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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
2018. szeptember 11-én a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatalban (4262 Nyíracsád, Petőfi tér
8. sz.) 13.00. órai kezdettel megtartott ülésén.
Jelen vannak:

Koszorus Sándor bizottság elnöke
Köles Zoltán
Rácz Zoltán
Katona Béláné bizottsági tagok

Igazoltan távol:

Nagy Imre bizottsági tag

Meghívottak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
Koszorus Sándor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra:
1. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2017. (III.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
2. Előterjesztés Nyíracsád Község településrendezési eszközének módosítása - a 391
hrsz-ú út, a belterületi határ, 5403/1 hrsz-ú, az 5401/1 hrsz-ú, és a 0339/27 hrsz-ú
ingatlanok által határolt területrészt érintően, valamint a helyi építési szabályzat egy
pontját érintő módosítás kapcsán a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti
vizsgálat szükségességének eldöntéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés a kóbor állatok befogására vonatkozó feladat ellátási kötelezettség
teljesítésére.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
4. Előterjesztés az Akácliget Óvoda óvodai csoportlétszámának megemeléséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
5. Előterjesztés a Dózsa u. 32. sz. alatti önkormányzati ingatlan megvásárlása iránti
kérelméről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
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6. Előterjesztés a Petőfi Sportegyesület elnökének kérelméről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
7. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
való csatlakozásról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Jelenlévők a napirendi pontokat 4 igen szavazattal megtárgyalásra elfogadták.
Koszorus Sándor bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője
Rácz Zoltán bizottsági tag legyen.
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 4 igen szavazattal elfogadták.
1. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2017. (III.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az elmúlt időszakban több esetben kellett és kell módosítani a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet.
2018. július 1. napján lépett hatályba a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási körébe tartozó
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMI
rendelet a módosított hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. új fogalomként
vezette be a közszolgáltatói alvállalkozó fogalmát, pontosította a közszolgáltatási terület
meghatározását is.
Az EMI rendelet hatályon kívül helyezi a jelenleg hatályos 16/2002. (IV.10.) EüM. rendeletet,
mely elsősorban a hulladékszállítás gyakoriságának szabályozásában hoz változást. A helyi
rendeletnek összhangban kell lennie a magasabb szintű jogszabályokkal, ezért helyi
rendeletünket szükséges módosítani.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
45/2018. (IX.11.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi
Bizottsága a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról 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: 2018. szeptember 11.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke

3

2. Előterjesztés Nyíracsád Község településrendezési eszközének módosítása - a 391
hrsz-ú út, a belterületi határ, 5403/1 hrsz-ú, az 5401/1 hrsz-ú, és a 0339/27 hrsz-ú
ingatlanok által határolt területrészt érintően, valamint a helyi építési szabályzat egy
pontját érintő módosítás kapcsán a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti
környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
46/2018. (IX.11.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Nyíracsád
Község településrendezési eszközének módosítása - a 391 hrsz-ú út, a belterületi határ, 5403/1
hrsz-ú, az 5401/1 hrsz-ú, és a 0339/27 hrsz-ú ingatlanok által határolt területrészt érintően,
valamint a helyi építési szabályzat egy pontját érintő módosítás kapcsán a 2/2005. (I. 11.)
Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről 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: 2018. szeptember 11.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
3. Előterjesztés a kóbor állatok befogására vonatkozó feladat ellátási kötelezettség
teljesítésére.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az Mötv. 10.§. (1) bek. szerint a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott
kötelező és az általa önként vállalt feladat és hatásköröket. A 42.§. (2) bek. szerint az
önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.
Településünkön folyamatosan problémát jelent a kóbor állatok utcai jelenléte, mely
veszélyezteti a település lakosságának komfortérzetét és testi egészségét is.
Jelenleg a kóbor ebek befogását közfoglalkoztatottak segítségével végezzük és a befogást
követően a hatályos állatvédelmi előírásoknak megfelelően 15 napig kenelben tartjuk, ez idő
alatt gondoskodunk a kenel tisztántartásáról, a befogott eb étkeztetéséről és vízzel való
ellátásáról.
Az eddig befogott kóbor ebeknek sikerült gazdát találni, így nem került sor az állat
elaltatására.
A kóbor ebek jelenléte az egész országra kiterjedő probléma, így az önkormányzatnak
kötelező feladata lett a kóbor ebek befogása és az ebek további sorsa.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása rámutat, hogy az
önkormányzatnak kötelező feladata ellátása érdekében feladatellátási szerződést kell kötnie
olyan jogi személlyel, aki befogás után gondoskodik a kóbor ebek tartásáról, illetve örökbe
fogadásáról.
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Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVI. tv. 48/A.§. (3) bek. alapján a
települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén történő kóbor állatok
befogása, melynek az önkormányzat az Mötv. 41.§. (6) bek-ben és az Mötv. 87.§.-ában
meghatározott módon tehet eleget.
A kóbor ebek befogásával kapcsolatban az Önkormányzat kötelező feladatának csak részben
tett eleget, így szükséges a feladat ellátási szerződés megkötése is.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

4 igen

47/2018. (IX.11.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
a kóbor állatok befogására vonatkozó feladat ellátási kötelezettség teljesítéséről 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: 2018. szeptember 11.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
4. Előterjesztés az Akácliget Óvoda óvodai csoportlétszámának megemeléséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Az Akácliget Óvoda vezetője kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, melyben kéri, hogy
a 2018/2019-es tanévben működő óvodai csoportok létszámát 125 főről 20 %-kal emelje
meg.
Az óvodai csoportok kialakítása az óvodában maradt és az újonnan beíratott gyermekek
száma alapján alakul szeptemberétől.
A maximálisan felvehető gyermekek létszáma 125 fő, ezzel szemben 2018/2019-es tanévre
jelenleg beíratott gyermekek száma 127 fő.
Három sajátos nevelési igényű gyermek is van az óvodában, aki a létszám számításánál két,
illetve három főnek számítanak. Az év közben jelentkező hátrányos helyzetű, illetve 3.
életévüket betöltött gyerekek felvétele kötelező, így előre láthatólag még több gyermek
elhelyezéséről kell majd gondoskodni, ezért szükséges a maximális létszám emelése. A
beíratott 127 gyerek számított létszáma: 131 fő.
Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos:
Az óvoda működtetéséhez egyébként 23 millió forintot kell hozzátennie az
Önkormányzatnak, de ez az összeg ettől több lesz. A Kormány ugyanis előírta a pedagógusok
béremelését, de külön pénzt erre nem biztosít, saját költségvetésből kell megoldani. Ezen
kívül a többletben bejelentett gyermeklétszám miatt 5
millió forint visszafizetési
kötelezettségünk van. El kell gondolkodni a csoportonkénti 1,5-es óvónői normával történő
működtetésen.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő
meghozta az alábbi határozatát:

4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal
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48/2018. (IX.11.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az Akácliget
Óvoda óvodai csoportlétszámának megemeléséről 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: 2018. szeptember 11.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnök
5. Előterjesztés a Dózsa u. 32. sz. alatti önkormányzati ingatlan megvásárlása iránti
kérelméről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor:
Kérelmező részletekben tudná csak kiegyenlíteni a vételárat, az Önkormányzatnak viszont
nem áll módjában úgymond „hitelezni”, így nem javaslom az értékesítést.
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági
tag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
49/2018. (IX.11.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Dózsa u.
32. sz. alatti önkormányzati ingatlan megvásárlása iránti kérelmet megtárgyalta, nem javasolja
az ingatlan értékesítését.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2018. szeptember 11.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnök
6. Előterjesztés a Petőfi Sportegyesület elnökének kérelméről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A Petőfi Sportegyesület elnöke arról tájékoztatott,hogy a labdarúgó csapat a 2017/18-as
bajnoki évadot befejezte. A csapat a Megye III. osztályban a második hely megszerzésével
jogot szerzett a Megye II. osztályban való szereplésre. Ez azzal is jár, hogy ebben az
osztályban, IFI csapat működtetése és versenyeztetése kötelező. Így most a 24 igazolt
játékosállomány 44-re bővült. Plusz 40 iskolás korú gyermek kezd el futballozni, a Bozsik
egyesületi rendszerben. A létszám növekedése miatt a kiadások is nőnek (nagyobb buszra van
szükség, több cipő kell, stb.)
Az Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a bajnokság
megkezdéséhez szükséges induló tőkét biztosítsa számukra, illetve a magasabb osztályban
szereplés miatti többletkiadásokat támogassa.
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A többletkiadás támogatása az utazás finanszírozása, ami tavasszal 350.000.- Ft, ősszel
várhatóan (a nagyobb 40 személyes busz, illetve a nagyobb távolságok miatt) 600.000.- Ft
lenne, azaz összesen 950.000.- Ft.
Az Egyesület TAO támogatásra benyújtott igényét az MLSZ jóváhagyta, azonban ez az
összeg csak az általános iskolás korú utánpótlásra fordítható, tehát a fent említett többlet
költséget nem tudják ebből fedezni.
Katona Béláné:
Mennyi támogatást kapott eddig az Egyesület?
Vargáné Pintye Judit:
1,9 millió forint került átutalásra számukra, ez a megállapított összeg időarányosan átutalt
része.
Jelentősen csökkent az állami támogatás, a garantált bérminimumot sem fedezi az állami. Az
ASP rendszer bevezetése előírásra került, ami komoly informatikai fejlesztéseket követel,
azonban erre szintén nem kaptunk külön támogatást. Az intézményeinek finanszírozása kb. 62
millió forintot jelent. Helyi adóból várható bevételünk 33 millió forint, abban az esetben, ha
teljes mértékben be tudjuk hajtani. REKI támogatásra adtunk be kérelmet, mely még nem
került elbírálásra. Az iskola is benyújtotta szünidei gyermekétkeztetési számláját, ami
kiegyenlítésre vár. A felszámolás alatt álló Vízmű Zrt.-tőlmint résztulajdonosok 10 millió
forint részesedést várunk, ami még nem lett számunkra kifizetve. Ezeket tájékoztatás képpen
mondtam el, hogy érzékelje a bizottság az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetét. A
kötelezően ellátandó feladatokat minden képpen meg kell oldani és azokat
nem
veszélyeztethetik az önként vállalt feladatok.
Koszorus Sándor:
Akkor azt javaslom, hogy a Sportegyesület számára korábban megállapított támogatást az
önkormányzat lehetőségeihez mérten a legkorábban utalja át. Ezen felül ha lehetséges keresse
a támogatás lehetőségét az önkormányzat.
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági
tag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
50/2018. (IX.11.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi
Bizottsága a Petőfi
Sportegyesület elnökének kérelméről szóló előterjesztést megtárgyalta, javasolja, hogy a
képviselő-testület korábbi 44/2018. (V.30.) sz. határozatával megállapított támogatásból
időarányosan kifizetett összegen felül fennmaradt 850.000.- Ft-ot lehetőségeihez mérteni
ütemben utalja át. Ezen kívül keresse a további támogatási lehetőséget.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2018. szeptember 11.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnök
7. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
való csatlakozásról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
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(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet alapján ismételten csatlakozhat a 2018/2019. tanév
második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
Az Oktatási Minisztérium, mint ismeretes a települési és megyei önkormányzatok
együttműködésével 2000/2001 tanévtől indította a felsőoktatási intézmények hátrányos
helyzetű hallgatói számára nyújtható rendszeres anyagi segítségnyújtási lehetőséget.
Településünk önkormányzata 2000/2001 tanévtől kezdődően lehetőségeihez mérten támogatta
a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatókat.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megküldte a pályázati felhívás mellett a 2019. évi
fordulójának általános szerződési feltételeit, amely azonos a korábbiakkal.
Helyben a pályázatot a települési önkormányzatnak kell kiírnia.
Koszorus Sándor:
Az előző napirendnél ismertetettek alapján, mivel a Bursa Hungarica Önkormányzati
Ösztöndíj is önként vállalt feladat, javaslom, hogy most ne csatlakozzunk az
ösztöndíjpályázathoz. Éves szinten az e célra kifizetett összeg megspórolása is segítség lehet
az önkormányzat számára.
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági
tag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
51/2018. (IX.11.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi
Bizottsága a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló
előterjesztést megtárgyalta, nem javasolja a képviselő-testületnek a csatlakozást.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2018. szeptember 11.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
Több napirendi pont nem lévén Koszorus Sándor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.

Koszorus Sándor
bizottság elnöke

Rácz Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

