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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 13.-án
megtartott ülésén.
Jelen vannak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Veres Istvánné alpolgármester
Czapár Gábor
Csontos Sándor
Kiss Józsefné
Koszorus Sándor képviselők

Igazoltan távol:

Köles Zoltán képviselő

Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek az alábbiak szerint kiegészülve
kerüljenek megtárgyalásra:
1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Előterjesztés Nyíracsádi Községi Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési
rendeletéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés az Önkormányzat intézményei alapító okiratainak módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
4. Előterjesztés a települési ivóvíz és szennyvíz-szolgáltatásokkal kapcsolatos bérleti díjfizetési
kötelezettség pénzügyi teljesítésének átütemezéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
5. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodásról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
6. Előterjesztés a Nyíracsádi Ifjúsági Citera Együttes vezetője kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
7. Előterjesztés a Nyíracsádi Népdalkör kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
8. Előterjesztés Szarvák Antal kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
9. Előterjesztés a nyíracsádi Görög Katolikus Egyházközség kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
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10. Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete rendezvényen való
részvételének támogatási kérelméről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
11. Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete kiránduláson való
részvételének támogatási kérelméről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
12. Előterjesztés Szabó János Nyíracsád, Rákóczi u. 75/A. sz. alatti lakos kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
13. Előterjesztés használat ruha begyűjtésére szolgáló konténerek kihelyezéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
14. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
15. Előterjesztés a Dél-Nyírség Erdőspuszták LEADER Egyesület 2014-2020 közötti
programok csatlakozásához.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra egyhangúlag elfogadják.
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői Veres Istvánné alpolgármester, valamint
Kiss Józsefné képviselő legyenek.
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadják.
1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Kiss Józsefné Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottság elnöke:
Részletes tájékoztatást kaptunk az előterjesztést készítő vezető főtanácsostól, a napirendet a Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja. Részletes,
áttekinthető költségvetést kaptunk, köszönjük az előadó munkáját.
Dr. Nagy János polgármester:
A költségvetés elkészítése előtt az intézményvezetőkkel, nemzetiségi önkormányzat elnökével több
egyeztetést, megbeszélést folytattunk le. Igyekeztünk a költségvetésben olyan számokkal tervezni,
amelyek által a folyamatos és zavartalan működés biztosított. Minden intézményvezetőt arra kérünk,
hogy a költségvetésben tervezetteket tartsa be. Nagy munka volt a költségvetést elkészíteni, a
táblázatok átláthatóak, részletesek, könnyen értelmezhetőek. Köszönjük az előadó munkáját.
Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos:
Jogszabályi változások következtében az államháztartási számviteli rendszer alapjaiban megváltozott.
E mellett új könyvelési program megvásárlására volt szükség.
A kiküldött anyagban szereplő költségvetési maradvány összege 16.438 e Ft-tal magasabb, melyet a
Sport utca útszélesítés és járdaépítéshez, a piac kialakításához, a közfoglalkoztatáshoz, átmeneti
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segélyek finanszírozásához, valamint a város és községgazdálkodás kiadásainak fedezésére terveztük
be. Így a 2014. évi költségvetés bevételi illetve kiadási főösszege 551.586 e Ft.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
2/2014. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2014.
évi költségvetéséről készült előterjesztést elfogadja, és a rendelet végrehajtása, a költségvetési
egyensúly megtartása érdekében az alábbiakat határozza meg:
1. A képviselő-testület felhívja tisztségviselőinek és az intézményvezetők figyelmét a
takarékos gazdálkodásra, különösen a létszámra, a beszerzésekre, valamint az
energiahordozókra vonatkozóan.
2. Nagy figyelmet kell fordítani az adóbevételi tervek teljesítésére, a saját bevételek
(térítési díjak, lakbérek, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának)
beszerzésére.
3. A közfoglalkoztatási terv készítése során ténylegesen ellátandó, hasznos feladatokhoz
kell a közfoglalkoztatottak létszámát megállapítani.
4. Továbbra is keresni kell a lehetőséget a Kossuth u. 23. sz, alatti volt iskola épületének
hasznosítására.
5. Az önként vállalt feladatok közül az év folyamán azokat szükséges megtartani, melyek
hozzájárulnak a lakóképesség megtartásához, az itt élők komfortérzetének javításához,
valamint olyan szociális rászorultakat segítenek, akik kívül esnek az állami
gondoskodás hatókörén.
6. A már benyújtott és benyújtásra kerülő pályázatok pozitív elbírálása esetén saját forrás
biztosítása szükséges.
Határidő: folyamatos és 2014. december 31.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
2. Előterjesztés Nyíracsádi Községi Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési
rendeletéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Kiss Józsefné Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét:

4

Nyíracsád Községi Önkormányzat
1 / 2014. (II.13.) ÖR. rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzügyi
stabilitása, a kötelező- és az önként vállalt feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása
érdekében - figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2012. (XII.31.) Korm. rendelet
rendelkezéseire - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése
alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja Nyíracsád Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi
költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a
közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és
ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi
előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok
felhasználásának jogosultságát jelentik.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre
terjed ki.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri
Hivatal, az önállóan működő Önálló Napközi Otthonos Óvoda, az Alapszolgáltatási és
Bentlakást nyújtó Szociális Központ, a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ, és a
Ligetalja Könyvtár, melyek önálló címet alkotnak.
(3) Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni
az Áht. törvény alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet.
II. fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
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költségvetési bevételeit
költségvetési kiadásait
költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét

412.214 e Ft-ban,
551.586 e Ft-ban,
- 139.372 e Ft-ban,

állapítja meg a Képviselő-testület.
(2)A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti, - 139.372 e Ft összegű hiányt, – melyből
99.940 e Ft működési célú, 39.432 e Ft felhalmozási célú – az előző évi pénzmaradvány
139.372 e Ft összegű igénybevételével finanszírozza. (11. sz. melléklet)
(3) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyévi mérleg főösszeg bevételei oldalát
551.586 e Ft-ban állapítja meg, melynek forrásonkénti megbontását a rendelet 1/a. sz.
melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 2014. évi költségvetés mérleg főösszeg kiadási oldalát 551.586 eFtban, állapítja meg e rendelet 1/b. sz. melléklet szerint.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetését a 8. sz. melléklet
szerint határozza meg:
a) A Polgármesteri Hivatal intézményi bevételeit és kiadásait a 8/a sz. melléklet szerint
hagyja jóvá,
b) A Napköziotthonos Óvoda intézményi bevételeit és kiadásait a 8/b sz. melléklet
szerint hagyja jóvá,
c) Az Alapszolgáltatási és bentlakást nyújtó Szociális Központ intézményi bevételeit és
kiadásait a 8/c sz. melléklet szerint hagyja jóvá,
d) A Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ intézményi bevételeit és kiadásait
a 8/d sz. melléklet szerint hagyja jóvá,
e) A Ligetalja Könyvtár intézményi bevételeit és kiadásait a 8/e sz. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásait,
illetve működési és felhalmozási bevételeit az 1/a., 3. és 4. sz. mellékletek tartalmazzák.
(7) Az önkormányzatot illető 2014. évi normatív állami támogatások részletezését az 1/a., 2.
és a 3. sz. mellékletek rögzítik.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési kiadásait az
5. sz. melléklet szerinti részletezésben rögzíti.
(9) A képviselő-testület - az Áht 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján – a 2014. évi
költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait:
307.557 eFt működési bevétellel ebből:
35.100 eFt közhatalmi bevétellel
25.867 eFt intézményi működési bevétellel
11.700 eFt átengedett központi adóval
228.423 eFt állami támogatással
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6.467 eFt működési célú pénzeszköz átvétellel
104.657 eFt felhalmozási bevétellel állapítja meg a 11. sz. melléklet szerint.
(10) A képviselő-testület - az Áht 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján – a 2014. évi
költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:
407.497 eFt működési költségvetéssel ebből:
158.181 eFt személyi juttatással
48.468 eFt munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval
162.989 eFt dologi és egyéb folyó kiadással
3.500 eFt működési célú pénzeszköz átadással, egyéb támogatással
33.759 eFt ellátottak pénzbeli juttatásával
600 eFt céltartalékkal
144.089 eFt felhalmozási költségvetéssel ebből:
144.089 eFt beruházási célú kiadással
állapítja meg a 11. sz. melléklet szerint.
(11) A képviselő-testület a pályázati támogatással megvalósuló programok, projektek kiadási
előirányzatát a 6. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(12) Az Ávr. 24.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek
engedélyezett létszámkeretét a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.
(13) Az önkormányzat likviditási tervét a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(14) A szociálpolitikai juttatásokat a 12. és 13. sz. melléklet részletezi.
(15) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint az Önkormányzat a 2014. évi
közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 14. sz. melléklete tartalmazza.
(16) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettséggel nem rendelkezik. (15. sz.
melléklet)
(17) Az önkormányzat és intézményei 2014. évi összevont költségvetési mérlege működési és
felhalmozási cél szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok
szerinti bontását a 16. sz. melléklet tartalmazza.
(18) A Képviselőtestület az Áht. 23.§ (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24.§ (1) bekezdés bc)
pontja alapján az Önkormányzat 2014. évi céltartalékát e rendelet 1/a. sz. melléklete szerint
hagyja jóvá.
(19) Az európai uniós támogatással megvalósuló, 2013. évről áthúzódó és 2014. évben elnyert
projekteket a 17. sz. melléklet tartalmazza.
(20) Az önkormányzat kiadásaiból reprezentációra 2.300 e Ft, nemzetközi kapcsolatokra 800
e Ft használható fel.
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III. fejezet
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
4. §
(1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat
megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben
felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy
elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév
kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési
beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott
határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő
módosításáról.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az
elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése
körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) E rendelet 2. § (20) bekezdésben megjelölt összegek felhasználásáról a polgármester dönt.
Az évközben központi keretből, vagy más forrásból az önkormányzat rendelkezésére álló
fedezet terhére az előirányzat átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át, melyről
tájékoztatja a képviselő-testület.

V. fejezet
Záró rendelkezések
5. §.
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-től kell
alkalmazni, mellyel egyidejűleg a 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
szóló 15/2013.(XII.29.) ÖR. rendelet hatályát veszti.

3. Előterjesztés az Önkormányzat intézményei alapító okiratainak módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Kiss Józsefné Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottság elnöke:
Mivel jogszabályi változás miatt szükséges módosítani az alapító okiratokat, a bizottság azokat
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi határozatait:

3/2014. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a
3/2014. (II.13.) sz
határozatával a 2011.évi CXCV. törvény 8.§
alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbi módosításokat hajtja végre az Önálló Napköziotthonos Óvoda
számára 2010. 09. 16.-án kiadott alapító okiratán.

I./

A bevezető szövegrész

Nyíracsád Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Önálló Napköziotthonos Óvoda számára a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) bekezdése
és 4. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10. §-a szerinti tartalmi
követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
helyett

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Nyíracsádi Önkormányzati
Óvoda számára az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:

II./
1./ A költségvetési szerv neve:
Székhelye:
OM azonosító száma:
Törzskönyvi nyilvántartás szerint:

Önálló Napköziotthonos Óvoda Nyíracsád
4262 Nyíracsád, Kassai u. 8.
030965
2004. január 1.

helyett
1./ Az intézmény neve:

Nyíracsádi Önkormányzati Óvoda

2./ Székhelye :

4262 Nyíracsád, Kassai u. 8.

3./ OM azonosító:

030965

III./
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2./ Jogszabályban meghatározott közfeladata:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
8.§.
(1) és (4) bekezdése, valamint a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 86.§.-ának (1)-(2) bek.
alapján kötelező feladatként gondoskodik az óvodai
nevelésről.
helyett
4./ Közfeladata Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény alapján

0911 óvodai nevelés

IV./
3./ Szakágazati besorolás:

851020 Óvodai nevelés

helyett
5./ Államháztartási szakágazati besorolás:
851020 Óvodai nevelés

V./
4./ az alaptevékenység és kiegészítő tevékenység szakfeladatai törlésre kerülnek.
helyett
Az alapító okirat kiegészül a 6. ponttal:
6./ Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
7./ Szakmai alaptevékenységek:
A gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig
tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is
magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel
összefüggő feladatok ellátása.
- Óvodai nevelés általános feltételek szerint
- Esélyegyenlőség biztosítása, a halmozottan hátrányos
helyzetű
gyermekek
integrált
nevelése
a

10

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 173§-a, valamint a
2003. évi CXXV. tv 31.§ alapján fejlesztő program
megszervezésével.
- Beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel,
tanulási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése, oktatása.
- A szakértői bizottság szakértő
véleménye alapján
integrált nevelésre javasolt sajátos nevelési igényű
a./ enyhén értelmi fogyatékos
b./ beszédfogyatékos
c./ az autizmus spektrum zavarral küzdő
d./ a fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulás,
figyelem- vagy
magatartásszabályozás zavarral )
küzdő gyermekek integrált nevelése, oktatása, különleges
gondozás keretében történő ellátása a 32/2012.(X.8.)
EMMI rendelet 1.sz melléklete szerint
1.
Az óvodai nevelés-ellátás köznevelési törvény
szerinti működtetési feladatainak ellátása.

VI./
5./ Működési területe:

Nyíracsád község közigazgatási területe

helyett
8./ Az intézmény működési köre:

Nyíracsád község közigazgatási területe

VII./
6./ Az alapító és fenntartó szerv neve:
Alapításának éve:
Alapító Okirat kelte:
Fenntartó szerv neve:

Nyíracsád Község Önkormányzata
4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.
1895.

1992.
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő testülete
4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.

helyett
9./ Alapító szerv neve:

Nyíracsád Község Önkormányzata
4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.

10./Fenntartó neve és székhelye:
Nyíracsád község önkormányzata
4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.

VIII./
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7./ Irányító és szakmai felügyeleti
szerv neve, székhelye:

Nyíracsád
Községi
Önkormányzat
testülete
4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz

Képviselő-

helyett

11./ Irányító szerve és székhelye:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő Testülete
4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.

IX./
8./ Az alapító okirat 8. pontja törlésre kerül

X./
9./ A közintézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Nyíracsád Község Önkormányzata képviselő-testületének
hatáskörébe tartozó óvodavezetői kinevezés, vezetői
megbízás – meghatározott időre, 5 évre szólóan – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv.
végrehajtásáról a közoktatási intézményekről szóló
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet alapján.

helyett
12./ Az intézményvezető megbízásának rendje:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő Testülete
hatáskörébe tartozó vezetői megbízás -5 évre szólóana közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv.
23.§-a, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a Kjt. köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet
alapján

XI./
10./ A közintézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra
a Ptk-ról szóló 1959. évi IV. tv. az
irányadó.
helyett
13/ Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Közalkalmazotti és megbízásos jogviszony

XII./
Az alapító okirat 11./ és 12./ pontja törlésre kerül
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XIII.
13./ Az intézmény típusa:
helyett

nevelési-oktatási intézmény

14./ Az intézmény típusa:

óvoda

XIV./
Az alapító okirat 14. pontja törlésre kerül

XV./
15./ A feladatellátást szolgáló vagyon:
- Nyíracsád Községi Önkormányzat tulajdonában
lévő
ingatlan, ingó- és egyéb vagyon kezelése
és
használata
a mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint.
- A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény
mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
148/1. hrsz. Kassai u. 8.
184/2. hrsz. Kassai u. 16. (használaton kívül)
16./ A vagyon feletti rendelkezési joga:

Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti
rendelkezés jogára az önkormányzat
vagyonáról és
kezeléséről szóló rendeletben
foglaltak
az

irányadók.

helyett
15./ A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezés joga::
- Nyíracsád Községi Önkormányzat tulajdonában levő
ingatlan:148/1. hrsz. Kassai u. 8.kezelése és használata a
mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint.
A vagyoni állapotot az önkormányzat mindenkori leltára,
értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
- Az ingatlan területén található, az intézmény által
használt és működtetett ingó és egyéb
vagyonra, és
a vagyon feletti rendelkezés jogára az önkormányzat
vagyongazdálkodási tervében foglaltak az irányadók.
A használt vagyon értékét az intézmény mindenkori leltára
tartalmazza.

XVI./
A költségvetési szerv telephelyei:
törölve

nincs

XVII./
18./ Az intézménybe felvehető gyermekek maximális létszáma: 150 fő
helyett

18./ A férőhelyek száma:

125 fő, külön engedéllyel maximálisan felvehető 150 fő.

19./ Gyermekcsoportok száma: 5

XVIII./
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Az egyéb rendelkezések az alapító okirat tartalmát érintő változást a költségvetési szerv vezetője, a
változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül köteles a felügyeleti szervének jelezni.
Az alapító okiratban foglaltaknak a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban történő
beépítéséről annak vezetője gondoskodik.
Ezen alapító okirat elfogadásával egyidőben a 44/2010. (III.31.) Öh.számú határozat hatályát veszti.

helyett
Ezen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a Nyíracsád Község Önkormányzata 2010. 09. 16.-án kelt, 99/a/2010.számú
határozattal kiadott alapító okirata hatályát veszti.
4/2014. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Nyíracsádi Önkormányzati
Óvoda számára az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:

1./ Az intézmény neve:

Nyíracsádi Önkormányzati Óvoda

2./ Székhelye :

4262 Nyíracsád, Kassai u. 8.

3./ OM azonosító:

030965

4./ Közfeladata Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény alapján

0911 óvodai nevelés

5./ Államháztartási szakágazati besorolás:
851020 Óvodai nevelés
6./ Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
7./ Szakmai alaptevékenysége:
A gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig
tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is
magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel
összefüggő feladatok ellátása.
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- Óvodai nevelés általános feltételek szerint
- Esélyegyenlőség biztosítása, a halmozottan hátrányos
helyzetű
gyermekek
integrált
nevelése
a
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 173§-a, valamint a
2003. évi CXXV. tv 31.§ alapján fejlesztő program
megszervezésével.
- Beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel,
tanulási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése, oktatása.
- A szakértői bizottság szakértő
véleménye alapján
integrált nevelésre javasolt sajátos nevelési igényű
a./ enyhén értelmi fogyatékos
b./ beszédfogyatékos
c./ az autizmus spektrum zavarral küzdő
d./ a fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulás,
figyelem- vagy
magatartásszabályozás zavarral )
küzdő gyermekek integrált nevelése, oktatása, különleges
gondozás keretében történő ellátása a 32/2012.(X.8.)
EMMI rendelet 1.sz melléklete szerint
2.
Az óvodai nevelés-ellátás köznevelési törvény
szerinti működtetési feladatainak ellátása
8./ Az intézmény működési köre: Nyíracsád község közigazgatási területe
9./ Alapító szerv neve:

Nyíracsád Község Önkormányzata
4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.

10./Fenntartó neve és székhelye:
Nyíracsád Község Önkormányzata
4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.
11./ Irányító szerve és székhelye:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő Testülete
4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.
12./ Az intézményvezető megbízásának rendje:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő Testülete
hatáskörébe tartozó vezetői megbízás -5 évre szólóana közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv.
23.§-a, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a Kjt. köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet alapján
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13./ Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
közalkalmazotti és megbízásos jogviszony
14./ Az intézmény típusa:

óvoda

15./ A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezés joga:
- Nyíracsád Község Önkormányzatának tulajdonában levő
ingatlan:148/1. hrsz. Kassai u. 8.kezelése és használata a
mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint.
A vagyoni állapotot az önkormányzat mindenkori leltára,
értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
- Az ingatlan területén található, az intézmény által
használt és működtetett ingó és egyéb
vagyonra, és
a vagyon feletti rendelkezés jogára az önkormányzat
vagyongazdálkodási tervében foglaltak az irányadók.
A használt vagyon értékét az intézmény mindenkori leltára
tartalmazza.
16./ A férőhelyek száma:

125 fő, külön engedéllyel maximálisan felvehető 150 fő.

17./ Gyermekcsoportok száma: 5
Ezen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a Nyíracsád Község Önkormányzata 2010. 09. 16.-án kelt, 99/a/2010.számú
határozattal kiadott alapító okirata hatályát veszti.
5/2014. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a
5/2014. (II.13.) sz
határozatával a 2011.évi CXCV. törvény 8.§
alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbi módosításokat hajtja végre a Ligetalja Közművelődési és
Turisztikai Központ számára 2010. 03. 31.-én kiadott alapító okiratán.
Az alapító okirat bevezető része a törvényi változások miatt módosul.
Nyíracsád Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Ligetalja Közművelődési és
Turisztikai Központ számára a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. törvény 2. § (2) bekezdése és 4. §-a, a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv., az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10. §. szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően 2010.
április 1. napjától hatályos alapító okiratot az alábbiak szerint adja ki.
Szövegrész helyett, az alábbiakra módosul:
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Nyíracsád Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
tv. módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot
adja ki:
A költségvetési szerv neve: Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Nyíracsád
helyett Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ.
A költségvetési egység rövidített nevei és telephelyei:
Ligetalja Művelődési Ház
Tourinform Iroda
Malom Galéria
Kéktúra Vendégház
Görög Katolikus Közösségi Ház

4262 Nyíracsád, Kassai u. 6
4262 Nyíracsád, Kassai u. 6.
4262 Nyíracsád, Kassai u. 6.
4262 Nyíracsád, Buzita-tanya
4262 Nyíracsád, Kossuth u.5-7

Mely az alábbiak szerint módosult:
Telephelyei:

Kéktúra Vendégház (4262 Nyíracsád Buzita tanya 30.)
Malom Galéria
(4262 Nyíracsád, Kassai u. 4.)

Az alapító okirat jogszabályban meghatározott közfeladatában történt törvényi változások
miatt módosul:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§. (1) bekezdése, valamint a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
tv. 53.§., 75.§. alapján kötelező feladatként közművelődési feladatot, önként vállalt
feladatként múzeumi tevékenységet, utazásszervezést, a falusi turizmus, vendéglátási
tevékenységet végez.
Helyett az alábbiakra módosul:
„Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény”( 13. § 7.
pontja, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv., 73-83.§, valamint ide vonatkozó részei, a 2012.
évi CLII. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása alapján kötelező feladatként közművelődési feladat,
önként vállalt feladatként múzeumi tevékenység.
Az alapító okiratban a szakágazati besorolás megváltozott:
932900

Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység – helyett

910110

Közművelődési intézmények tevékenysége
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módosult.
Az alapító okiratban a kötelező feladat és az önként vállalt feladat törlésre került.
Az alapító okiratban a kisegítő tevékenység és a vállalkozói tevékenység törlésre került.
Az alapító okiratban a 7. pont költségvetési szerv besorolása a tevékenység jellege alapján, a
közszolgáltató költségvetési szerv fajtája, és a feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti
meghatározás törlésre került.
Az alapító okiratban a 10. pont közvetlen jogelődjének az alapítás éve 2008. és a törzskönyvi
nyilvántartás szerinti meghatározás törlésre került.
Az alapító okiratban a 11. pont kisegítő tevékenységei arányainak felső határa a szerv
kiadásaiban meghatározás törlésre került.
Az alapító okiratban a 12. pont a szakmai besorolása meghatározás törlésre került
Az alapító okiratban a 13. pont az intézmény tevékenységét szolgáló vagyona meghatározás
törlésre került.
Az alapító okiratban a 14. pont a vagyon feletti rendelkezés joga és az egyéb rendelkezések
meghatározás törlésre került.
Az alapító okiratban megváltozott sorszámok:
2. pont 3. pontra módosult
3. pont 6. pontra módosult.
4. pont 7. pontra módosult.
Záradék
Jelen alapító okirat módosításával egy időben a 46/2010. (III.31.) sz. Öh. számú határozat
hatályát veszti.
6/2014. (II. 13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Nyíracsád Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése ,a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
tv. módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot
adja ki:
1. A költségvetési szerv
Megnevezése:

Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ

Székhelye:

4262 Nyíracsád, Kassai u. 6.

Telephelyei:

Kéktúra Vendégház (4262 Nyíracsád Buzita tanya 30.)
Malom Galéria
(4262 Nyíracsád, Kassai u. 4.)

2. Jogelőd(ök) megnevezése, székhelye:
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Dózsa György Művelődési Ház (Székhely:4262 Nyíracsád, Kassai u.6.)
Községi Könyvtár
(Székhely:4262 Nyíracsád, Kassai u. 4.)
3. Közfeladata:
„Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény”( 13. § 7.
pontja, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv., 73-83.§, valamint ide vonatkozó részei, a 2012.
évi CLII. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása alapján kötelező feladatként közművelődési feladat,
önként vállalt feladatként múzeumi tevékenység.
4. Szakmai alaptevékenysége:
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
5. A szakmai alaptevékenység szöveges meghatározása:
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Ide tartozik:
- a kiemelt (különösen a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó) állami és önkormányzati
rendezvényekkel összefüggó feladatok ellátása.
Múzeumi kiállítási tevékenység:
Ide tartozik:
- a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi állandó, időszakos vagy
vándorkiállítások, tárlatok szervezésével (beleértve a tudományos előkészítést,
tématerv-, illetve fogratókönyvírást és bírálatot) továbbá a kiállítások rendezését és
bemutatását közvetlenül szolgáló grafikai-tervezési, installálási, ügyeletesi
tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolatai tevékenység
Ide tartozik:
- a kiállításokhoz vagy az intézményhez kapcsolódó bármely, külső érdeklődőket
beveonó tevékenységformával, valamint múzeumpedagógiai munkafüzetek,
kiadványok megjelenésével, illetve
- az intézmény PR- és marketing-tevékenységével, médiakapcsolati és
propagandamunkájával (beleértve a plakátok, meghívók, kiállítási leporellók,
szórólapok, tárgymásolatok és ajándéktárgyak, az intézményről szóló kazetták, CD-k,
DVD-k készítését terjesztését) összefüggő feladatok ellátása.
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Ide tartozik:
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
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érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és
fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés
feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a
virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a
külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és
kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a
befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok
megvalósítása.
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása
Ide tartozik:
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének,
népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása,
gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Ide tartozik:
- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek,
népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó,
művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek,
művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.
6. Államháztartási szakágazati besorolása:
910110

Közművelődési intézmények tevékenysége

7. Szakmai alaptevékenység(ek) kormányzati funkció szerinti megjelölése:
016080
082063
082064
082091
082092
082093

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Közművelődés - közösségi és társa dalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

8. Illetékessége, működési köre:

Nyíracsád község közigazgatási területe

9. Irányító szerv megnevezése, székhelye:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.
10. Alapító és Fenntartó neve és székhelye:
Nyíracsád Község Önkormányzata, 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.
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11. Vezetőjének megbízási rendje:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozó igazgatói
kinevezés, vezetői megbízás – határozott időre 5 évre szólóan – a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. Végrehajtásról, a művészeti, közművelődési
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján
12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. Tv., az egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyra a Ptk.-ról szóló 1959. évi IV. tv. az irányadó.
- Közalkalmazotti jogviszony
- Megbízásos jogviszony
ZÁRADÉK
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. (III. 31.) napján
kelt, 45/2010. (III. 31.) számú, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
7/2014. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a
7/2014. (II.13.) sz
határozatával a 2011.évi CXCV. törvény 8.§
alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbi módosításokat hajtja végre a Ligetalja Könyvtár számára 2010.
03. 31.-én kiadott alapító okiratán.
1. Az alapító okirat bevezető rész a törvényi változások miatt módosul:
Nyíracsád Községi Önkormányzata-Képviselő-testülete a Ligetalja Könyvtár számára
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2.
§ (2) bekezdése és 4. §-a, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10. §-a szerinti tartalmi követelményeknek
megfelelően 2010. április 1. napjától hatályos alapító okiratot az alábbiak szerint adja
ki:
helyett az alábbi szövegrész kerül:
Nyíracsád Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése, a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
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szóló1997. évi CXL. tv. módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény szerinti
tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
2. Az alapító okirat jogszabályban meghatározott közfeladatában történt törvényi
változások miatt módosul:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§.(1) bekezdése, valamint a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. tv. 53.§., 75.§. alapján kötelező feladatként nyilvános könyvtári és
közművelődési feladatot.
helyett az alábbi szövegrész kerül:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §.
valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 53-60. §., 64-72. §, bekezdései, és a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. tv. Módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvények, valamint a rá
vonatkozó részek alapján közfeladatként a könyvtári feladatok ellátása biztosított.
3. Az alapító okiratban a szakágazati besorolás megváltozott.
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység szakágazatról
910110 Közművelődési intézmények tevékenysége szakágazatra módosul.
4. Az alapító okiratban a kisegítő tevékenység és a vállalkozói tevékenység törlésre
került.
5. Az alapító okiratban a kötelező feladat és az önként vállalt feladat törlésre került.
6. Az alapító okiratban a közművelődési tevékenységek és szolgáltatások meghatározás
törlésre került
7. Az alapító okiratban a 7. pont költségvetési szerv beszorolása a tevékenység jellege
alapján, a közszolgáltató költségvetési szerv fajtája, és a feladatellátáshoz kapcsolódó
funkció szerinti meghatározás törlésre került.
8. Az alapító okiratban a 9. pont költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszonyok törvényi meghatározása :
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., az egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Ptk.ról szóló 1959. évi IV. tv. az irányadó.
9. Az alapító okiratban a 10. pont közvetlen jogelődjének az alapítás éve 2010. és a
törzskönyvi nyilvántartás szerinti meghatározás törlésre került.
10. Az alapító okiratban a 11. pontkisegítő tevékenységei arányainak felső határa a szerv
kiadásaiban meghatározás törlésre került.
11. Az alapító okirat ban a 12. pont a szakmai besorolása meghatározás törlésre került
12. Az alapító okiratban a 13. pont az intézmény tevékenységét szolgáló vagyona
meghatározás törlésre került.
13. Az alapító okiratban a 14. pont a vagyon feletti rendelkezés joga és az egyéb
rendelkezések meghatározás törlésre került.
Az alapító okiratban megváltozott sorszámok:
A 2. pont módosult a 4. pontra.
A 3. pont módosult a 6. pontra.
A 4. pont módosult az 5. pontra.
A 7. pont törlésre módosult.
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Az 10. pont módosult a 3. pontra.
A 11. pont törlésre módosult.
Záradék
Jelen alapító okirat módosításával egy időben a 48/2010. (III.31.) sz. Öh. számú határozat
hatályát veszti.
8/2014. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Nyíracsád Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló1997. évi CXL.
tv. módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot
adja ki:
3. A költségvetési szerv neve: Ligetalja Könyvtár
4. Székhelye: 4262 Nyíracsád, Kassai u. 4. sz.
5. Jogelőd megnevezése: Ligetalja Könyvtár, Közművelődési és Turisztikai Központ
Nyíracsád
Székhelye: 4262 Nyíracsád, Kassai u. 6.
6. Közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. §. valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 53-60. §., 64-72. §, bekezdései, és a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. tv. Módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvények, valamint a rá
vonatkozó részek alapján közfeladatként a könyvtári feladatok ellátása biztosított.
7. Szakmai alaptevékenysége:
-

Könyvári állománygyarapítás, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások

Szöveges meghatározása:
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása:
- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon – a használói és
helyi igényeknek megfelelően – a könyvek, dokumentumok beszerzésével
(kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési
könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a
könyvtár állományába került dokumentumok nyilvántartásával;
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme:
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- a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az
őket
jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből
hagyományos és számítógépes katalógusok készítésével, a könyvtári állomány
megőrzésével és védelmével, a raktározással, a dokumentumok állagának
védelmét szolgáló tevékenységekkel és berendezések telepítésével és
működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
082044 Könyvtári szolgáltatások
- a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való
eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a
könyvtári tájékoztatással (a használóknak szóló információ-szolgáltatás,
amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer
dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás),
- a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a megyei és nagyobb városi
könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések
számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve
- a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével összefüggő
feladatok ellátása.
6./ Államháztartási szakágazati besorolás: 910110 Közművelődési intézmények
tevékenysége
7./ Szakmai alaptevékenység kormányzati funkció szerinti megjelölése:
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044 Könyvtári szolgáltatások
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
8./ Illetékessége, működési köre: Nyíracsád község közigazgatási területe.
9./ Irányító szerv megnevezése, székhelye:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.
10./ Fenntartó szerv neve: Nyíracsád Község Önkormányzata
Székhelye: 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.
11./ Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozó
igazgatói kinevezés, vezetői megbízás – határozott időre 5 évre szólóan – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. Végrehajtásáról, a
művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján.
12./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., az egyéb foglalkoztatásra
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irányuló jogviszonyra a Ptk.ról szóló 1959. évi IV. tv. az irányadó.
- közalkalmazotti jogviszony
- megbízásos jogviszonyával
ZÁRADÉK
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 48/2010. (III.31.) ÖH számú határozatával
elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
9/2014. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1) Az alapító okirat bevezető része a törvényi változások miatt módosul:
Nyíracsád Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó
Szociális Központ számára a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. törvény 2. § (2) bekezdése és 4. §-a, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. tv-ben a végrehajtására kiadott 188/1999. (XII.16.) Korm. rendeletben, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi
alapító okiratot adja ki.
Az alapító okirat bevezető része az alábbi törvényi változásokat tartalmazza:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó
Szociális Központ számára az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8. $ (5) bekezdésében
kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
2) Az alapító okiratban az intézmény közvetlen jogelődjére vonatkozó rész az alábbiakra módosul:
Az intézmény közvetlen jogelődje: Nyíracsád Községi Önkormányzat Gyermekjóléti Szolgálata
4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.
3) Az alapító okiratban az alapításának éve az alábbira módosul:

Az alapítás éve: 2006. július 01.
4) Az alapító okiratban a jogszabályban meghatározott közfeladata rész változott:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 8.$ (1) bek. valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. 57.$., 62.$, 63.$ alapján kötelező
feladatként, 67.$. alapján önként vállalt feladatként átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátást,
a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási és szakellátási feladatait az
Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ keretén belül biztosítja.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. tv valamint, a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 60.§.,
alapján alapfeladatok 67.§.alapján önként vállalt
feladatként ápolást, gondozást nyújtó intézményi
ellátást,a személyes gondoskodás keretébe tartozó
szociális alapellátási és szakellátási feladatait
Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ
keretén belül biztosítja.
5) Az alapító okiratban a szakágazati besorolásnál a 889900 m.n.s. egyéb szociális ellátása,
bentlakás nélkül törlésre került.
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6)Az alapító okiratban az alaptevékenységek közül a 889921-es szakfeladat számon a
szociális étkezés törlésre került.
7)A szakmai tevékenysége részből az alábbi rész törlésre kerül:
-Nyíracsád közigazgatási területén élők részére a szociális biztonság megteremtéséhez
kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról való megfelelő tájékoztatás és segítségnyújtás az
ügyintézésben.
-Étkeztetés keretében Nyíracsád közigazgatási területén élő szociálisan rászorultak részére
napi egyszeri meleg étel biztosítása, ha azt önmaguk részére átmeneti jelleggel nem tudják
biztosítani.
8) Az alapító okiratban a működési terület szociális étkezésre vonatkozó része törlésre került.
9) Az alapító Okirat 8. pontja törlésre került.
10) Az alapító okirat 11. pontja törlésre került.
11) Az alapító okirat 12. pontja törlésre került.
Az alapító okiratban megváltozott sorszámok:
Az 1. sorszám Az intézmény közvetlen jogelődje változott a 2. sorszámra, az Alapításának
éve változott a 3. sorszámra.
A 2. sorszám a Jogszabályban meghatározott közfeladat változott a 4. sorszámra.
A 3. sorszám a Szakágazati besorolás változott az 5. sorszámra.
A 4. sorszám az Alaptevékenységek változott a 6. sorszámra, a Szakmai alaptevékenysége a
7. sorszámra.
Az 5. sorszám a Működési terület változott a 8. sorszámra.
A 6. sorszám az Alapító szerv neve, székhelye a 9. sorszámra, a Fenntartó szerv neve,
székhelye változott a 10. sorszámra.
A 7. sorszám az Irányító szervek megnevezése, székhely változott a 11. sorszámra.
A 9. sorszám Vezetőjének megbízási rendje változott a 12. sorszámra.
A 10. sorszám a Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok változott a 13.
sorszámra.
A 14. sorszám a Szolgáltatás típusa változott a 15. sorszámra.
A 15. sorszám Vagyon feletti rendelkezési joga a 16. sorszámra változott.
A 16. sorszám Egyéb rendelkezések a 17. sorszámra változott.
10/2014. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási és
Bentlakást Nyújtó Szociális Központ számára az államháztartásról szóló 2011.évi
CXCV. törvény 8. $ (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormányrendelet 5. §
(1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
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1./ A költségvetési szerv neve:
székhelye:

Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális
Központ
4262 Nyíracsád, Petőfi tér 4. sz.

2./Az intézmény közvetlen
jogelődje:

Nyíracsád Községi Önkormányzat
Gyermekjóléti Szolgálata
4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.

3./Alapítás éve:
2006. július 01.
4./ Jogszabályban meghatározott
közfeladata:

5./ Államháztartási szakágazati
besorolása:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. tv valamint, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. tv. 60.§., alapján alapfeladatok
67.§.alapján önként vállalt feladatként ápolást,
gondozást nyújtó intézményi ellátást,a személyes
gondoskodás
keretébe
tartozó
szociális
alapellátási
és
szakellátási
feladatait
Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális
Központ keretén belül biztosítja.
873000 idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

6./ Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése:
2014. január 1. napjától
Tevékenység típusa
alaptevékenység
alaptevékenység

Kormányzati funkció szerinti
megjelölése
Időskorúak,demens betegek tartós
bentlakásos ellátása
Falugondnoki,tanyagondnoki
szolgáltatás

Kormányzati
funkciós szám
102021
107055

7./Szakmai alaptevékenysége:
- Az idősek otthoni ellátás során a Hajdú-Bihar megyében élő, önmaguk ellátására nem, vagy
csak folyamatos segítséggel képes, illetve szociális, vagy egészségügyi körülményeik miatt
gondozásra szoruló személyek napi háromszori étkezéséről, ruházattal való ellátásáról,
mentális gondozásáról szükség szerinti egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásukról való
gondoskodás
-Tanyagondnoki szolgáltatás biztosításának helyszínei: Asszonyrész, Buzita, Balkányi rész,
Külső Guth, Kistag, Hármassziget, Jónásrész.
Cél: Az ott élő rászorulók számára biztosítani a napi egyszeri meleg ételt, bevonni őket a
község vérkeringésébe. Lehetővé kívánjuk tenni az ott élők részére az egészségügyi
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ellátáshoz való hozzájutás biztosítását, gyógyszer ellátás, szakrendelések igénybe vétele. A
tanyán élő gyermekes családoknak biztosítani kell az óvodába, iskolába járás feltételeit. A 7
tanyai településrész, (a tanyán élő felnőttek lélekszáma 330 fő) társadalmi hanyatlásának
megállítása, e folyamat visszafordítása. A tanyák települési hátrányainak csökkentése, az ott
élők életfeltételeinek javítása, a településen, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás
elősegítése, az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások kiépítésének és
működtetésének elősegítése. A tanyákra nézve kedvező gazdasági folyamatok elindítása. A
tanyai funkciók bővítése, a közösség fejlesztés, a helyi társadalom és a civil szféra erősítése.A
tanyákon a jobb életminőség elérése.
8./ Illetékessége, működés köre:
Tanyagondnoki szolgáltatás: Nyíracsád község
külterületi lakott helyei
Idősek otthona: Hajdú-Bihar megye közigazgatási
területe
9./ Alapító szerv neve, székhelye:
Nyíracsád Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.
10./Fenntartó neve, székhelye:

11./ Irányító szervek megnevezése,
székhelye:

Nyíracsád Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.
Nyíracsád Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.
Szakmai munkáját a Hajdú-Bihar Megyei
Módszertani Központok segítik

12./ Vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezés,
vezetői megbízás – határozott időre – a
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
végrehajtásáról, a szociális gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban a 257/2000. (XII.26.)
Korm rendelet alapján Nyíracsád Község
Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános
pályáztatás útján gyakorolja.
13./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony megjelölése:

Külön jogszabályban kötelezően előírtak
Bentlakásra felvehető személyek
maximális létszáma:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv., az egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyra a Ptk.-ról szóló 1959. évi IV. tv. az
irányadó.
10 fő
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Szálláshelyek száma:

10 fő

15./ Szolgáltatás típusa:

Személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapellátást és szakellátást nyújtó intézmény.
A költségvetési szerv által használt 1402/4 hrsz-ú
ingatlanra a feladat ellátásához biztosított
gépkocsira az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.

16./ Vagyon feletti rendelkezés joga:

17./ Egyéb rendelkezések

Az alapító okirat tartalmát érintő változást a szerv
vezetője a változást követő 30 napon belül köteles
irányító szervének bejelenteni, az elfogadott
alapító okiratban foglaltaknak megfelelően saját
szervezeti és működési szabályzatába történő
beépítéséről gondoskodni.

ZÁRADÉK:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a 2009. december 17. napján kelt,145/2009.(XII/17.) számú egységes szerkezetű
alapító okirat hatályát veszt.
4. Előterjesztés a települési ivóvíz és szennyvíz-szolgáltatásokkal kapcsolatos bérleti
díjfizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésének átütemezéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
11/2014. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a település közüzemi ivóvíz és szennyvíz-szolgáltatásának
ellátására vonatkozóan a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (székhelye: 4034 Debrecen, Hét
vezér u. 21. sz. jelen határozatban a továbbiakban: HBÖV Zrt.) üzemeltetővel megkötött bérletiüzemeltetési szerződések alapján az üzemeltető által az Önkormányzat részére fizetendő, a 2013. és a
2014. évre vonatkozó bérleti díjak pénzügyi teljesítésére az alábbi ütemezés szerint kerüljön sor:


a bérleti díjak Általános Forgalmi Adó-tartalmának az Önkormányzat irányában való
kiegyenlítésére a HBÖV Zrt. – az eredeti esedékességeknek megfelelően – a bérleti díjakról az
Önkormányzat által kiállításra kerülő számlákban foglalt teljesítési időpontig köteles



a bérleti díjak nettó részét a HBÖV Zrt. legkésőbb 2015. március 31. napjáig köteles
pénzügyileg teljesíteni az Önkormányzat részére azzal, hogy a HBÖV Zrt. jogosult ezen nettó
összegekbe pénzügyileg bekompenzálni az üzemeltetés során általa megelőlegezett, de a
bérleti-üzemeltetési szerződés rendelkezései értelmében az Önkormányzatot, mint ellátásért
felelőst terhelő költségeket.
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2. Felhatalmazza Dr. Nagy János polgármestert a fenti 1. pontban foglalt tartalommal létrejött, a
HBÖV Zrt-vel megkötendő megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
5. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodásról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Kiss Józsefné Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
12/2014. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyíracsád Községi Önkormányzat és
a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást
elfogadja.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy az együttműködési
megállapodásban foglaltak betartásáról gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
6. Előterjesztés a Nyíracsádi Ifjúsági Citera Együttes vezetője kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a Nyíracsádi Ifjúsági Citera Együttes vezetője
részére egyszeri 150.000.- Ft támogatást biztosítását javasolja.
A javaslattal a képviselő-testület egyetért és 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
13/2014. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyíracsádi Ifjúsági Citera Együttes
vezetője számára egyszeri 150.000.- Ft összegű támogatást állapít meg.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy az Együttes vezetőjének a fenti összeg
kifizetéséről a gazdálkodási iroda útján gondoskodjon.
Határidő: 2014.04. 30.
Felelős: Dr. Nagy János polgármestert
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7. Előterjesztés a Nyíracsádi Népdalkör kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, a Nyíracsádi Népdalkör részére 100.000.- Ft
támogatás nyújtását javasolja.
Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért és 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
14/2014. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyíracsádi Népdalkör számára 100.000.- Ft
támogatást állapít meg.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy az összeg a Nyíracsádi Népdalkör vezetője részére
történő kifizetéséről a gazdálkodási iroda útján gondoskodjon.
Határidő: 2014. 04. 30.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
8. Előterjesztés Szarvák Antal kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, Szarvák Antal részére 90.000.- Ft támogatás
nyújtását javasolja.
A javaslattal a képviselő-testület egyetért és 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
15/2014. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szarvák Antal Nyíracsád, Winkler u. 17. sz.
alatti lakos részére alkotói tevékenységéhez 90.000.- Ft támogatást nyújt.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a fenti összeg átutalásáról a gazdálkodási iroda útján
gondoskodjon.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
9. Előterjesztés a nyíracsádi Görög Katolikus Egyházközség kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a nyíracsádi Görög Katolikus Egyházközség részére
a Nyíracsád-Asszonyrész településrészen lévő kápolna felújításához 500.000.- Ft támogatás nyújtását
javasolja.
A javaslattal a képviselő-testület egyetért és 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
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16/2014. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyíracsádi Görög Katolikus Egyházközség
kérelmére a Nyíracsád-Asszonyrész településrészen lévő kápolna felújításához 500.000.- Ft támogatást
nyújt.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a fenti összeg Nyíracsádi Görög Katolikus
Egyházközség részére történő átutalásáról a gazdálkodási iroda útján gondoskodjon.
Határidő: 2014. 05. 30.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
10. Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete rendezvényen való
részvételének támogatási kérelméről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei
Egyesülete részére a márciusban megrendezendő „süti fesztivál” rendezvényhez 30.000.- Ft
támogatás nyújtását javasolja.
A javaslattal a képviselő-testület egyetért és 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
17/2014. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei
Egyesülete részére a 2014. március 28.-án Nyíracsádon megrendezendő „Süti Fesztivál”
rendezvényhez 30.000.- Ft támogatást nyújt.
Felkéri a képviselő-testület Dr. Nagy János polgármestert, hogy a fenti összeg kifizetéséről a
gazdálkodási iroda útján gondoskodjon.
Határidő: 2014. március 28.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
11. Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete kiránduláson való
részvételének támogatási kérelméről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei
Egyesülete részére a rendezvényhez 30.000.- Ft támogatás nyújtását javasolja.
A javaslattal a képviselő-testület egyetért és 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
18/2014. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei
Egyesülete részére a 2014. őszére tervezett edelényi kirándulás megvalósításához 30.000.- Ft
támogatást nyújt.
Felkéri a képviselő-testület Dr. Nagy János polgármestert, hogy a fenti összeg kifizetéséről a
gazdálkodási iroda útján gondoskodjon.
Határidő: 2014. 09. 05.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
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12. Előterjesztés Szabó János Nyíracsád, Rákóczi u. 75/A. sz. alatti lakos kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, mivel a terület értékesítéssel kapcsolatban még nem
minden kérdés tisztázott, a döntést elnapolta.
A képviselő-testület a fentiekkel egyetért és 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
19/2014. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó János Nyíracsád, Rákóczi u. 75/A. sz.
alatti lakos kérelmével kapcsolatos döntéshozatalt – további információk szerzéséig – elnapolja.
13. Előterjesztés használat ruha begyűjtésére szolgáló konténerek kihelyezéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta. Nem tisztázott, hogy a konténerek kihelyezéséhez
szükségesek-e további engedélyek, illetve milyen hatással lenne a használtruha begyűjtés a rendezett
környezett fenntartására, ezért ez ügyben döntést nem hozott.
Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért és 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
20/2014. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ésik Kálmán egyéni vállalkozó (4625 Záhony,
Akácfa út 12. sz.) Nyíracsád település közigazgatási területén használt ruha begyűjtésére szolgáló
konténerek kihelyezésének lehetőségét fenntartja, azonban a döntéshozatalt elnapolja.
Felkéri a képviselőt-estület a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Határidő: 2014. március 15.
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
14. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
Dr. Nagy János polgármester:

A korábbi években a képviselő-testület támogatta a Rákóczi Szövetség kérelmét. A Szövetség
igyekszik támogatni a szomszédos országokban élő magyar közösségeket megmaradásukért
folytatott küzdelmükben. Kiemelkedő programjuk a magyar iskolába történő beiratkozás
támogatása a Felvidéken „Beiratkozási Ösztöndíj Program” címmel. Ennek keretében a
magyar iskolába beíratott gyerekek egyszeri alkalommal 10 ezer forintos beiratkozási
ösztöndíjban részesülnek. Az eltelt évek során egyre növekedett a magyar iskolaválasztók
aránya.
A Rákóczi Szövetség ismét arra kéri önkormányzatunkat, támogassa tevékenységüket,
különösen a magyar iskolaválasztást szolgáló programjukat, ez által segítve a határon túli
magyar közösségeket jövőjük megalapozásában.
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Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag 10.000.- Ft támogatást javasol
a Rákóczi Szövetség részére.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
21/2014. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség tevékenységéhez
10.000.- Ft támogatást nyújt.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert hogy a fenti összeg a Rákóczi Szövetség részére
történő átutalásáról a gazdálkodási iroda útján gondoskodjon.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
15. Előterjesztés a Dél-Nyírség Erdőspuszták LEADER Egyesület 2014-2020 közötti
programok csatlakozásához.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
22/2014. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozási szándékkal részt kíván
venni
a Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület 2014-2020. közötti programozási
időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia
elkészítésében, valamint tervezési területének előzetes elismerésében.
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a fenti szándéknyilatkozat megtételére.
Határidő: 2014. február 18.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester

Különfélék:
Dr. Nagy János polgármester:
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy egyéni kormányzati döntés alapján aláírásra került a
Belügyminisztérium által a Sport utca szélesítésére vonatkozó pályázatunk. Ezzel
kapcsolatban lehetséges, hogy a közeljövőben rendkívüli ülést kell összehívnunk a további
döntéshozatal miatt.
Korábban a képviselő-testület döntött a szociális parcella kialakításáról a méltó kegyeleti jog
gyakorlása érdekében gépi földmunka, tereprendezés elvégzésére volt szükség. Ezt a
feladatot a TERRA-SZIL-VER Kft. végezte el. Mivel előre nem volt látható a munka
mennyisége vállalkozó mintegy 170.000. – forintnyi többletmunka igényt nyújtott be. Így a
számla végösszege 1.023.622.- Ft (850.000.- Ft+ 173.622.- Ft.) +ÁFA
Kérem a képviselő-testületet, hogy a köztünk korábban létrejött szerződést a többletmunka
értékével megemelni szíveskedjen, s azt elfogadni.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Ismereteim szerint a szociális temetkezés bevezetésére 2015. január 1.-je után lesz lehetőség.
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23/2014. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a köztemetőben végzett
munkát, valamint többletmunkát és jóváhagyja a szerződést és hozzájárul az egyösszegű
számla kiegyenlítéséhez a TERRA-SZIL-VER Kft-vel (Bálega János ügyvezetővel.)
1.023.622.- Ft + ÁFA összegben.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a számla kifizetéséről a gazdálkodási iroda
útján gondoskodjon.
Határidő: 2014. március 15.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Elfogadásra került pályázatunk a start mintaprogram keretében, ennek köszönhetően a
mezőgazdasági termelés újból folytatódhat.
Kompenzációs pályázatot nyújtottunk be az AKSD felé, bízunk benne, hogy pályázatunk
nyerni fog.
A Belügyminisztérium arról tájékoztatott bennünket, hogy a viharkárral kapcsolatos szakmai
és pénzügyi elszámolásunkat elfogadták.
Tájékoztatom képviselő-társaimat, hogy a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetőjévé
Asztalos János Urat nevezték ki, a korábbi vezetőt más településre helyezték.
Az utóbbi időben egyre többen keresnek meg azzal, hogy a az Önkormányzat számukra
reklámfelületet biztosítson. Jegyző Asszonyt kérem meg, hogy nézzen utána, milyen
lehetőségek vannak.
A Vámospércsi Járóbeteg Szakrendelő Intézet arról tájékoztatott, hogy az intézményben
bővült a szakrendelések köre, illetve a rendelési idők is változtak.
Czapár Gábor:
Az utóbbi időben naponta tapasztaljuk, hogy néhány másodpercre elmegy az áram. Ez nem jó
a háztartási elektromos gépeknek, számítógépeknek, stb. Mi ennek az oka?
A szeméttelep rekultivációjával mi a helyzet, elszállították már a 4200 tonna veszélyes
hulladékot?
Dr. Nagy János polgármester:
Az áramingadozást mi is tapasztaljuk, bár a Hivatalon belül igyekeztünk minden
számítógéphez szünetmentes tápegységet vásárolni, ugyan ez szükséges az intézmények
részére is.
A szeméttelepen tapasztaltakat a DAHUT-nak jeleztem koordinációs ülésen, illetve fotókkal
is alátámasztottam, amit jegyzőkönyvezetek is. A helyszínt megnézték, felmérték. Mi ahhoz
ragaszkodtunk, hogy szállítsák el a szemetet, tehát az ügy folyamatban van.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az Élelmiszer Bank jóvoltából
élelmiszer csomag osztására kerül sor három napon át.

hétfőtől ismét
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Közel 1200 család fog részesülni tartós élelmiszert (cukor, liszt, száraztészta, stb.) tartalmazó
csomagból. Kérem a képviselőket, akinek ideje engedi, vegyen részt és segítsen be a
csomagok osztásánál.
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való
részvételt, azt bezárja.
kmf.
Dr. Nagy János
polgármester
Veres Istvánné
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagyné Jobbágy Piroska
jegyző
Kiss Józsefné
jegyzőkönyv hitelesítő
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