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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracásd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és
Sportbizottságának 2018. március 27-én a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatalban (4262
Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) 13.40. órai kezdettel megtartott ülésén.
Jelen vannak:

Kiss Józsefné
Rácz Zoltán
Kiss Mihály bizottsági tagok

Igazoltan távol:

Csontos Sándor bizottság elnöke
Bálega Jánosné bizottsági tag

Meghívottak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Veres Istvánné alpolgármester

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Csontos Sándor bizottság
elnöke akadályoztatása miatt az ülésen részt venni nem tud, ezért az ülést Kiss Józsefné
bizottsági tag vezeti.
Kiss Józsefné köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
Javasolja, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra:
1. Előterjesztés a „Nyíracsád település közvilágítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményhirdetéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Előterjesztés a VP6-19.2.1-23-7-17 azonosító számú Közösségi tér fejlesztése
Nyíracsádon című pályázat benyújtásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés az Önkormányzat által fenntartott Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó
Szociális központ által nyújtott szociális szolgáltatások intézményi térítési díjáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
4. Előterjesztés az Önkormányzat által fenntartott élelmezést biztosító Alapszolgáltatási
és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ nyersanyag költségeinek megállapításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
5. Előterjesztés az önkormányzat által fenntartott élelmezést biztosító Akácliget Óvoda
nyersanyag norma és térítési díj emeléséről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
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6. Tájékoztatás a Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése című
pályázat beszerzési eljárásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
7. Előterjesztés a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett irodalmi műsor
elszámolásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra egyhangúlag elfogadták.
Kiss Józsefné levezető elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője
Rácz Zoltán bizottsági tag legyen.
A döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 3 igen
szavazattal elfogadta.
1. Előterjesztés a „Nyíracsád település közvilágítás korszerűsítése” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Kiss Józsefné levezető elnök:
Nyíracsád Község Önkormányzata 21/2018. (II.27.) számú határozatával döntött a
„Nyíracsád település közvilágítás korszerűsítése” közbeszerzési eljárás megindításáról. Ezt
követően döntött a három ajánlattevőről. A beérkezett ajánlatok alapján a bírálóbizottság a
legjobb ár-érték arányú ajánlatot tett, nyertes ajánlattevőt, a MEZEI-VILL Villamosipari és
Szolgáltató Kft.-t (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.) javasolja a beruházás megvalósítására.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
13/2018. (III.27.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testületének Egészségügyi és Sport
Bizottsága a „Nyíracsád település közvilágítás korszerűsítése” közbeszerzési eljárásban a
bírálóbizottság javaslatát elfogadni javasolja, az eljárásban a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tett
MEZEI-VILL Villamosipari és Szolgáltató Kft-t nyertes ajánlattevőnek nyilvánítását támogatja.
Felkéri a bizottság levezető elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.

Határidő: 2018. március 27.
Felelős: Kiss Józsefné levezető elnök
2. Előterjesztés a VP6-19.2.1-23-7-17 azonosító számú Közösségi tér fejlesztése
Nyíracsádon című pályázat benyújtásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Kiss Józsefné levezető elnök:
Nyíracsád Község Önkormányzata megvásárolta a Nyíracsád Malom u. 11.sz. alatti (571/3
hrsz) belterületi ingatlant azzal a céllal, hogy ezen az ingatlanon tájházat alakít ki.
Az eddig összegyűjtött hagyatékok kerülnének elhelyezésre a jelzett ingatlanon, ezért a VP619.2.1-23-7-17 azonosító számú közösségi tér fejlesztése Nyíracsádon pályázat benyújtására
nyílt lehetőség.
A pályázatban felújításra kerül a rajta lévő lakóház falusias jellegét megőrizve, valamint az
udvaron közösségi tér kialakítása.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő
meghozta az alábbi határozatát:

3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal

14/2018. (III.27.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testületének Egészségügyi és
Sportbizottsága javasolja a VP6-19.2.1-23-7-17 azonosító számú Közösségi tér fejlesztése
Nyíracsádon című pályázat benyújtását.
Felkéri a bizottság levezető elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselőtestületi ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2018. március 27.
Felelős: Kiss Józsefné levezető elnök
3. Előterjesztés az Önkormányzat által fenntartott Alapszolgáltatási és Bentlakást
Nyújtó Szociális Központ által nyújtott szociális szolgáltatások intézményi térítési
díjáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban
Szt.) 92/B § (1) bekezdése a) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmény állami fenntartója konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat.
Az Szt. 115. §-a (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás
körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban:
intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja
meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az
intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat
integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az
önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek
arányában kell megosztani.
Az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ vezetője a jogszabálynak
megfelelően elkészítette az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló előterjesztést,
mely tartalmazza a térítési díjakat. Az intézmény vezetője javasolja, hogy mivel a 2017. évi
126.150.- Ft/hó, napi 4.205.-Ft intézményi térítési díjat egyetlen ellátott sem tudta megfizetni,
ezért az Idősek Otthona intézményi térítési díját ne emelje a testület 2018-ban, illetve, ha
lehetséges inkább csökkentse le 95.000.- Ft-ra.
Kiss Józsefné:
Egyetértek a térítési díj maximum összegével, így a fizetési hajlandóság is jobb lesz.
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Rácz Zoltán:
Az intézményvezető által elmondottak alapján, mely szerint már így sem tudták az ellátottak
megfizetni a maximális térítési díjat, én is támogatom a 95.000.- Ft-os díj megállapítását.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
15/2018. (III.27.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága az
Önkormányzat által fenntartott Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ
szolgáltatásainak 2018. évi tervezett önköltségét és az intézmény 2018. évi intézményi térítési
díjait elfogadja, annak maximális összegét 95.000.- Ft-ban javasolja a képviselő-testületnek
elfogadásra.
Felkéri a bizottság levezető elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselőtestületi ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2018. március 27.
Felelős: Kiss Józsefné levezető elnök
4. Előterjesztés az Önkormányzat által fenntartott élelmezést biztosító Alapszolgáltatási
és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ nyersanyag költségeinek megállapításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ vezetője a 37/2014. (IV.30.)
EMMI rendelet alapján elkészítette az élelmezés nyersanyag norma módosítását 2018. évre.
Ennek indoka a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról 5. § (2) a) pontja értelmében a közétkeztető köteles egész napos
ellátás esetén a korcsoportonként előírt energiaszükséglet 100 %-át napi három fő- és két
kisétkezéssel biztosítani.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
16/2018. (III.27.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Egészségügyi és Sportbizottsága az Önkormányzat által
fenntartott Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ napi élelmezésre
(reggeli, tízórai, uzsonna, vacsora) fordítható nyersanyag költségeit 2018. évre az alábbiak
szerint elfogadja, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:
Reggeli:
140 Ft
Tízórai:
55 Ft
Uzsonna:
60 Ft
Vacsora:
150 Ft
Összesen:
405 Ft
Felkéri a bizottság levezető elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselőtestületi ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2018. március 27.
Felelős: Kiss Józsefné levezető elnök
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5. Előterjesztés az önkormányzat által fenntartott élelmezést biztosító Akácliget Óvoda
nyersanyag norma és térítési díj emeléséről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az Akácliget Óvoda vezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az
intézményben 2018. április 1-től a nyersanyagnorma emelést engedélyezze. A legutóbbi
emelés óta az élelmiszer és az energiaárak emelkedése miatt a jelenlegi normával a jövőben
tudják biztosítani az étkeztetést.
Az intézmény vezetője elkészítette a nyersanyag normára vonatkozó számításokat az
előterjesztésnek megfelelően.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
17/2018. (III.27.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága
az önkormányzat által fenntartott élelmezést biztosító Akácliget Óvoda nyersanyag norma és
térítési díjait az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja, a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
Felkéri a bizottság levezető elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselőtestületi ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2018. március 27.
Felelős: Kiss Józsefné levezető elnök
6. Tájékoztatás a Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése című
pályázat beszerzési eljárásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2018. (II.27.) számú határozatával
döntött a Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése című pályázat
beszerzési eljárás megindításáról és az ajánlattevőkről.
A „Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése” építési beruházás
megvalósítása beszerzési eljárásban az ajánlattételi határidőn belül mind a 3 meghívott
gazdasági szereplő érvényes ajánlatot nyújtott be. Ez alapján a legjobb ár-érték arányú
ajánlatot a KOZDAN-ÉP-COS KFT tette.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
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18/2018. (III.27.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága
a Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése című pályázat beszerzési
eljárásában a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tett KOZDAN-ÉP-COS Kft-t javasolja nyertes
ajánlattevőnek nyilvánítani.
Felkéri a levezető elnököt, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi ülésen
e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2018. március 27.
Felelős: Kiss Józsefné levezető elnök
7. Előterjesztés a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett irodalmi műsor
elszámolásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 2018. január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából
irodalmi délutánt rendezett. A rendezvény előadására felkérte Komorné Csernáth Erzsébetet
és Komor Csabát, akik színvonalas zenés-verses műsort nyújtottak.
A két előadó kérte, hogy az előadás ellenértékét (40.000.- Ft-ot) a Református Egyházközség
támogatás címen megkaphassa.
Kiss Józsefné:
Támogatom, hogy az előadás ellenértékét, 40.000.- Ft-ot a Református Egyházközség kapja
meg támogatás címén.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
19/2018. (III.27.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága
támogatja, hogy a Magyar Kultúra Napja alkalmából megtartott előadás ellenértékét, 40.000.Ft-ot javasol a Református Egyházközség számára megállapítani.
Felkéri a levezető elnököt,hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi ülésen
e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2018. március 27.
Felelős: Kiss Józsefné levezető elnök
Több napirendi pont nem lévén Kiss Józsefné levezető elnök megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.

Kiss Józsefné
levezető elnök

Rácz Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő
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