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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és 
Kulturális Bizottságának  2019. július 18-án 14.40. órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri 
Hivatal Tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
   Koszorus Sándor 
   Csontos Sándor bizottsági tagok 
 
Igazoltan távol: Sándor Edit 
   Szórádi Ágnes bizottsági tagok 
 
Meghívottak:  Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
   Veres Istvánné alpolgármester  
    
 
Döntéshozatalban résztvevők száma  3 fő 
 
Kiss Józsefné bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy az alábbi napirend kerüljön megtárgyalásra: 
 

1. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag igénylésére  pályázat benyújtásához. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

A döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal a napirendi pontot 
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 a szociális célú tüzelőanyag igénylésére  pályázat benyújtásához. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

Dr. Nagy János polgármester: 
A Kormány az elmúlt években is biztosította a szociális tűzifa vásárlásának lehetőségét a települések 
részére. A program leginkább a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok részére jelentett nagy 
segítséget, hiszen a gazdaságilag elmaradott települések lakosainak fűtési kiadásait jelentős mértékben 
csökkenthette a hozzájárulás. 
A Kormány az idei évben is segítséget kíván nyújtani a rászorulók részére. A szociális rászorultság és 
a 2019. évi igénylés részletes feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon 
hatályba lépő önkormányzati rendeletben kell szabályozni. 
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A pályázat elektronikus rögzítésének határideje 2019. augusztus 1. 16.00 óra. 
Papír alapon történő beadásának határideje: 2019. augusztus 2. 
A pályázati kiírás szerint az önkormányzatnak a támogatási igény benyújtásához önerőt biztosítani 
nem kell, de a szociális tűzifában részesülő személytől ellenszolgáltatást nem lehet kérni. 

Kiss Józsefné: 
Természetesen támogatjuk a javaslatot, a lakosság számít minden évben a szociális tűzifára, 
segítséget jelent számukra a fűtési időszakban. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
37/2019. (VII.18.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága a szociális célú tüzelőanyag igénylésére  pályázat benyújtását támogatja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. július 18. 
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 
 
 
 
 
 


