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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
2019. március 12-én a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatalban (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.
sz.) 13.00. órai kezdettel megtartott ülésén.
Jelen vannak:

Koszorus Sándor biz. elnöke
Köles Zoltán
Rácz Zoltán
Nagy Imre bizottsági tagok

Igazoltan távol:

Katona Béláné biz. tag

Meghívottak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
Koszorus Sándor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a napirendek az alábbiak szerint kiegészülve kerüljenek megtárgyalásra:
1. Előterjesztés a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
2. Előterjesztés a temetkezésről és a köztemetők használatának rendjéről szóló rendelet
módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
3. Előterjesztés bölcsődei ellátást nyújtó intézmény létrehozására pályázat
benyújtására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
A napirendi pontokat a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal
elfogadta.
Koszorus Sándor bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője
Rácz Zoltán bizottsági tag legyen.
A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítőjét 4 igen
szavazattal elfogadja.
1. Előterjesztés a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzata 2014-ben alkotta meg a civil szervezetek támogatásáról
szóló rendeletét.
A rendelettel kapcsolatban önkormányzati képviselők és a civil szervezetek képviselői is
megkerestek azzal a problémával, hogy a civil szervezetek elszámolási és kérelem beadási
határidejét módosítsuk, mert ennek hiányában a civil szervezet az első negyedévben
működésképtelen lesz.
A kérésnek megfelelően az előző évi elszámolási határidőt, valamint a kérelem beadási
határidejét is március 15-ben állapítjuk meg.
Koszorus Sándor:
Egyetértek a rendelet módosítással, javaslom az elfogadását.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
9/2019. (III.12.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a civil
szervezetek támogatásáról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet módosítást 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. március 12.
Felelős: Koszorus Sándor biz. elnöke
2. Előterjesztés a temetkezésről és a köztemetők használatának rendjéről szóló rendelet
módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. decemberében fogadta el a
temetkezésről és a köztemetők használatának rendjéről szóló rendeletét. A rendelet elfogadása
után a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya jelzéssel
élt, hogy a rendelet 6.§. (2) bekezdése nem tartalmazza az urnafülke elnevezést, illetve a
rendelet 2, 3, 5. számú mellékletéből hatályon kívül kell helyezni „+ ÁFA” szövegrészt.
Az általános forgalmi adóra vonatkozó szabályokat magasabb szintű jogszabály tartalmazza.
Koszorus Sándor:
Jegyző Asszony által ismertetettek alapján javaslom a rendelet módosítás elfogadását.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
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10/2019. (III.12.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
a
temetkezésről és a köztemetők használatának rendjéről szóló rendelet 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.
Felelős: Koszorus Sándor biz. elnöke
Határidő: 2019. március 12.
3. Előterjesztés bölcsődei ellátást nyújtó intézmény létrehozására pályázat
benyújtására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A pénzügyminiszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. tv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei
fejlesztési program cím terhére a hazai bölcsőde fejlesztési programról szóló 1164/2018.
(III.27.) Korm határozat 3. pontja alapján az ország teljes területén működő és újonnan
létrehozandó települési önkormányzatok tulajdonában lévő bölcsődei ellátását nyújtó
intézmények fejlesztésének támogatására.
Nyíracsád Község Önkormányzata ebből a pályázati forrásból egy 2 csoportszobás bölcsőde
épületet kíván kialakítani, csoportszobánként 12 férőhellyel, valamint hozzátartozó kiszolgáló
helyiségekkel. A pályázat benyújtása folyamatos, de legkésőbb az alábbi határidőig történik:
elektronikus feltöltés zárása 2019. március 18.
papír alapon történő benyújtás: 2019. március 19.
A 24 férőhelyes 2 csoportszobás új bölcsőde épület a Széchenyi utca felőli telekrészen kerül
kialakításra. A területen jelenleg egy használaton kívüli parkoló helyezkedik el, mely
elbontásra kerül. az óvoda parkoló szükséglete telken belül vagy önkormányzati tulajdonban
álló szomszédos ingatlanon biztosítható.
A kivitelezés megvalósítását Nyíracsád Község Önkormányzata közbeszerzési eljárás keretein
belül kívánja lefolytatni.
A műszaki megvalósítás időtartama előreláthatólag 2019. 11. 01. – 2020. 12. 31.-ig tart, így
az átadás várható ideje: 2020. 12. 21.
Az igényelhető támogatás összege a pályázati kiírásban foglaltak szerint a következő képpen
alakul:
új bölcsőde építés esetén maximum 300 millió forint, de férőhelyenként legfeljebb bruttó 8
millió forint vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás maximális intenzitása függ az önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképességtől.
Amennyiben ez az összeg 0-20.000.- Ft között szerepel lakosonként, úgy a maximálisan
elérhető támogatás mértéke 95 % és a fennmaradó 5 % saját erő. Nyíracsád egy lakásra jutó
adóerő-képessége 11.944.- Ft, így a teljes költségvetés 95 %-a az igényelhető támogatás,
mely a következő képpen alakul:
A bölcsőde fejlesztési program teljes költségvetés 201.832.546.-Ft, melyből 1919.740.918.Ft az igényelhető támogatás, az Önkormányzat ezen felül 5 % azaz bruttó 10.091.628 .- Ft
saját forrással járul hozzá a megvalósításhoz.
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Koszorus Sándor:
Támogatom a pályázat benyújtását, a kisgyerekes szülők nagy
szolgáltatást, és munkahely teremtés is megvalósul ez által.

része igényli ezt a

Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
11/2019. (III.12.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a bölcsődei
ellátást nyújtó intézmény létrehozására pályázat benyújtását, valamint az ahhoz szükséges
sajáterő biztosítását támogatja, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Felelős: Koszorus Sándor biz. elnöke
Határidő: 2019. március 12.
Több napirendi pont nem lévén Koszorus Sándor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.

Koszorus Sándor
bizottság elnöke

Rácz Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

