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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 21.-én 
10.40. órakor a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 
8. sz.) megtartott Egészségügyi és Sportbizottsági ülésén. 
 
 
Jelen vannak: Csontos Sándor bizottság elnök 
   Rácz Zoltán 
   Kiss Mihály bizottsági tagok 
 
Meghívottak:  Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
    
Igazoltan távol: Kiss Józsefné 

Bálega Jánosné bizottsági tagok 
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  3  fő bizottsági tag. 
 
Csontos Sándor bizottság elnökének köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendek  kerüljenek megtárgyalásra, melyek az 
alábbiak: 
 

1. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, valamint a tanyagondnoki szolgáltatásról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző  

 
2. Előterjesztés a köztemető használatának rendjéről szóló rendelet egységes szerkezetbe 

foglalásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

3. Előterjesztés a Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
7/2001.(IX.3.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

4. Előterjesztés a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatfinanszírozásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

5. Előterjesztés a TOP-2-1.3-15 HB1 települési környezetvédelmi 
infrastruktúrafejlesztések Nyíracsád Község belterületi vízrendezése tárgyú projekt 
közbeszerzési eljárásával kapcsolatban. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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6. Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. beszámolójáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

A döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal a napirendi pontokat 
megtárgyalásra elfogadta. 
 
Csontos Sándor bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője 
Rácz Zoltán bizottsági tag legyen. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítő 
személyét elfogadta. 
 

1. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, valamint a tanyagondnoki szolgáltatásról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző  

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Az Önkormányzat a „kistérségi strartmunka mintaprogram” mezőgazdasági programelemek 
keretében különböző mezőgazdasági terményeket termel. Ezeket szociális juttatásként 
rászorultsági alapon a lakosság számára is kioszthatjuk, azonban erről rendelkezni kell a 
képviselő-testületnek, illetve a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelkezéseket is e 
rendeletbe kellett beépíteni. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
21/2017. (VIII.21.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a 
települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a 
tanyagondnoki szolgáltatásról szóló rendelet 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. augusztus 21. 
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A képviselő-testület ebben az évben már módosította a köztemető használatának rendjéről 
szóló helyi rendeletét. 
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A jegyzőkönyv elküldése után a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya 
ismételten átvizsgálta az elfogadott rendeletet és megállapította, hogy a sírhelybe temethető 
urnák számát nem szabályoztuk a rendeletben,  valamint a rendelet 3. számú mellékletét 
szükséges kiegészíteni a létesítmény igénybevételi díjjal. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
22/2017. (VIII.21.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a 
köztemető használatának rendjéről szóló rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról 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: 2017. augusztus 21. 
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke 
 

3. Előterjesztés a Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
7/2001.(IX.3.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A képviselő-testület 2/2017. (III.30.) számú rendeletével módosította, illetve újra egységes 
szerkezetbe foglalta a Község Helyi Építési szabályairól szóló rendeletet.  
Ezzel egyidejűleg azonban nem történt meg az alaprendelet, azaz a 7/2001.(IX.3.) számú 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. 
Mivel a helyi építési szabályzatról egyszerre két rendelet nem lehet hatályban, ezért szükséges a  
7/2001.(IX.3.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. 
 
Az előterjesztés ismertetése, valamint az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő 
bizottsági tag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
23/2017. (VIII.21.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága 
a Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2001.(IX.3.) számú önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet 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. augusztus 21. 
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke 
 

4. Előterjesztés a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatfinanszírozásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Dr. Nagy János polgármester: 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 1.1.  bc.) 
köztemető fenntartásával kapcsolatos alapfeladatok támogatásáról rendelkezik.  A támogatás 
a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz 
kapcsolódóan illeti meg.  
A Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat Igazgató Asszonya levélben keresett 
meg, melyben kéri, hogy az Önkormányzatnak folyósított-  a köztemető fenntartásával 
kapcsolatos feladatokra- támogatást részükre engedjük át.  
Önkormányzatunk a fent említett támogatást eddig is a temető fenntartására fordította. 
 
Csontos Sándor: 
Nem javaslom átengedni a temetkezési vállalat számára az államtól e célra kapott támogatást. 
Az önkormányzat  szépen gondoskodik a temetőről, az rendben van, kulturált.   Az állami 
támogatás mindig erre a célra van visszaforgatva és meg is látszik a folyamatos fejlesztés, 
karbantartás. 
 
Rácz Zoltán: 
Egyetértek az előttem szólóval. Ezt az összeget az Önkormányzat jógazda módjára midig a 
temető  fenntartására fordította, továbbra is tartsunk igényt a támogatásra. A temetkezési 
szolgáltatás költsége így is magas településünkön, javaslom, hogy más  szolgáltatóval is 
vegye fel Polgármester Úr a kapcsolatot annak érdekében, hogy a lakosság számára legyen 
választási lehetőség a temetkezési szolgáltatás tekintetében. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
24/2017. (VIII.21.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága 
a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatfinanszírozásával kapcsolatban javasolja, hogy 
az államtól  temetőfenntartásra kapott támogatást ne engedje át a Hajdú-Bihar Megyei 
Temetkezési Vállalatnak, az továbbra is az Önkormányzatnál maradjon. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. augusztus 21. 
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke 
 

5. Előterjesztés a TOP-2-1.3-15 HB1 települési környezetvédelmi 
infrastruktúrafejlesztések Nyíracsád Község belterületi vízrendezése tárgyú projekt 
közbeszerzési eljárásával kapcsolatban. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
 Dr. Nagy János polgármester: 
A fenti pályázat közbeszerzési eljárásának lebonyolításával a Jogi Szaktanácsadó és 
Közbeszerzési Kft-t szeretnénk megbízni, ebben kell dönteni a képviselő-testületnek, illetve a 
bizottságoknak véleményt nyilvánítani. 
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Kiss Józsefné bizottság elnöke: 
Javaslom, hogy a  Jogi Szaktanácsadó és Közbeszerzési Kft-t bízza meg a képviselő-testület a 
közbeszerzési eljárás lebonyolításával. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
25/2017. (VIII.21.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága 
a TOP-2-1.3-15 HB1 települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Nyíracsád 
Község belterületi vízrendezése tárgyú projekt közbeszerzési eljárásával kapcsolatban 
javasolja megbízni a Jogi Szaktanácsadó és Közbeszerzési Kft-t. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. augusztus 21. 
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke 
 

6. Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. beszámolójáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Csontos Sándor: 
A beszámolót  áttanulmányoztam, elfogadásra javaslom. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
26/2017. (VIII.21.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. beszámolóját 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. augusztus 21. 
Felelős: Csontos Sándor bizottság elnöke 
 
Több napirendi pont nem lévén Csontos Sándor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 

kmf. 
 

 
 
                Csontos Sándor                     Rácz Zoltán    
                bizottság elnöke                                                         jegyzőkönyv hitelesítő 


