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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 19-én  9.00. 

órai kezdettel a Nyíracsád Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (4262 

Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.)  megtartott Szociális és Egészségügyi Bizottsági  ülésén. 

 

Jelen vannak:  Czirjákné Szabó Katalin bizottság elnöke 

    Czapár Gábor 

    Banczalovszki János 

    Béres Istvánné  

Szászné Veze Rita bizottsági tagok 

 

 

Meghívottak:   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

Bródi Róbert alpolgármester  

 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Czirjákné Szabó Katalin bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, azt megnyitja. 

 

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirend kerüljenek  megtárgyalásra: 

 

1. Előterjesztés az óvodáztatási és iskoláztatási támogatás rendelet tervezet 

elfogadásáról. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 

2. Előterjesztés a  települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 

valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról, a tanyagondnoki szolgáltatásról, valamint a természetben 

nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló 11/2017. (VIII.21.) ÖR. rendelet 

módosítására. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 

ZÁRT ÜLÉS: 

3. Előterjesztés lakhatási támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. 

Előterjesztő: Czirjákné Szabó Katalin 

 

4. Előterjesztés települési támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. 

Előterjesztő: Czirjákné Szabó Katalin 

 

A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag a napirendeket megtárgyalásra elfogadta. 

 

Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője Czapár Gábor bizottsági tag 

legyen. 
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A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 

elfogadja. 

 

1. Előterjesztés az óvodáztatási és iskoláztatási támogatás rendelet tervezet 

elfogadásáról. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag  5 igen 

szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 
1/2021. (VII.19.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 

Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága  az 

óvodáztatási és iskoláztatási támogatás rendelet tervezet 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: 2021. július 20. 

Felelős: Czirjákné Szabó Katalin biz. elnöke 

 

2. Előterjesztés a  települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 

valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról, a tanyagondnoki szolgáltatásról, valamint a természetben 

nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló 11/2017. (VIII.21.) ÖR. rendelet 

módosítására. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag  5 igen 

szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 
2/2021. (VII.19.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 

Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága  a  

települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 

ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a tanyagondnoki 

szolgáltatásról, valamint a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló 11/2017. 

(VIII.21.) ÖR. rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolja. 

Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi ülésen e 

napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 

Határidő: 2021. július 20. 

Felelős: Czirjákné Szabó Katalin biz. elnöke 

 

Több napirendi pont nem lévén Czirjákné Szabó Katalin bizottság elnöke az ülést bezárja. 

 

kmf. 

 

                Czirjákné Szabó Katalin                                                    Czapár Gábor 

                      bizottság elnöke                                                      jegyzőkönyv hitelesítő 
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