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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15.-én
megtartott ülésén.
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Czapár Gábor képviselő

Meghívottak:

Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos
Sándor Edit Műv.Ház igazgató
Varga Józsefné könyvtárvezető
Szászné Veze Rita Alapszolg.Kp. vez.
Grézné Fekete Erzsébet védőnő

Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek kerüljenek megtárgyalásra,
melyek az alábbiak:
1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II.14.) ÖR. rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Tájékoztató Nyíracsád Községi Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodási
helyzetéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés a „Nyíracsád” település nevének használatáról szóló 5/2014. (III.13.) ÖR.
rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
4. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Gördülő Fejlesztési
Tervének elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
5. Előterjesztés a Nyíracsádi Görögkatolikus Ifjúsági Egyesület kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra egyhangúlag elfogadják.
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Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői Veres Istvánné és Koszorus Sándor
képviselők legyenek.
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadják.
1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II.14.) ÖR. rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Kiss Józsefné Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottság elnöke:
A Bizottság a napirendet megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Bizottság a napirendet megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Vargáné Pintye Judit:
Az új államháztartási törvény szerint az előirányzat módosítást legkésőbb a beszámoló
elkészítésének időpontjáig kell megtenni. Az új számviteli szabályzat módosítása miatt félév
után van lehetőség ezt pótolni. E miatt a teljesítések százalékos kimutatása kicsivel
meghaladja az 50 %-ot.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi
rendeletét:
Nyíracsád Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2014. (IX.15.) ÖR. rendelete
Nyíracsád Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II.13.) ÖR. rendelet módosítására.
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény felhatalmazása alapján Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013.
évi CCXXX. törvényben rögzített szabályozóknak megfelelően Nyíracsád Községi
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.13.) ÖR. rendeletét (továbbiakban:
Rendelet) a következők szerint módosítja:
1.§.
A Rendelet 3.§. (2) –(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetés mérleg főösszeg bevételi oldalát 574.054 E Ft
módosított bevétellel állapítja meg e rendelet 1. sz. melléklete szerint.
(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetés mérleg főösszeg kiadási oldalát 574.054 E Ft
módosított kiadással állapítja meg e rendelet 1. sz. melléklete szerint.
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2.§.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
2. Tájékoztató Nyíracsád Községi Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodási
helyzetéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Kiss Józsefné Szociális, Egészségügyi és Kulturális bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális, Egészségügyi és Kulturális bizottság megtárgyalta, elfogadásra
javasolja. Örülünk annak, hogy több lett a bevételünk, mint amennyit év elején terveztünk. A
takarékos gazdálkodásnak köszönhetően nem került sor hitel felvételre. Ez annak is
köszönhető, hogy nagy szakértelemmel folyik a gazdálkodás irányítása.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Bizottság a napirendet megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Köles Zoltán:
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása szakfeladaton mi okozta a 343 %-os teljesítést? Ennyire támogatják a családokat?
Vargáné Pintye Judit:
Igen, ebben benne van a szociális központ támogatása is.
Köles Zoltán:
Félévkor 70 %-on volt a szociális kiadás. Elég lesz-e a betervezett összeg?
Vargáné Pintye Judit:
Ez abból adódik, amit már korábban is elmondtam, hogy a módosított előirányzatok még
nincsenek hozzáigazítva az adatokhoz.
Köles Zoltán:
Biztosítottnak látja-e vezető főtanácsos asszony évvégéig pénzügyi szempontból a zavartalan
működést ?
Vargáné Pintye Judit:
Mindenképpen biztosítva látom.
Köles Zoltán:
Az, hogy nem kellett hitelt felvenni, annak is köszönhető, hogy nem történik olyan fejlesztés a
településen, amelyhez jelentős önerő szükséges.
Dr. Nagy János polgármester:
Helyes az a megfogalmazás, hogy ésszerű, racionális gazdálkodás folyik. Számos olyan
beruházás történt és van jelenleg is folyamatban, amihez jelentős önrészt kellett hozzátenni.
Például a helyi piac, a savanyító üzem, a Sport utca útszélesítés és járdaépítés, az óvodánál a
parkoló kialakítása, stb. Utóbbi megléte feltétele volt annak, hogy az óvoda működési
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engedélyt kapjon. Önerőből készült el például a kántorhegyen a napelemes világítás. A start
mintaprogram keretében igyekszünk minden olyan ésszerű lehetőséget megragadni, amivel az
önkormányzat vagyonát gyarapíthatjuk. Ha továbbra is ezt az irányt követjük, akkor ezt után
is tudunk majd fejlődni. Büszkék vagyunk rá, hogy amikor más településeken üzemeket
zárnak be, mi létre tudunk hozni egy savanyító üzemet.
Köles Zoltán:
Mikor indul be a savanyító üzem, a termelt zöldségekkel mi történik?
Dr. Nagy János polgármester:
Jelenleg a start mintaprogram keretében szakképzett termelők dolgoznak. A termények betakarítása
megkezdődött, melyek nagy része az óvodában kerül feldolgozásra, másik része raktározásra kerül. A
savanyítás is megkezdődött a pályázati pénzből vásárolt speciális hordókban kezdték meg a zöldségek
tartósítását. Múlt hét csütörtökön került sor a kivitelező részére a terület átadására. A munkát
november 26.-ig kell befejezni. A pályázat tartalmazza az egy éves működési költséget is.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
103/2014. (IX.15.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2014. I.
félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Megállapítja, hogy az
önkormányzat racionálisan gazdaságos keretek között tett eleget kötelező és önként vállalt
feladatainak.
A képviselő-testület felhívja tisztségviselőinek és az intézményvezetők figyelmét a további takarékos
gazdálkodásra, az előírt bevételek teljesítésére.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Intézményvezetők

3. Előterjesztés a „Nyíracsád” település nevének használatáról szóló 5/2014. (III.13.) ÖR.
rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Kiss Józsefné Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottság elnöke:
A Bizottság a napirendet megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Bizottság a napirendet megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A névhasználatról szóló rendeletet nem tudtuk kellő képpen érvényesíteni, ezért szükséges
annak hatályon kívül helyezése.
Veres Istvánné:
Azt gondolom, hogy valami féle szankciót mégis csak kellene alkalmazni azokkal szemben,
akik engedély nélkül használják a település nevet. Nem kizárni akarok bárkit is, de azért
legyen méltósága a címernek és a településnév használatnak is. Rossz érzéssel tölt el, hogy
akár úgy is használhatja valaki a település nevét, hogy azt rossz fényben tűnteti fel.
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A címer használata számomra erőteljesebb, annak engedély nélküli használatára próbáljunk
szankciót alkalmazni. Félek attól, hogy esetleg olyan helyeken is megjelenik, amely a
településre nézve nem pozitív.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Egyetértek, azonban az a probléma, hogy önmagában az engedély nélküli névhasználat nem
meríti ki a szabálysértés tényét. Ezzel kapcsolatban többször beszéltem a törvényességi
felügyelettel.
Köles Zoltán:
Szerintem nincs ennek olyan nagy jelentősége, főleg a mai multikulturális világban. Bárki
bármelyik település nevét vagy címerét leszedheti az internetről. Például nem kell külön
engedély ahhoz sem, ha valaki egy pólóra rányomtatja Magyarország címerét. Egyetértek az
előterjesztéssel, nincs értelme fenntartani továbbra is a rendeletet. Nem lehet kisajátítani a
település címerét.
Dr. Nagy János polgármester:
Írásos állásfoglalást kell kérni a törvényességi felügyelettől.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással megalkotta az
alábbi rendeletét:
Nyíracsád Község Önkormányzatának
11/2014. ( IX.15.) ÖR. rendelete
a „Nyíracsád” település nevének használatáról szóló 5/2014. (III.13.) ÖR. rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 10. §. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nyíracsád” település nevének
használatáról szóló 5/2014. (III.13.) ÖR. rendeletet hatályon kívül helyezi.
2.§.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a„Nyíracsád” település
nevének használatáról szóló 5/2014. (III.13.) ÖR. rendelet hatályát veszti.
4. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Gördülő Fejlesztési
Tervének elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Kiss Józsefné Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottság elnöke:
A Bizottság a napirendet megtárgyalta, elfogadásra javasolja, Örülünk annak, hogy az 1-es
vízműkút beindítása, működtetése és karbantartása is a tervben szerepel.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Bizottság a napirendet megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Nagy János polgármester:
Az 1-es vízműkút 7 éve nem működik. Már rég óta szorgalmazom, hogy állítsák helyre a
kutat. Elkészültek a dokumentációk, a kivitelezésre azonban várni kell.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
104/2014. (IX.15.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt. Gördülő Fejlesztési Tervét jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal részére küldje meg.
Határidő: 2014. szeptember 15.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
5. Előterjesztés a Nyíracsádi Görögkatolikus Ifjúsági Egyesület kérelmének
elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, a Nyíracsádi Görögkatolikus Ifjúsági
Egyesület számára 50.000.- Ft támogatás odaítélését javasolja.
Az elhangzott javaslattal a jelenlévők egyetértenek és a képviselő-testület 6 egyhangú igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
105/2014. (IX.15.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyíracsádi Görögkatolikus Ifjúsági
Egyesület részére 50.000.- Ft. támogatást biztosít. 2014. évi költségvetése terhére.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a fenti összeg Egyesület részére történő
átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2014. október 10.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Különfélék:
Dr. Nagy János polgármester:
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a KPM, illetve az Önkormányzat is kátyúzásokat végez a
településen. Az orvosi rendelő mellett történt szegélykő lerakás történt, érdemes lenne
körbejárni a települést, hogy ezeket a munkálatokat hol kell még elvégezni.
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Korábban már szó volt, róla, hogy Asszonyrészről megkerestek autóbusz járatok sűrítése
érdekében. Arról van szó, hogy a Debrecenbe bejáró iskolás gyerekek reggel a negyed hetes
buszhoz nem tudnak bejönni. Azt szeretnénk, ha a főtérről induló két busz közül az egyik
először kimenne Asszonyrészre és felvenné a gyerekeket. Ezzel kapcsolatban tárgyaltunk a
Hajdú Volánnal, akik arról tájékoztattak, hogy csak akkor indítják be a járatot, ha a
minisztérium erre engedélyt ad. Pár éve már volt hasonló kérés, akkor utasszámlálás alapján
nem indítottak be járatot.
Köles Zoltán:
A járási hivatalt Nyíradonyban tömegközlekedési eszközzel hogyan lehet megközelíteni?
Csontos Sándor:
Egy járat van szerdánként, de naponta indul negyed nyolckor az iskolásokat szállító autóbusz.
Veres Istvánné:
Most azt kell megoldani, hogy az Asszonyrészesi gyerekek jönnek a buszhoz és nincs járat
amivel a negyed hetest elérik. Abba az irányba kell terelni a tárgyalásokat, hogy a reggeli
6.15-ös busz menjen ki Asszonyrészre és vegye fel a gyerekeket. A tanyagondnoki buszt be
lehetne állítani, hogy naponta hozza be a gyerekeket a főtérről induló járathoz.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A tömegközlekedést nem az önkormányzatnak
Tulajdonképpen egy rendszeres járatot szeretnénk.

kell

Dr. Nagy János polgármester:
Ha bevezetjük, hogy a tanyabusz szállítsa a gyerekeket
járatszámlálók jönnek, nem lesznek elég számú utasok.

megoldani

a

tanyabusszal.

az említett időszakban, ha

Köles Zoltán:
Meg kell vizsgálni, hogy hol lehetne kialakítani egy kerékpártárolót a főtéren, ahol az
autóbusz járathoz kerékpárral érkezők biztonságosan tárolhatják járművüket.
Veres Istvánné:
Meg lehetne próbálni, hogy a képviselő-testület írjon ez ügyben egy levelet a Hajdú
Volánnak, melyet a testületi tagok aláírnának.
Köles Zoltán:
Amennyiben lehetőség nyílik rá, az Önkormányzat pályázzon kisbuszra, amellyel ez a
probléma megoldható lenne. Van olyan település, ahol ezt alkalmazzák, és a lakosság
bizonyos meghatározott összeget fizet kilométerenként az önkormányzati személyszállításért.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az elmúlt ülésen beszélgettünk arról, hogy a Kistag településrészen rég óta probléma a
közvilágítás hiánya. Szakember megnézte a területet, semmiféle villanyvezeték nincs az
érintett helyen. A kiépítés költsége kb. 1 millió forint körül van.
Dr. Nagy János polgármester:
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Lámpatestenként kell karbantartási díjat fizetni. Egy oszlopra két lámpatestet lehet felszerelni,
ami értelem szerűen két irányba kb. 50 métert világít be. A garancia 20 év. Úgy gondolom, 3
lámpatest felszerelésére van szükség.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az E-On-on keresztül 2-3 hónap az átfutás, amíg elkészülne a közvilágítás.
Dr. Nagy János polgármester:
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy megkezdődött és jó ütemben halad a Sport utca
útszélesítés, járda építés kivitelezési munkálatok.
Csütörtökön 10 órakor kerül sor a piac ünnepélyes átadására. Ez alkalommal Tasó László és
Dr. Rétvári Bence államtitkár urak településünkre látogatnak, az ünnepségre mindenkit
szeretettel várunk.
Kiss Józsefné:
A Kassai utcán Kerti Jánosné háza előtt a csatorna kiépítéskor az árokból a betongyűrűket
kivették, így a csapadékvíz megáll a ház előtt. Több helyen is van ilyen a településen. Ha
lehet, ezt közmunkások bevonásával helyre kellene állíttatni egy betongyűrű
visszahelyezésével.
Köles Zoltán:
Úgy tudom, ehhez KPM engedély kell.
Dr. Nagy János polgármester:
Pályázat benyújtását tervezzük csapadékvíz elvezetésre.
Az óvoda nyílászáró cserére korábban pályázatot nyújtottunk be. Akkor forráshiány miatt
tartaléklistára kerültünk. Most újra feltöltésre kerül a keret, amennyiben nem a tartalék listán
lévő pályázatok kerülnek elbírálásra, úgy kérem a képviselő-testület felhatalmazását a
pályázat újbóli benyújtására.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
106/2014. (IX.15.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
pályázatot nyújtson be az óvoda nyílászárók cseréjére.
Dr. Nagy János polgármester:
Ismét lehetőség van rendkívüli önkormányzati támogatás elnyerése érdekében támogatási
igény benyújtására.
Ezt a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.tv.,
valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli
önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM. rendelet biztosítja. A benyújtási
határidő szeptember 30. Javaslom, hogy az önkormányzat nyújtsa be támogatási igényét.
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Az elhangzottak után a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
107/2014. (IX.15.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. valamint a megyei önkormányzati tartalékból
nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.)
BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra.
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Nagyné Jobbágy Piroska:
Településünk önkormányzata 2000/2001 tanévtől kezdődően lehetőségeihez mérten támogatta
a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatókat, ezért minden évben csatlakoztunk a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Önkormányzatunk az Emberi
Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet alapján
ismét csatlakozhat a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozó
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
108/2014. (IX.15.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilatkoztatja azon szándékát, hogy
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2015. évi fordulójához.
A pályázati kiírást „A” és „B” együttesen a szabályzatnak megfelelően a polgármesteri
hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni.
Felhatalmazza a Képviselő-testület Dr. Nagy János polgármestert a nyilatkozat aláírására és a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, valamint a Felsőoktatási Pályázatok Irodája részére
történő továbbítására.
Határidő: 2014. október 1.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való
részvételt, azt bezárja.
kmf.
Dr. Nagy János
polgármester
Koszorus Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagyné Jobbágy Piroska
jegyző
Veres Istvánné
jegyzőkönyv hitelesítő
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