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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és 
Kulturális Bizottságának  2019. április 18-án 9.20. órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri 
Hivatal Tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
   Koszorus Sándor 
   Csontos Sándor 
   Sándor Edit 
   Szórádi Ágnes bizottsági tagok 
 
Meghívottak:  Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
   Veres Istvánné alpolgármester  
   Zilahi Józsefné gyámügyi főelőadó 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma  5 fő 
 
Kiss Józsefné bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy az alábbi napirend kerüljön megtárgyalásra: 
 

1. Előterjesztés Nyíracsád közműves ivóvíz és szennyvízelvezetés 2019-2033 közötti 
időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
2. Előterjesztés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó 

értékeléséről. 
Előterjesztő:  Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

3. Előterjesztés közlekedési szaktábor támogatása iránti kérelemről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
A döntéshozatalban résztvevő 5  fő bizottsági tag 5 igen szavazattal a napirendi pontokat 
megtárgyalásra elfogadta. 
 
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője Koszorus Sándor bizottsági tag 
legyen. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítő személyét  5 igen 
szavazattal elfogadta. 
 

1. Előterjesztés Nyíracsád közműves ivóvíz és szennyvízelvezetés 2019-2033 közötti 
időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Dr. Nagy János polgármester: 
A viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 11.§. rendelkezik arról, hogy 11.§.  
(1) a viziközmű szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés 
szempontjaira tekintettel – viziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves idősávra gördülő 
fejlesztési tervet kell készíteni.  
A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.  
 
(2) a (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel a felújítási és pótlási tervet a viziközmű szolgáltató 
a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év 
szeptember 15-ig a Hivatalhoz.  
 
(3) A bérleti üzemeltetési szerződés alapján végzett viziközmű üzemeltetés esetén a felújítási 
és pótlási tervet az ellátásért felelős építési koncessziós szerződés alapján végzett viziközmű 
működtetés esetében a beruházási tervet a viziközmű szolgáltató készíti el és nyújtja be.  
 
(4) Az ellátásért felelős, vagy a viziközmű szolgáltató,aki nem minősül az adott viziközmű 
rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási, vagy beruházási terv benyújtására kötelezettnek, a 
terv tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a terv 
kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt, írásba foglalt 
vélemény a jóváhagyásra benyújtott terv mellékletét képezi. 
 
(5) Ha a viziközmű szolgáltató az üzemeltetési jogviszony tartalma szerint nem kötelezettje, 
vagy egyéb szerződéses jogviszony alapján nem kivitelezője, a viziközműre irányuló 
beruházásnak, vagy a terv szerű rekonstrukciós felújítási és pótlási munkáknak joga és 
kötelezettsége, hogy az 1.§. (1) bek. i. pontjában meghatározott legkisebb költség elve 
érvényesülésének előmozdítása érdekében annak területére korlátozottan közreműködjön és 
szakmai álláspontját kifejtse a fejlesztési munka műszaki tartalmának meghatározása és a 
szakszerűsége kérdésében.   
A viziközmű szolgáltató e minőségében írásban előterjesztett kérdését, vagy javaslatát az 
ellátásért felelős, vagy a lebonyolításban közreműködő megbízottja, továbbá a jogszabály 
által kijelölt beruházó szerv 30 napon belül írásban megválaszolja, véleményezi.  
 
(5)a. A viziköznű fejlesztés indokoltságát megalapozó gördülő fejlesztési terv benyújtására 
kötelezett, vagy azt véleményező viziközmű szolgáltató a gördülő fejlesztési tervben szereplő 
viziközmű fejlesztéséhez szükséges más kérelmére folyamatban lévő vízügyi hatósági 
eljárásban ügyfélnek minősül.  
 
(5)b. A gördülő fejlesztési terv készítése a viziközmű rendszer üzemeltetéséből származó 
díjbevétel terhére is finanszírozható.  
 
(6) A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervben, valamint beruházási tervben foglaltak 
végrehajtását ellenőrzi.  
 
A viziközmű szolgáltató Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. elkészítette jelen előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal a 2019-2033 évi beruházási, felújítási és pótlási 
tervdokumentációját, melynek előzetes véleményezése és jóváhagyása az Önkormányzat 
feladata.   
 
Kiss Józsefné: 
Az elhangzottak ismeretében javaslom a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadását. 
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen  szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
26/2019. (IV.5.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága Nyíracsád közműves ivóvíz és szennyvízelvezetés 2019-2033 közötti időszakra 
szóló Gördülő Fejlesztési Terv elfogadja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. április 18. 
Felelős: Kiss Józsefné biz. elnöke 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó 
értékeléséről. 
Előterjesztő:  Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, melyet a képviselő-testület 
megtárgyal.  Az értékelést el kell küldeni a gyámhivatalnak, mely kézhezvételtől számított 30 
napon belül javaslattal élhet az önkormányzat felé. A helyi önkormányzat a gyámhivatal 
javaslatait 60 napon belül megvizsgálja, majd intézkedéséről tájékoztatja. Az értékelés 
tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. 
10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 
 
Tartalmi követelmények a helyi önkormányzatok számára, a Gyvt. 96. §-ának (6) bekezdésébe 
írt átfogó értékelés elkészítéséhez 
I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: 
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható 
adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhel kiadás nagysága, 
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó 
adatok, 
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 
statisztikai adatok. 
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban 
részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális válsághelyzetben levő 
várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer 
tagjaival való együttműködés tapasztalatai), 
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen 
ellátások igénybevétele, s az ezzel összefügg tapasztalatok. 
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4.. A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés tartalmazza 
a jegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a Járási gyámhivatal 
hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is. 
5.. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységet végzők működését engedélyez hatóság ellenőrzésének alkalmával tett 
megállapítások bemutatása. 
6.. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, 
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 
7. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült 
ilyen  program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk 
elkövetett   bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 
8. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen 
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, 
szabadidős programok, drog prevenció stb.). 
 
Kiss Józsefné: 
Amikor egy gyerek  családból való kiemelése történik, az hogyan érinti a gyerekeket? 
 
Zilahi Józsefné: 
Van olyan, hogy a gyerek maga kéri a családból való kiemelést. Ezekben a helyzetekben a 
gyereknek jobb, amikor már nincs a saját családjában, jobb körülmények közé kerül. A 
nevelőszülők képzettek, felkészültek. Ezekben a családokban olyan helyre érkeznek, ahol a 
légkör és minden más egyéb feltétel adott  testi, szellemi fejlődésükhöz. Mindig a gyerek 
szempontja az elsődleges. 
 
Kiss Józsefné: 
Sok családot érint érzékenyen ez a téma. További jó munkát kívánok, a beszámolót 
elfogadásra javaslom. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
27/2019. (IV.5.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó 
értékeléséről szóló beszámolót 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. április 18. 
Felelős: Kiss Józsefné biz. elnöke 
 

3. Előterjesztés közlekedési szaktábor támogatása iránti kérelemről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Dr. Nagy János polgármester: 
A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetője kérelemmel fordult a képviselő-testülethez,  
mely szerint  a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága a gyerekek 
részére jubileumi közlekedési szaktábor megrendezéséhez támogatást kér. 
A tábor 2019. augusztus 12-17.  között Pusztafaluban kerül megrendezésre, a szállást Öreg 
Bence Turistaházban biztosítják. 
A táborban 6 napon keresztül, játékos formában a gyerekek megismerkednek a biztonságos 
közeledéssel, baleset és bűnmegelőzési, valamint az internet, az alkohol, a dohányzás és drog 
veszélyeit ismertető előadásokat hallgatnak. Lehetőség nyílik katasztrófavédelmi bemutató 
megtekintésére, ismereteket szerezhetnek az elsősegélynyújtás, valamint a tűzoltás 
vonatkozásában is. 
A táborban résztvevő gyerekek kiválasztásánál elsősorban azokat a gyerekeket hívják meg, 
akik egész évben aktívan részt vesznek az iskolákban szervezett közlekedési ismereti 
versenyeken, valamint iskolakezdéskor segítik kisrendőrként, ifjú polgárőrként a gyerekek 
közlekedését. 
A tábor költsége évről évre emelkedik, melynek költségeit  nem szeretnék teljes mértékben a 
szülőkre hárítani.  
 
Kiss Józsefné: 
Javaslom a közlekedési szaktábor támogatását, mert nagyon fontos, hogy a gyerekek már 
ebben a korban megismerkedjenek a szabályokkal. Így felnőtt korban ezek ismeretében talán 
sok baleset megelőzhető. Azt javaslom, hogy a képviselő-testület 60.000.- Ft támogatást  
nyújtson a közlekedési szaktáborhoz. 
 
Sándor Edit: 
Egyetértek a javaslattal.  
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 szavazattal meghozta 
az alábbi határozatát: 
 
28/2019. (IV.5.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága közlekedési szaktábor támogatása iránti kérelemről szóló előterjesztést 
megtárgyalta. Javasolja, hogy a képviselő-testület a közlekedési szaktábor megtartásához 
60.000.- Ft támogatást nyújtson. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. április 18. 
Felelős: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 
Több napirendi pont nem lévén Kiss Józsefné bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 

kmf. 
 
                   Kiss Józsefné                                                           Koszorus Sándor 
                 bizottság elnöke                                                      jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 


