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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és
Kulturális Bizottságának 2019. május 29-én 13.20. 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
Vargáné Pintye Judit vez.főtanácsos

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 Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.13.) rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Beszámoló Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi
gazdálkodásáról - ZÁRSZÁMADÁS.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés a vásárokról és piacokról szóló rendelet megalkotásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
4. Előterjesztés az Akácliget Óvoda alapító okiratának módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
5. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád módosító okiratának, valamint alapító
okiratának elfogadásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
6. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád munkaköri leírásának módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal a napirendi pontokat
megtárgyalásra elfogadta.
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője Koszorus Sándor legyen.
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A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítő
személyét elfogadta.
1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.13.) rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: áht.) 34. §. (5) bekezdése
szerint „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat
átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése
szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.”
Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, illetve az áht.
felhatalmazása alapján a központi költségvetési előirányzatok módosulása valamint a
Képviselő-testület döntésének megfelelően a Nyíracsád Községi Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018.(II.13.) ÖR rendeletét (továbbiakban: Rendelet)
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
29/2019. (V.29.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális
bizottsága Nyíracsád Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.13.)
sz. rendelet módosítását 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. május 29.
Felelős: Kiss Józsefné biz. elnöke
2. Beszámoló Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi
gazdálkodásáról - ZÁRSZÁMADÁS.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
30/2019. (V.29.) sz. Szociális, Okttási és Kulturális Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális
bizottsága Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi gazdálkodásáról –
ZÁRSZÁMADÁS 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. május 29.
Felelős: Kiss Józsefné biz. elnöke
3. Előterjesztés a vásárokról és piacokról szóló rendelet megalkotásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015-ben megalkotta a 4/2015.
(II.25.) önkormányzati rendeletét, mely a helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről
rendelkezik. Elmondható, hogy a helyi termelői piac jól működik, az itt élők igényeit kielégíti.
A piacon helyet kapnak a helyi termelők, melyből sajnos kevés van, de megtalálhatók a más
településekről ide érkező kereskedők is. Az elfogadott helyi rendeletnek megfelelően
működik a piac, mely növeli az önkormányzat saját bevételét.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya javasolja a
hatályban lévő rendeletünk felülvizsgálatát.
A felülvizsgálat szempontjai az egyszerűbb és áttekinthetőbb rendeletalkotás.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
31/2019. (V.29.) sz. Szociális, Okttási és Kulturális Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális
bizottsága a vásárokról és piacokról szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés
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. május 29.
Felelős: Kiss Józsefné biz. elnöke
4. Előterjesztés az Akácliget Óvoda alapító okiratának módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 95/2018. (IX.11.) sz. határozatában
engedélyezte az Akácliget Óvoda Nyíracsád gyermeklétszámának 20 %-os túllépését, mely a
jelenleg hatályban lévő köznevelési törvény alapján nem megoldható.
A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§. (3) bek. f. pontja szerint a köznevelési
intézmény alapító okirata tartalmazza a nevelési oktatási feladatot ellátó feladatellátási
helyenként felvehető maximális gyermek- tanuló létszámot, ezért a maximális
gyermeklétszám kizárólag az alapító okirat módosításával változtatható meg.
A köznevelési törvény értelmében intézmény átszervezésnek minősül minden olyan fenntartói
döntés, amely az alapító okirat köznevelési törvény 24.§. (3) c-j. pontjában felsorolt
bármelyikének módosulásával jár, így a maximális gyermeklétszám módosítása is. A
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gyermeklétszám kiszámításakor figyelembe kell venni a köznevelési törvény 47.§. (7) bek.ben foglalt szabályra, mely szerint az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermeket két gyermekként, a
mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási) középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral küzdő, vagy halmozottan fogyatékos gyermeket három gyermekként kell
figyelembe venni. Az intézmény átszervezés előtt a fenntartó
megkérte a szülői
munkaközösség, valamint az Akácliget Óvoda Nyíracsád alkalmazotti közösségének a
véleményét a létszámemelésről. Az Akácliget Óvoda Nyíracsád maximális
gyermeklétszámának megemeléséhez lefolytattuk a véleményezési eljárást, így a létszám
megemeléséhez és az alapító okirat módosításához a képviselő-testület döntése szükséges.
Kiss Józsefné bizottság elnöke:
Az alapító okirat módosítással egyetértek, elfogadását javaslom.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
32/2019. (V.29.) sz. Szociális, Okttási és Kulturális Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális
bizottsága az Akácliget Óvoda alapító okiratának módosításával egyetért.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2019. május 29.
Felelős: Kiss Józsefné biz. elnöke
5. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád módosító okiratának, valamint alapító
okiratának elfogadásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztálya a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről
szóló 120/2014. (IV.8.) Kormányrendelet 6.§. (2) bekezdése szerint eljárva helyszíni vizsgálat
keretében ellenőrizte a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád nyilvános könyvtárát.
Az intézmény alapdokumentumainak vizsgálata kapcsán az alábbi javaslatot tették,mely
szerint szükséges módosítani az alapító okiratot:
-

javítani szükséges az intézmény államháztartási szakágazati besorolását
910110 Közművelődési intézmények helyett:
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

Az egységes alapító okirat elfogadását megelőzően szükséges elfogadni a módosító okiratot.
Kiss Józsefné:
Ez jogszabályi előírás, úgyhogy minden képpen ennek megfelelően kell elkészíteni az alapító
okiratot.
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
33/2019. (V.29.) sz. Szociális, Okttási és Kulturális Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális
bizottsága a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád módosító okiratának, valamint alapító okiratának
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2019. május 29.
Felelős: Kiss Józsefné biz. elnöke
6. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád munkaköri leírásának módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Kiss Józsefné bizottság elnöke:
A munkaköri leírást az előterjesztésben szereplőek szerint javaslom elfogadni.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
34/2019. (V.29.) sz. Szociális, Okttási és Kulturális Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális
bizottsága a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád munkaköri leírásának 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: 2019. május 29.
Felelős: Kiss Józsefné biz. elnöke
Több napirendi pont nem lévén Kiss Józsefné bizottság elnöke megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.
Kiss Józsefné
bizottság elnöke

Koszorus Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

