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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 
2019. március 28-án  a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatalban (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. 
sz.) 13.00. órai kezdettel megtartott ülésén. 
 
 
Jelen vannak: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
   Rácz Zoltán 
   Nagy Imre bizottsági tagok 
 
Igazoltan távol: Köles Zoltán 
   Katona Béláné bizottsági tagok 
 
Meghívottak:  Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
    
Döntéshozatalban résztvevők száma:  3  fő 
 
Koszorus Sándor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek az alábbiak szerint kiegészülve 
kerüljenek megtárgyalásra: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat által fenntartott Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó 
szociális Központ által nyújtott szociális szolgáltatások intézményi térítési díjáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

2. Előterjesztés a Nyírábrányi Központi Orvosi Ügyelet 2019-2021. évekre szóló 
módosított Együttműködési Megállapodásának elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

3. Előterjesztés a civil szervezetek által benyújtott kérelmek elbírálásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
4. Előterjesztés az Önkormányzat által fenntartott, élelmezést biztosító Akácliget 

Óvoda Nyíracsád nyersanyag norma és térítési díj emeléséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

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

1. Előterjesztés az önkormányzat által fenntartott Alapszolgáltatási és Bentlakást 
Nyújtó szociális Központ által nyújtott szociális szolgáltatások intézményi térítési 
díjáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban 
Szt.) 92/B § (1) bekezdése a) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmény állami fenntartója konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat. 
Az Szt. 115. §-a (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás 
körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: 
intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja 
meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az 
intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat 
integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az 
önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek 
arányában kell megosztani. 
 
(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az 
intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás 
megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi 
térítési díj összegét. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) 
Korm. rendelet 3. § (2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén  
a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része, 
b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része a hónapok 
naptári napjainak számától függetlenül. 
(4) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék 
bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-
ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni. 
 
Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi 
térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó 
jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 
80%-át. Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi 
térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi 
térítési díj összegét. 
 
Koszorus Sándor: 
Az előterjesztésben leírtakkal, valamint az elhangzottakkal egyetértek és javaslom az 
elfogadását. 
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3  igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
11/2019. (III.28.) sz. Pénzügyi Bizottsági  határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az 
önkormányzat által fenntartott Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ által 
nyújtott szociális szolgáltatások intézményi térítési díjáról szóló előterjesztést megtárgyalta, 
elfogadásra javasolja. 
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. március 28. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

2. Előterjesztés a Nyírábrányi Központi Orvosi Ügyelet 2019-2021. évekre szóló 
módosított Együttműködési Megállapodásának elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A képviselő-testület 117/2018. (XI. 29.) és a 118/2018. (XI. 29.) önkormányzati határozataival 
a Nyírábrányi Orvosi Ügyelet beszámolóját és az együttműködési megállapodást  változatlan 
tartalommal elfogadta. 
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat a 106/2018. (XII. 13.) önkormányzati határozatával 
felkérte a polgármestert, hogy kezdeményezze az együttműködési megállapodás pontosítását 
és kiegészítését akként, hogy a lakossági hozzájárulás mértéke gazdasági évre legyen 
megállapítva, valamint a kilépés feltételei is legyenek rögzítve a megállapodásban.  
A fentiek alapján szükségessé vált az Együttműködési Megállapodás átdolgozása, amelyet 
Nyírábrány  képviselő-testület 10/2019. (I. 24.) önkormányzati határozatával elfogadott.  
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat ezt követően a módosított Együttműködési 
Megállapodást a 3/2019. (I. 23.) önkormányzati határozatával akként fogadta el, hogy 
kerüljenek hatályon kívül helyezésre az inkasszóra vonatkozó rendelkezések (4-8. pontok), 
illetőleg a szerződés melléklete szerinti felhatalmazó levél. 
A fenti feltételek teljesülése esetén a nyírmártonfalvai képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.  
Mindezek alapján ismételten átdolgozásra került az Együttműködési Megállapodás, amely 
az előterjesztés mellékletét képezi.   
 
Koszorus Sándor: 
Javaslom, hogy az előterjesztés szerint fogadja el a testület a megállapodást. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
12/2019. (III.28.) sz. Pénzügyi Bizottsági  határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Nyírábrányi 
Központi Orvosi Ügyelet 2019-2021. évekre szóló módosított Együttműködési 
Megállapodásának elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 
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Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. március 28. 
Felelős: Kosurs Sándor bizottság elnöke 
 

3. Előterjesztés a civil szervezetek által benyújtott kérelmek elbírálásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A képviselő-testület  2014-ben megalkotta  civil szervezetek támogatásáról szóló 
16/2014.(XI.18.) számú rendeletét, melyet 7/2019. (III.12.) számú rendeletével módosított.  
A civil szervezetek számára támogatás továbbra is vissza nem térítendő támogatásként, cél 
jelleggel, elszámolási kötelezettséggel nyújtható, amelyet pályázati úton lehet igényelni.  A 
támogatást a támogatott köteles tárgy év december 31. napjáig felhasználni.  
A rendelet módosítás szerint a civil szervezetek minden évben március 15-ig nyújthatják be 
pályázatukat, melyeket március 31-ig elbírál a képviselő-testület. 
A képviselő-testület költségvetésében e célra 2019-ben 3.500.000.- forintot különített el. 
Öt szervezet nyújtott be pályázatot, akik a rendeletnek megfelelően beszámoltak az elmúlt évi 
támogatásról, valamint kérelmükben megjelölték a pályázati célt.  
 
Nagy Imre: 
Vállalkozóktól, különböző szponzoroktól szép támogatást kapott a Sportegyesület. Úgy 
tudom, hogy nem csak nyíracsádiak vannak a csapatban. 
 
Rácz Zoltán: 
A játékosok 90 %-a nyíracsádi. 
 
Veres Istvánné: 
85-90 fő van összesen,  ebből 40 a felnőtt. Közülük 5 fő az, aki nem nyíracsádi csapattag. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Nagyon sajnálom, hogy a Jövőnk Reménységei Alapítvány nem adott be támogatás iránti 
kérelmet. 
 
Koszorus Sándor bizottság elnök: 
Az alábbiak szerint javaslom a támogatás odaítélését: aki egyetért azzal, hogy a 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére 50.000.- Ft támogatást javasoljon bizottságunk, 
szavazzon: 
 
A döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
Aki egyetért azzal, hogy a Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány részére 400.000.- Ft 
támogatást javasoljon bizottságunk, szavazzon: 
 
A döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
Aki egyetért azzal, hogy a Polgárőr Egyesület részére 50.000.- Ft támogatást javasoljon 
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bizottságunk, szavazzon: 
 
A döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
Aki egyetért azzal, hogy a  Petőfi Sportegyesület részére 2.805.000.- Ft támogatást javasoljon 
bizottságunk, szavazzon: 
 
A döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. 
Aki egyetért azzal, hogy a  Nyíracsádi Népdalkör,Hagyományápoló Népzenei Egyesület 
részére 295.000.- Ft támogatást javasoljon bizottságunk, szavazzon: 
 
A döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal a javaslatot elfogadta 
 
13/2019. (III.28.) sz. Pénzügyi Bizottsági  határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a civil 
szervezetek támogatását az alábbiak szerint javasolja a civil szervezetet támogatását: 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére 50.000.- Ft 
Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány részére 400.000.- Ft 
Polgárőr Egyesület részére 50.000.- Ft 
Petőfi Sportegyesület részére 2.805.000.- Ft 
Nyíracsádi Népdalkör,Hagyományápoló Népzenei Egyesület részére 295.000.- Ft 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. március 28. 
Felelős: Koszorus Sándor biz. elnöke 
 

4. Előterjesztés az Önkormányzat által fenntartott, élelmezést biztosító Akácliget Óvoda 
Nyíracsád nyersanyag norma és térítési díj emeléséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Az Önkormányzat által biztosított intézményi étkeztetés óvodások, óvodai alkalmazottak, 
nyugdíjas dolgozói ebéd, szociális étkeztetés, valamint a gyermekek szünidei étkeztetése az 
Akácliget Óvoda Nyíracsád által üzemeltetett konyhán valósul meg. Az élelmiszer 
nyersanyagok piaci  árának emelése miatt az étkezési nyersanyag költségek  (normák) 
valamint térítési díjak felülvizsgálata ismételten szükségessé vált.  
Az intézményeknél biztosított étkezés során figyelemmel kell lenni a jogszabályra, amely 
előírja, hogy a közétkeztetésben – különös tekintettel az egészségügyi, szociális és 
gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésre – az élettani szükségleteknek megfelelő 
minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani. 
Az élelmiszerek fogyasztói árának átlagos emelkedésének mértéke meghaladta a 2 %-ot. A 
felhasználás során prioritást élvező élelmiszerek közül a tej és a különböző tejtermékek, 
gyümölcs, kenyér és péksütemények fogyasztói árai is emelkedtek. 
A fent  leírtak alapján szükséges volt az Akácliget Óvoda Nyíracsád főzőkonyhájának az 
önköltség számítása. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. és a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. szerint a szolgáltatási  
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önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A 
szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgy időszaki 
folyamatok indokolják.  
Kis létszámú településen kis adagszámú főzőkonyha fenntartása esetében úgy kell a 
főzőkonyhát üzemeltetni és fenntartani, hogy optimalizált költségek mellett célként az ugyan 
azon étkezők fenntartását kell kitűzni, de a feladat ellátása nem veszélyezteti egyéb közfeladat 
ellátását azzal a ténnyel, hogy a fenntartása évről évre egyre több önerőbe kerül.  
 
Koszorus Sándor: 
Javaslom az előterjesztés szerint az előterjesztés elfogadását. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
14/2019. (III.28.) sz. Pénzügyi Bizottsági  határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az 
Önkormányzat által fenntartott, élelmezést biztosító Akácliget Óvoda Nyíracsád nyersanyag 
norma és térítési díj emeléséről 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: 2019. március 28. 
Felelős: Koszorus Sándor biz. elnöke 
 
Több  napirendi pont nem lévén Koszorus Sándor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 
 

kmf. 
 
 

 
                       Koszorus Sándor                                             Rácz Zoltán 
                       bizottság elnöke                                       jegyzőkönyv hitelesítő    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


