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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsági 
ülésén a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.) 
2017. május 29.-én 13.20. órai kezdettel megtartott ülésén. 
 
 
Jelen vannak: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
   Köles Zoltán 
   Rácz Zoltán 
   Katona Béláné 
   Nagy Imre bizottsági tagok 
 
Meghívottak:  Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
   Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos 
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:   5  fő bizottsági tag 
 
Koszorus Sándor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a meghívóban kiküldött napirendek   kerüljenek megtárgyalásra: 
 

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

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

 
3. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban történő igazgatási szünet elrendeléséről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

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

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

 
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag a napirendi pontokat megtárgyalásra 5 igen 
szavazattal elfogadta.  
 
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője   Rácz Zoltán bizottsági tag legyen. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 5  igen 
szavazattal elfogadta. 
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1. Előterjesztés a civil szervezetek által benyújtott kérelmek elbírálásáról. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az előterjesztés ismertetése  és megvitatása után a döntéshozatalban résztvevő  5 fő bizottsági 
tag 5  egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
27/2017. (V.29.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a civil szervezetek által 
benyújtott kérelmeket megtárgyalta és az alábbiak szerint javasolja támogatásukat: 
 
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 
 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi ülésen e 
napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő. 2017. május 29. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Koszorus Sándor: 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat önálló költségvetésből gazdálkodik, a rendelkezésükre 
álló összegből takarékos gazdálkodás mellett kellene megoldani a működésüket.  Nem 
zárkózom el a támogatásuktól, úgy tudom, hogy az önkormányzat  együttműködik, 
munkájukhoz  segítséget biztosít.  
 
Az előterjesztés megvitatása után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 
tartózkodással  meghozta az alábbi határozatát: 
 
28/2017. (V.29.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Nyíracsádi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét megtárgyalta, a döntéshozatalban tartózkodott. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. május 29. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
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3. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban történő igazgatási szünet elrendeléséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő  5 fő bizottsági tag 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
29/2017. (V.29.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 
Polgármesteri Hivatalban történő igazgatási szünet elrendelését 2017. augusztus 7 -11. közötti 
időszakra elfogadja, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. május 29. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

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

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Koszorus Sándor bizottság elnöke: 
A szóban forgó ingatlant a tulajdonos korábban felajánlotta ingyenes használatra az 
Önkormányzatnak. Ezt a területet mezőgazdasági start mintaprogram keretében 
közfoglalkoztatottak művelik.  Azonban ha ez a mezőgazdasági közmunkaprogram már nem 
fog indulni a későbbiekben, akkor a területre sem lesz szükség. 
 
Az előterjesztés ismertetése és megvitatása után a döntéshozatalban résztvevő   5 fő bizottsági 
tag  5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
30/2017. (V.29.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szarvas 
Jánosné kérelmét megtárgyalta, az által felajánlott ingatlan megvásárlását nem javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. május 29. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Katona Béláné: 
Az előterjesztésben szereplő röntgengép megvásárlását támogatom, mert fontos a lakosság 
egészségügyi ellátása, ezen belül fogászati ellátásának zavartalan működése.  
Ennek egyik feltétele, hogy a vizsgálatokhoz, kezelésekhez szükséges eszközök gépek 
helyben rendelkezésre álljanak. 
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Nagy Imre: 
Én is támogatom a fogászati röntgengép beszerzését. 
 
Az előterjesztés megvitatása után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag  5 
egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
31/2017. (V.29.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja, 
hogy a fogorvosi szolgáltatás nyújtásához, valamint a fogászati betegek ellátásához szükséges 
DexcoADX4000 röntgengép beszerzéséről az önkormányzat gondoskodjon. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. május 29. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 
Több napirendi pont nem lévén Koszorus Sándor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 
 

kmf. 
 
 
 

                   Koszorus Sándor              Rácz Zoltán 
                   bizottság elnöke                                                  jegyzőkönyv hitelesítő 


