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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 24-én 8.00. 
órai kezdettel megtartott Oktatási és Kulturális Bizottsági ülésén. 
 
Jelen vannak: Köles Zoltán bizottság elnöke 
   Szórádi Sándor 
   Pósán Ferencné 
   Szabó Mihályné bizottsági tagok 
 
Meghívottak:  Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
   Vargáné Pintye Judit vez. főtanácsos 
 
Távolmaradt: Czirjákné Szabó Katalin bizottsági tag 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  4 fő  
 
Köles Zoltán bizottság elnöke köszönti a  megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra: 
 

1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi 
költségvetéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
2. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár vezetői munkakör betöltésére érkezett pályázat 

elbírálásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
3. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ vezetői munkakör 

betöltésére érkezett pályázatok elbírálására. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal a napirendi pontokat 
megtárgyalásra elfogadta. 
 
Köles Zoltán bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője            
Pósán Ferencné bizottsági tag legyen. 
 
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 4 igen szavazattal elfogadták. 
 

1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi 
költségvetéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Köles Zoltán:  
A napirend mind a négy bizottság számára előterjesztésre került. A bizottságokkal, pénzügyi 
vezetővel, polgármesterrel és jegyzővel történt közös egyeztetés alapján körvonalazódott, 
hogy a költségvetés tervezet az előterjesztett formában nem kielégítő, további pontosításokra, 
részletezésre, módosításra szorul. Így jelenlegi formájában nem terjeszthető a képviselő-
testület elé, illetve elfogadása nem javasolt. 
Az önkormányzat és intézményei költségvetése elfogadásának határideje március 15, így 
addig az időpontig egy átdolgozott tervezet alapján újra előterjesztésre kerül. 
Ezért javaslom, hogy  a Sport és Szabadidő Bizottság is ennek megfelelően most halassza el a 
költségvetéssel kapcsolatos döntéshozatalt, a későbbiekben, az átdolgozott előterjesztés 
alapján hozza meg döntését. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági 
tag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
5/2020. (II.24.) sz. Oktatási és Kulturális  Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága 
Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 
napirenddel kapcsolatban a döntést elnapolja. 
A további pontosítások, kiegészítések után elkészített előterjesztést március 15-ig újra 
tárgyalja és azzal kapcsolatban döntést  hoz. 
Felkéri a  bizottság elnökét, hogy a döntést a képviselő-testülettel ismertesse. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Köles Zoltán bizottság elnöke 
 

2. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár vezetői munkakör betöltésére érkezett pályázat 
elbírálásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzata  3/2020. (I.13.) számú határozatával döntött a Ligetalja 
Könyvtár vezetői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról.  
A pályázati kiírás megjelent a Nemzeti Közigazgatási Intézet KÖZIGÁLLÁS honlapján, és az 
Acsádi Krónikában is. 
A pályázat benyújtásának határideje február 18.-án lejárt,  a benyújtott határidőig egy pályázat 
érkezett.  
A pályázat benyújtója könyvtáros munkakörben 34 éve dolgozik, 1986. január 1-jétől 
vezetőként dolgozik. 
A Ligetalja Könyvtár tevékenységét az 1997. évi CXL. tv. a kulturális javak védelméről és a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről határozza 
meg. 
A benyújtott  pályázat tartalmazza a fejlesztési lehetőségeket, környezeti fenntarthatóságot, a 
vezetői elképzeléseket, jövőre vonatkozó terveket  és a szakmai programot.  
A benyújtott pályázat részletesen kidolgozott, előre mutató elképzeléseket felvázoló  
dolgozat, mely megfelel a pályázati kiírásnak. 
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A benyújtott pályázat teljes terjedelemben továbbításra került a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtár Megyei Szolgáltatási Osztály vezetője részére, aki szakértői véleményt küld róla, 
mely véleményt ismertetek a képviselő-testülettel.  
 
Köles Zoltán: 
Mivel a szakértői vélemény még nem érkezett meg, javaslom, hogy annak megismeréséig 
függesszük fel a döntés meghozatalát. 
 
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban  résztvevő 5 fő   bizottsági tag 5 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
6/2020. (II.24.) sz. Oktatási és Kulturális  Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a 
Ligetalja Könyvtár vezetői munkakör betöltésére érkezett pályázat elbírálásáról szóló 
előterjesztésben a döntéshozatalt a szakértői vélemény megismeréséig elhalasztja. 
Felkéri a  bizottság elnökét, hogy a döntést a képviselő-testülettel ismertesse. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Köles Zoltán bizottság elnöke 
 

3. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ vezetői munkakör 
betöltésére érkezett pályázatok elbírálására. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzata  2/2020. (I.13.) számú határozatával döntött a Ligetalja 
Könyvtár vezetői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról. 
A pályázati kiírás megjelent a Nemzeti Közigazgatási Intézet KÖZIGÁLLÁS honlapján, és az 
Acsádi Krónikában is. 
A pályázat benyújtásának határideje február 18.-án lejárt,  a benyújtott határidőig két pályázat 
érkezett.  
 
Az egyik pályázó tanítói végzettséggel (vizuális nevelési műveltségi területen) rendelkezik.  
2017-ben oklevelet szerzett intézményvezető, rendezvényszervező menedzser, illetve 
kulturális emberi erőforrás szakmenedzser területen.  
 
A másik pályázó művelődés szervező főiskolai oklevéllel rendelkezik, vezetői tapasztalata, 
kulturális területen nincs.  
Mindkét benyújtott pályázat továbbításra  került a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar 
Megyei Igazgatóságára, ahol szakértői véleményt adnak a benyújtott munkáról.  Eddig még a 
szakértői vélemény nem érkezett meg. 
 
Köles Zoltán: 
Mivel ebben az esetben sem érkezett meg a szakértői vélemény, illetve felmerült korábban  a 
két intézmény - könyvtár, művelődési ház – összevonásának lehetősége, javaslom, hogy 
szintén halasszuk el a döntést. 
 
 



4 

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek a pályázók nem felelnek meg maradéktalanul, így a 
képviselő-testület dönthet úgy is, hogy a pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja és a 
feltételeken módosítva új pályázatot ír ki. 
 
A javaslattal  jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
7/2020. (II.24.) sz. Oktatási és Kulturális  Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a 
Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ vezetői munkakör betöltésére érkezett 
pályázat elbírálásáról szóló előterjesztésben a döntéshozatalt a szakértői vélemény 
megismeréséig elhalasztja. 
Felkéri a  bizottság elnökét, hogy a döntést a képviselő-testülettel ismertesse. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Köles Zoltán bizottság elnöke 
 
Több napirendi pont nem lévén Köles Zoltán bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 

kmf. 
 
 

                         Köles Zoltán                                        Pósán Ferencné 
                       bizottság elnöke                                jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
 
 
 


