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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
2017. szeptember 27.-én 13.00. órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal (4262
Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) tanácstermében megtartott ülésén.
Jelen vannak:

Koszorus Sándor bizottság elnöke
Rácz Zoltán
Nagy Imre bizottsági tagok

Igazoltan távol:

Köles Zoltán
Katona Béláné bizottsági tagok

Meghívottak:

Kupeczné Gholami Alexandra pályázó

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő
Koszorus Sándor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek az alábbiak szerint kiegészülve
kerüljenek megtárgyalásra:
1. Előterjesztés anyakönyvi rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
2. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosításáról
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
3. Előterjesztés védőnői álláshely betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
4. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018.
évi fordulójához történő csatlakozásról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
5. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár SZMSZ-ének elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
6. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatásra igény benyújtásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
7. Előterjesztés a Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítésére
pályázat benyújtásával kapcsolatos határozat módosítása.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
8. Előterjesztés Dr. Koncz Endre háziorvos kérelméről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
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9. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása tárgyában.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
A döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag a napirendi pontokat megtárgyalásra 3 igen
szavazattal elfogadta.
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője Rácz Zoltán bizottsági tag legyen.
A döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítő
személyét elfogadta.
1. Előterjesztés anyakönyvi rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya folyamatosan figyelemmel
kíséri az önkormányzatok döntését és rendeletalkotását. Ennek kapcsán az anyakönyvi
rendelet felülvizsgálata is megtörtént, így a jogszabályi változások következményeként
javasolja egy új rendelet megalkotását.
Koszorus Sándor:
A rendelet a jogszabályoknak megfelelően került módosításra, annak elfogadását javaslom.
Az előterjesztés ismertetése, valamint az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő
3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
41/2017. (IX.27.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az anyakönyvi
rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadja, 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. szeptember 27.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
2. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosításáról
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A Képviselő-testület 2016-ban módosította az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló helyi
rendeletét. A rendelettel a fiatal házasok Nyíracsádon történő letelepedését ösztönzi az
önkormányzat. Ennek keretében vissza nem térítendő támogatást nyújt a lakást építő fiatalok
és vásárlók részére.
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Az utóbbi időben a településen egyre több lakás kerül árverezés alá, melynél több esetben egy
bank lesz az ingatlan tulajdonosa.
Településünkön vannak olyan fiatal családok, akik árverezés útján szereznek ingatlant, de a
jelenleg hatályos rendelet alapján nem részesülhetnek vissza nem térítendő támogatásban,
mert a rendelet kimondja, hogy a kérelem benyújtásakor csatolni kell az adásvételi
jegyzőkönyvet. Ez esetben viszont adásvételi jegyzőkönyv nincs, hanem árverési
jegyzőkönyvvel bizonyítják, hogy megszerezték az ingatlant. Ahhoz, hogy ezeket a
családokat vissza nem térítendő támogatásban tudja részesíteni az önkormányzat, szükséges a
rendelet módosítása.
Kiss Józsefné:
Javaslom, hogy a rendelt az elhangzottak szerint kerüljön módosításra, mert fontos, hogy a
letelepedni vágyó fiatalokat segítsük.
Koszorus Sándor:
Egyetértek, a helyben lakást vásárló fiatalokat segítenünk kell.
Az előterjesztés ismertetése, valamint az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő
3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
42/2017. (IX.27.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az első
lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosítását elfogadja, 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. szeptember 27.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
3. Előterjesztés védőnői álláshely betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A képviselő-testület 58/2017. (VII.26.) számú határozatával meghirdette a településen lévő 2.
számú körzet védőnői álláshelyét. Az álláshelyre Kupeczné Gholami Alexandra nyíracsádi
lakos nyújtott be pályázatot.
Településünkön évek óta egy védőnő látja el a két körzetben lévő védőnői feladatokat. A
jelenlegi álláshely már korábban is meg volt hirdetve, de jelentkezés hiányában az álláshelyet
nem tudtuk betölteni.
Jelenleg egy helyi, gyakorlattal nem rendelkező, frissen végzett védőnő nyújtott be pályázatot
az álláshely betöltésére. Korábban a gyakorlati idejét is itt töltötte, így megismerkedett az itt
élő családok gondjaival.
Nagy Imre:
Szeretném megkérdezni a pályázótól, hogy hogyan választotta védőnői szakmát, illetve miért
döntött úgy, hogy Nyíracsádon szeretne dolgozni. Milyen újításokat kíván bevezetni a
szakmában?
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Kupeczné Gholami Alexandra:
Azért választottam a védőnői hivatást,mert olyan szakmát szerettem volna tanulni, ami
úgymond hiányszakma és egyben segítő szakma is egyben. Ezzel a végzettséggel végül is
bárhol tudom segíteni a kismamákat. Nyíracsádi vagyok, és férjemmel itt telepedtünk le,
továbbra is itt szeretnék élni, ezért egyértelmű volt, hogy ha lehetséges, munkaviszonyt is itt
létesítek. Korábban a gyakorlatomat is itt töltöttem, ezért már belelátok a családok életébe.
Ez nagyon fontos azért, hogy megfelelő képpen kezeljük a családokat. Újításként, amit látok,
hogy a védőnői tanácsadó helyiségre ráférne egy felújítás, festés, stb, hogy a kismamákat
kulturált,modernebb környezettel, felszereléssel tudja fogadni.
Nagy Imre:
Köszönöm a válaszokat, számomra kielégítőek voltak.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő
meghozta az alábbi határozatát:

3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal

43/2017. (IX.27.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a vődőnői
álláshelyre kiírt pályázatot megtárgyalta, javasolja Kupeczné Gholami Alexandra pályázó
által az álláshely betöltését.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2017. szeptember 27.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
4. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2018. évi fordulójához történő csatlakozásról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet
alapján ismételten csatlakozhat a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első
félévére vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
Az Oktatási Minisztérium, mint ismeretes a települési és megyei önkormányzatok
együttműködésével 2000/2001 tanévtől indította a felsőoktatási intézmények hátrányos
helyzetű hallgatói számára nyújtható rendszeres anyagi segítségnyújtási lehetőséget.
Településünk önkormányzata 2000/2001 tanévtől kezdődően lehetőségeihez mérten támogatta
a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatókat.
Koszorus Sándor:
Javaslom a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő
csatlakozást, mert fontos, hogy segítsük a felsőoktatásban tanuló a hátrányos helyzetű
tanulókat.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő
3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

3 fő bizottsági tag
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44/2017. (IX.27.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához
történő csatlakozást.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2017. szeptember 27.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
5. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár SZMSZ-ének elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A Ligetalja Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát a képviselő-testület legutóbb
2011-ben fogadta el.
Az akkor elfogadott Szabályzat elavult, az eltelt hat év alatt történt jogszabályi változásoknak
megfelelően szükséges az aktualizálása. A jogszabályi szempontok figyelembe vételével az
intézmény vezetője elkészítette az új SZMSZ-t mellékleteivel együtt.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
45/2017. (IX.27.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Ligetalja
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát 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. szeptember 27.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
6. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatásra igény benyújtásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A Kormány ebben az évben is lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak rendkívüli
önkormányzati támogatás iránti igény benyújtására.
Mivel az elmúlt években is sikeresen pályáztunk hasonló jellegű támogatásokra, ezért
javaslom, hogy a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. tv. 3. sz. melléklet
I.7 és III.1. - megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési önkormányzatok
rendkívüli támogatására - alapján Nyíracsád Községi Önkormányzat nyújtsa be igényét
rendkívüli önkormányzati támogatásra.
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Koszorus Sándor:
Minden képpen javaslom a rendkívüli önkormányzati támogatásra az igény benyújtását, mert
kedvező elbírálás esetén az a település javát szolgálná.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
46/2017. (IX.27.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a rendkívüli
önkormányzati támogatásra történő igény benyújtását támogatja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2017. szeptember 27.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
7. Előterjesztés a Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítésére
pályázat benyújtásával kapcsolatos határozat módosítása.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A képviselő-testület 26/2016. (III.29.) számú határozatával döntött a VP-6.7.4.1.1-16
kódszámú településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című pályázati felhívással
kapcsolatos pályázat benyújtásáról.
Az önkormányzat az 1/1 helyrajzi számú kivett park és kiállítóterem művelési ágú Malom
Galéria épületének külső felújítását tűzte ki fejlesztési célként.
Idő közben a projekt megvalósításával kapcsolatos adatok pontosításra kerültek, ezért
szükséges a fenti számú 2016. évben meghozott határozat módosítása.
Az előterjesztés ismertetése és az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő
bizottsági tag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
47/2017. (IX.27.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Malom
Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítésére pályázat benyújtásával kapcsolatos
határozat módosítását elfogadja, 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. szeptember 27.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
8. Előterjesztés Dr. Koncz Endre háziorvos kérelméről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Dr. Nagy János polgármester:
Dr. Koncz Endre háziorvos, a Patkomed Humán Szolgáltató Kft. nevében írásban fordult az
Önkormányzathoz, mely szerint kéri, hogy az Önkormányzat a háziorvosi rendelő elavult
gázkazánját modern, biztonságos készülékre cserélje le.
Kéri továbbá a beázások miatti balesetveszélyes mennyezeti szakasz kijavíttatását, illetve a
beázott részeken a penészes falak újrafestetését a rendelőben.
Koszorus Sándor:
A közintézmények működése zavartalan kell, hogy legyen, különösen fontos ez egy
egészségügyi intézmény esetében. A fenti munkálatok elvégeztetését támogatom.
Rácz Zoltán:
Szerintem is elkell végeztetni minél hamarabb a kazán cseréjét, illetve közfoglalkoztatottak
bevonásával a festési munkálatokat.
Az előterjesztés ismertetése és az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő
bizottsági tag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
48/2017. (IX.27.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága támogatja, az
orvosi rendelőben a kazán cseréjét, illetve a falak festési munkálatainak elvégeztetését.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2017. szeptember 27.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
9. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása tárgyában.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak több környező önkormányzattal együtt
tagja vagyunk. Bagamér önkormányzata úgy döntött, hogy december 31-től kiválik a
társulásból és más formában oldja meg e feladat ellátását. Így mivel egy tag kiválik a
társulásból, szükséges a társulási megállapodás módosítása, melyet a tag önkormányzatoknak
el kell fogadniuk.
Koszorus Sándor:
Elfogadásra javaslom a társulási megállapodás módosítását, mely szerint Bagamér ki szeretne
válni a társulásból.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:

8

49/2017. (IX.27.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Nyíradonyi
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja, 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. szeptember 27.
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

