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JEGYZŐKÖNYV 

Készült Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 30.-án 8.00. 

órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 

8.sz.) megtartott rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester 

   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 

   Bródi Róbert alpolgármester 

   Czirjákné Szabó Katalin 

   Czapár Gábor 

Köles Zoltán 

   Szórádi Sándor képviselők 

 

Igazoltan távol: Banczalovszki János képviselő 

 

Döntéshozatalban résztvevők száma:  6 fő 

 

 

Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, azt megnyitja. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a rendkívüli ülés összehívását a napirendi pontokban történő 

rövid határidőn belüli döntéshozatal indokolta. 

 

Javasolja, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra: 

 

1. Előterjesztés a civil szervezetek támogatásáról szóló 16/2021. (XI.18.) Önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

2. Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyelet átszervezése tárgyában. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

3. Előterjesztés a Csonkás Szabadidőpark ingyenes használatba adásáról. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

A döntéshozatalban résztvevő   6 fő képviselő a napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadta. 

 

Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője              

Czirjákné Szabó Katalin képviselő legyen. 

 

A döntéshozatalban résztvevő   6 fő képviselő a jegyzőkönyv hitelesítő személyét elfogadja. 

 

1. Előterjesztés a civil szervezetek támogatásáról szóló 16/2021. (XI.18.) 

Önkormányzati rendelet módosításáról. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Dr. Nagy János polgármester: 

Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az utóbbi időben többször 

módosította a civil szervezetek támogatásáról szóló 16/2014. (XI.18.) önkormányzati 

rendeletét. 

A módosítások  többségében a benyújtási határidőt és az elbírálási határidőt módosították. A 

jelenlegi módosításban is a kérelem benyújtásáról, és az elbírálási határidő módosításáról  kell 

határozni. A Nyíracsádi Petőfi Sportegyesület sikeresen zárta a bajnokságot, így további 

működésükhöz ismételten az Önkormányzat támogatására van szükségük.  

 

Bródi Róbert: 

A jövőben,  amikor újra véglegesíteni szeretnénk ezt a rendeletet, két beadási határidőt kell 

megjelölni. Az egyik kérelem benyújtási határidő január 30. legyen, a másik pedig adjon 

lehetőséget pót igény benyújtására mondjuk augusztus 1- és 31. között. 

A napirendben szereplő rendelet módosítást elfogadásra javaslom. 

 

Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  6 fő képvisel  6 igen szavazattal 

megalkotta az alábbi rendeletét: 

 

Nyíracsád Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

8/2021. (VI.30.) számú rendelete  

 

a civil szervezetek támogatásáról szóló 16/2014. (XI.18.) Önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.   143.§. (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja a civil szervezetek 

támogatásáról. 

 

1.§. 

 

A Rendelet 9.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

A pályázatok benyújtási határideje: minden év július 15. napja. Hiánypótlásra a pályázatok 

benyújtási határidejét követő 4 munkanapon belül van lehetőség. 

 

 

2.§. 

 

A Rendelet 9.§. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület tárgyév augusztus 31-ig bírálja el. 

 

3.§. 

 

A Rendelet 10.§. (1) bekezdése hatályát veszti. 
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4.§. 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 

5/2021. (IV.14.) számú rendelet. 

 

2. Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyelet átszervezése tárgyában. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Nagy János polgármester: 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c. pontja 

értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:   

az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról. 

Nyíracsád település  e feladatát a Nyírábrányi  Központi Orvosi Ügyelet működtetésével látja 

el Fülöp, Nyírábrány és Nyírmártonfalva településekkel közösen. Az ügyelet központja 

Nyírábrány Nagyközségben van, az infrastruktúra biztosítását és működtetését (személyi és 

tárgyi feltételek) Nyírábrány önkormányzata szervezi. Az OEP finanszírozáson túl az 

önkormányzatok hozzájárulnak a működési költségekhez. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és az Országos Mentőszolgálat koordinálásával tartott 

szakmai megbeszélésen a Hajdú-Bihar Megye településeinek polgármestereivel ismertették a 

T/1637 számú törvényjavaslatot. A törvényjavaslat szerint – amennyiben elfogadásra kerül – 

a települési önkormányzatoknak lehetősége nyílik az ügyeleti feladatok ellátását az OMSZ-al 

kötött megállapodás alapján biztosítani. A HBMO és az OMSZ kidolgozta ennek a típusú 

működésnek a pilot rendszerét, melyet Hajdú-Bihar Megyében kívánnak elindítani a törvény 

elfogadását követően azonnal, lehetőség szerint 2021. július 1. napjától. 

 

A szakmai értekezleten elhangzottak alapján a települési önkormányzatok felé az a kérés, 

hogy szándéknyilatkozatban fejezzék ki, hogy elfogadják az OMSZ általi ügyelet alapellátási 

feladat biztosítását. 

 

Múlt héten a Vámospércsi Kistérségi Nonprofit Egészségügyi Központban volt egy 

megbeszélésünk, ahol erről tájékoztattak bennünket. Esetünkben úgy alakul,hogy a 

Vámospércsi Járóbeteg Központ lesz az ügyeleti központ. ott lesz egy orvos is. Ahol eddig 

voltak ügyeletek, ott úgynevezett satelit ügyelet jön létre, azokon a helyeken csak mentőtiszt 

lesz, orvos pedig nem, de mentőautót tudnak küldeni. Össze kell majd ülni az érintett 

településeknek, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan lesz, kit terhel az ügyeleti rendszer 

fenntartása, karbantartása, stb. Egyelőre hivatalos állásfoglalás nem érkezett arról, hogy kell e 

hozzátennünk, vagy sem. Az viszont fontos, hogy az ügyeletnek működnie kell.  Ez július 1-

jén lép életbe, tehát mai nap éjféltől megszűnik  Nyírábránnyal szemben a kötelezettségünk. 

Ez a rendszer most kísérleti jelleggel Hajdú-Bihar Megyében indul be. 

 

Bródi Róbert: 

Ha az állam ilyen formában átveszi ezt a feladatot, akkor úgy lenne jó és ésszerű, ha nem 

kellene fizetnünk a lakosságszám utáni kvótát. 
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

Az első félévet érintően viszont az elszámolásnak  Nyírábrány felé meg kell történnie. 

 

Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő  6 igen szavazattal 

meghozta az alábbi határozatát: 

 

18/2021. (VI.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 

Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c. pontja 

által meghatározott, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi ügyeleti ellátásának biztosítására kifejezi szándékát a következőkről: 

 

1.) Amennyiben Magyarország Országgyűlése által elfogadásra és kihirdetésre 

kerül T/1637 számú törvényjavaslat, mely szerint módosításra kerül az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és ezáltal az ügyeleti ellátás az 

állami mentőszolgálattal kötött megállapodással is biztosítható, ezen 

megállapodást Nyíracsád Község Önkormányzata és az Országos 

Mentőszolgálat megköti. 

2.) Az OMSZ és az önkormányzat által kötött megállapodás és ellátási szerződés 

esetén a Központi Orvosi Ügyelet megállapodását felmondja Nyírábrány 

Nagyközség  Önkormányzatával, és ezzel egyidőben  az orvosi ügyelet ellátását 

biztosítóval elszámol.   

 

Felkéri a polgármestert, hogy az orvosi ügyeletet biztosító Nyírábrány településsel az ügyelet 

biztosításáért vállalt költségeket június 30-ig számolja el. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr.  Nagy János polgármester  
 

 

3. Előterjesztés a Csonkás Szabadidőpark ingyenes használatba adásáról. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Nagy János polgármester: 

A Petőfi Sportegyesület elnöke kéréssel fordult Nyíracsád Község Önkormányzatához, 

melyben kéri, hogy a Csonkás Szabadidő Park használatáról  szerződésben rendelkezzünk, 

mert az Egyesület pályázatot kíván benyújtani. A benyújtott pályázatnak melléklete  az 

ingyenes használatba adási szerződés. 

A 0489/28 hrsz. alatt lévő 7,6140 ha területű ingatlan tulajdonosa Nyíracsád Község 

Önkormányzata, melyet már évtizedek óta a településen működő Petőfi Sportegyesület és a 

településen élők használják.  

 

Bródi Róbert: 

Érdemes lenne egy olyan rendeletet alkotni, ahol az önkormányzat ingatlanjai besorolásra 

kerülnek. Első szinten vannak azok az ingatlanok, amelyek a kötelező feladatellátáshoz 

szükségesek, (pl. orvosi rendelő)  ezek nem adhatók bérbe.  A következő szintekre kerülnek 

azok, amelyek nem veszélyeztetik a működést, ezeket ingyenesen bérbe lehet adni. 
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

A nemzeti vagyonról szóló törvényben benne van, hogy ha ingyenesen rendelkezésre 

bocsátunk egy ingatlant, akkor ott nem folytatható vállalkozói tevékenység. 

 

Az előterjesztés megtárgyalása után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen 

szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 

19/2021. (VI.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 

Níracsád, 0489/28 hrsz. alatt lévő 7,6140 ha területű sportpálya ingyenes használatáról szóló 

szerződését az előterjesztés mellékelte szerint jóváhagyja.  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Dr. Nagy János polgármester 

 

Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való  

megjelenést, azt bezárja. 

 

 

kmf. 

 

 

                     Dr. Nagy János                                                Nagyné Jobbágy Piroska 

                       polgármester                                                                jegyző 

 

 

 

                                                    Czirjákné Szabó Katalin 

                                                     jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 
 


