárásban előírt esetleges további 
módosítását az Önkormányzat képviseletében aláírja.        
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

3. Előterjesztés a Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi 
Szakellátó Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A  Vámospércs  Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft.   ügyvezetője azzal a 
kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a cég székhelyét 4287 Vámospércs, Piac u. 4. 
számra módosítani szíveskedjen. A cég jelenlegi székhelye félreértésekre, és rossz postai 
kézbesítésre adnak lehetőséget. a cégvezetés számára a mindennapi feladatokat nagy 
mértékben megkönnyítené. A módosításhoz szükséges Társasági szerződés módosítása ennek  
megfelelően elkészült. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
111/2018. (X.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vámospércs - Kistérségi 
Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítását elfogadja.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.  
Határidő: 2018. november 10. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
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 
 
                                    Kiss Józsefné                                          Csontos Sándor 
                             jegyzőkönyv hitelesítő                              jegyzőkönyv hitelesítő 
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