
JEGYZŐKÖNYV 

Készült Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 18.-án 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 

   Banczalovszki János 

   Czapár Gábor 

   Czirjákné Szabó Katalin 

   Köles Zoltán 

   Szórádi Sándor képviselők 

 

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

megnyitja. 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a rendkívüli ülés összehívását a napirendben való rövid határidejű 

döntéshozatal indokolta. 

 

Javasolja, hogy az alábbi napirend kerüljön megtárgyalásra: 

 

1. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtásáról. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

Jelenlévők a napirendi pontot megtárgyalásra elfogadták. 

 

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

Szabó Katalin képviselő legyen. 

 

Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítő személyét elfogadták. 

 

1. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtásáról. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Nagy János polgármester: 

A Belügyminiszter és a Pénzügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XL. tv. 3.számú melléklete alapján az önkormányzatok rendkívüli 

támogatására, a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére, vagy egyéb, a 

feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására.  

 

E támogatást azon önkormányzat igényelheti, amely a normatívan képződő forrásokon túl a saját 

források maximális feltárása és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések mellett sem 

képes teljes körűen a kötelező önkormányzati feladatok ellátására. 

 

Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő   7 fő 7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi határozatát: 

 

 

 



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

Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XL. tv. 3. mellékelte alapján támogatási igényt nyújt be 

rendkívüli önkormányzati támogatásra. 

Határidő: 2021. augusztus 30. 

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        


