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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30.-án 
13.30. órakor a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 
8. sz.) megtartott Egészségügyi és Sportbizottsági 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 bizottsági tag. 
 
 
Csontos Sándor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendek az alábbiak szerint kiegészülve kerüljenek 
megtárgyalásra, melyek az alábbiak: 
 

1. Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet egységes szerkezetbe 
foglalásáról. 
Előterjesztő:  Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

2. Előterjesztés  
a. a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 

felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet egységes szerkezetbe 
foglalásáról.  

b.  az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ 2017. évi intézményi 
térítési díjainak elfogadása. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

3. Előterjesztés a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

4. Előterjesztés az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ  szakmai 
dokumentumainak módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

5. Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat munkájáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

 
6. Előterjesztés Dr. Máthé András László állatorvos kérelmének elbírálásáról. 
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Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

7. Előterjesztés a köztemető használatának rendjéről szóló rendelet egységes szerkezetbe 
foglalásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

8. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet egységes 
szerkezetbe foglalásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

9. Előterjesztés a közterület filmforgatási célú hasznosításának szabályairól szóló rendelet 
módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

 
Jelenlévők a napirendeket megtárgyalásra egyhangúlag elfogadják. 
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője   Rácz Zoltán bizottsági tag legyen. 

Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítő személyét egyhangúlag elfogadják. 

1. Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet egységes szerkezetbe 
foglalásáról. 
Előterjesztő:  Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő    5  fő bizottsági tag   5  igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
6/2017. (III.30.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a 
Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletet 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. március 30. 
Felelős: Csontos Sándor biz. elnöke 
 

2. Előterjesztés  
a. a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 

valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet egységes 
szerkezetbe foglalásáról.  

b.  az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ 2017. évi 
intézményi térítési díjainak elfogadása. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az előterjesztés megvitatása után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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7/2017. (III.30.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága 
az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ térítési díjait, illetve a települési 
támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet egységes szerkezetbe foglalt rendeletét elfogadja, a 
képviselőt-estületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. március 30. 
Felelős: Csontos Sándor biz. elnöke 

3. Előterjesztés a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő  5 fő bizottsági tag 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
8/2017. (III.30.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága 
a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendeletet megtárgyalta, 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. március 30. 
Felelős: Csontos Sándor biz. elnöke 
 

4. Előterjesztés az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ  szakmai 
dokumentumainak módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő  5 fő bizottsági tag 5  igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
9/2017. (III.30.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága 
az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ  szakmai dokumentumait 
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. március 30. 
Felelős: Csontos Sándor biz. elnöke 
 

5. Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat munkájáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
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(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő  5 fő bizottsági tag 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
10/2017. (III.30.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága 
a Tanyagondnoki Szolgálat munkájáról szóló beszámolót elfogadja, a kévpiselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. március 30. 
Felelős: Csontos Sándor biz. elnöke 
 

6. Előterjesztés Dr. Máthé András László állatorvos kérelmének elbírálásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Csontos Sándor: 
A községben lévő állattartók számára nagy könnyebbséget jelentene, ha  heti egy alkalommal 
helyben  lenne rendszeresen állatorvosi rendelés. Támogatom, hogy az önkormányzat 
biztosítson Máthé András állatorvos számára rendelési lehetőséget. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban  résztvevő   5 fő bizottsági tag  5 igen 
szavazattal meghozat az alábbi határozatát:    
 
11/2017. (III.30.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága 
támogatja, hogy Máthé András állatorvos számára az önkormányzat állatorvosi tevékenység 
folytatására helyiséget biztosítson . 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. március 30. 
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke 
 

7. Előterjesztés a köztemető használatának rendjéről szóló rendelet egységes szerkezetbe 
foglalásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
 
 
12/2017. (III.30.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
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Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a 
köztemető használatának rendjéről szóló rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 
tervezetét 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: 2017. március 30. 
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke 
 

8. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet egységes 
szerkezetbe foglalásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
13/2017. (III.30.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról 
szóló tervezetet megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont  tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. március 30. 
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke 
 

9. Előterjesztés a közterület filmforgatási célú hasznosításának szabályairól szóló 
rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
14/2017. (III.30.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága 
a közterület filmforgatási célú hasznosításának szabályairól szóló rendelet módosításáról 
szóló tervezetet 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: 2017. március 30. 
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke 
 
 
Több napirendi pont nem lévén Csontos Sándor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 

kmf. 
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                        Csontos Sándor                                             Rácz Zoltán 
                        bizottság elnöke                                     jegyzőkönyv hitelesítő 


