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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 14-én
9.00. órai kezdettel megtartott Oktatási és Kulturális Bizottsági ülésén.
Jelen vannak:

Köles Zoltán bizottság elnöke
Szórádi Sándor
Czirjákné Szabó Katalin
Pósán Ferencné
Szabó Mihályné bizottsági tagok

Meghívottak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Bródi Róbert alpolgármester
Angyal László igazgató, a Nemzeti Művelődési Intézet Közhasznú
Nonprofit Kft, mint országos szakmai szervezet delegált tagja,

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Köles Zoltán bizottság elnöke köszönti a
határozatképes, azt megnyitja.

megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság

Javasolja, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra:
1.

Előterjesztés a Nyíracsádi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázatának
elbírálásáról
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

2.

Előterjesztés az Acsádi Krónika névváltoztatásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

3.

Különfélék.

A döntéshozatalban részvevő 5 fő bizottsági tag a napirendi pontokat megtárgyalásra
elfogadja.
Köles Zoltán bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője
Szórádi Sándor bizottsági tag legyen.
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítő személyét
elfogadja.
1.

Előterjesztés a Nyíracsádi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázatának
elbírálásáról
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Köles Zoltán:
A Képviselő-testület korábban arról döntött, hogy a könyvtárat és a művelődési házat összevont,
integrált intézményként kívánja működtetni. Az összevont intézmény igazgatói állására pályázatot írt
ki, mely az előírt portálokon, illetve helyi újságban megjelent. A felhívásra egy érvényes pályázat
érkezett.

Angyal László:
Az 1997. évi CXL. tv. határozza meg az intézményvezető kinevezésére vonatkozó
feltételeket. Integrált kulturális intézmény jött létre, az lehet intézményvezető, aki a két
területen a magasabb megbízatás feltételeit teljesíti. Ez esetben megfelelő szakirányú
végzettséggel kell rendelkezni, illetve 3 éves gyakorlat megléte szükséges. Egy pályázat
érkezett, mely teljes mértékben megfelel az előírásoknak, pályázó alkalmas a feladat
ellátására. Január 1-jétől alkalmazni kell az intézményben egy minimum középfokú
végzettséggel rendelkező közművelődési szakembert. A pályázat teljesen rendben van,
nyilván közművelődési oldalon kell még fejleszteni. Az intézmény vezetésével tehát a
pályázó megbízható.
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági
tag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
11/2020. (IX.14.) sz. Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a
Nyíracsádi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására beérkezett pályázatot megtárgyalta. A
pályázót a Nemzeti Művelődési Intézet véleményének figyelembe vételével javasolja a magasabb
vezetői állás – intézményvezetői – ellátására.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi ülésen
ismertesse.
Határidő: 2020. szeptember 14.
Felelős: Köles Zoltán biz. elnöke
2.

Előterjesztés az Acsádi Krónika névváltoztatásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Köles Zoltán:
Mivel Magyarországon több „Acsád” végződésű település van, ezért felmerült a képviselőtestület részérő, hogy tegyük egyértelművé az újság nevét. Javaslom, hogy az újság
elnevezése a következő megjelenéstől, fenntartva közéleti szerepét, Nyíracsádi Krónika névre
módosuljon.
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
12/2020. (IX.14.) sz. Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága az Acsádi
Krónika helyi lap elnevezését Nyíracsádi Krónika névre javasolja módosítani.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi ülésen
ismertesse.
Határidő: 2020. szeptember 14.
Felelős: Köles Zoltán biz. elnöke
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Különfélék.
Szórádi Sándor:
A kultúrához hozzátartozik a közelmúltban megrendezésre került traktoros találkozó. Külön
szeretném megköszönni a közfoglalkoztatottak munkáját, nagyon szépen rendbe tették a
rendezvény helyszínét. Jövőre jó lenne nagyobb promóció a rendezvénynek. Kérem, hogy
Polgármester Úr köszönő levelet írna Varga János szervező részére a helyi újságban a
képviselő-testület nevében.
Dr. Nagy János polgármester:
Kilencedik alkalommal került megrendezésre a traktoros találkozó, jövőre kerek évfordulóhoz
érkezik. Örülünk neki, hogy évekkel ez előtt egy lakosnak volt olyan jó meglátása, melyet
meg is valósított, ezzel hagyományt teremtve a településen.
Czirjákné Szabó Katalin:
A Ligetalja-Gúth Egyesület rendezvénye is jól sikerült, mely a pusztatemplomnál, a gúthi
erdőben került megrendezésre. Ezért javaslom, hogy a Ligetalja-Gúth Idegenforgalmi
Egyesület, valamint a Gúthi Erdészet számára is hasonlóan az előzőekben elhangzottakhoz
egy köszönő levél kerüljön a helyi újságba.
Pósán Ferencné:
Egy cég, a Market Kft. már öt évvel ez előtt is segítségére volt az óvodának, akkor az épületet
festették ki, most pedig 4 millió forint értékben udvari játékokat, illetve egyéb fejlesztésekkel
támogatják az intézményt.
Czirjákné Szabó Katalin:
Az iskola előtt jó lenne az autók parkolását megoldani, mert reggel és a délutáni órákban
nagyon sok gyereket hoznak-visznek a szülők gépkocsival.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az iskolával szembeni terület le van kaszálva, nyugodtan tudnak parkolni a gépkocsik.
Köles Zoltán:
Jó lenne,ha a szülőkben tudatosulnak, hogy a felső évfolyamos gyerekeket már nem kell
autóval hozniuk az iskolába. Nincsenek olyan nagy távolságok, gyalog is tudnak közlekedni a
gyerekek.
Egyébként az óvodánál is kaotikus a helyzet reggel a parkolás tekintetében. A művelődési ház
háta mögötti dombot ha kiszednénk, meg lehetne oldani a parkoló kialakítását.
Dr. Nagy János polgármester:
Ezt szakember kell ,hogy megnézze.
Czirjákné Szabó Katalin:
Az iskola és óvodakezdési támogatáshoz a kérelem nyomtatványokat jó lenne az érintett
intézményekbe eljuttatni, így a szülők könnyebben hozzá jutnának. Illetve a honlapra feltenni
letölthető formában.
Bródi Róbert:
A honlap üzemeltetésen is változtatni kellene, helyben kellene megoldani a kezelését.
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Több napirendi pont nem lévén Köles Zoltán bizottság elnöke megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.

Köles Zoltán
bizottság elnöke

Szórádi Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

