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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 10-én
14.00. órai kezdettel a Nyíracsád Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (4262
Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) megtartott Szociális és Egészségügyi Bizottsági ülésén.
Jelen vannak:

Czirjákné Szabó Katalin bizottság elnöke
Czapár Gábor
Banczalovszki János
Béres Istvánné
Szászné Veze Rita bizottsági tagok

Meghívottak:

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Czirjákné Szabó Katalin bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendek az alábbiak szerint kiegészülve kerüljenek
megtárgyalásra:
1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi
költségvetéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályairól
szóló rendelet elfogadásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
3. Előterjesztés a Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft.
Társasági szerződésének módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
4. Előterjesztés a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási
megállapodásának módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
5. Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának módosításáról, valamint delegált személy kijelöléséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
6. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe vételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló rendelet tervezet jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
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7. Előterjesztés középfokú oktatási intézményben
kiírásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

tanulók

ösztöndíjpályázat

8. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiség iránti
kérelméről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
9. Előterjesztés az Önkormányzat által fenntartott Alapszolgáltatási és
Bentlakást Nyújtó Szociális központ által nyújtott szociális szolgáltatások
intézményi térítési díjáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag a napirendeket megtárgyalásra elfogadja.
Czirjákné Szabó Katalin bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv
hitelesítője Béres Istvánné bizottsági tag legyen.
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő a jegyzőkönyv hitelesítő személyét elfogadja.
1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi
költségvetéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Törvényi kötelezettség, hogy február 15-ig meg kell kezdeni a költségvetés tárgyalását. A
gazdasági vezető elkészítette az előzetes tájékoztató jellegű költségvetést. Ez tartalmazza a
sarokszámokat. A költségvetés részletességében ez után lesz tagolva. Az idén lesz a trianoni
100. évforduló, szeretném, ha tudnánk lehetőséget keresni, hogy ennek is méltó emléket
állítsunk.
Vargáné Pintye Judit:
Sok minden képlékeny még. Például a pályázatokhoz szükséges önrészt nem látjuk előre.
Szociális területre 56 millió forint van. Ez fedezi a segélyeket, köztemetéseket, szociális
tűzifát, a tanyagondnoki szolgálatra, gyermek étkeztetésre.
Czapár Gábor:
Javaslom, hogy a benyújtott előterjesztést tájékoztató jelleggel fogadjuk el és a képviselőtestület a részletes adatok ismeretében fogadja majd el következő ülésén a költségvetést.
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági
tag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
4/2020. (II.10.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló
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előterjesztést tájékoztató jelleggel elfogadja. Javasolja, hogy a képviselő-testület a részletes
költségvetés megismerése után döntsön annak elfogadásáról.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2020. február 11.
Felelős: Czirjákné Szabó Katalin biz. elnöke
2. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályairól
szóló rendelet elfogadásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A kiküldött előterjesztésben szereplő SZMSZ még néhány stilisztikai módosításokra szorul.
Továbbá kiegészült egy 4. számú függelékkel, mely a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét
tartalmazza. Az ügyrendben a Hivatal ügyfélfogadása is módosul,mely szerint hétfőn és
szerdán egész napos ügyfélfogadást tart.
Polgármesteri hatáskör esetében esetenként dologi és felhalmozási jellegű kiadásokra nettó
400.000.- Ft erejéig, személyi és bérjellegű kifizetésekre bruttó 800.000.- Ft erejéig vállalhat
kötelezettséget.
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági
tag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
4/2020. (II.10.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatát az elhangzott
kiegészítésekkel elfogadja.
Felkéri a bizottság elnökét,hogy jelen határozatot a képviselő-testülettel ismertesse.
Határidő: 2020. február 11.
Felelős: Czirjákné Szabó Katalin biz. elnöke
3. Előterjesztés a Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft.
Társasági szerződésének módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. Társasági szerződésének
módosítására azért van szükség, mert a felügyelő bizottságba megválasztott tagok Nyíracsád
és Újléta esetében cserélődtek. Ezt pedig a társasági szerződésben is szükséges átvezetni.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
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5/2020. (II.10.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. Társasági
szerződésének módosítását elfogadja, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét,hogy jelen határozatot a képviselő-testülettel ismertesse.
Határidő: 2020. február 11.
Felelős: Czirjákné Szabó Katalin biz. elnöke
4. Előterjesztés a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás
társulási megállapodásának módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A 2019. október 13-ei önkormányzati választásokat követően öt önkormányzat esetén történt
változás a társulási tanács tagjai között, illetve a lakosságszám felülvizsgálata is megtörtént a
KSH 2019. január 1-ei adatok alapján. Így változtak a szavazati arányok is. Ezért ezeket a
módosításokat szükséges volt átvezetni a társulási megállapodásban.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
6/2020. (II.10.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási
megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalta,elfogadta, a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét,hogy jelen határozatot a képviselő-testülettel ismertesse.
Határidő: 2020. február 11.
Felelős: Czirjákné Szabó Katalin biz. elnöke
5. Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás
társulási megállapodásának módosításáról, valamint delegált személy
kijelöléséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás arról tájékoztatott, hogy az
önkormányzati választások eredményének megfelelően, illetve a lakosságszám változások
alapján szükségessé vált a társulási megállapodás módosítása, illetve annak egységes
szerkezetbe foglalása.
Tájékoztatom a bizottságot, hogy a DAHUT közgyűlésén személyemet alelnökké
választották.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
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7/2020. (II.10.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának módosításáról, valamint delegált személy kijelöléséről szóló
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a képviselő-testülettel ismertesse.
Határidő: 2020. február 11.
Felelős: Czirjákné Szabó Katalin biz. elnöke
6. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe vételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló rendelet tervezet jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 92. § (1)bekezdése alapján a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról - ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási
megállapodásban megjelölt székhely települési önkormányzat a társulási megállapodásban
meghatározottak szerint rendeletet alkot .E felhatalmazás alapján alkotta meg Nyíradony
Város Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2015. (V. 28.)
önkormányzati rendeletét, melynek módosítását egységes szerkezetben mellékleteivel együtt
az előterjesztés mellékletét képezik. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5)
bekezdése szerint: Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete,
társulás esetén – ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a
felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet megalkotására a
társulási megállapodásban kijelölt, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi
önkormányzat képviselő-testülete jogosult. Az önkormányzati rendelet megalkotásához a
társulásban részt vevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.
Czirjákné Szabó Katalin:
Az előterjesztésben foglaltak szerint javaslom a rendelet tervezet jóváhagyását.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
8/2020. (II.10.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe vételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
rendelet tervezet jóváhagyásáról szóló előterjesztést a képviselő-testületnek jóváhagyásra
javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
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Határidő: 2020. február 11.
Felelős: Czirjákné Szabó Katalin bizottság elnöke
7. Előterjesztés középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíjpályázat
kiírásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az önkormányzat a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-162017-00077” 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.
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.
Béres Istvánné:
A pályázat benyújtási határideje lehet március 10.-e, mert ez egy kifutó pályázat és áprilisban
már le is kell zárni.
Az elhangzottakkal a jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági
tag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
9/2020. (II.10.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíjpályázat kiírásával egyetért,
pályázat benyújtási határidőnek március 10. napját javasolja a képviselő-testületnek.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2020. február 11.
Felelős: Czirjákné Szabó Katalin bizottság elnöke
8. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiség iránti
kérelméről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz,
hogy részükre irodahelyiséget biztosítson.
A Kassai u. 4. sz. mögött (régi vízmű mellett) lévő épület helyiségét szeretnék igénybe venni,
amennyiben ez nem lehetséges, akkor a közfoglalkoztatottak melegedő helyét.
A helyiségben ügyfélfogadást, illetve gyűléseiket szeretnék megtartani.
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Ez az épület infrastruktúrával nem rendelkezik, nincs internet, fűtés, és vizesblokk. Ha a
szegregációs pályázatban sikerül a Pozsonyi u. 28. sz. alatti lakást felújítani, az alkalmas lehet
erre a célra. Addig ugyan úgy, mint eddig a Polgármesteri Hivatal épületében tarthatják
gyűléseiket.
Czirjákné Szabó Katalin:
Én is azt javaslom, hogy várjanak türelemmel, az önkormányzat keresi a lehetőséget, addig is
a polgármesteri hivatal épületében tarthatják továbbra is gyűléseiket.
Az általuk kért épület ebben a formában nem alkalmas arra a célra, amire ők szeretnék
használni.
Banczalovszki János:
Az általuk kért épület infrastruktúra nélkül nem használható, halaszthatatlan ügyekben
jöjjenek az önkormányzat épületébe.
Az elhangzottakkal a jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági
tag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
10/2020. (II.10.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja, hogy a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiség
iránti kérelme – mivel az általuk kért épület megfelelő infrastruktúrával nem rendelkezik, így
a kért célra jelenlegi állapotában alkalmatlan –kerüljön elutasításra.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára a községi önkormányzat a Polgármesteri
Hivatal épületében a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is biztosítja a gyűlések megtartásának
lehetőségét.
Felkéri a bizottság elnökét,hogy jelen határozatot a képviselő-testülettel ismertesse.
Határidő: 2020. február 11.
Felelős: Czirjákné Szabó Katalin bizottság elnöke
9. Előterjesztés az Önkormányzat által fenntartott Alapszolgáltatási és Bentlakást
Nyújtó Szociális központ által nyújtott szociális szolgáltatások intézményi térítési
díjáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban
Szt.) 92/B § (1) bekezdése a) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmény állami fenntartója konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat.
Az Szt. 115. §-a (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás
körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban:
intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja
meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az
intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.
A 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 3§ (1) szerint az intézményi és személyi térítési díjat 2020.
január 1-től bentlakásos intézményi ellátás esetén már nem ellátási napra és hónapra kell
meghatározni, hanem csak ellátási napra.
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2019. április 1-ig az intézményi térítési díj a tervezett szolgáltatási önköltségnél alacsonyabb
összegben, az akkori szabályok szerint 94.950 Ft/hó/fő, 3.165 Ft/nap/fő (94.950 Ft /30 nap)
összegben lett meghatározva.
Az új rendelkezés alapján 2020. január 1-től szükséges a térítési díjakat ellátási napra
meghatározni.
Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi
térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó
jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének
80%-át. Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi
térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi
térítési díj összegét.
A tavaly megállapított 94.950 Ft / 31 nappal = 3.062,90 Ft ~ 3.060 Ft/fő/nap
Az intézmény keretein belül nyújtott tanyagondnoki szolgáltatást továbbra is térítésmentesen
kell biztosítani.
Czapár Gábor:
Lehet, hogy célszerű lenne a térítési díjakat felülvizsgálni és egy 5 %-os emelést eszközölni.
Czirjákné Szabó Katalin:
Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.
Kérjük, hogy Jegyző Asszony készítse elő ez 5 %-os térítési díj emeléssel a rendelet
módosítást.
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági
tag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
11/2020. (II.10.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága az Önkormányzat által fenntartott Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális
központ által nyújtott szociális szolgáltatások intézményi térítési díjáról szóló előterjesztést
megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét,hogy jelen határozatot a képviselő-testülettel ismertesse.
Határidő: 2020. február 11.
Felelős: Czirjákné Szabó Katalin bizottság elnöke
Több napirendi pont nem lévén Czirjákné Szabó Katalin bizottság elnöke megköszöni az
ülésen való megjelenést, azt bezárja.
kmf.
Czirjákné Szabó Katalin
bizottság elnöke

Béres Istvánné
jegyzőkönyv hitelesítő

9

