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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és
Sportbizottságának 2019. április 18-án a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatalban (4262
Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) 9.40. órai kezdettel megtartott ülésén.
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Rácz Zoltán bizottsági tag

Meghívottak:

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
Csontos Sándor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy az alábbi napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra:
1. Előterjesztés Nyíracsád közműves ivóvíz és szennyvízelvezetés 2019-2033 közötti
időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Előterjesztés közlekedési szaktábor támogatása iránti kérelemről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag a napirendi pontokat megtárgyalásra
elfogadja.
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője Kiss Józsefné bizottsági tag
legyen.
A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítőjét 4 igen
szavazattal elfogadja.
1. Előterjesztés Nyíracsád közműves ivóvíz és szennyvízelvezetés 2019-2033 közötti
időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 11.§. rendelkezik arról, hogy 11.§.
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(1) a viziközmű szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés
szempontjaira tekintettel – viziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves idősávra gördülő
fejlesztési tervet kell készíteni.
A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.
(2) a (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel a felújítási és pótlási tervet a viziközmű szolgáltató
a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év
szeptember 15-ig a Hivatalhoz.
(3) A bérleti üzemeltetési szerződés alapján végzett viziközmű üzemeltetés esetén a felújítási
és pótlási tervet az ellátásért felelős építési koncessziós szerződés alapján végzett viziközmű
működtetés esetében a beruházási tervet a viziközmű szolgáltató készíti el és nyújtja be.
(4) Az ellátásért felelős, vagy a viziközmű szolgáltató,aki nem minősül az adott viziközmű
rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási, vagy beruházási terv benyújtására kötelezettnek, a
terv tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a terv
kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt, írásba foglalt
vélemény a jóváhagyásra benyújtott terv mellékletét képezi.
(5) Ha a viziközmű szolgáltató az üzemeltetési jogviszony tartalma szerint nem kötelezettje,
vagy egyéb szerződéses jogviszony alapján nem kivitelezője, a viziközműre irányuló
beruházásnak, vagy a terv szerű rekonstrukciós felújítási és pótlási munkáknak joga és
kötelezettsége, hogy az 1.§. (1) bek. i. pontjában meghatározott legkisebb költség elve
érvényesülésének előmozdítása érdekében annak területére korlátozottan közreműködjön és
szakmai álláspontját kifejtse a fejlesztési munka műszaki tartalmának meghatározása és a
szakszerűsége kérdésében.
A viziközmű szolgáltató e minőségében írásban előterjesztett kérdését, vagy javaslatát az
ellátásért felelős, vagy a lebonyolításban közreműködő megbízottja, továbbá a jogszabály
által kijelölt beruházó szerv 30 napon belül írásban megválaszolja, véleményezi.
(5)a. A viziköznű fejlesztés indokoltságát megalapozó gördülő fejlesztési terv benyújtására
kötelezett, vagy azt véleményező viziközmű szolgáltató a gördülő fejlesztési tervben szereplő
viziközmű fejlesztéséhez szükséges más kérelmére folyamatban lévő vízügyi hatósági
eljárásban ügyfélnek minősül.
(5)b. A gördülő fejlesztési terv készítése a viziközmű rendszer üzemeltetéséből származó
díjbevétel terhére is finanszírozható.
(6) A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervben, valamint beruházási tervben foglaltak
végrehajtását ellenőrzi.
A viziközmű szolgáltató Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. elkészítette jelen előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal a 2019-2033 évi beruházási, felújítási és pótlási
tervdokumentációját, melynek előzetes véleményezése és jóváhagyása az Önkormányzat
feladata.
Csontos Sándor bizottság elnöke:
Az elhangzottak alapján javaslom, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervet fogadja el a bizottság.
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Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 bizottsági tag 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
13/2019. (IV.18.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a
Nyíracsád közműves ivóvíz és szennyvízelvezetés 2019-2033 közötti időszakra szóló Gördülő
Fejlesztési Tervet 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: 2019. április 18.
Felelős: Csontos Sándor biz. elnöke
2. Előterjesztés közlekedési szaktábor támogatása iránti kérelemről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Kiss Józsefné:
Nagyon örülünk neki, hogy a nyíracsádi gyerekek részt vesznek ilyen jellegű táborban. A
közlekedési kultúra fejlesztése nagyon fontos, természetesen ezt már gyerekkorban el kell
kezdeni.
Csontos Sándor:
Egyetértek azzal, hogy már fiatal korban el kell kezdeni a biztonságos közlekedésre való
nevelést. Jó dolog, hogy vannak ilyen táborok, remélem, hogy minél több nyíracsádi gyerek
részt vehet ebben. 60.000.- Ft támogatás odaítélését javaslom.
Jelenlévők a javaslattal egyetértenek és az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban
résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
14/2019. (IV.18.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a
közlekedési szaktábor támogatása iránti kérelmet megtárgyalta, a képviselő-testületnek
60.000.- Ft támogatás odaítélését javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2019. április 18.
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 Józsefné
jegyzőkönyv hitelesítő

