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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és
Kulturális Bizottságának 2018. november 29-én a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatalban
(4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) 13.20. órai kezdettel megtartott ülésén.
Jelen vannak:

Kiss Józsefné bizottság elnöke
Koszorus Sándor
Sándor Edit
Szórádi Ágnes bizottsági tagok

Igazoltan távol:

Csontos Sándor bizottsági tag

Meghívottak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Veres Istvánné alpolgármester

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő bizottsági tag
Kiss Józsefné bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra:
1. Beszámoló a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola munkájáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Előterjesztés a 2019-2023. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program
elfogadására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
3. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ellátásra vonatkozó szerződés
meghosszabbításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
4. Előterjesztés a köztemető fenntartására és üzemeltetésére.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
ZÁRT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíj pályázatának
elbírálása.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
A döntéshozatalban résztvevő
megtárgyalásra elfogadta.

4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal a napirendi pontokat

Kiss Józsefné bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője
Koszorus Sándor képviselő legyen.
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A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 4 igen
szavazattal elfogadja.
1. Beszámoló a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola munkájáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Kiss Józsefné:
Az iskola beszámolóját nagy érdeklődéssel olvastam. Látom, hogy szép versenyeredményeket érnek el
a tanulók, azonban az alsós tanulók és tanítók versenyeredményei nincsenek feltüntetve. Bízom benne,
hogy a keresztényi légkör jelen van az egyházi iskolában, mert nagyon fontos az egymás iránti szeretet
és odafigyelés.

Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő
meghozta az alábbi határozatát:

4 fő bizottsági tag

4 igen szavazattal

66/2018. (XI.29.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsága
a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola munkájáról szóló beszámolót elfogadja, a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi ülésen e
napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: Kiss Józsefné biz. elnöke

2. Előterjesztés a 2019-2023. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program
elfogadására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzata 2013-ban elkészítette a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, mely
öt évre szólt.
2015-ben, majd 2017-ben is megtörtént a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata. Mivel a
jelenlegi HEP 2013-2018. évekre szól, így 2019-től ismét el kell készíteni egy újabb 5 évre szóló
programot.
Az újonnan elkészített HEP az előzőhöz hasonló tartalommal készült, aktuális adatokat tartalmaz,
átfogó képet ad a településen élők demográfiájáról, szociális helyzetéről. Felvázolja a problémák
megoldási stratégiáját.

Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
67/2018. (XI.29.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsága
a 2019-2023. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadását javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi ülésen e
napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: Kiss Józsefné biz. elnöke
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3. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ellátásra vonatkozó szerződés
meghosszabbításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Község Önkormányzatának a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kftvel megkötött közszolgáltatási szerződése 2018. december 31.-én lejár.
A Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás feladat ellátása kötelező feladata az
Önkormányzatnak,ezért szükséges a szerződés meghosszabbítása.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. meghatározza, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenységet kizárólag az a nonprofit gazdasági társaság végezheti, amely
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő okirattal
rendelkezik.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
68/2018. (XI.29.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottsága a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ellátásra vonatkozó szerződés
meghosszabbítását javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: Kiss Józsefné biz. elnöke
4. Előterjesztés a köztemető fenntartására és üzemeltetésére.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Község Önkormányzatának a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kftvel megkötött közszolgáltatási szerződése 2018. december 31.-én lejár.
A Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás feladat ellátása kötelező feladata az
Önkormányzatnak,ezért szükséges a szerződés meghosszabbítása.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. meghatározza, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenységet kizárólag az a nonprofit gazdasági társaság végezheti, amely
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő okirattal
rendelkezik.
Kiss Józsefné:
A temetkezési díjak nagyon magasak településünkön a környező településekhez képest. A
lakosság változást vár. Bízom benne, hogy ha az Önkormányzat üzemelteti a temetőt, ebben
pozitív változás fog bekövetkezni.
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
69/2018. (XI.29.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottsága egyetért azzal, hogy 2019. január 1-jétől a köztemető üzemeltetője és fenntartója
Nyíracsád Község Önkormányzata legyen.
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2018. november 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

