
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsági  ülésén 2017. március 30.-án 13.00. órakor a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal 
Tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) 
 
Jelen vannak:  Kiss Józsefné bizottság elnöke 
   Koszorus Sándor 
   Sándor Edit 
   Szórádi Ágnes  

Csontos Sándor bizottsági tag 
 
Meghívottak:  Mászlainé Erdei Éva Alapszolg.Kp. vez. 
   Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
   Veres Istvánné alpolgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő bizottsági tag 
 
Kiss Józsefné bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendek kerüljenek megtárgyalásra, melyek az alábbiak: 
 

1. Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról. 
Előterjesztő:  Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
2. Előterjesztés  

a. a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet egységes szerkezetbe 
foglalásáról.  

b.  az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ 2017. évi intézményi térítési 
díjainak elfogadása. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

3. Előterjesztés a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

4. Előterjesztés az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ  szakmai 
dokumentumainak módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
5. Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat munkájáról. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

6. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Nyíracsád 2017. évi 
munkaterve és rendezvénytervezetéről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

7. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ 2017. évi terembérleti díjainak 
megállapítására. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

8. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 2017. évi munkatervéről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester  



 
9. Előterjesztés Dr. Máthé András László állatorvos kérelmének elbírálásáról. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

10. Előterjesztés a köztemető használatának rendjéről szóló rendelet egységes szerkezetbe 
foglalásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

11. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet egységes 
szerkezetbe foglalásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

12. Előterjesztés a közterület filmforgatási célú hasznosításának szabályairól szóló rendelet 
módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
Jelenlévők a napirendeket megtárgyalásra egyhangúlag elfogadják. 
 
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője   Koszorus Sándor  bizottsági tag legyen. 

Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítő személyét egyhangúlag elfogadják. 

1. Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról. 
Előterjesztő:  Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Kiss Józsefné: 
Egy terjedelmes, mindenre kiterjedő anyagról van szó, amelynek bizonyos  szakaszai a lakosságot is 
érintik, ezért javaslom a honlapon történő közzétételét. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő    5  fő bizottsági tag   5  igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
9/2017. (III.30.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsága  
a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletet elfogadja, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi ülésen e 
napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. március 30. 
Felelős: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

2. Előterjesztés  
a. az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ 2017. évi intézményi 

térítési díjainak elfogadása. 
 
b. a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 

felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet egységes szerkezetbe 
foglalásáról.  

 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 



Kiss Józsefné: 
Az Alapszolgáltatási Központ térítési díjai az előírtak szerint módosulnak, mely beépül a 
helyi rendeletbe, ezért annak módosítása is szükséges.  
 
Veres Istvánné alpolgármester: 
A változásról a hozzátartozókat tájékoztatni kell, illetve amennyiben lehetőség van rá, a helyi 
újságban közzé kell tenni. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
10/2017. (III.30.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ 2017. évi intézményi 
térítési díjait, valamint  a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló egységes szerkezetbe 
foglalt rendeletét elfogadja, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. március 30. 
Felelős: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

3. Előterjesztés a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Kiss Józsefné: 
A tanyagondnok munkáját lelkiismeretesen végzi, a lakosság elégedett, illetve aki igénybe 
veszi a szolgáltatást, pozitív tapasztalatai vannak. 
 
 Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
11/2017. (III.30.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága a  tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet módosítását elfogadja, a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. március 30. 
Felelős: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 
 

4. Előterjesztés az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ  szakmai 
dokumentumainak módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 



Kiss Józsefné: 
Tapasztalom, hogy az Alapszolgáltatási Központban a dolgozók nagyon sokrétű munkát 
végeznek. Idős, beteg emberekkel bánnak, de munkájukat nagy türelemmel, empátiával 
végzik. Meg kell becsülni az ott dolgozókat. 
 
Mászlainé Erdei Éva intézményvezető: 
A  szakmai dokumentumok módosítása azért vált szükségessé, mert a  demens ellátottakra 
vonatkozó résszel ki kellett egészíteni, amely magával vonzotta az összes többi 
dokumentumon való átvezetést is. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
12/2017. (III.30.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ  szakmai 
dokumentumainak módosítását elfogadja, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. március 30. 
Felelős: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

5. Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat munkájáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Kiss Józsefné: 
A tanyagondnok munkáját lelkiismeretesen végzi, a lakosság elégedett, illetve aki igénybe 
veszi a szolgáltatást, pozitív tapasztalatai vannak. 
 
Koszorus Sándor: 
A tanyagondnok szép munkát végez, a beszámolóban leírtakat lelkiismeretesen végzi. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
13/2017. (III.30.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága a Tanyagondnoki Szolgálat munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, elfogadta, 
a képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. március 30. 
Felelős: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

6. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Nyíracsád 2017. évi 
munkaterve és rendezvénytervezetéről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 



(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
14/2017. (III.30.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ 2017. évi munkatervét  és 
rendezvénytervét elfogadja, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. március 30. 
Felelős: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

7. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ 2017. évi terembérleti 
díjainak megállapítására. 
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: 
 
15/2017. (III.30.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ 2017. évi terembérleti díjait 
elfogadja, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. március 30. 
Felelős: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

8. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 2017. évi munkatervéről. 
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: 
 
16/2017. (III.30.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 2017. évi munkatervét elfogadja, a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. március 30. 
Felelős: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

9. Előterjesztés Dr. Máthé András László állatorvos kérelmének elbírálásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 



 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Kiss Józsefné: 
Javaslom, hogy az önkormányzat fogadja el az állatorvos ajánlatát. A falu lakosságának 
szükséges van rá, hogy helyben rendeljen egy állatorvos, még ha heti egy alkalommal is. 
Sokszor van olyan eset, amikor pl. csak receptre lenne szükség és akkor nem kellene a 
szomszéd faluba elutazni, hanem helyben meg lehetne oldani. 
 
A javaslattal a jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
17/2017. (III.30.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Dr. Máthé András László állatorvos 
ajánlatát,mely szerint heti egy alkalommal Nyíracsádon rendelne, fogadja el. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. március 30. 
Felelős: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

10. Előterjesztés a köztemető használatának rendjéről szóló rendelet egységes 
szerkezetbe foglalásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
18/2017. (III.30.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága a köztemető használatának rendjéről szóló rendelet egységes szerkezetbe 
foglalásáról szóló tervezetet elfogadja, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. március 30. 
Felelős: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

11. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet egységes 
szerkezetbe foglalásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
 
 



19/2017. (III.30.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet egységes szerkezetbe 
foglalásáról szóló tervezetet 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: 2017. március 30. 
Felelős: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

12. Előterjesztés a közterület filmforgatási célú hasznosításának szabályairól szóló 
rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
 Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
20/2017. (III.30.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága a közterület filmforgatási célú hasznosításának szabályairól szóló rendelet 
módosításáról szóló tervezetet elfogadja, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. március 30. 
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 
 
 


