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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és
Sportbizottságának 2018. november 29.-én a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatalban (4262
Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) 13.40. 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 kerüljenek megtárgyalásra:
1. Beszámoló a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola munkájáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Előterjesztés a központi orvosi ügyeleti ellátási megállapodásról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés a köztemető fenntartására és üzemeltetésére.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag a napirendi pontokat megtárgyalásra
elfogadta.
Csontos Sándor bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője
Kiss Mihály bizottsági tag legyen.
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítő
személyét elfogadta.
1. Beszámoló a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola munkájáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
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48/2018. (XI.29.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a
Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola munkájáról szóló beszámolót 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. november 29.
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke
2. Előterjesztés a központi orvosi ügyeleti ellátási megállapodásról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Mint ismeretes, településünk lakosai számára az orvosi ügyeleti ellátását a Nyírábrányi
központi orvosi ügyelet biztosítja.
Nyírábrány polgármestere megküldte számunkra a 2017. évi és 2018. I. félévi
tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a 2019-2021. évekre szóló Együttműködési
Megállapodás tervezetet.
A finanszírozást a biztonságos működés érdekében - figyelembe véve összbevételeit és
kiadásait – település lakosságszám x 100.- Ft összegben határozza meg, mely összeget
minden hónap 10.napjáig előre esedékes megfizetni
Csontos Sándor:
Javaslom, hogy továbbra is a Nyírábránnyal kössük meg az orvosi ügyeletre vonatkozó
szerződést.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
49/2018. (XI.29.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a
központi orvosi ügyeleti ellátási megállapodásról 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. november 29.
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke
3. Előterjesztés a köztemető fenntartására és üzemeltetésére.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzata 1998. július 14.napján megbízta a Hajdú-Bihar Megyei
Temetkezési Vállalatot a temető fenntartására és üzemeltetésére, valamint a kegyeleti
közszolgáltatások ellátására.
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A kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2013. decemberében ismételten meghosszabbításra
került 5 éves időtartamra, így a jelenlegi szerződés 2018. december 31. napján lejár.
Az önkormányzatnak az Mötv. 13.§. (1) bekezdése alapján település üzemeltetés címszó alatt
kötelező feladata a temetők üzemeltetése és fenntartása.
A településen élők több alkalommal kifogásolták az üzemeltető, illetve a közszolgáltatást
ellátó munkáját és díjtételeit. A lakosság igényeit figyelembe véve javaslom, hogy 2019.
január 1.napjától az Önkormányzat üzemeltesse a temetőt.
A temető üzemeltetés magába foglalja a ravatalozó helyiségek rendszeres takarítását, a víz és
elektromos szolgáltatással kapcsolatos hiba elhárítását,a köztemető tisztántartását, a temetői
hulladékok összegyűjtését és elszállítását, a zöldfelületek folyamatos gondozását, a
létesítmény állagmegóvását, a járdák tisztántartását, télen a hó eltakarítását, valamint a temető
nyitását és zárását, és a sírhely kataszter vezetését.
Tehát tulajdonképpen az Önkormányzat üzemeltetné a temetőt, ide fizetné be a temetést
végző szolgáltató a díjat, a sírhely díjakat is mi szednénk be. Ezeket a pénzeket vissza
tudnánk fordítani a temetőre.
Csontos Sándor:
Mivel a lakosság nincs megelégedve a jelenlegi szolgáltatási árakkal, nagyon várja,hogy
változás történjen. Úgy gondolom, hogy ez jó megoldás lehetne, hogy az Önkormányzat
üzemeltesse a temetőt.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő
meghozta az alábbi határozatát:

5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal

50/2018. (XI.29.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága
egyetért azzal, hogy 2019. január 1-jétől a köztemető üzemeltetője és fenntartója Nyíracsád
Község Önkormányzata legyen.
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: Csontos Sándor biz.elnöke
Több napirendi pont nem lévén Csontos Sándor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.

Csontos Sándor
bizottság elnöke

Kiss Mihály
jegyzőkönyv hitelesítő

