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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
2018. október 25-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
Nagy Imre
Katona Béláné bizottsági tagok

Meghívottak:

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 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 az ivóvíz és szennyvíz közszolgáltatási és üzemeltetési szerződés
megkötésére.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Előterjesztés a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
megalkotásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
3. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
4. Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú külterületi fejlesztés megvalósulása
Nyíracsád településen című pályázathoz önerő biztosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
5. Tájékoztatás a kegyeleti közszolgáltatási szerződés lejáratáról és értékeléséről
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
6. Előterjesztés a középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíj programban
való részvételéről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
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7. Előterjesztés a helyi kitűntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló 12/2018. (VII.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal a napirendeket megtárgyalásra
elfogadta.
Koszorus Sándor bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője
Rácz Zoltán bizottsági tag legyen.
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítő személyét elfogadták.
1. Előterjesztés az ivóvíz és szennyvíz közszolgáltatási és üzemeltetési szerződés
megkötésére.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete korábban döntött arról, hogy a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződést 2018.
december 31. napjával megszünteti.
A szándéknyilatkozat kinyilvánítását követően a jelenlegi közszolgáltatóval, valamint a
Debreceni Vízmű Zrt-vel tárgyalásokat folytattam az ivóvíz és szennyvíz biztonságos
üzemeltetésének biztosítására. Ennek következményeként a Debreceni Vízmű Zrt-hez való
csatlakozás feltétele, hogy az Önkormányzatnak 10.000.- Ft névértékű, névre szóló
törzsrészvény megvásárlásáról kell döntenie, amennyiben 2019. január 1. napjától a
Debreceni Vízmű Zrt-t jelöli ki közszolgáltatóként.
Amennyiben az Önkormányzat részvényt kíván vásárolni, úgy el kell fogadnia a Debreceni
Vízmű Zrt. által megküldött adásvételi szerződés szövegét, valamint az alapszabályt és az
Szervezeti és Működési Szabályzatát is.
A szolgáltató vízdíjat nem módosít, tehát árcsökkentés nem várható. Tudomásunk szerint a
Debreceni Vízmű két álláshirdetést adott közzé erre a területre, illetve a helyi vízmű jelenlegi
dolgozói úgy nyilatkoztak, hogy amennyiben szolgáltató váltás történi, nem kívánnak átmenni
a debreceni céghez. Tehát ebben az esetben új dolgozók lennének, nem is biztos,hogy
helybeliek. El kell gondolkodni, hogy ha nem helyi lakosok fogják ezt a munkakört betölteni,
akik helyismerettel nem rendelkeznek, ami pedig nagyon fontos lenne pl. egy csőtörés
esetében. Jelenleg településünkön az ivóvíz jó,minőségi változtatásban nem tudom, hogy
gondolkodnak-e.
Veres Istvánné:
Jó lenne, ha valamilyen plusszt tudnának nyújtani a jelenlegihez képest, mert akkor lenne
értelme a váltásnak.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A jelenlegi szolgáltatóval jó kapcsolatot alakítottunk ki, az itteni vízműnél dolgozók
rugalmasak,jó helyismerettel rendelkeznek, a hibaelhárításnál partnerek, igyekszenek a
lakossági igényeket szem előtt tartani.
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Katona Béláné:
Én a felé hajlok, hogy maradjunk a jelenlegi szolgáltatónál, ha elégedettek vagyunk velük.
Rácz Zoltán:
Ne hozzunk még döntést, gondoljuk át.
Kiss Józsefné:
Én is azt javaslom, hogy ne hamarkodjuk el a döntést, és a képviselő-testületnek is ezt
javasoljuk.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
52/2018. (X.25.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az ivóvíz és
szennyvíz közszolgáltatási és üzemeltetési szerződés megkötésére vonatkozó napirenddel
kapcsolatban nem foglal állást, a képviselő-testületnek a döntés elnapolását javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy a döntést a soron következő képviselő-testületi ülésen e
napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2018. október 25.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
2. Előterjesztés a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
megalkotásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A Képviselő-testület a 71/2018. (VII.17.) számú határozatával döntött arról, hogy a
belügyminiszter által meghirdetett Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. tv. 3. sz. mellékletének I.9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázatot
nyújtson be. A döntést követően a BMÖGF/65-58/2018. iktatószámú belügyminiszteri
támogatói okiratban Nyíracsád Község Önkormányzata, mint kedvezményezett 5.010.150.- Ft
egy összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesül,mely támogatást 263 erdei
köbméter kemény lombos tűzifa vásárlására használhatja fel. A támogatás feltétele, hogy az
Önkormányzat a szociális rászorultság és a 2018. évi igénylés részletes feltételeit rendeletben
szabályozza. Az önkormányzati rendeletben a szociális rászorultság szempontjait a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. szerint szabályozhatja.
A támogatást az Önkormányzat + - 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú 5 –
35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által
nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásárlásra fordíthatja.
Kemény lombos, vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%alehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.
A támogatást a belügyminiszter utalványozása alapján a Kincstár folyósította az
Önkormányzat részére.
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A tűzifa szállításáról – ide értve a rászorulókhoz való eljutást is – származó költségek az
Önkormányzatot terhelik. Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kérhet.
Az Önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát 2019. február 15-ig osztja ki a rászorulók
részére a rendeletében foglaltaknak megfelelően a támogatás teljes összegének pénzügyi
felhasználása legkésőbb 2019. március 31-ig történhet meg.
Az Önkormányzat köteles a költségvetési támogatási iratokat, valamint a támogatási összeg
felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen a mindenkori iratkezelési
szabályzatnak megfelelően kezelni és a támogatás elszámolását követő 5 naptári évig
hiánytalanul megőrizni.
Koszorus Sándor:
A lakosság minden évben számít a szociális tűzifára, egyes családok számára nagy segítség, a
rendeletet elfogadásra javaslom.
Az elhangzottakkal a jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági
tag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
53/2018. (X.25.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a szociális
tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendeletet elfogadja, a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy a döntést a soron következő képviselő-testületi ülésen e
napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2018. október 25.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
3. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 2018. október 02-i
ülésén módosította a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodását.
A Társulási Megállapodás módosítás oka: Orvos Mihály Bagamér Nagyközség Polgármestere
2018. június 25-én írásban tájékoztatta a Társulási Tanácsot, hogy Bagamér Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testülete a 80/2018. (VI.20.) számú határozatával úgy döntött, hogy
a bölcsődei ellátás biztosítása érdekében 2019. január 1. napjával csatlakozni kíván a
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2)
bekezdése alapján a Társulási Megállapodást minden társult önkormányzat képviselőtestületének - minősített többséggel - jóvá kell hagynia.
Koszorus Sándor:
Technikai dologról van szó, javaslom a megállapodás módosítás elfogadását.
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
54/2018. (X.25.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Nyíradonyi
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja, a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy a döntést a soron következő képviselő-testületi ülésen e
napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2018. október 25.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
4. Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú külterületi fejlesztés megvalósulása
Nyíracsád településen című pályázathoz önerő biztosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázatot nyújtott be.
A benyújtott pályázati dokumentáció és az elkészített tervek alapján a Nyíracsád 0272,
0348/2, 0508/1 és 0490 helyrajzi számú útszakaszok fejlesztésére kerül sor.
A pályázat benyújtásakor Nyíracsád Község Önkormányzata a beruházási költség önerejéről
is döntött.
A Támogatói Okirat alapján a projekt összes költsége: 101.965.690.- Ft, igényelt támogatás
összege: 95.242.569.- Ft, önerő: 6.723.121.- Ft, melyet az Önkormányzatnak saját forrásból
kell biztosítania.
Az ismertetettek után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
55/2018. (X.25.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a VP6-7.2.17.4.1.2-16 kódszámú külterületi fejlesztés megvalósulása Nyíracsád településen című
pályázathoz önerő biztosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, elfogadta, a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy a döntést a soron következő képviselő-testületi ülésen e
napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2018. október 25.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
5. Tájékoztatás a kegyeleti közszolgáltatási szerződés lejáratáról és értékeléséről
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Dr. Nagy János polgármester:
December 31-én lejár a temetkezési közszolgáltatási szerződésünk a jelenlegi szolgáltatóval,
november hónapban szeretném, ha pontot tennénk rá, hogy januártól hogyan folytatódjon e
szolgáltatás a településen. Át kell beszélni, hogy hogyan vagyunk megelégedve a
munkájukkal.
Kiss Józsefné:
Véleményem, hogy nézzünk körül, hogy milyen lehetőségek vannak.
Rácz Zoltán:
Nyírmártonfalván a Sconto Morte Temetkezési Vállalat végzi a szolgáltatást, mi is
megismerhetnénk az ő ajánlatukat is.
Veres Istvánné:
Temetkezési díjak jelentősen nem fognak csökkenni szerintem más szolgáltató esetében sem.
A lakosság azt várja, hogy reális áron végezzék a temetést. Fontos az emberi hozzáállás
is.Lehetne esetleg olyan szerződést kötni, ami lehetővé tenné, hogy bármelyik szolgáltató
temethessen.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Kegyeleti szerződés szerint most sincs kizárólagossága a Platinum Temetkezési Vállalatnak,
de eddig ez a vállalat mégsem igazán engedett ide más szolgáltatót. El lehet gondolkodni
azon, hogy esetleg az Önkormányzat is felvállalhatja a temető üzemeltetést.
Katona Béláné:
Régen is így volt ez, az önkormányzat gazdasági csoportjához tartozott ez a feladat.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Ha mi üzemeltetjük, a bérleti díjat is mi kapjuk. Ugyan ez a szolgáltató a környező
településeken is temet és 100-120 ezer forinttal olcsóbban, mint Nyíracsádon, ezen el kell
gondolkodni,mert a lakosság ezt tudja és azt várja a képviselő-testülettől, hogy ezzel
kapcsolatban változás legyen.
Koszorus Sándor:
Az elhangzottakon el kell gondolkodnunk, hogy novemberben végleges döntést hozhasson ez
ügyben a képviselő-testület.
6. Előterjesztés a középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíj programban való
részvételéről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzata a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
EFOP-1.5.3-16-2017-00077” kódszámú projekt keretében támogatást nyert.
A projekt megvalósításának feltétele, hogy az Önkormányzat ösztöndíj pályázatot írjon ki a
településen élő középfokú oktatási intézményben tanuló fiatalok részére. A pályázat célja a
település népességmegtartó erejének erősítése, a fiatalok anyagi támogatása által.
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A mellékletben szereplő pályázati kiírás részletesen rendelkezik az ösztöndíjban részesítés
feltételeiről.
Az ösztöndíj kizárólagosan csak Európai Uniós forrásból lesz finanszírozva. Településünkön
7 fő középfokú tanulmányokat folytató diák részére nyílik lehetőség támogatás odaítélésére
négy féléven keresztül: 50.000.- Ft/fő/félév.
Koszorus Sándor:
Örülünk neki, ha lehetőség van a tanulók támogatására, támogatom a rendelet megalkotását,
az ösztöndíjprogramban való részvételt.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
56/2018. (X.25.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a középfokú
oktatási intézményben tanulók ösztöndíj programban való részvételt támogatja, a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy a döntést a soron következő képviselő-testületi ülésen e
napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2018. október 25.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
7. Előterjesztés a helyi kitűntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
12/2018. (VII.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. július 17. napján tartott
ülésén elfogadta a helyi kitűntetések alapításáról, és adományozásának rendjéről szóló
12/2018. (VII.17.) módosító rendeletet.
A rendelet módosítására azért került sor, mert a kitüntető címek évente egy fő részére volt
adható. Ezzel szemben a képviselő-testület egy cím adományozásánál több ember kitüntetését
és elismerését kezdeményezte.
A kitüntető címek adományozása előtt módosítottuk a rendeletet, de adminisztrációs okok
miatt egy hatályon kívül lévő rendelet módosítására került sor, ezért a legutóbbi rendelet
hatályon kívül helyezése szükséges.
Amennyiben a képviselő-testület továbbra is úgy gondolja, hogy egy kategóriában több díjat
is szeretne kiosztani, úgy előkészítés után ismét a képviselő-testület elé terjesztjük.
Koszorus Sándor:
Az elhangzottak ismeretében javaslom a rendelet hatályon kívül helyezését.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
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57/2018. (X.25.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a helyi
kitűntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 12/2018. (VII.17.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 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. október 25.
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke
Több napirendi pont nem lévén Koszorus Sándor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való
részvételt, azt bezárja.
kmf.
Koszorus Sándor
bizottság elnöke

Rácz Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

