JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsági
ülésén a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.)
2017. március 30.-án 13.45. órai kezdettel megtartott ülésén.
Jelen vannak:

Koszorus Sándor bizottság elnöke
Rácz Zoltán
Nagy Imre bizottsági tagok

Meghívottak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos

Igazoltan távol:

Köles Zoltán
Katona Béláné bizottsági tagok

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő bizottsági tag
Koszorus Sándor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban kiküldött napirendek az
kerüljenek megtárgyalásra:

alábbiak szerint kiegészülve

1. Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet egységes szerkezetbe
foglalásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
2. Előterjesztés
a. az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ 2017. évi intézményi
térítési díjainak elfogadása.
b. a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet egységes szerkezetbe
foglalásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
3. Előterjesztés a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
4. Előterjesztés az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ szakmai
dokumentumainak módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
5. Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat munkájáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

6. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ 2017. évi terembérleti
díjainak megállapítására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
7. Előterjesztés Dr. Máthé András László állatorvos kérelmének elbírálásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
8. Előterjesztés a köztemető használatának rendjéről szóló rendelet egységes szerkezetbe
foglalásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
9. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet egységes
szerkezetbe foglalásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
10. Előterjesztés a közterület filmforgatási célú hasznosításának szabályairól szóló rendelet
módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
11. Előterjesztés Nyíracsád község területén lévő közkifolyók további működéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
12. Előterjesztés Konyári Sándor ingatlanértékesítési szándékáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra egyhangúlag elfogadják.
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője Rácz Zoltán bizottsági tag legyen.
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítő személyét egyhangúlag elfogadják.
1. Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet egységes szerkezetbe
foglalásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
7/2017. (III.30.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Helyi
Építési Szabályzatról szóló rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról szóló tervezetet
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: 2017. március 30.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke

2. Előterjesztés
c. az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ 2017. évi intézményi
térítési díjainak elfogadása.
d. a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet egységes szerkezetbe
foglalásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor:
Az Alapszolgáltatási Központ gondozottakat érintő részéről, térítési díj, törvényi változások,
stb. a hozzátartozókat tájékoztatni kell.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
8/2017. (III.30.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az
Alapszolgáltatási Központ térítési díjait, valamint a települési támogatás megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló
rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról szóló tervezetet 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: 2017. március 30.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
3. Előterjesztés a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
9/2017. (III.30.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a
tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet tervezetet megtárgyalta, elfogadta, a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2017. március 30.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
4. Előterjesztés az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ szakmai
dokumentumainak módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
10/2017. (III.30.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az
Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ
szakmai dokumentumait
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: 2017. március 30.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
5. Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat munkájáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor:
A tanyagondnok nagyon jól végzi munkáját, a lakosság meg van elégedve a szolgáltatással. A
beszámoló szépen tükrözi, összefoglalja, hogy milyen tevékenységet végez.
Az előterjesztés és az elhangzottak ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő
bizottsági tag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
11/2017. (III.30.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a
Tanyagondnoki Szolgálat munkájáról szóló beszámolót 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: 2017. március 30.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
6. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ 2017. évi terembérleti
díjainak megállapítására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
12/2017. (III.30.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Ligetalja
Közművelődési és Turisztikai Központ 2017. évi terembérleti díjait megtárgyalta, elfogadta,
elfogadásra javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.

Határidő: 2017. március 30.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
7. Előterjesztés Dr. Máthé András László állatorvos kérelmének elbírálásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor:
Minden képpen javaslom elfogadni az állatorvos ajánlatát, mely szerint heti egy alkalommal a
településen rendelne. Ez biztonságérzetet ad az állattartóknak, és fontos, hogy nem kell a
szomszéd településre utazniuk, hanem helybe jön az állatorvos.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
13/2017. (III.30.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága támogatja Dr.
Máthé András László állatorvos kérelmét, mely szerint heti egy alkalommal – csütörtökön - a
településen rendelne 8-12 óra között.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2017. március 30.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
8. Előterjesztés a köztemető használatának rendjéről szóló rendelet egységes
szerkezetbe foglalásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
14/2017. (III.30.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a köztemető
használatának rendjéről szóló rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról szóló tervezetet
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: 2017. március 30.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
9. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet egységes
szerkezetbe foglalásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
15/2017. (III.30.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról
szóló tervezetet 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: 2017. március 30.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
10. Előterjesztés a közterület filmforgatási célú hasznosításának szabályairól szóló
rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
16/2017. (III.30.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a közterület
filmforgatási célú hasznosításának szabályairól szóló rendelet módosításáról szóló tervezetet
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: 2017. március 30.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
11. Előterjesztés Nyíracsád község területén lévő közkifolyók további működéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor:
Amennyiben a településen lévő közkifolyók felmérése precízen megtörtént és a helyi
vízműtelep munkatársának véleménye szerint megtörténhet a közkifolyó kizárása, ott azt el
kell végezni.
Rácz Zoltán:
Szerintem is, ahol lehet, tegyük meg a lépéseket a közkifolyó kizárására, mert ellenkező
esetben havi 10 m3 kiszámlázása meg fog történni, minden kút esetében.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
17/2017. (III.30.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja,
hogy azok a közkifolyók,melyek nem a jogszabályban leírtak alapján kizárhatók, - 200

méteren belül nincs olyan háztartás, ahol nincs bekötve a vezetékes ivóvíz – annak kizárását
kezdeményezze a képviselő-testület.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2017. március 30.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
12. Előterjesztés Konyári Sándor ingatlanértékesítési szándékáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor:
Minden ingatlan értékesítés és vásárlás esetében értékbecslést végeztet az Önkormányzat,
javaslom ez esetben is annak ismeretében a döntés meghozatalát.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
18/2017. (III.30.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja,
hogy Konyári Sándor által értékesítésre felajánlott ingatlant az Önkormányzat értékbecslő
által értékeltesse fel és ennek ismeretében döntsön a képviselő-testület a vásárlásról.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2017. március 30.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
Több napirendi pont nem lévén Koszorus Sándor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.
Koszorus Sándor
bizottság elnöke

Rácz Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

