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KIMUTATÁS 
 

– Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati 
határozatairól – 

(az SZMSZ. 50. § (1) bek. szerint, 2015. május 11. napjától) 
 

                                          A HATÁROZAT 
 

Száma                                                     Tárgya                                       Módosítása 
  
                                                                 2015.  

 
35/2015. (V. 18.)          a Képviselő-testület 2015. május 18-ai  
                                     rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról. 
                             
36/2015. (V. 18.)           az önkormányzati közművelődési  
                                      szakember-könyvtáros álláshelyének betöltése  
                                      érdekében benyújtott pályázatok elbírálásáról.  
  
37/2015. (V. 18.)           Nyírmeggyes Község Önkormányzat  
                                      2015-2019-ig terjedő időszakra szóló  
                                      gazdasági programjának elfogadásáról.  
       
38/2015. (V. 18.)           a Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati  
                                      Társulás Társulási Megállapodásának  
                                      módosításáról. 
  
39/2015. (V. 18.)           a személyes érintettséggel rendelkezők  
                                      szavazásból történő kizárásáról. 
 
40/2015. (V. 18.)           Szondi Antal Gábornak a Magyar Agrár-,  
                                      Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara  
                                      Megyei Elnöksége állásfoglalása ellen  
                                      benyújtott kifogása elbírálásáról. 
 
41/2015. (V. 28.)           a Képviselő-testület 2015. május 28-ai  
                                      rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról 
 
42/2015. (V. 28.)           a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések  
                                      támogatására irányuló pályázat benyújtásáról.   
 
43/2015. (V. 28.)           az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi  
                                      feladatainak ellátásáról szóló 2014. évre  
                                      vonatkozó átfogó értékelésről.                                60/2015. (VIII. 26.)              
 
44/2015. (V. 28.)           a Nyírmeggyes Község Önkormányzat és             
                                      Tiborszállás Község Önkormányzat Intézmény  
                                      Fenntartó Társulás megszüntetéséről.                     54/2015. (VI. 23.)              
 
45/2015. (V. 28.)           Nyírmeggyes Község Önkormányzatánál 2014.  
                                      évben történt belső ellenőrzésekről szóló ismételt  
                                      beszámolóról. 

 
46/2015. (VI. 15.)         a Képviselő-testület 2015. június 15-ei  
                                     rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról. 
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47/2015. (VI. 15.)         a Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és                                      
                                     Alapfokú Művészeti Iskola működtetői  
                                     feladatainak további ellátásáról.  
 
48/2015. (VI. 15.)          a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi    
                                      Alapellátási Intézményi Társulás Társulási  
                                      Megállapodásának hatályon kívül helyezéséről és  
                                      új társulási megállapodás elfogadásáról. 
 
49/2015. (VI. 15.)          a Szociális segítő önkormányzati közalkalmazotti  
                                      jogviszonyban történő alkalmazásáról.    
 
50/2015. (VI. 23.)          a Képviselő-testület 2015. június 23-ai rendes ülése  
                                      napirendjének elfogadásáról. 
 

51/2015. (VI. 23.)          a Nyírmeggyes Településüzemeltetési Nonprofit Kft.  
                                      2014. évi mérlegbeszámolójáról. 
 
52/2015. (VI. 23.)          a helyi közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére  
                                      vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról. 
  
53/2015. (VI. 23.)          egyes földrajzi nevek megváltoztatásáról, valamint 
                                      területek elnevezéséről. 
   
54/2015. (VI. 23.)          a Nyírmeggyes Község Önkormányzat és  
                                      Tiborszállás Község Önkormányzat Intézmény   
                                      Fenntartó Társulás megszüntetéséről szóló  
                                      44/2015. (V. 28.) önkormányzati határozat  
                                      visszavonásáról. 
 
55/2015. (VI. 23.)          a szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó szakmai  
                                      programok módosításáról, valamint az  
                                      alapszolgáltatások biztosításában részt vevő  
                                      gépjárművek kijelöléséről. 
 
56/2015. (VI. 23.)          a házi segítségnyújtás alapján fizetendő térítési  
                                      díjjal kapcsolatos méltányosság gyakorlásáról. 
              
57/2015. (VI. 23.)          Papp Mihály Nyírmeggyes, Váci Mihály út 16. szám  
                                      alatti lakos önkormányzati terület bérbeadására  
                                      vonatkozó kérelméről. 
 
58/2015. (VIII. 26.)        a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-ai  
                                      rendes ülése napirendjének elfogadásáról. 
          
59/2015. (VIII. 26.)        a szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó szakmai  
                                      program módosításáról. 
          
60/2015. (VIII. 26.)        az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi  
                                      feladatainak ellátásáról szóló 2014. évre  
                                      vonatkozó átfogó értékelés kiegészítéséről. 
 

61/2015. (VIII. 26.)         a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-vel a 2015. évi szinten tartó  
                                       beruházások elvégzéséről kötendő 
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                                      megállapodások jóváhagyásáról.   
          
62/2015. (VIII. 26.)        a helyi térfigyelő kamerarendszer  
                                      továbbfejlesztéséről. 

 
63/2015. (VIII. 26.)        a Nyírmeggyes Településüzemeltetési Nonprofit Kft.  
                                      2014. évi mérlegbeszámolójának könyvvizsgálói  
                                      jelentése megtárgyalásáról.  
 
64/2015. (IX. 07.)          a Képviselő-testület 2015. szeptember 7-ei  
                                      rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
65/2015. (IX. 07.)          a Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról, valamint 
                                      a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-nek (mint üzemeltetőnek),  
                                      a  tervben meghatározott fejlesztési feladatok   
                                      megvalósításával történő megbízásáról. 
 
66/2015. (IX. 07.)          a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag  
                                      vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása  
                                      igénybevételére irányuló pályázat benyújtásáról,  
                                      pályázati önrész vállalásáról. 

 
67/2015. (IX. 07.)          a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási                    76/2018. (X. 15.)                 
                                      Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi  
                                      pályázati fordulójához történő csatlakozásról. 
 
68/2015. (IX. 07.)          a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről.  
 
69/2015. (IX. 29.)          a Képviselő-testület 2015. szeptember 29-ei  
                                      rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
70/2015. (IX. 29.)          a helyi önkormányzat működőképességének  
                                      megőrzéséhez igényelhető 2015. évi rendkívüli  
                                      támogatási igény benyújtásáról.  
 
71/2015. (IX. 29.)          a Nyírmeggyes Településüzemeltetési Nonprofit Kft.  
                                      új ügyvezetője választásáról szóló 22/2015. (III. 31.)                    
                                      önkormányzati határozat megbízási díjra  
                                      vonatkozó rendelkezésének módosításáról. 
 
72/2015. (IX. 29.)          Ertsey Géza Péter nyírmeggyesi lakos – édesanyja  
                                      számára biztosítandó díszsírhely adományozására  
                                      vonatkozó – kérelméről. 

 
73/2015. (X. 20.)           a Képviselő-testület 2015. október 20-ai rendes  
                                      ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
74/2015. (X. 27.)           a Képviselő-testület 2015. október 27-ei rendkívüli  
                                      ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
75/2015. (X. 27.)           a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás további 
                                      lehetséges módjának meghatározásáról.  
 
76/2015. (X. 27.)           az Önkormányzat tulajdonában lévő 1166/1.-3.  
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                                      hrsz-ú beépítetlen belterületi ingatlanok eladásra  
                                      történő kijelöléséről, vevőjének kiválasztásáról, 
                                      értékesítési feltételeinek meghatározásáról.   

 
77/2015. (XI. 17.)          a Képviselő-testület 2015. november 17-ei rendes  
                                      ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
78/2015. (XI. 17.)          a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok  
                                      végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülés óta tett  
                                      fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról és  
                                      jelentősebb eseményekről.  
 
79/2015. (XI. 17.)          az INVITEL Távközlési Zrt-vel a mátészalkai 2215/6  
                                      hrsz-ú ingatlanon lévő víztorony távközlési célú  
                                      bérleti szerződése megkötéséről. 
 
80/2015. (XI. 27.)          a Képviselő-testület 2015. november 27-ei  
                                      rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
81/2015. (XI. 27.)          a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási  
                                      Megállapodásának módosításáról. 
 
82/2015. (XI. 27.)          az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítási  
                                      feltételeinek meghatározásáról, továbbá más  
                                      tulajdonában álló ingatlanok önkormányzati  
                                      hasznosításáról, valamint ingatlan megvásárlásáról.   
 

83/2015. (XI. 27.)          Gergely József személyi térítési díjának elengedése  
                                      iránt benyújtott kérelme elbírálásáról. 
 
84/2015. (XI. 27.)          Szondi Györgyné személyi térítési díjának elengedése  
                                      iránt benyújtott kérelméről. 
 
85/2015. (XI. 27.)          a 2015. év végi egyszeri juttatásról. 
 
86/2015. (XI. 27.)          a Képviselő-testület 2015. november 27-ei  
                                      közmeghallgatása napirendjének elfogadásáról. 

 
87/2015. (XII. 11.)         a Képviselő-testület 2015. december 11-ei  

                                      rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról. 
 

88/2015. (XII. 11.)         a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi  
                                      Alapellátási Intézményi Társulás  
                                      Társulási Megállapodásának módosításáról. 
 
89/2015. (XII. 11.)         az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési  
                                      tervének jóváhagyásáról, valamint a belső  
                                      ellenőrzés további megszervezéséről.                        47/2016. (VI. 23.)                      
 
90/2015. (XII. 11.)         Nyírmeggyes, Rákóczi Ferenc utca 47. sz. alatt  
                                      található házas beltelki ingatlan adás-vételi  
                                      szerződésének jóváhagyásáról. 
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2016. 

 
1/2016. (I. 26.)              a Képviselő-testület 2016. január 26-ai  
                                      rendes ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
2/2016. (I. 26.)              a nem közművel összegyűjtött háztartási  
                                      szennyvíz rendszeres begyűjtésére  
                                      vonatkozó közszolgáltató kijelölésére  
                                      irányuló eljárás lefolytatásáról.                                   11/2016. (II. 15.)                              
 
3/2016. (I. 26.)              a Nyírmeggyes Község Önkormányzatánál  
                                      2015. évben végrehajtott belső ellenőrzési  
                                      jelentésekről.                                                               47/2016. (VI. 23.)                      
 
4/2016. (I. 26.)              Szondi György Jánosné és gondnoka személyi  
                                      térítési díj elengedése, illetve részletekben történő                
                                      megfizetése iránt benyújtott kérelme elbírálásáról. 
 
5/2016. (I. 26.)              az Arany János Kollégiumi Programban való  
                                      részvételéről. 
 
6/2016. (I. 26.)              a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról.  
 
7/2016. (II. 15.)             a Képviselő-testület 2016. február 15-ei  
                                      rendes ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
8/2016. (II. 15.)             az Áht. 29/A. §-ában meghatározott saját bevételek,  
                                      illetve fizetési kötelezettségek megállapításáról. 
 
9/2016. (II. 15.)             a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi  
                                      Alapellátási Intézményi Társulás Társulási     
                                      Megállapodásának módosításáról, valamint a házi  
                                      segítségnyújtás további zavartalan ellátása  
                                      érdekében szükséges intézkedés                               57/2017. (VI. 20.)                                
                                      kezdeményezéséről. 
 
10/2016. (II. 15.)           a Nyírmeggyes Sportklub részére pályázati saját erő  
                                      biztosításához támogatás nyújtásáról.  
 
11/2016. (II. 15.)           a 2/2016. (I. 26.) önkormányzati határozattal  
                                      jóváhagyott határidők meghosszabbításáról. 
 
12/2016. (II. 15.)           Nyírmeggyes Község Polgármestere 2016. évi  
                                      szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról. 
 
13/2016. (II. 15.)           a Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit  
                                      Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő keret- 
                                      megállapodás jóváhagyásáról. 
 
14/2016. (II. 15.)           a Nyírmeggyes Településüzemeltetési Nonprofit  
                                      Kft. ügyvezetője megválasztásáról. 
 
15/2016. (III. 16.)          a Képviselő-testület 2016. március 16-ai  
                                      rendes ülése napirendjének elfogadásáról. 
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16/2016. (III. 16.)          Nyírmeggyes település közbiztonsági helyzetéről,  
                                      a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és  
                                      az azzal kapcsolatos feladatokról. 
 
17/2016. (III. 16.)          a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok  
                                      végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülés óta tett  
                                      fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról és  
                                      jelentősebb eseményekről.  
 
18/2016. (III. 16.)          a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  
                                      rendszeres begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató  
                                      kijelöléséről. 

 
19/2016. (III. 16.)          az Önkormányzat tulajdonában lévő  
                                      1166/4.-8. hrsz-ú beépítetlen belterületi ingatlanok  
                                      eladásra történő kijelöléséről, vevőjének  
                                      kiválasztásáról, értékesítési feltételeinek  
                                      meghatározásáról.                                                      47/2016. (VI. 23.)                      
 
20/2016. (III. 16.)          a Nyírmeggyes Sportklub részére pályázati saját  
                                      erő biztosításához támogatás nyújtásáról.  
 
21/2016. (III. 16.)          a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjával  
                                      kapcsolatos javaslatról. 

 
22/2016. (III. 16.)          a Mátészalka-Nyírmeggyes közötti kerékpárút 
                                      -építési pályázatról. 

 
23/2016. (III. 31.)          a Képviselő-testület 2016. március 31-ei  
                                      rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról. 

 
24/2016. (III. 31.)          a fiatalok életkezdésének helyi támogatásáról szóló  
                                      önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó  
                                      szempontok meghatározásáról. 
 
25/2016. (IV. 26.)          a Képviselő-testület 2016. április 26-ai  
                                      rendes ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
26/2016. (IV. 26.)          a nyírmeggyesi vasútállomáson és környékén,  
                                      valamint az azzal határos közterületeken végzendő,  
                                      az Önkormányzatok részére átadható egyes  
                                      ingatlanüzemeltetési közfeladatok ellátására irányuló  
                                      együttműködési megállapodás MÁV Zrt-vel történő  
                                      megkötéséről. 
 
27/2016. (IV. 26.)          a nyírmeggyesi Római Katolikus Egyház részére  
                                      nyújtandó támogatásról. 
 
28/2016. (IV. 26.)          az Önkormányzat Művelődési Háza és Könyvtára  
                                      2016. évi munkatervének jóváhagyásáról, valamint  
                                      az ahhoz kacsolódó költségvetési forrásokról.  
 
29/2016. (IV. 26.)          a 2016. évi „Meggyfesztivál” megrendezéséről. 
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30/2016. (V. 31.)           a Képviselő-testület 2016. május 31-ei  
                                      rendes ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
31/2016. (V. 31.)           az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi  
                                      feladatainak ellátásáról szóló 2015. évre vonatkozó  
                                      átfogó értékelésről. 
 
32/2016. (V. 31.)           a Nyírmeggyes Településüzemeltetési Nonprofit Kft.  
                                      2015. évi mérlegbeszámolójáról. 

 
33/2016. (V. 31.)           a Nyírmeggyes települést is érintő 471 sz. főút  
                                      felújítása kapcsán  a településrendezési eszközök  
                                      módosításáról. 
 
34/2016. (V. 31.)           a helyi önkormányzat működőképességének  
                                      megőrzéséhez igényelhető 2016. évi rendkívüli  
                                      támogatási igény benyújtásáról.  
 
35/2016. (V. 31.)           2014-2020. programozási időszakban a  
                                      Terület-és Településfejlesztési Operatív Program  
                                      forráskeretéből megvalósítani kívánt projektek  
                                      meghatározásáról. 
 
36/2016. (V. 31.)           önkormányzati feladatellátást szolgáló  
                                      fejlesztések támogatására irányuló pályázat  
                                      benyújtásáról.                                                              44/2016. (VI. 15.)                      
 
37/2016. (V. 31.)           Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati  
                                      Társulás Ivóvízminőség-javító beruházás tárgyú  
                                      KEOP-1.3.0./2F/09-2010-0019 azonosító számú  
                                      projektjére vonatkozóan a LOCAL AGENDA 21  
                                      Fenntartható Fejlődés Helyi Programja  
                                      elfogadásáról. 
 
38/2016. (V. 31.)           Gergely József személyi térítési díjhátralékára  
                                      vonatkozó fizetési könnyítés visszavonásáról. 
 
39/2016. (VI. 15.)          a Képviselő-testület 2016. június 15-ei  
                                      rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
40/2016. (VI. 15.)          az Önkormányzat étkeztetési fejlesztése       
                                      támogatására irányuló pályázat  
                                      benyújtásáról.                                                             51/2016. (VII. 18.)                      
 
41/2016. (VI. 15.)          az Önkormányzat által megrendezésre kerülő  
                                      XV. Meggy-fesztivál idejére a területhasználati  
                                      díjak, valamint a rendezvényre szóló belépőjegyek  
                                      árának megállapításáról.    
 
42/2016. (VI. 15.)          a személyes érintettséggel rendelkező képviselő 
                                      szavazásból történő kizárásáról. 
 
43/2016. (VI. 15.)          Gulyásné Balogh Zsuzsanna körzeti ápolónő  
                                      megbízási díj megállapítására vonatkozó  
                                      kérelmének elbírálásáról.    
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44/2016. (VI. 15.)          önkormányzati feladatellátást szolgáló  
                                      fejlesztések támogatására irányuló pályázat  
                                      benyújtásáról szóló 36/2016. (V. 31.)  
                                      önkormányzati határozat kiegészítéséről.   
 
45/2016. (VI. 15.)          a 2016. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés 
                                      biztosításáról.                                                            53/2016. (VIII. 23.)                      
 
46/2016. (VI. 23.)          a Képviselő-testület 2016. június 23-ai  
                                      rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
47/2016. (VI. 23.)          a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok  
                                      végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülés óta  
                                      tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról és  
                                      jelentősebb eseményekről.  
 
48/2016. (VII. 13.)         a Képviselő-testület 2016. július 13-ai  
                                      rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
49/2016. (VII. 13.)         Jakab Melinda helyi önkormányzati képviselő,  
                                      valamint a Szociális, Oktatási, Egészségügyi- és  
                                      Sportbizottsága Elnöke méltatlanságáról. 
 
50/2016. (VII. 18.)         a Képviselő-testület 2016. július 18-ai  
                                      rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról. 

 
51/2016. (VII. 18.)         az Önkormányzat étkeztetési fejlesztése  
                                      támogatására irányuló pályázat benyújtásáról szóló  
                                      40/2016. (VI. 15.) önkormányzati határozat  
                                      módosításáról. 
 
52/2016. (VIII. 23.)        a Képviselő-testület 2016. augusztus 23-ai  
                                      rendes ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
53/2016. (VIII. 23.)        a 2016. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés 
                                      biztosításáról szóló 45/2016. (VI. 15.) önkormányzati  
                                      határozat módosításáról, valamint a 2016/2017.  
                                      tanév tanítási szüneteiben történő gyermekétkeztetés  
                                      biztosításáról. 
 
54/2016. (VIII. 23.)        a XV. Meggyfesztivál megrendezése pénzügyi  
                                      tájékoztatójáról. 
 
55/2016. (IX. 20.)          a Képviselő-testület 2016. szeptember 20-ai rendes 
                                      ülése napirendjének elfogadásáról. 

 
56/2016. (IX. 20.)          a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  
                                      Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai  
                                      Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mátészalkai 
                                      Hivatásos Tűzoltóság 2015. évi tűzvédelmi  
                                      tevékenységéről. 
 
57/2016. (IX. 20.)          a települési önkormányzatok szociális célú  
                                      tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő  
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                                      támogatása igénybevételére irányuló pályázat  
                                      benyújtásáról, pályázati önrész vállalásáról. 
 
58/2016. (IX. 20.)          a Nyírmeggyesi Polgármesteri Hivatal  
                                      2015. évi tevékenységéről. 
 
59/2016. (IX. 20.)          a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 
                                      Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi  
                                      pályázati fordulójához történő csatlakozásról. 

 
60/2016. (X. 25.)           a Képviselő-testület 2016. október 25-ei rendes  
                                      ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
61/2016. (X. 25.)           a Nyírmeggyesi Polgármesteri Hivatal Alapító  
                                      okiratának módosításáról és egységes  
                                      szerkezetbe foglalásáról. 
 
62/2016. (X. 25.)           a Nyírmeggyes Község Önkormányzatánál 2016.  
                                      évben végrehajtott 1. számú belső ellenőrzési  
                                      jelentésről. 
 
63/2016. (X. 25.)           nyilvántartott igénylő részére jelzőrendszeres házi  
                                      segítségnyújtás biztosításáról.  
 
64/2016. (XI. 21)           a Képviselő-testület 2016. november 21-ei  
                                      rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
65/2016. (XI. 21)           a helyi önkormányzat működőképességének  
                                      megőrzéséhez igényelhető 2016. évi rendkívüli  
                                      támogatási igény benyújtásáról.  

 
66/2016. (XI. 25.)          a Képviselő-testület 2016. november 25-ei rendes  
                                      ülése napirendjének elfogadásáról. 

 
67/2016. (XI. 25.)          az Arany János Tehetséggondozó Programban  
                                      való részvételéről. 
 
68/2016. (XI. 25.)          a Képviselő-testület 2015. november 25-ei  

                                      közmeghallgatása napirendjének elfogadásáról. 
 
69/2016. (XII. 13.)         a Képviselő-testület 2016. december 13-ai rendes  
                                      ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
70/2016. (XII. 13.)         a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok  
                                      végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülés óta  
                                      tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról és  
                                      jelentősebb eseményekről.  
 
71/2016. (XII. 13.)         a Nyírmeggyes Településüzemeltetési Nonprofit Kft.  
                                      felszámolási eljárás megindítására irányuló  
                                      kérelmének benyújtásához szükséges egyetértés  
                                      megadásáról, valamint a Kft. Ügyvezetője számára  
                                      adott megbízás meghosszabbításáról. 
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72/2016. (XII. 13.)         az étkeztetés helyzetének rendezéséről. 
      
73/2016. (XII. 13.)         a Nyírmeggyes Község Önkormányzat és Tiborszállás  

          Község Önkormányzat Intézmény Fenntartó Társulás  
                                      társulási megállapodásának módosításáról. 
       
74/2016. (XII. 13.)         önkormányzati határozata a Szatmári Egyesített Szociális  
                                      és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás  
                                      Társulási Megállapodásának módosításáról. 
      
75/2016. (XII. 13.)         a Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás  
                                      által megvalósított KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0019  
                                      azonosító számú „Szatmári ivóvízminőség-javító projekt”  
                                      megnevezésű fejlesztés során létrejött víziközművek  
                                      tulajdonba adásáról, az Önkormányzati Társulás  
                                      megszüntetéséről. 
      
76/2016. (XII. 13.)         a népkonyhai ellátás nyújtásáról. 
     
77/2016. (XII. 13.)         Szondi Ernőné nyírmeggyesi lakos 1164/11 hrsz-ú  
                                      ingatlana ügyének rendezéséről.                      12/2017. (II. 23.)                   
     
78/2016. (XII. 13.)         az Önkormányzat dolgozói 2016. év végi egyszeri  
                                      juttatásáról. 

 
 2017. 

 
1/2017. (I. 16.)              a Képviselő-testület 2017. január 16-ai  
                                      rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
2/2017. (I. 16.)              a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi  
                                      Alapellátási Intézményi Társulás Társulási  
                                      Megállapodásának módosításáról. 
 
3/2017. (I. 16.)              a Nyírmeggyes Község Önkormányzatánál 2016.  
                                      évben végrehajtott 2. számú belső ellenőrzési  
                                      jelentésről. 
 
4/2017. (I. 16.)              az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési  
                                      tervének jóváhagyásáról, valamint a belső  
                                      ellenőrzés további megszervezéséről. 
 
5/2017. (I. 16.)              a személyes érintettséggel rendelkező szavazásból  
                                      történő kizárásáról. 
 
6/2017. (I. 16.)              a polgármester illetményéről, költségátalányáról szóló  
                                      44/2014. (XI. 07.) határozat módosításáról.                39/2017. (IV. 18.)                    

 
7/2017. (I. 16.)              a személyes érintettséggel rendelkező szavazásból  
                                      történő kizárásáról. 
 
8/2017. (I. 16.)              a külterületi helyi közutak fejlesztésére, valamint  
                                      az önkormányzati utak karbantartását szolgáló  
                                      gépek beszerzésére kiírt pályázaton való részvételi  
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                                      szándékról. 
 
9/2017. (I. 16.)              a Nyírmeggyes, Rákóczi u. 42. szám alatti belterületi   
                                      ingatlan megvásárlásáról.   
 
10/2017. (I. 23.)            a Képviselő-testület 2017. január 23-ai  
                                      rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról. 

 
11/2017. (I. 23.)            a Nyírmeggyes, Rákóczi u. 42. szám alatti belterületi                                  
                                      ingatlan megvásárlására vonatkozó adás-vételi  
                                      szerződés megkötéséről. 

 
12/2017. (I. 23.)            a Szondi Ernőné nyírmeggyesi lakos 1164/11 hrsz-ú  
                                      ingatlanügyének rendezéséről szóló 77/2016. (XII. 13.)  
                                      önkormányzati határozat módosításáról. 

13/2017. (I. 23.)            a települési főépítész megbízási szerződésének  
                                      megkötéséről. 

14/2017. (I. 30.)            a Képviselő-testület 2017. január 30-ai  
                                      rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
15/2017. (I. 30.)            az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,  
                                      karbantartásához szükséges erő- és munkagépek    31/2018. (IV. 26.)             
                                      beszerzésére kiírt pályázaton (kódszáma:                  69/2018. (IX. 25.)             
                                      VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) való részvételről.                      
 
16/2017. (I. 30.)            az első világháború történelmi emlékeit őrző  
                                      emlékművek rendbetételére, renoválására,  
                                      helyreállítására irányuló pályázat (pályázati kódja:  
                                      KKETTKK-CP-02) benyújtásáról.  
 
17/2017. (I. 30.)            a településrendezés eszközeinek áttekintése, valamint  
                                      a településképi arculati kézikönyv és a településképi  
                                      rendelet elkészítése érdekében szükséges intézkedések  
                                      megtételéről. 
 
18/2017. (II. 15.)           a Képviselő-testület 2017. február 15-ei  
                                      rendes ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
19/2017. (II. 15.)           a 2017. évi járási startmunka program támogatási  
                                      kérelmei benyújtásáról. 
 
20/2017. (II. 15.)           az Önkormányzat Művelődési Háza és Könyvtára 
                                      2017. évi munkatervének, valamint az ahhoz  
                                      kapcsolódó költségvetési források jóváhagyásáról.  

 
21/2017. (II. 15.)           a Nyírmeggyes Sportklub részére pályázati saját erő 
                                      biztosításához támogatás nyújtásáról.  
 
22/2017. (II. 15.)           az Áht. 29/A. §-ában meghatározott saját bevételek,  
                                      illetve fizetési kötelezettségek megállapításáról. 
 
23/2017. (II. 15.)           a Nyírmeggyes Településüzemeltetési Nonprofit Kft.  
                                      2016. évi mérlegbeszámolójáról. 
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24/2017. (II. 15.)           az Antenna Hungária Zrt.-vel a mátészalkai 2215/6  
                                      hrsz-ú ingatlanon lévő víztorony távközlési célú bérleti  
                                      szerződése megkötéséről. 
 
25/2017. (II. 15.)          a Szondi Ernőné nyírmeggyesi lakos 1164/11 hrsz-ú  
                                     ingatlanügyének rendezése érdekében a 7/2013. (I. 28.)  
                                     önkormányzati határozat módosításáról. 
 
26/2017. (II. 15.)           a személyes érintettséggel rendelkező polgármester  
                                      szavazásból történő kizárásáról. 
 
27/2017. (II. 15.)           Nyírmeggyes Község Polgármestere 2017. évi  
                                      szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról. 
 
28/2017. (II. 15.)           a nyírmeggyesi 811 hrsz-ú ingatlan egy részének  
                                      hírközlési állomás  építése céljából a DIGI Távközlési  
                                      és Szolgáltató Kft. részére történő bérbeadásáról.  
 
29/2017. (II. 15.)           az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztésére  
                                      kiírt pályázaton (kódszáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16)  
                                      való részvételről. 
 
30/2017. (III. 23.)          a Képviselő-testület 2017. március 23-ai  
                                      rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
31/2017. (III. 23.)          Nyírmeggyes Község Önkormányzat 2016. évi éves          
                                      belső ellenőrzési jelentésről.  
 
32/2017. (III. 23.)          a házi segítségnyújtás térítési díja megállapításával  
                                      kapcsolatos javaslatról. 
 
33/2017. (III. 23.)          a romániai Szinérváralja település önkormányzatával  
                                      történő testvér-települési  kapcsolat felvételéről,  
                                      az új testvér-települési  kapcsolat kiépítését elősegítő  
                                      pályázat benyújtásáról. 

 
34/2017. (III. 23.)          a 2017. évi Meggyfesztivál megrendezéséről,  
                                      programtervének jóváhagyásáról.  
 
35/2017. (III. 29.)          a Képviselő-testület 2017. március 29-ei  
                                      rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
36/2017. (III. 29.)          a Nyírmeggyes Szalkai út 11. szám alatti belterületi  
                                      ingatlan kertjéből történő megvásárlásra vonatkozó  
                                      szándékról. 
 
37/2017. (IV. 18.)          a Képviselő-testület 2017. április 18-ai  
                                      rendes ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
38/2017. (IV. 18.)          a személyes érintettséggel rendelkező szavazásból  
                                      történő kizárásáról. 
 
39/2017. (IV. 18.)          a polgármester illetményéről, költségátalányáról szóló  
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                                      6/2017. (I. 16.) önkormányzati határozat módosításáról. 

40/2017. (IV. 18.)          a települési főépítész közös megbízási  
                                      szerződésének megkötéséről. 

41/2017. (IV. 18.)          önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések  
                                      támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról.   
 
42/2017. (IV. 18.)          a Nyírmeggyesi Református Egyház részére  
                                      nyújtandó támogatásról. 
 
43/2017. (IV. 18.)          a Nyírmeggyesi Római Katolikus Egyház részére  
                                      nyújtandó támogatásról. 
 
44/2017. (IV. 18.)          a Nyírmeggyesi Baptista Gyülekezet részére  
                                      nyújtandó támogatásról. 
 
45/2017. (IV. 18.)          a Nyírmeggyes Szalkai út 11. szám alatti belterületi 
                                      ingatlan kertjéből történő vásárlásról. 

 
46/2017. (IV. 27.)          a Képviselő-testület 2017. április 27-ei  
                                      rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
47/2017. (IV. 27.)          a településképi követelményekhez kapcsolódó  
                                      tervezési szerződés jóváhagyásáról. 
 
48/2017. (IV. 27.)          az Önkormányzat étkeztetési fejlesztése 
                                      támogatására irányuló pályázat benyújtásáról. 
       
49/2017. (V. 30.)           a Képviselő-testület 2017. május 30-ai  
                                      rendes ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
50/2017. (V. 30.)           az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi  
                                      feladatainak ellátásáról szóló 2016. évre vonatkozó  
                                      átfogó értékelésről. 
      
51/2017. (V. 30.)           a Nyírmeggyes Község Önkormányzat és Tiborszállás  

           Község Önkormányzat Intézmény Fenntartó Társulás  
                                      megszüntetéséről. 
      
52/2017. (V. 30.)           a Nyírmeggyes Község Önkormányzat „Nyitnikék”  
                                      Óvodája és Konyhája elnevezésű költségvetési szerv     
                                      alapításáról, valamint vezetőjének határozott időre  
                                      történő megbízásáról. 
       
53/2017. (V. 30.)           a nyilvános könyvtári szolgáltatási feladatok   
                                      további biztosításáról. 
 
54/2017. (V. 30.)           a 471 sz. főút felújítása kapcsán szükségessé vált  
                                      településrendezési eszközök módosítására irányuló  
                                      teljes egyezetési eljárás véleményezési szakaszának  
                                      lezárásáról. 
     
55/2017. (V. 30.)           a Nyírmeggyesre tervezett napelemes park  
                                      (erőművek) létesítése miatt szükségessé váló  
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                                      településrendezési eszközök módosításáról,  
                                      az ezzel kapcsolatos döntések meghozataláról. 
 
56/2017. (VI. 20.)          a Képviselő-testület 2017. június 20-ai  
                                      rendes ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
57/2017. (VI. 20.)          a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok  
                                      végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülés óta  
                                      tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról és  
                                      jelentősebb eseményekről.  
 
58/2017. (VI. 20.)          a településrendezési eszközök átfogó áttekintéséhez  
                                      szükséges szempontok meghatározásáról. 
 
59/2017. (VI. 20.)          a Nyírmeggyes Község Önkormányzatánál 2017.  
                                      évben végrehajtott 1. számú belső ellenőrzési  
                                      jelentésről. 
 
60/2017. (VI. 20.)          a személyes érintettséggel rendelkezők  
                                      szavazásból történő kizárásáról. 
 
61/2017. (VI. 20.)          a Nyírmeggyes Község Önkormányzat  
                                      „Nyitnikék” Óvodája és Konyhája intézményvezetői  
                                      megbízása érdekében pályázati felhívás  
                                      közzétételéről, valamint a pályázat elbírálását  
                                      előkészítő bizottság létrehozásáról. 

 
62/2017. (VI. 20.)          az Önkormányzat által megrendezésre kerülő XVI.  
                                      Meggy-fesztivál rendezvényre szóló belépőjegyek  
                                      árának megállapításáról.    

 
63/2017. (VIII. 10.)        a Képviselő-testület 2017. augusztus 10-ei  
                                      rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
64/2017. (VIII. 10.)     a Nyírmeggyesre tervezett napelemes park (erőművek)  
                                      létesítése miatt szükségessé vált településrendezési  
                                      eszközök módosítása során a környezeti vizsgálat  
                                      szükségességének elbírálásáról, valamint a lefolytatott                       
                                      partnerségi egyeztetés lezárásáról.  
 
65/2017. (VIII. 10.)     a települési önkormányzatok szociális célú  
                                      tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő  
                                      támogatása igénybevételére irányuló pályázat  
                                      benyújtásáról, pályázati önrész vállalásáról. 
   
66/2017. (VIII. 10.)        Varga Lajos Nyírmeggyes, Zsuzsanna u. 32. szám  
                                      alatti lakos végrehajtási ügyéről. 
 
67/2017. (VIII. 29.)        a Képviselő-testület 2017. augusztus 29-ei rendes  
                                      ülése napirendjének elfogadásáról. 

 
68/2017. (VIII. 29.)        a napelemes erőműpark létesítése kapcsán  
                                      a településszerkezeti terv módosításáról.  
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69/2017. (VIII. 29.)        a 471 számú főút felújítása kapcsán a  
                                      településszerkezeti terv módosításáról                
 
70/2017. (VIII. 29.)        a közművelődési feladatok további ellátása  
                                      érdekében szükséges szabályok  
                                      meghatározásáról.  

 
71/2017. (VIII. 29.)        a Helyi Esélyegyenlőségi Program  
                                      felülvizsgálatáról.  
                      
72/2017. (VIII. 29.)        a településrendezési eszközök átfogó                      56/2018. (VIII. 23.)            
                                      áttekintésének ütemezéséről. 
 
73/2017. (VIII. 29.)        a Nyírmeggyes Község Önkormányzat „Nyitnikék”    67/2018. (IX. 25.)             
                                      Óvodája és Konyhája intézményvezetői   
                                      álláshelyének betöltése érdekében benyújtott  
                                      pályázatok elbírálásáról.       
 
74/2017. (VIII. 29.)        a Nyírmeggyes Község Önkormányzat „Nyitnikék”  
                                      Óvodája és Konyhája óvodai csoportlétszám  
                                      túllépésének engedélyezéséről.  
 
75/2017. (VIII. 29.)        tornaterem építésére történő előzetes  
                                      együttműködési megállapodás megkötéséről.  

                           
76/2017. (IX. 11.)          a Képviselő-testület 2017. szeptember 11-ei  
                                      rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
77/2017. (IX. 11.)          az étkeztetés helyzetének ismételt rendezéséről,  
                                      valamint a szociális alapszolgáltatások  
                                      szakmai programja módosításáról. 
 
78/2017. (IX. 11.)          a közétkeztetés fejlesztésére irányuló pályázat        72/2018. (IX. 27.)               
                                      benyújtásáról. 
 
79/2017. (IX. 11.)           a településképi arculati kézikönyv elfogadásáról.     35/2018. (V. 29.)              

 
80/2017. (IX. 26.)          a Képviselő-testület 2017. szeptember 26-ai rendes  
                                      ülése napirendjének elfogadásáról. 

 
81/2017. (IX. 26.)          a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok  
                                      végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülés óta  
                                      tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról és  
                                      jelentősebb eseményekről.  
 
82/2017. (IX. 26.)          a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 
                                      Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi  
                                      pályázati fordulójához történő csatlakozásról. 
 
83/2017. (X. 24.)          a Képviselő-testület 2017. október 24-ei rendkívüli 
                                      ülése napirendjének elfogadásáról. 

 
84/2017. (X. 24.)           az Önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzatának  
                                      jóváhagyásáról. 
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85/2017. (X. 24.)           a településképi szabályozások készítésére  
                                      vonatkozó tervezési szerződés, valamint az  
                                      ezzel összefüggő települési főépítész tevékenyég  
                                      végzésére létrejött megbízási szerződés módosításáról. 

 
86/2017. (X. 24.)           Szondi Csaba alpolgármester méltatlanságáról. 
          
87/2017. (XI. 28.)          a Képviselő-testület 2017. november 28-ai rendes  
                                      ülése napirendjének elfogadásáról. 
        
88/2017. (XI. 28.)           Nyírmeggyes Község Önkormányzat „Nyitnikék”  
                                       Óvodája és Konyhája 2013. március-2017. augusztus  
                                       közötti továbbképzési időszaka értékeléséről,  
                                       valamint 2018-2023. közötti időszak Továbbképzési  
                                       Programjának elfogadásáról. 
 
89/2017. (XI. 28.)          az Önkormányzat dolgozói 2016. év végi egyszeri  
                                      juttatásáról. 
 
90/2017. (XI. 28.)           a Nyírmeggyesi Sport Klub részére nyújtandó  
                                       többlettámogatás biztosításáról.  
 
91/2017. (XI. 28.)           az Arany János Tehetséggondozó Programban  
                                       való részvételéről. 
 
92/2017. (XI. 28.)        a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi  
                                      Alapellátási Intézményi Társulás Társulási     
                                      Megállapodásának módosításáról, valamint a házi  
                                      segítségnyújtás további zavartalan ellátása  
                                      érdekében szükséges intézkedés                                
                                      kezdeményezéséről. 
 
93/2017. (XI. 30.)          a Képviselő-testület 2017. november 30-ai  
                                     közmeghallgatása napirendjének elfogadásáról. 
 
94/2017. (XI. 30.)          tornaterem építésére történő előzetes együttműködési  
                                      megállapodás megkötéséről szóló  75/2017. (VIII. 29.)  
                                      önkormányzati határozat kiegészítéséről. 
 
95/2017. (XII. 28.)         a Képviselő-testület 2017. december 28-ai rendkívüli  
                                      ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
96/2017. (XII. 28.)         az Önkormányzat mérlegében szereplő  sajátos  

                                      elszámolások helyesbítéséről. 
 
97/2017. (XII. 28.)         Nyírmeggyes Község Önkormányzat 2017. évi  
                                      közbeszerzési tervének elfogadásáról. 
 
98/2017. (XII. 28.)         az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési  
                                      tervének jóváhagyásáról, valamint a belső  
                                      ellenőrzés további megszervezéséről. 
 
99/2017. (XII. 28.)         a Mátészalka-Nyírmeggyes közötti kerékpárút  
                                     tervezett megvalósításával kapcsolatos további  
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                                     kezdeményezésről. 
 
 
100/2017. (XII. 28.)      a Koltó Község Önkormányzatával kötött  
                                     testvér-települési megállapodás megszűnéséről. 
 

2018. 

 
1/2018. (I. 30.)              a Képviselő-testület 2018. január 30-ai  
                                      rendes ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
2/2018. (I. 30.)              Nyírmeggyes település körzeti megbízottja  

                                      kinevezésének véleményezéséről. 
 
3/2018. (I. 30.)              a 2018. évi járási startmunka programra vonatkozó 
                                      támogatási kérelmek benyújtásáról. 
 
4/2018. (I. 30.)              a Nyírmeggyes Község Önkormányzatánál 2017. évben  
                                      végrehajtott 2. számú, valamint a soron kívül végzett  
                                      belső ellenőrzési jelentésekről. 
 
5/2018. (I. 30.)              a személyes érintettséggel rendelkező szavazásból  
                                      történő kizárásáról. 
 
6/2018. (I. 30.)              Győrfi Klaudia nyírkátai lakos lakásbérleti jogviszony  

                                      létesítésére vonatkozó kérelmének elbírálásáról. 

 
7/2018. (II. 15.)              a Képviselő-testület 2018. február 15-ei  
                                      rendes ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
8/2018. (II. 15.)              az Áht. 29/A. §-ában meghatározott saját bevételek,  
                                      illetve fizetési kötelezettségek megállapításáról. 
 
9/2018. (II. 15.)              a Nyírmeggyes Tanyagondnoki Szolgálata és  
                                      Étkeztetése elnevezésű szolgáltatónál végzett 2017.  
                                      évi ellenőrzésről.  
 
10/2018. (II. 15.)            az Önkormányzat Művelődési Háza és Könyvtára  
                                       2017. évi beszámolójának, valamint az Arany János  
                                       Közösségi Tér és Arany János Közösségi Tér  
                                       Könyvtári, Információs és Közösségi Helye  
                                       2018. évi munkatervének, illetve az ahhoz kacsolódó  
                                       költségvetési források jóváhagyásáról.  
 
11/2018. (II. 15.)             a Nyírmeggyes Sportklub részére pályázati saját  
                                        erő biztosításához támogatás nyújtásáról.  
 
12/2018. (II. 15.)              Nyírmeggyes Község Önkormányzat 2018. évi  
                                        közbeszerzési  tervének elfogadásáról. 
 
13/2018. (II. 15.)              a személyes érintettséggel rendelkező szavazásból  
                                        történő kizárásáról. 
 
14/2018. (II. 15.)              Nyírmeggyes Község Polgármestere 2018. évi  
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                                        szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról. 
 
15/2018. (II. 15.)              a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak,  
                                         póttagjainak megválasztásáról. 
 
16/2018. (II. 15.)              a Nyírmeggyes Község Önkormányzat „Nyitnikék”  
                                         Óvodája és Konyhája nyitvatartási rendjének  
                                         meghatározásáról, közzétételéről. 
 
17/2018. (II. 15.)               Ács József Tamás nyírmeggyesi lakosnak a  
                                         060/7 hrsz. ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatáról.  
       
18/2018. (III. 26.)             a Képviselő-testület 2018. március 26-ai  
                                         rendes ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
19/2018. (III. 26.)             az Önkormányzat 2018. évi belső  
                                         ellenőrzési tervének módosításáról. 
 
20/2018. (III. 26.)              a házi segítségnyújtás intézményi térítési  
                                         díja megállapításával kapcsolatos javaslatról. 
 
21/2018. (III. 26.)             a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi  
                                         Alapellátási Intézményi Társulás Társulási  
                                        Megállapodásának módosításáról. 
 
22/2018. (III. 26.)             az Önkormányzat tulajdonában lévő nyírmeggyesi  
                                         060/7 hrsz-ú külterületi ingatlan (kivett víztározó)  
                                         értékesítéséről.  
 
23/2018. (III. 26.)             Egri István nyírcsaholyi vállalkozó folyamatban  
                                         lévő peres ügyében tett egyezségi ajánlat értékeléséről.  
 
24/2018. (III. 26.)             az egyes térítési díjak megállapításáról szóló  
                                         12/2016. (IV. 01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.  
 
25/2018. (IV. 26.)             a Képviselő-testület 2018. április 26-ai  
                                         rendes ülése napirendjének elfogadásáról. 

 
26/2018. (IV. 26.)             az Arany János Általános Iskola és Alapfokú  
                                        Művészeti Iskola vezetőjének megbízásával összefüggő                            
                                         döntéshez szükséges vélemény  kialakításáról.  
 
27/2018. (IV. 26.)             önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések                              
                                         támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról.   
 
28/2018. (IV. 26.)             a Nyírmeggyesi Római Katolikus Egyház részére  
                                         nyújtandó támogatásról. 
 
29/2018. (IV. 26.)             a személyes érintettséggel rendelkező szavazásból  
                                         történő kizárásáról. 
 
30/2018. (IV. 26.)             a Forrás- Medical Kft-vel kötött ellátási szerződés  
                                        módosítására vonatkozó kérelem elbírálásáról. 
 
31/2018. (IV. 26.)            az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,  
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                                        karbantartásához szükséges erő- és munkagépek  
                                        beszerzésére kiírt pályázaton                                   69/2018. (IX. 25.)             
                                          (kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)  
                                        való részvételről szóló 15/2017. (I. 30.) szóló  
                                        határozat módosításáról. 

 
32/2018. (V. 22.)             a Képviselő-testület 2018. május 22-ei  
                                         rendes ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
33/2018. (V. 22.)             Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete                   
                                        feloszlásáról.  
 
34/2018. (V. 29.)             a Képviselő-testület 2018. május 29-ei  
                                         rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
35/2018. (V. 29.)             a 79/2017. (IX. 11.) önkormányzati határozattal  
                                        elfogadott településképi arculati kézikönyv módosításáról. 
 
36/2018. (V. 29.)             az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi  
                                        feladatainak ellátásáról szóló 2017. évre vonatkozó  
                                        átfogó értékelésről. 
 
37/2018. (VI. 26.)             a Képviselő-testület 2018. június 26-ai  
                                         rendes ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
38/2018. (VI. 26.)           pályázati támogatás igénybe vételéről és  
                                        beruházási hitelfelvételre irányuló szándékról.         61/2018. (IX. 03.)             
       
39/2018. (VI. 26.)             az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának  
                                         felülvizsgálatáról.  
 
40/2018. (VI. 26.)             az „Új konyha létesítése a Nyírmeggyes, Petőfi u. 
                                         6. szám, 627/1 hrsz. alatti ingatlanon” tárgyú projekt  
                                         keretében történő közbeszerzési eljárás 
                                         lefolytatásáról. 
        
41/2018. (VI. 26.)            az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési  
                                        tervének módosításáról. 
            
42/2018. (VI. 26.)           a Nyírmeggyesi Református Egyházközség részére  
                                       nyújtandó támogatásról. 
   
43/2018. (VI. 26.)           az ASP pályázat keretében elvégzett szabályozásokról. 

44/2018. (VI. 26.)           a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti  
                                       bizottsági tagság megszűnéséről, új  
                                       bizottsági tagok megválasztásáról. 
 
45/2018. (VI. 26.)            a Helyi Választási Bizottság tagjának és  
                                        póttagjainak megválasztásáról. 
 
46/2018. (VII. 31.)           a Képviselő-testület 2018. július 31-ei  
                                        rendes ülése napirendjének elfogadásáról. 
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47/2018. (VII. 31.)           a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok  
                                        végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülés óta tett  
                                        fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról és  
                                         jelentősebb eseményekről. 

 
48/2018. (VII. 31.)           a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti  
                                        tagozódásának, létszámának, munkarendjének,  
                                        valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározásáról. 
 
49/2018. (VII. 31.)           az Önkormányzat és Durbák Aliz Erzsébet vállalkozó  
                                        közötti bérleti szerződés felülvizsgálatáról. 
 
50/2018. (VII. 31.)           az „Új önkormányzati konyha létesítése a Nyírmeggyes,  
                                        Petőfi u 6. szám, 627/1 hrsz. alatti ingatlanon” tárgyú 
                                        projekt keretében folyó közbeszerzési eljárás lezárásáról. 
 
51/2018. (VII. 31.)           a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag  
                                        vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása  
                                         igénybevételére irányuló pályázat benyújtásáról,  
                                         pályázati önrész vállalásáról. 
 
52/2018. (VII. 31.)            a helyi önkormányzat működőképességének  
                                         megőrzéséhez igényelhető 2018. évi rendkívüli  
                                         támogatási igény benyújtásáról. 
 
53/2018. (VII. 31.)            a közétkeztetés fejlesztésére irányuló                     72/2018. (IX. 27.)               
                                         pályázat megvalósításához szükséges saját  
                                         erő biztosításáról. 
 
54/2018. (VII. 31.)            a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról. 

 
55/2018. (VIII. 23.)           a Képviselő-testület 2018. augusztus 23-ai rendkívüli  
                                         ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
56/2018. (VIII. 23.)           a helyi identitást megerősítő programok támogatására  
                                         irányuló pályázat benyújtásáról. 

 
57/2018. (VIII. 23.)           a településrendezési eszközök átfogó áttekintésének  
                                         ütemezéséről szóló 72/2017. (VIII. 29.) önkormányzati  
                                         határozat módosításáról. 

 
58/2018. (VIII. 23.)           a Nyírmeggyes Község Önkormányzat „Nyitnikék”  
                                         Óvodája és Konyhája óvodai csoportlétszáma  
                                          túllépésének engedélyezéséről. 
 
59/2018. (IX. 03.)            a Képviselő-testület 2018. szeptember 3-ai rendkívüli  
                                         ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
60/2018. (IX. 03.)            az „Energetikai beruházás megvalósítása Nyírmeggyes  
                                        községben” című, TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00103  
                                        azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési  
                                        beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. 

 
61/2018. (IX. 03.)            az „Új önkormányzati konyha létesítése a Nyírmeggyes,  
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                                        Petőfi u 6. szám, 627/1 hrsz. alatti ingatlanon” tárgyú 
                                        projekt keretében a további teendők meghatározásáról. 
 
62/2018. (IX. 03.)            az Önkormányzat és Durbák Aliz Erzsébet vállalkozó  
                                        közötti bérleti szerződés megszűnéséről. 
 
63/2018. (IX. 25.)            a Képviselő-testület 2018. szeptember 25-ei rendes  
                                        ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
64/2018. (IX. 25.)           Nyírmeggyes Község Önkormányzat „Nyitnikék”  
                                       Óvodája és Konyhája Vezetőjének beszámolója  
                                       a 2017/2018. nevelési év szakmai és működési  
                                       tevékenységéről. 
 
65/2018. (IX. 25.)            a Mátészalka-Nyírmeggyes közötti kerékpárút  
                                        építéséhez szükséges önkormányzati ingatlanok  
                                        helyzetének rendezésére irányuló „Együttműködési  
                                        szerződés” jóváhagyásáról. 
 
66/2018. (IX. 25.)            a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról. 
 
67/2018. (IX. 25.)            a Nyírmeggyes Község Önkormányzat „Nyitnikék”  
                                        Óvodája és Konyhája intézményvezetői megbízásáról  
                                        szóló 73/2017. (VIII. 29.) önkormányzati határozat  
                                        módosításáról.  
 
68/2018. (IX. 25.)            a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati  
                                        Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához  
                                        történő csatlakozásról. 
 
69/2018. (IX. 25.)            az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,  
                                        karbantartásához szükséges erő- és munkagépek  
                                        beszerzésére kiírt pályázaton (kódszáma: VP6-7.2.1- 
                                        7.4.1.2-16) való részvételről szóló 15/2017. (I. 30.)  
                                         szóló önkormányzati határozat módosításáról  
                                     és kiegészítéséről. 
 
70/2018. (IX. 25.)             az „Energetikai beruházás megvalósítása Nyírmeggyes  
                                         községben” című, TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00103  
                                         azonosító számú projekt keretében folyó közbeszerzési  
                                         eljárás lezárásáról és a további teendők meghatározásáról. 
 
71/2018. (IX. 27.)             a Képviselő-testület 2018. szeptember 27-ei rendkívüli  
                                         ülése napirendjének elfogadásáról. 

 
72/2018. (IX. 27.)              a közétkeztetés fejlesztésére irányuló pályázat  
                                          benyújtásáról szóló 78/2017. (IX. 11.) önkormányzati  
                                          határozat módosításáról és kiegészítéséről. 
 
73/2018. (X. 15.)              a Képviselő-testület 2018. október 15-ei rendkívüli  
                                         ülése napirendjének elfogadásáról. 

 
74/2018. (X. 15.)               a fogorvosi praxisjog elidegenítése miatt szükségessé  
                                          váló további intézkedések megtételéről. 



 

 

 

22 

 
75/2018. (X. 15.)               az „Energetikai beruházás megvalósítása Nyírmeggyes  
                                          községben” című, TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00103  
                                          azonosító számú projekt keretében megvalósuló  
                                           építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás  
                                           ismételt lefolytatásáról. 

 
76/2018. (X. 15.)                a Képviselő-testület 67/2015. (IX. 07.) önkormányzati  
                                           határozatával jóváhagyott, a BURSA HUNGARICA  
                                           Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  
                                           keretében alkalmazandó helyi szabályokról szóló  
                                           SZABÁLYZAT módosításáról. 

   
77/2018. (X. 15.)                a Durbák Aliz Erzsébet Önkormányzat felé fennálló  
                                           tartozásának rendezéséről. 
 
78/2018. (XI. 06.)               a Képviselő-testület 2018. november 6-ai rendes  
                                           ülése napirendjének elfogadásáról. 
 
79/2018. (XI. 06.)               a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok  
                                           végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülés óta tett  
                                           fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról és  
                                           jelentősebb eseményekről. 
 
80/2018. (XI. 06.)               beszámoló Nyírmeggyes település közbiztonsági  
                                           helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről  
                                           és az azzal kapcsolatos feladatokról. 
 
81/2018. (XI. 06.)               a szociális étkeztetés szakmai programjának módosításáról. 
 
82/2018. (XI. 06.)               a Nyírmeggyes Község Önkormányzatánál 2018. évben  
                                           végrehajtott 1. számú belső ellenőrzési jelentésről. 
 
83/2018. (XI. 06.)                a nyírmeggyesi 55 helyrajzi számú belterületi  
                                            ingatlanrész megvásárlására vonatkozó szándékról. 

 
84/2018. (XII. 13.)               a Képviselő-testület 2018. december 13-ai rendes ülése  
                                            napirendjének elfogadásáról. 
 
85/2018. (XII. 13.)               a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi  
                                            Alapellátási Intézményi Társulás 2017. évi működéséről. 

86/2018. (XII. 13.)                települési értéktár létrehozásának szándékáról. 

87/2018. (XII. 13.)                a nyírmeggyesi 55 helyrajzi számú belterületi ingatlanrész                                           
felajánlásának elfogadásáról. 

 
88/2018. (XII. 13.)                a 2018. évi önkormányzati karácsonyi ajándékozásról. 
 
89/2018. (XII. 13.)                a Képviselő-testület 2018. december 13-ai  
                                             közmeghallgatása napirendjének elfogadásáról. 
 
90/2018. (XII. 27.)                a Képviselő-testület 2018. december 27-ei rendkívüli  
                                             ülése napirendjének elfogadásáról. 
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91/2018. (XII. 27.)               a Nyírmeggyes Község Önkormányzat a belső ellenőr  
                                            által készített 2-6/2018. iktatószámú Ellenőrzési  
                                            jelentésére készített Intézkedési Tervben szereplő  
                                            feladat végrehajtásáról. 
 
92/2018. (XII. 27.)               a Nyírmeggyes Község Önkormányzatánál 2018. évben 
                                            végrehajtott 2. számú belső ellenőrzési jelentésről. 
 
93/2018. (XII. 27.)               az Önkormányzat 2019-2022. évekre szóló belső  
                                            ellenőrzési stratégiai és 2019. évi belső ellenőrzési  
                                            tervének jóváhagyásáról, valamint a belső ellenőrzés  
                                            további megszervezéséről. 
 
94/2018. (XII. 27.)               az 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján  
                                            biztosított költségvetési (fűtési célú) támogatás elosztási  
                                            módja meghatározásáról. 
 
95/2018. (XII. 27.)               a fogorvosi praxisjog elidegenítése miatt szükségessé  
                                            váló további intézkedések megtételéről szóló  
                                            74/2018. (X. 15.) önkormányzati határozat módosításáról,  
                                            valamint a fogorvosi alapellátási körzet tekintetében az új  
                                            feladat-ellátási szerződés megkötéséről. 
 

96/2018. (XII. 27.)               Szondi Csaba alpolgármester méltatlanságáról. 

 
 
Nyírmeggyes, 2019. január 17. 
 
 
 
        Lipták József sk. 
                       jegyző 
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