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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és 
Kulturális Bizottságának  2019. február 14-én 13.45. órai kezdettel a Nyíracsádi 
Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) megtartott  ülésén. 
 
Jelen vannak: Kiss Józsefné bizottság elnök 
   Koszorus Sándor 

Szórádi Ágnes bizottsági tagok 
 
Igazoltan távol: Csontos Sándor 
   Sándor Edit bizottsági tagok 
 
Meghívott:  Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
   Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos 
  
Döntéshozatalban résztvevők száma  3 fő 
 
Kiss Józsefné bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy az alábbi napirendek  az alábbiak szerint kiegészülve kerüljenek  
megtárgyalásra: 
 

1. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

2. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

3. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 
együttműködési megállapodásról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

4. Előterjesztés a középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíj pályázatának 
kiírásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

5. Előterjesztés EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi 
járásban” című konstrukcióval kapcsolatos intézkedésről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

6. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

7. Előterjesztés a Zrínyi u. 77. sz.  alatti szociális bérlakás bérlőjének kijelöléséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
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8. Előterjesztés népkonyha szolgáltatás igénybevételéről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

9. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
 
A döntéshozatalban résztvevő 3 fő  bizottsági tag 3 igen szavazattal a napirendi pontokat 
megtárgyalásra elfogadta. 
 
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője  Koszorus Sándor  bizottsági tag 
legyen. 
 
A döntéshozatalban résztvevő  3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítő 
személyét elfogadta. 
 

1. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Kiss Józsefné bizottság elnöke: 
A költségvetést feszes keretek között, de lehetséges tartani. Takarékos gazdálkodást kell 
folytatni. Nagyon nagy dolog,  hogy nincs hitele az Önkormányzatnak, ennek nagyon örülök. 
Az Önkormányzat pályázott illetményalap emelésére, erre is nagy szükség van, mert a 
köztisztviselők le vannak terhelve és már nagyon sok éve nem emelkedett az illetményalap. 
Annak is örülök, hogy a civil szervezetek számára sikerült annyi elkülönített alappal tervezni, 
amennyi a tavalyi évben volt. Az is jó dolog, hogy települési támogatásra is ki tudunk 
szorítani,  mert így tudunk segíteni a hozzánk forduló nehéz helyzetbe került embereken. Egy 
ilyen költségvetés összeállítása óriási munka, remélem, hogy elkészítésében van segítség.  
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
3/2019. (II.14.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetését 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: 2019. február 14. 
Felelős: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
  

2. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Az utóbbi időben több nem Nyíracsádon állandó lakcímmel rendelkező család vásárol 
lakóingatlant a településünkön. Ezek a családok nem  részesülhetnek első lakáshoz jutó 
támogatásban, mivel a rendeletünk úgy szól, hogy a kérelmezőnek legalább két évig állandó 
bejelentett lakóhellyel kell rendelkeznie a településen.  
A lakónépesség megtartása, illetve növelése érdekében szükséges a helyi rendeletünk 
módosítása. 
Idő közben a Kormány kedvező lakáspolitikát terjesztett elő, így a fiatal  lakásvásárlóknak 
széles körű támogatási lehetősége van, ezért inkább fontolóra kellene venni e támogatási 
forma megszüntetését, mivel ez egyébként önként vállalt feladat. 
 
Kiss Józsefné: 
Én inkább a támogatás körének kiterjesztését szeretném. Javaslom  a rendelet módosításánál a 
támogatottak körét 35-ről 40 évre, a lakásszerzési módot kiszélesíteni ajándékozási 
szerződésre, a 6 hónapos beadási határidőt 9 hónapra kiterjeszteni. Ugyan arra az ingatlanra 
10 éven belül támogatás nem kapható.  
 
Az elhangzott javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 3 fő 
bizottsági tag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
4/2019. (II.14.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosítását  javasolja az 
alábbiak szerint kiegészítve: a támogatottak körét 35-ről 40 évre, a lakásszerzési módot 
kiszélesíteni ajándékozási szerződésre, a 6 hónapos beadási határidőt 9 hónapra kiterjeszteni. 
Ugyan arra az ingatlanra 10 éven belül támogatás nem kapható.  
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. február 14. 
Felelős: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
  

3. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 
együttműködési megállapodásról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 159.§. (3) bekezdése a helyi 
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti, a nemzetiségi törvény szerinti 
feltételeknek megfelelő megállapodás  megkötését írja elő.  
Az együttműködési megállapodás tartalmát a nemzetiségi törvény határozza meg. 
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is ennek megfelelően készült el a megállapodás 
tervezet.  
 
Kiss Józsefné: 
Mivel törvényi előírás az együttműködési megállapodás megkötése és ez minden évben meg 
is történik, így javaslom a napirendi pont elfogadását. 
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
5/2019. (II.14.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési 
megállapodás elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. február 14. 
Felelős: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

4. Előterjesztés a középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíj pályázatának 
kiírásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzata a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben 
EFOP-1.5.3-16-2017-00077” kódszámú  projekt keretében támogatást nyert. 
A projekt megvalósításának feltétele, hogy az Önkormányzat ösztöndíj pályázatot írjon ki a 
településen élő középfokú oktatási intézményben tanuló fiatalok részére. A pályázat célja a 
település népességmegtartó erejének erősítése, a fiatalok anyagi támogatása által.  
A mellékletben szereplő pályázati kiírás részletesen rendelkezik az ösztöndíjban részesítés 
feltételeiről.  
Az ösztöndíj kizárólagosan csak Európai Uniós forrásból lesz finanszírozva. Településünkön 
7 fő középfokú tanulmányokat folytató diák részére nyílik lehetőség támogatás odaítélésére 
négy féléven keresztül: 50.000.- Ft/fő/félév. 
 
Kiss Józsefné: 
Egyetértek a pályázat kiírásával, azonban javaslom, hogy ne csak a honlapon, hanem 
szélesebb körben is legyen közzétéve a pályázati kiírás. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
6/2019. (II.14.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága a középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíj pályázati kiírását 
megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. február 14. 
Felelős: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

5. Előterjesztés EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi 
járásban” című konstrukcióval kapcsolatos intézkedésről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 



5 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az EFOP-1.5.3-16 pályázati konstrukció kiemelt célcsoportja, a hátrányos helyzetű, aktív 
korú és a fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a 
potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. 
E konstrukcióban az alábbi önkormányzatok vesznek részt:  
Nyíradony, Vámospércs,  Nyíracsád,  Nyírábrány, Bagamér,  Nyírmártonfalva ,  Fülöp,  
Álmosd, valamint Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat. 
Nyíracsádon 40 fő részére kellett egyéni fejlesztési tervet készíteni hátrányos helyzetű 
célcsoporttagok részére. 
Az egyéni fejlesztési tervek átfogó célja: A munkát keresők munkavállaláshoz szükséges 
egyéni fejlesztendő területeinek és a fejlesztéshez szükséges konkrét lépések meghatározása a 
munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében.  
Az egyéni fejlesztési terveket 3 havonta szükséges felülvizsgálni. A projekt költségvetésében 
a célcsoporttagok részére felülvizsgálatonként 21.000 Ft értékű Erzsébet utalvány és annak 
járulékai lettek betervezve 12 hó fejlesztés esetén. Az első felülvizsgálat októberben volt 
esedékes, a második januárban. A célcsoporttagok az étkezési utalványokat mindezidáig nem 
kapták meg, mert az Erzsébet utalványt közbeszerzés miatt az EMMI elutasította, így át fog 
menni változás bejelentésen a célcsoporttagok természetbeni támogatása. 
Több önkormányzat már decemberben kiosztotta az előlegből a járandóságokat, aminek a 
projekt szakmai vezetője szerint nincs akadálya, képviselő-testületi döntés, átvételi 
elismervény és a pénztári kifizetés igazolása szükséges hozzá.  
Mivel a projekt 2020. márciusában zárul, a célcsoporttagok projektben való részvételi 
hajlandóságának megtartása miatt javaslom a 40 fő részére a kétszeri támogatás kiosztását 
még február hónapban. Ez összesen 1.680.000 Ft értékű természetbeni juttatást jelent, mely az 
önkormányzat számára nem ró semmilyen plussz kiadást, mivel a pályázat ezt a kiadást teljes 
egészében lefedezi. 
 
Kiss Józsefné: 
Javaslom a pályázatban érintett célcsoport részére a természetbeni juttatás kiadását. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
7/2019. (II.14.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi járásban” című 
pályázatban érintett célcsoport részére javasolja a természetbeni juttatás kiadását február 
hónapban. 
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő ülésen e napirendi pont 
tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. február 14. 
Felelős: Kiss Józsefné biz. elnöke 
 

6. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény ( a továbbiakban: Kttv.) 2014. 
december 12-től hatályos 225/C. §-a az alábbiakról rendelkezik:  
 
„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 
munkanap pótszabadságra jogosult.  
 

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 
polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak 
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság 
igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a 
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az 
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően 
veheti igénybe.  
 

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a 
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot 
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.  
 

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év 
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.” 
 

A 225/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elkészített nyilvántartás alapján megállapításra 
került, hogy a polgármester előző évben sem tudta maradéktalanul kivenni szabadságát.   
 
Kiss Józsefné: 
Javaslom a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadását. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
8/2019. (II.14.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága a polgármester szabadságolási ütemtervét elfogadja, a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő ülésen e napirendi pont 
tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. február 14. 
Felelős: Kiss Józsefné biz. elnöke 
 
 
 

7. Előterjesztés a Zrínyi u. 77. sz.  alatti szociális bérlakás bérlőjének kijelöléséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
A képviselő-testülete 148/2014. (XII..22.) sz. határozatával  a Nyíracsád, Zrínyi u. 77. sz. 
alatti szociális bérlakás  bérbeadásáról döntött öt éves időtartamra. A bérleti szerződés még 
nem járt ugyan le, de bérlő jelezte, hogy január 20-án  családi okok miatt  kiköltözött a 
lakásból.  
Ezzel egyidejűleg  Mikle Istvánné kérelmet nyújtott be, mely szerint szeretné igénybe venni a 
szociális bérlakást. Jelenleg férjével és három kiskorú gyermekével élnek egy háztartásban 



7 

 

nagymamájával és nagybátyjával, valamint annak két kiskorú gyermekével. Szeretnének fiatal 
házasokként külön életet élni, erre jelentene megoldást számukra a szociális bérlakás. 
Szintén szociális bérlakás iránti kérelmet nyújtott be Maczó Nikoletta Nyíracsád, Vágóhíd u. 
1. sz. alatti lakos. Jelenleg Debrecenben laknak albérletben, de szerződésüket felmondták. 
Egy kiskorú gyermekük van, élettársa a honvédségnél szerződéses katona. 
 
Kiss Józsefné: 
Legutóbb szociális bérlakásra többen is beadták igényüket. Jó lenne, ha az akkor elutasításra 
kerülőket is megkeresnénk mielőtt a döntést meghoznánk, mert lehet, hogy továbbra is 
fenntartják kérelmüket. Azt javaslom, addig napolja el a testület a döntést. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek  és a döntéshozatalban résztvevő  3 fő bizottsági 
tag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
9/2019. (II.14.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága a Zrínyi u. 77. sz. alatti szociális bérlakás bérbeadásával kapcsolatos döntéshozatal 
elnapolását javasolja a képviselő-testületnek. Javasolja továbbá, hogy a korábban kérelmet 
benyújtók is legyenek értesítve az újabb bérbevételi lehetőségről. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. február 14. 
Felelős: Kiss Józsefné biz. elnöke 
 

8. Előterjesztés népkonyha szolgáltatás igénybevételéről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A társadalmi gazdasági változások hatására nő a társadalom perifériájára kerülők köre, akik a 
halmozottan jelentkező szociális problémáik hatására olyan helyzetbe kerülnek, amikor a napi 
egyszeri meleg étel biztosítása és elfogyasztása is gondot jelent. 
A népkonyha szolgáltatás célja, a társadalmi leszakadásnak lehetőség szerinti megszüntetése 
és ezen rászoruló emberek életminőségének javítása. 
A szolgáltatást nyújtó olyan intézményekkel, önkormányzatokkal, egyesületekkel, illetve 
alapítványokkal köt együttműködési megállapodást, ahol a rászoruló személy más típusú 
szociális szolgáltatásban, vagy ellátásban is részesülhet a népkonyha szolgáltatáson kívül. 
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes alapon történik és térítésmentesen biztosított a 18. 
életévüket betöltött személyeknek. 
2019. január 1-jétől a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 
20.§.-a és a 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet módosított rendelkezései értelmében a 
szolgáltatást igénybe vevő személy személyes adataira is szükség van a szolgáltatás igénybe 
vételéhez. 
A népkonyha igénybevételéhez tárgyi feltételek biztosítása szükséges az étel helyben 
fogyasztásához.  
A népkonyha szolgáltatást a Civis Szociális Étkezési Központ (4029 Debrecen, Karácsony 
Gy. u. 7. sz.) alatti székhellyel működő intézmény látná el. Eddig az intézmény a Debrecen, 
Derecske, Nyíradony és Hajdúböszörményi  Járásokban végez népkonyha szolgáltatást. 
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Kiss Józsefné: 
Az önkormányzat vezetői alaposan körüljárták a témát, kellő információt szereztek. Biztos, 
hogy lenne rá igény településünkön, de fel kell mérni, hogy körülbelüli adagszámmal 
rendelkezzünk.  Szeretném, ha bele tudnánk vágni. ez a rászorulók részére nagy segítség 
lenne. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag  3 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
10/2019. (II.14.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága támogatja a népkonyha beindítását Nyíracsádon. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. február 14. 
Felelős: Kiss Józsefné biz. elnöke 
 

9. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás fenntartásában működő Nyíradonyi 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 
jelenleg három településen 70 készülékkel biztosítja. 
Nyíradonyban 30 kihelyezett készülék, Nyíracsádon 20 kihelyezett készülék, 
Hajdúsámsonban 20 kihelyezett készülék van kihelyezve a szociálisan rászorultak részére. 
Nyíradonyban és Hajdúsámsonban egyre nagyobb az igény ezért Nyíradonyban a jelenlegi 30 
ellátotti számot 10 új készülék kihelyezésével 40-re, míg Hajdúsámsonban a jelenlegi 20 
ellátotti létszámot 10 új készülék kihelyezésével 30-ra kívánjuk bővíteni. 
Nyírábrányban jelenleg nem működik a szolgáltatás, de egyre több idős, többségében 
egyedülálló rászoruló jelezte, hogy amennyiben elindulna a szolgáltatás, szeretne készüléket 
kapni.  
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65. §-a szerinti 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nyírábrányba történő bevezetését a Nyíradonyi Szociális 
és Gyermekjóléti Társulás által. 
 
Kiss Józsefné: 
Egyetértek az elhangzottakkal, javaslom a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés elfogadását. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal 
meghozta az alábbi  határozatát: 
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11/2019. (II.14.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. február 14. 
Felelős: Kiss Józsefné biz. elnöke 
 
Több napirendi pont nem lévén Kiss Józsefné bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 
 

kmf. 
 
 

                      Kiss Józsefné                                                          Koszorus Sándor 
                     bizottság elnöke                                                    jegyzőkönyv hitelesítő 


