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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és
Sportbizottságának 2018. július 17.-én a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatalban (4262
Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) 8.50. órai kezdettel megtartott ülésén.
Jelen vannak:

Csontos Sándor bizottság elnöke
Kiss Józsefné
Rácz Zoltán
Bálega Jánosné
Kiss Mihály bizottsági tagok

Meghívottak:

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Csontos 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 Nyíracsád Község Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásához.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Előterjesztés Nyíracsád Község Településkép-védelmi rendelet elfogadásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról
és gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
4. Beszámoló a Platinum Temetkezési Vállalat 2017. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
5. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
6. Előterjesztés szociális tüzelőanyag iránti igény benyújtására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
7. Előterjesztés a fogorvosi rendelő rendelési idejének módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
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A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal a napirendi pontokat
megtárgyalásra elfogadta.
Csontos Sándor bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője
Rácz Zoltán képviselő legyen.
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítő
személyét elfogadta.
1. Előterjesztés Nyíracsád Község Településképi Arculati Kézikönyvének
elfogadásához.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A néhány éve meghirdetett új Nemzeti Építészetpolitika megalkotói számos ponton tűztek ki
új célokat, várhatóan egész életünket befolyásoló feladatokat, melyek egyike a minden
magyar településen elkészítendő Településképi Arculati Kézikönyv.
A Település számára elkészített Arculati Kézikönyv elsődleges célja, hogy a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a településkép tervszerű, esztétikus
létrejöttét, szakmailag támogassa, elősegítse.
Arculati Kézikönyv célja, hogy segítséget nyújtson mind a helyi lakosoknak, mind a település
életébe bekapcsolódni kívánóknak, hogy az értékek felismerésével és a településképhez
kapcsolódó alapelvek bemutatásával tárja fel a település épített és természetes környezetének
szépségeit. Bevezeti az olvasót a település meglévő építészeti értékeinek tárházába, hogy aki
építkezni, felújítani szeretne, olyan házat tudjon építeni, illetve környezetét olyan módon
tudja alakítani, mely nemcsak büszkeséggel tölti el, hanem az a település képéhez,
karakteréhez is illeszkedik, azt hagyománytisztelettel gondolja tovább. Az épület
elválaszthatatlan kapcsolatban áll a hozzá közvetlenül kapcsolódó létesítményekkel, a kerttel,
a telekkel és a közterülettel, így az egész településsel.
Előtérbe helyezi a település meghatározó elemeit, településképi jellemzőit, értékeit, eltérő
karakterű településrészeit, majd eszerint a településkép minőségi formálására vonatkozó
építészeti ajánlásokat fogalmazzon meg szöveges és képi formában az egységes
településképhez való illeszkedés céljából.
Ezen az úton juthatunk el a múltból táplálkozó, a jelenben gondolkodó és a jövőt is
megalapozó tudatosságig, melynek a jelen kézikönyv hasznos segítője kíván lenni. Mindezt az
épület és környezete, az utcakép, az utcák, a terek, az erdőterületek, a mezőgazdasági,- táji,természetvédelmi területek számbavételével biztosítja.
A kézikönyv lényegében a település természeti, és építészeti örökségének és jelenének tükre.
Ajánlásaival, jó példáival lehetőséget kínál arra, hogy az építészek a hely, a hely szellemének
és a településszerkezet, a településkép megismerése után olyan házat tervezhessenek, melyek
a településképet harmonikusan fejlesztik azzal, hogy tekintettel vannak az építészeti
természeti örökségre is és megfelelnek a mai kor lakhatási elvárásainak, energetikai
követelményeknek, a modern munkakörülményeknek.
Az ajánlások nem tekinthetők szigorúan kötelező jellegűnek, céljuk nem a tervezési
szabadság megkurtítása, hanem éppen a helyi értékek megismertetése a sokféle építészeti
lehetőség feltárása. A településhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása.
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A kézikönyv mind léptékében, mind szemléletében újszerű megközelítést igényel, léptékében
ugyanis nem az épületre, hanem az azt magába foglaló és értelmező környezetre irányul,
szemléletét pedig nem a műemlékvédelem vagy a néprajz, hanem a környezetteremtés helyi
örökségének továbbfejlesztése orientálja. A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem
„nyílt”, folyamatos hozzászólást és változást lehetővé tevő, szemléletformáló kezdeményezés
kézzel fogható eleme kíván lenni. Ahogy a település története sem befejezett, hanem
folyamatosan alakul továbbíródik. Ezért, ha egy újabb szép ház születik, az bekerülhet, a kézi
könyvbe, ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője és a település egyaránt.
Egy ház szoros kapcsolatban van szűkebb – tágabb környezetével (szomszédaival, az
utcájával, a település egészével). Ezért fontos hogy, ismerjük az építészeti örökségünket, a
hely szellemét, hogy a jövőben valóban illeszkedő épületeinkkel szerethető, harmonikus
települési környezetben éljünk.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
31/2018. (VII.17.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága
Nyíracsád Község Településképi Arculati Kézikönyvét 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: 2018. július 17.
Felelős: Csontos Sándor biz. elnöke
2. Előterjesztés Nyíracsád Község Településkép-védelmi rendelet elfogadásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Az Országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása,
kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme, egyben az építési
beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében megalkotta a 2016. évi LXXIV.
településkép védelméről szóló törvényt. A törvény célja, hogy a helyi közösségek gondolják
végig azt, hogy milyen települési környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg
építészeti és természeti értékeiket, kultúrájukat és hogyan fejlesszék azokat.
Az Önkormányzat a településkép védelmét a településkép-védelméről szóló rendeletében
biztosítja. A településképi rendelet településképi követelményeinek részletes tartalmi kereteit
- ideértve a helyi építészeti örökség védelmének szakmai szabályait is - kormányrendelet
határozza meg. A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében a településképi
arculati kézikönyv elkészült.
A településképi arculati kézikönyv készítése előfeltétele a településképi rendeletnek, mely
megalkotása a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírása szerinti új
feladat az önkormányzatok részére.
Ennek megfelelően a település a teljes közigazgatási területre vonatkozó településképi arculati
kézikönyv és településkép-védelmi rendelet megalkotását 2017. augusztus hónapban
megkezdte. A Rendelet megalkotásának célja a község településképe és történelme
szempontjából meghatározó, hagyományt őrző, sajátos megjelenésű építészeti örökségének, a
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településképet meghatározó értékű elemeinek a védelme, jellegzetes karakterének a jövő
nemzedékek számára történő megóvása. E védelem a helyi építészeti örökség egyedi
védelmének megállapításával, a településképi szempontból meghatározó területek
meghatározásával, a rögzített településképi követelmények betartatásával és a településképérvényesítési eszközök szabályozásával biztosítható.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
32/2018. (VII.17.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága
Nyíracsád Község Településkép-védelmi rendeletét 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: 2018. július 17.
Felelős: Csotnos Sándor biz. elnöke
3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról
és gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A képviselő-testület a 34/2018. (III.27.) számú határozatában elfogadta az Önkormányzat által
fenntartott Akácliget Óvodában az étkezés nyersanyag költségeit, az óvodai ellátottak, az
óvodai alkalmazottak, valamint a vendégebédért fizetendő térítési díjat.
A törvényességi felügyeletet ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya
szakmai segítségnyújtás formájában javaslatot tett az alábbiak szerint.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29.§. (2) bek.
e. pontja alapján a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza a fizetendő térítési díjak
mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. A Gyvt. 146.§. (1) bekezdése és
a 151.§. (2) f. bekezdése alapján a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni, és az
intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
33/2018. (VII.17.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról és gyermekétkeztetés
intézményi térítési díjáról szóló előterjesztést 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: 2018. július 17.
Felelős: Csontos Sándor biz. elnöke
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4. Beszámoló a Platinum Temetkezési Vállalat 2017. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Csontos Sándor:
Minden, ami a temető szép arculatát tükrözi, az önkormányzatot dícséri. A lakosság
nehezményezi, hogy itt a legmagasabb a temetési költség, szinte már duplája a környező
településekének. A szolgáltatási díjak tehát nagyon magasak, ugyanakkor a beszámolóból az
tűnik ki,hogy Nyíracsádon veszteséges a cég. A felsorolt kisgépeket, szerszámokat,
eszközöket itt nem láttuk, nem támogatom a beszámoló elfogadását.
A temetőben az önkormányzat végez mindent közfoglalkoztatottak bevonásával. A
parkosítást, a kerítést az önkormányzat készítette, az előtetőt. A lakosság nincs megelégedve,
az urnafal elkészült, de nem látogatható, mert be van zárva és ráadásul a szerszámok tárolása
is ugyan itt történik.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 tartózkodással
meghozta az alábbi határozatát:
34/2018. (VII.17.) sz. Egészségügyi és Sporbizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a
Platinum Temetkezési Vállalat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta,
azzal kapcsolatban állást foglalni nem tud.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2018. július 17.
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke
5. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtására.
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 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. tv. 3. sz. melléklet I.7
és I.10. pontja megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési
önkormányzatok rendkívüli támogatására - alapján Nyíracsád Községi Önkormányzat nyújtsa
be igényét rendkívüli önkormányzati támogatásra.
Csontos Sándor:
Javaslom a pályázat benyújtását,mely reméljük, hogy sikeres is lesz.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
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35/2018. (VII.17.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága
rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtását támogatja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2018. július 17.
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke
6. Előterjesztés szociális tüzelőanyag iránti igény benyújtására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A Kormány az elmúlt években is biztosította a szociális tűzifa vásárlásának lehetőségét a
települések részére. A program leginkább a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
részére jelentett nagy segítséget, hiszen a gazdaságilag elmaradott települések lakosainak
fűtési kiadásait jelentős mértékben csökkenthette a hozzájárulás.
A Kormány az idei évben is segítséget kíván nyújtani a rászorulók részére. A szociális
rászorultság és a 2018. évi igénylés részletes feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő önkormányzati rendeletben kell szabályozni.
A pályázat benyújtásának határideje 2018. augusztus 31.
A pályázati kiírás szerint az önkormányzatnak a támogatási igény benyújtásához önerőt
biztosítani nem kell, de a szociális tűzifában részesülő személytől ellenszolgáltatást nem lehet
kérni. A maximumra, azaz 426 m3-re pályáztunk, de nem biztos, hogy ennyit meg is fogunk
kapni. A Kormányrendelet 5-15 cm átmérőjű fát minősít szociális tüzifának
Csontos Sándor:
Nagyon örülnénk neki, ha minél több fát kapnánk és tudnánk szétosztani, mert a lakosság
számít rá.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
36/2018. (VII.17.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága
szociális tüzelőanyag iránti igény benyújtását támogatja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2018. július 17.
Felelős: CsontosSándor bizottság elnöke
7. Előterjesztés a fogorvosi rendelő rendelési idejének módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Dr. Nagy János polgármester:
Az Önkormányzata korábban feladat ellátási szerződést kötött Dr. Kövér József fog és
szájbetegség szakorvossal.
A feladat ellátási szerződésben rögzítésre került a rendelési idő, mely már egy ízben
módosításra került annak érdekében, hogy a Nyíracsádon élő emberek ellátása biztosítva
legyen. A fogorvos tapasztalata szerint a korábban elfogadott rendelési idő nem elégíti ki a
lakosság szükségletét, ezért annak módosítását javasolta az előterjesztésben foglaltak szerint.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
37/2018. (VII.17.) sz. Egészségügiy és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a
fogorvosi rendelő rendelési idejének 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: 2018. július 17.
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke
Több napirendi pont nem lévén Csontos Sándor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való
részvételt, azt bezárja.
kmf.
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