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JEGYZŐKÖNYV

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25.-én
megtartott ülésén.
Jelen vannak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Veres Istvánné alpolgármester
Csontos Sándor
Koszorus Sándor
Kiss Józsefné
Rácz Zoltán 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 az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó
rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
2. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
3. Előterjesztés a helyi termelői piac létesítéséről, üzemeltetéséről szóló rendelet
megalkotására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
4. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ intézményvezetői
álláshely betöltésére érkezett pályázat elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
5. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár intézményvezetői álláshelyére érkezett pályázat
elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
6. Előterjesztés az Aranyszem Szociális Szövetkezetbe tagként való belépésről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
7. Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárának kijelöléséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
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Jelenlévők a napirendeket megtárgyalásra egyhangúlag elfogadták.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítői Csontos Sándor és Koszorus Sándor
képviselők legyenek.
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadták.
1. Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó
rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi
rendeletét:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (II.25.) ÖR. rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed az államháztartás körébe nem tartozó jogi
személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, természetes személyekre
(a továbbiakban: szervezet).
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és –
a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az önkormányzat által államháztartáson
kívüli forrás átadására.
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(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak
részére megállapított pénzbeli támogatásokra, külön önkormányzat rendeletekben
szabályozott támogatásokra.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. államháztartáson kívüli forrás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §
hatálya alá nem tartozó szervtől kapott pénzeszköz, ingó és ingatlan,
2. államháztartáson kívüli forrás átadása: külső szerv részére átadott államháztartáson kívüli
forrás
3. államháztartáson kívüli forrás átvétele: külső szervtől kapott államháztartáson kívüli
forrás
4. külső szerv: természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet,
5. pályázati felhívás: az a nyilvános, vagy előre meghatározott körben közzétett felhívás,
amely a pályázók összevetésére alkalmas feltételeket, pályázattal elérni kívánt célt és a
pályázat értékelésének feltételeit megjelöli
6. pénzeszköz: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. §
19. pontja szerinti pénz

II. Fejezet
1. Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai
3. §
(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a képviselő-testület határozattal dönt.
Alapítványi forrás átvételéről a képviselő-testület határozattal dönt.
(2) Az átvételre felajánlott ingó vagy ingatlan vagyon esetében a képviselő-testületi döntés
meghozatalához be kell mutatni annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével,
fenntartásával kapcsolatos költségeket és egyéb kötelezettségeket legalább három évre
vonatkozóan, továbbá javaslatot kell tenni a hasznosítás mikéntjére és a vagyontárgy
besorolására.
(3) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői
véleményt, ingó esetében tárgyszakértői véleményt kell beszerezni.
(4) A támogatás átvétele előtt vizsgálni kell az átvétel következményeit, az átvétellel
esetlegesen felmerülő kiadásokat és a pénzeszköz átvétel következményeit.
(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére külön megállapodást kell kötni.
(6) A megállapodásnak tartalmaznia kell legalább:
a. a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,
b. a forrás nyújtásáról szóló döntést,
c. a forrás megnevezését (pénzeszköz, ingó ingatlan)
d. a forrás felhasználásának célját, feltételeit, határidejét
e. a pénzeszköz esetén a pénzügyi teljesítést, a teljesítés ütemezését,
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f. a pénzeszköz nem cél szerinti felhasználása esetén a visszatérítési kötelezettséget, a
visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
g. a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét,
h. ingó, ingatlan esetén a hasznosítás módját, feltételeit,
i. a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
(7) A támogatási megállapodás módosításáról a képviselő-testület határozattal dönt.
2. Az államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai
4. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a képviselő-testület határozattal dönt.
Alapítványi forrás átadásáról a képviselő-testület határozattal dönt.
Államháztartáson kívüli forrásból támogatás nyújtható pályázat vagy kérelem alapján.
A támogatás iránti kérelmet, pályázatot a polgármesterhez címezve kell benyújtani.
A polgármester a támogatás iránti kérelmet, pályázatot a képviselő-testület elé terjeszti
döntéshozatalra.
A támogatásra vonatkozó határozatnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás
formáját, a támogatás célját, pénzeszköz esetén az elszámolás határidejét.
Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról külön megállapodást kell kötni.
A megállapodásnak tartalmaznia kell legalább:
a. a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,
b. a forrás nyújtásáról szóló döntést,
c. a forrás megnevezését (pénzeszköz, ingó ingatlan)
d. a forrás felhasználásának célját, feltételeit, határidejét
e. a pénzeszköz esetén a pénzügyi teljesítést, a teljesítés ütemezését,
f. a pénzeszköz nem cél szerinti felhasználása esetén a visszatérítési kötelezettséget, a
visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
g. a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét,
h. ingó, ingatlan esetén a hasznosítás módját, feltételeit,
i. a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
A támogatási megállapodás módosításáról a támogatott írásbeli kérelmére a képviselőtestület dönt.
A támogatott a kapott támogatást kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt
célokra fordíthatja, más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. Ez alól
kivételt képez az, ha erről a képviselő-testület döntésében kifejezetten rendelkezik.
5. §

A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselőtestületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett, átadott pénzeszközökről és azok
felhasználásáról.
6. §

5

A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre vonatkozóan az
önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség
terheli.

III. Fejezet
Záró rendelkezés
7. §
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet
megalkotására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta. Megfontolásra javasolja a
bizottság, hogy a lakhatási támogatás évente egy, esetleg két maghatározott alkalommal
legyen benyújtható.
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
Az Egészségügyi és Sportbizottság a rendeletet megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság a rendeletet megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Veres Istvánné:
Ez azért merült fel, mert úgy gondolom, hogy esetleg megkönnyítené az egyébként is leterhelt
dolgozók munkáját, ha egy évben egy alkalommal egyszerre történne meg a kérelmek
benyújtása. Oda kell figyelni a jogosultság kiszűrésére.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Ha mindenki egyszerre adja be a kérelmet, az egy hónapban kb. 6-800 darab is lehet. Ezt
feldolgozni egy hónap alatt nem lehet. Nem egyszerű olyan döntést hozni, hogy valakinek ne
legyen érdeksérelme. Egy éven belül bármikor felülvizsgálható a jogosultság.
Dr. Nagy János polgármester:
A rendelet tervezet jól megszerkesztett, jól értelmezhető.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi
rendeletét:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
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3/2015. ( II.25 )ÖR. rendelete
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól
Nyíracsád Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szoctv.) 10.§. (1) bekezdés, 26.§-ában,
32.§. (3) bekezdésében, 48.§. (4) bekezdésében, 132.§. (4) bekezdés g. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
23.§. (5) bek. 11. pontjában a Szoctv. 2.§-ában, 25.§. (3) bek. b. pontjában és a 45.§. (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési támogatás megállapításának
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása, ellenőrzésének szabályairól a következő
rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1.§.
E rendelet célja, hogy Nyíracsád önkormányzat közigazgatási területén élő egyének és
családok szociális biztonságának megőrzése, elősegítése érdekében megállapítsa a települési
támogatás keretében nyújtott támogatások formáit, az azokra való jogosultság feltételeit,
kifizetésének, folyósításának, és ellenőrzésének szabályait.
A rendelet hatálya
2.§.
E rendelet hatálya kiterjed Nyíracsád területén állandó, illetve a három hónapot meghaladó
tartózkodási hellyel rendelkező lakosokra.
A rendeletben szabályozott ellátási formák és hatáskörök
3.§.
(1) Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek, családok részére települési
támogatást biztosít az e rendeletben meghatározottak szerint.
(2) A települési támogatás keretében az alábbi ellátásokat nyújtja:
a.) lakhatási támogatás,
b.) ápolási támogatás,
c.) temetési támogatás,
d.) rendkívüli települési támogatás,
e.) köztemetés
(3) A (2) bekezdés a-b. pontjai szerinti ellátások havi rendszerességgel nyújtott ellátások, míg
a (2) bekezdés c,d, e. pontjai szerinti támogatások eseti jelleggel adhatók.
A (2) bekezdés d. pontjában meghatározott támogatás évente két alkalommal állapítható meg,
kivéve az elemi kárral sújtott családokat.
(4) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket a polgármester, a
Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a jegyző gyakorolja.
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Általános ellátási rendelkezések
4.§.
(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítása kérelemre történik, melyet az e
célra rendszeresített, az egyes ellátásoknál külön megjelölt, e rendelet mellékletét képező
formanyomtatványon kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a formanyomtatványban
felsorolt – az egyes ellátásokra való jogosultság megállapításához szükséges mellékelteket.
(2) A kérelmet – ha e rendelet másként nem rendelkezik – postai úton a Polgármesteri Hivatal
postacímére címezve vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán lehet
benyújtani.
(3) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványok beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán, és a www.nyiracsad.hu internetes felületen.
(4) A Rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása
iránti kérelmeket, a Nyíracsád Község Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában (a
továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) lehet előterjeszteni.
(5) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-éig, nem
rendszeres ellátások kifizetése a határozat kézhezvételét követően azonnal, ha a pénztár
nyitvatartási ideje lejárt, az azt követő első pénztári napon (szerda 9-12-ig, du.13-16-ig) a
Hivatal pénztárból történik.
5.§.
Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
(1) E rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy azok megsértésével nyújtott
szociális ellátást meg kell szüntetni.
(2) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevő személyt megtérítésre kell
kötelezni.
Lakhatási támogatás
6.§.
(1) Lakhatási támogatásban részesíthető a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz
történő hozzájárulással az a személy, akinek:
a.) a megélhetését veszélyezteti az általa lakott lakás fenntartása, feltéve, hogy
b.) a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén annak 250 %-át, feltéve,
hogy az 1993. évi III. tv. 4.§. (1) bek. b. pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik.
(2) A lakhatási támogatás a villanyáram, a víz és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a
szemétszállítás díjához, illetve tüzelőanyag költségeihez nyújthat támogatást.
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(3) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének
a.) 20 %-a, a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 %-át el nem érő egy főre
jutó jövedelem esetén,
b.) 15 %-a, a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át el nem érő egy főre
jutó jövedelem esetén,
c.) 10 %-a, a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át el nem érő egy főre
jutó jövedelem esetén,
d.) 2.500.- Ft, a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, illetve
egyedülálló esetén 250 %-át el nem érő egy főre jutó jövedelem esetén.
(4) A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani.
(5) A lakhatási támogatás ugyan azon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(6) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet 1. sz. melléklet szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani és ezzel egyidejűleg a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet
szerinti vagyonnyilatkozatot is mellékelni kell.
(7) A lakhatási támogatást a kérelmező által megadott bankszámlára, vagy készpénzben
történő kifizetését utólag minden hónap 5. napjáig ki kell fizetni.
(8) A lakhatási támogatás megállapítása a jegyző hatáskörébe tartozik, aki a tárgyévre
megállapított támogatást év közben felülvizsgálhatja.
Ápolási támogatás
7.§.
(1) A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság ápolási támogatásra való jogosultságot
állapíthat meg annak a nagykorú és cselekvőképes személynek, aki:
a.) 18. életévét betöltött tartósan beteg,
b.) Nyíracsádon állandó lakcímmel rendelkező és életvitel szerűen is Nyíracsádon lakó
hozzátartozója gondozását végzi.
(2) Hozzátartozó a Ptk. szerinti hozzátartozó, a jegyes kivételével.
(3) Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban
állandó ápolást, gondozást igényel.
(4) A (3) bek. szerinti tényt az ápolt személy háziorvosa igazolja a 2. sz. melléklet szerinti
formanyomtatványon.
(5) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha :
a.) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100 %-át,
b.) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg gyógyintézeti, valamint nappali
ellátást nyújtó, vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,
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c.) rendszeres pénzellátásban részesül, vagy az arra való jogosultság megállapításához
szükséges feltételekkel rendelkezik,
d.) nappali rendszerű képzés keretében folytat tanulmányokat,
e.) kereső tevékenységet folytat.
(6) Az ápolási és gondozási feladatok teljesítését a Polgármesteri Hivatal útján évente
ellenőrzi.
(7) Meg kell szüntetni az ápolási támogatás folyósítását, ha
a.) az ápolt személy meghal,
b.) az ápolást végző az ápolási támogatásra való jogosultsága felülvizsgálatára irányuló
eljárásban az eljáró hatóság felhívásának nem tesz eleget,
c.) a jogosultságot kizáró körülmény következik be.
(8) Az ápolási tevékenység nem teljesítésnek minősül, ha az ápolást végző személy több
egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási
igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénes körülményeinek
biztosításáról, ez esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről.
(9) az ápolási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
80 %-a, az ápolási támogatás összegéből levonásra kerül az egészségügyi hozzájárulás
összege.
(10) Az ápolási támogatás iránti kérelmet 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani.
(11) Az ápolási támogatásra való jogosultság megállapítása egy évre történik.
Temetési támogatás
8.§.
(1) A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság temetési támogatásra való jogosultságot
állapít meg annak a személynek, aki
a.) hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott,
b.) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
(2) Temetési támogatás eseti jelleggel állapítható meg a helyben szokásos legolcsóbb temetési
költség 10 %-a (közköltségen történő temettetés).
(3) A temetési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától számított 30 napos jogvesztő
határidőn belül kell benyújtani a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon. A kérelemhez
mellékelni kell a családtagok előző havi jövedelem igazolását, valamint az eltemettetésről
szóló számla másolatát.
Rendkívüli települési támogatás
9.§.
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(1) A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság rendkívüli települési támogatásra való
jogosultságot állapít meg annak a személynek,
a.) aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más
módon nem tud gondoskodni, vagy,
b.) alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegséghez, a válsághelyzetben lévő
kiadások miatt anyagi segítségre szorul.
(2) A települési támogatás eseti jelleggel családonként egy naptári évben legfeljebb két
alkalommal állapítható meg.
(3) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki létfenntartási
gondokkal küzd és háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élő esetén
150 %-át.
(4) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege 2.000.- - 8.000.- Ft
(5) Rendkívüli települési támogatásként vis major segély állapítható meg annak a személynek,
aki rendkívüli vis major élethelyzetbe kerül, így különösen ha háza egészében, vagy részben
összeomlik, lakása részben vagy egészében leég, háza tetőszerkezete leszakad, lakását, házát
elönti a víz, vagy viharkárt szenved.
(6) A vis major segély feltétele, hogy a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 200 %-át
egyedül élő esetén annak 250 %-át.
(7) Vis major segély megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. Egyszeri összege
20.000.- 100.000.- Ft. lehet.
(8) Rendkívüli, krízis élethelyzetben a polgármester is állapíthat meg rendkívüli települési
támogatást.
(9) Rendkívüli települési támogatást az 5. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani.
Természetben nyújtott szociális ellátások
10.§.
Köztemetés
(1) A köztemetést az önkormányzat a Szoctv. 48.§-ában meghatározott feltételek szerint
nyújtja. A köztemetést a polgármester rendeli el.
(2) A köztemetés költségét az elhunyt ingatlanára hagyatéki teherként rá kell vezetni,melyről
a hagyatéki előadó a hagyaték elkészítésekor gondoskodik.
(3) A köztemetést az elhunyt hozzátartozójának írásban kell kérnie.
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(4) A települési önkormányzat az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek
megtérítésére kötelezheti.

11.§
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
(1) A szociálisan rászorultak részére az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó
ellátást biztosít saját intézménye – az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális
Központ Nyíracsád, Petőfi tér 4. sz. – keretein belül.
(2) Szociálisan rászorult az a személy, aki:
a. kora,
b. egészségi állapota,
c. fogyatékossága, pszichiátriai betegsége,
d. szenvedélybetegsége, vagy
e. hajléktalansága miatt személyes gondoskodást nyújtó ellátásra szorul.
Szociálisan rászorult továbbá az a család, ahol az egy főre számított havi családi
jövedelemhatár nem magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
100 %-ánál, egyedül élő esetén annak 150 %-ánál.
Szociálisan rászorult az, aki létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe
került (elemi kár), illetve az, aki időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal
küzd.
(3) Az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ az alábbi személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:
a. szociális étkeztetés (Sztv. 62.§.)
A szociális étkeztetés intézményi térítési díját az 1. számú melléklet tartalmazza.
b. ápolást, gondozást nyújtó idősek otthoni ellátása (Sztv. 67.§.)
Az átlagos ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona intézményi térítési díját a 2.
számú melléklet tartalmazza.
c. tanyagondnoki szolgáltatás (Sztv. 60.§.)
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Nyíradony Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete önkéntes és szabad elhatározásukból Nyíradony
gesztorral, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos
teherviselés alapján intézményfenntartó társulás formájában 2008. 01.01.től Nyíradony és
Nyíracsád a többcélú térségi társulás keretében az alábbi szociális feladatokat látja el:
-

támogató szolgálat (Szt. 65/C.§.)
házi segítségnyújtás (Szt.63.§.)
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 65.§.)
családsegítő szolgáltatás (Szt. 64.§.)
gyermekjóléti szolgáltatás

(4) Az ellátások igénybe vételének módja:
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes (kivéve a
gyermekjóléti szolgáltatás) az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére
történik.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelméről az intézmény vezetője
dönt.
 Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevők között kötendő megállapodással
összefüggő kérdések.
Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást
igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. A megállapodás
tartalmazza:
a. ellátás kezdetének időpontját,
b. az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam
megjelölését),
c. az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát,
d. a személyi térítési díj megállapítására fizetésére vonatkozó szabályokat,
e. az ellátás megszüntetésének módjait,
f. az igénybevevő természetes személyazonosító adatait.
 A családsegítő szolgáltatás a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez
vezető okok megelőzésére a krízishelyzet megszűntetésére, valamint az életvezetési
képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
 Szociális étkeztetésben azok a szociálisan rászorultak részesülhetnek, akik önmaguk,
illetve eltartottjaik részére tartósan,v agy átmeneti jelleggel nem képesek a legalább
napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodni, különösen
a. koruk,
b. egészségi állapotuk,
c. fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d. szenvedélybetegségük,v agy
e. hajléktalanságuk miatt
 Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében.
 Idős korúak nappali ellátása a 18. életévüket betöltött egészségi állapotuk, vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben
képes személyek részére biztosít napközbeni tartózkodást.
 Idősek otthoni ellátás során az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos
segítséggel képes személyek teljes ellátásáról gondoskodunk, feltéve, hogy ellátásuk
más módon nem oldható meg.
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk, és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára
képes idős korú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az
önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából
nyújtott ellátás.
 Támogató szolgáltatás céljára a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő
ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint
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életvitelük önállóságának megőrzése mellett lakáson belüli speciális segítségnyújtás
biztosítása révén.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A
gyermekjóléti szolgáltatás, a családsegítő szolgáltatás és a tanyagondnoki szolgáltatás
térítésmentesen vehető igénybe. Az egyéb fel nem sorolt – igénybe vett szociális
ellátásokért fizetendő térítési díj mértékét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás
térítési díját a gesztor település képviselő-testülete állapítja meg.
Nem kell térítési díjat fizetnie annak, aki:
a. jövedelemmel nem rendelkezik,
b. idősek otthonában él, jövedelemmel nem rendelkezik és akiknek térítési díj
alapjául szolgáló készpénz, vagy ingatlan vagyona nincs.
c. Az intézmény vezetője az igénylő szociális körülményeit figyelembe véve (ha a
kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik) arra rászorulónak
találja.
Ha az ellátást igénylő a térítési díj mértékét vitatja, a térítési díj csökkenése, illetve
elengedése iránti kérelmet a képviselő-testülethez kell benyújtani. A képviselő-testület
a térítési díj mértékéről határozattal dönt a soron következő testületi ülésen.
Az ellátás megszűnésének esetei és módjai.
Megszűnik az intézményi jogviszony
a. ha az intézmény jogutód nélkül megszűnik,
b. a jogosult halálával,
c. a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával,
kivéve, ha a szociális törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama
meghosszabbítható,
d. a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján.
Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult
a. másik intézményre történő elhelyezésre jogosult,
b. a házirendet súlyosan megsérti,
c. az intézményi elhelyezése nem indokolt.
Az intézmény vezetője az ellátás megszűnéséről, valamint a megszűntetés ellen tehető
panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve a törvényes képviselőjét. Ha a
megszűntetéssel a jogosult, vagy törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül a képviselő-testülethez fordulhat.

12.§.
Záró rendelkezések
E rendelet 2015. március 1.-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2013. (IV.30.) valamint az ezt módosító
25/2013. (XII.12.) számú rendelete.
3. Előterjesztés a helyi termelői piac létesítéséről, üzemeltetéséről szóló rendelet
megalkotására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A rendelet tervezetet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, elfogadásra
javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A rendelet tervezetet a Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület az elhangzottak után 6 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi
rendeletét:
Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (II. 25. )önkormányzati rendelete
a helyi termelői piac létesítéséről, üzemeltetéséről
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdésének 14. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról
szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a helyi termelői piac
létesítéséről és üzemeltetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
(1)
A rendelet hatálya kiterjed Nyíracsád Község közigazgatási területén található Dózsa
u. 8.sz. belterületi 1071 helyrajzi számú ingatlanon található helyi termelői piac
fenntartására, működtetésére és használatának rendjére.
(2)
A rendelet személyi hatálya a piac üzemeltetőjére, fenntartójára, a piacon
kereskedelmi és értékesítési tevékenységet folyatókra és a piac területén tartózkodó
magánszemélyekre, vásárlókra terjed ki.
(3)
Nem terjed ki a rendelet hatálya az alkalmi árusításra akkor sem, ha az eladó azt vásár
elnevezéssel szervezi, továbbá az egyedi engedély alapján, közterületen folytatott árusításra.
(4)
A rendelet hatálya alá tartozó piaci területeken folytatott kereskedelmi és szolgáltatási
tevékenységeknek meg kell felelni a jogszabályban előírt kereskedelmi, építésügyi,
közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerhigiéniai, állategészségügyi, növény egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek.
Fogalom meghatározás
2. §
(1) E rendelet alkalmazása során
a) vásár, piac: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben (a
továbbiakban: Kertv.) meghatározott értékesítési forma, értékesítési hely;
b) alkalmi (ünnepi) vásár: ünnepekhez, rendezvényekhez, eseményekhez
kapcsolódó alkalomszerű - legfeljebb 20 napig, indokolt esetben 30 napig
tartható - vásár;
c) állandó vásár, illetve piac: a b) pontban meghatározott időtartamot meghaladó
ideig működő értékesítési forma, értékesítési hely, ideértve az ugyanazon
helyszínen, nyitva tartása szerint csak meghatározott napokon és
meghatározott időben, de rendszeresen működő vásárt, piacot is, ide nem értve
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a nagybani piaci tevékenységet;
d) használtcikk-vásár, illetve -piac: olyan helyi jellegű, általában időszaki
értékesítési hely, ahol az eredeti célra még rendeltetésszerűen használható
terméket (használt cikk) árusítanak;
e) fenntartó: a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpont helyszínéül szolgáló
terület, ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a
vásáron, piacon, illetve a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet
folytatók részére a helyhasználatot biztosítja, és aki a vásár, piac, illetve a
bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a
kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység folytatásáért felelős;
f) üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a vásár, piac, illetve a
bevásárlóközpont vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos
feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult;
g) helyi termelői piac: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott
fogalom.
A piac fenntartása
3. §.
(1)
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság 6. § - ban
meghatározott termékekkel történő jobb ellátása érdekében e rendeletnek megfelelően helyi
termelői piacot (továbbiakban: piac), valamint WC blokkot tart fenn.
(2)
Nyíracsád Község Önkormányzata ellátja a piac üzemeltetését, rendjének biztosítását,
a helypénzek, a helyfoglalási díjak beszedését, melyről külön üzemeltetési szabályzatban
rendelkezik.
(3)
A piac rendezésének helyét, időpontját a helyben szokásos módon úgy kell
közzétenni, és az érintett hatóságokat úgy kell értesíteni, hogy arról az árusok és vásárlók,
valamint egyéb érintettek kellő időben értesüljenek.
(4)
A piac rendjéről, a piaci díjtételekről, a piaci árusítás szabályairól az üzemeltető jól
látható helyen, hirdetményben tájékoztatja az árusokat.
(5)
Az üzemeltető feladata a piacok üzemeltetése, rendjének biztosítása, területének
tisztántartása. Az üzemeltető - piacfelügyelő útján - gondoskodik különösen:
a) a piac területén lévő közös helyiségek tisztántartásáról,
b) a megfelelő hulladéktárló elhelyezéséről, szükség szerinti fertőtlenítéséről,
c) a hulladék elszállításáról,
d) a piac megnyitásáról, az odaérkező árusok elhelyezéséről,
e)
a piac rendjének fenntartásáról, a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések folyamatos
betartásának ellenőrzéséről, a helypénz beszedéséről, és annak elszámolásáról,
(6)
Az üzemeltető a piaccal kapcsolatos egyes üzemeltetési feladatokat természetes, vagy
jogi személy(ek)nek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság(ok)nak vállalkozásba
adhatja.
A piacok jellege, helye és ideje
4. §
(1)
A piac elsősorban termelői piac, a szabad helyek függvényében lehetőség van egyéb
kereskedelmi tevékenység folytatására, valamint iparcikk és ruházati termékek árusítására is.
(2)
A piac helye: Dózsa u. 8.sz. belterület 1071 helyrajzi számú ingatlan,
(3)
A Piac nyitva tartási ideje hétfő, szerda, csütörtök, péntek, szombat: 6.00. – 12.00.
óráig tart.
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(4)
A piacot igénybe venni a rendelet 1. melléklete szerinti helypénz megfizetésével
lehet.
Piacon forgalmazható áruk
5. §
(1) A helyi termelői piacon az alábbi termékek hozhatók forgalomba:
a) a saját gazdaságában előállított növényi eredetű alaptermékeket (zöldség,
gyümölcs, virág);
b) a saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó, nem hő
kezelt, savanyított terméket és egyéb feldolgozott növényi eredetű terméket;
c) méz (lépes méz),
d) saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó tejet, tejterméket, tojást;
e) darabolás nélkül vágott és belezett baromfit (tyúk, vízi szárnyas, pulyka) és
nyúlféléket;
f) sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési zsírt az élelmiszerek előállítására és
forgalmazására vonatkozó külön jogszabály szerint;
g) a kistermelő a vonatkozó jogszabályi előírások szerint a gazdaságában nevelt,
tulajdonában lévő sertést, juhot, kecskét és szarvasmarhát saját gazdaságában
feldolgozhatja, húskészítményeket állíthat elő, és a terméket közvetlenül a végső
fogyasztónak a piacon értékesítheti;
h) vadon betakarított, összegyűjtött terméket
i) termesztett gombát.
A piac rendjének fenntartása
6. §
(1) A piacon árusítók árusítóhelyüket kötelesek a közegészségügyi rendelkezéseknek
megfelelően tisztán tartani, mindennemű szemetet és hulladékot összegyűjteni, és azt a
kijelölt hulladékgyűjtőbe elhelyezni.
(2) A piac rendjét és a forgalomba hozott termékekre vonatkozó jogszabályok betartását a
vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet
9.§.-ban foglalt hatóságok ellenőrzik.
Záró rendelkezések
7. §
(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben és a szankciók tekintetében a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a vásárokról, a piacokról és a
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet, a várási, piaci és
vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (VI.8.) EüM rendelet
rendelkezései az irányadók.
(2) Jelen rendelet a kihirdetését követő 2015. március 1-én lép hatályba.
(3) Ezen rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
1. számú melléklet:
A piacon szedhető helypénz és bérleti díj
1. A piac területén, fedett helyen, asztalon történő árusítás esetén:
2. A piac területén, fedett helyen, asztalon történő árusítás estén
méterenként:

1.000.- Ft/alkalom
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200.- Ft/m/alkalom
3. A piac területén, nem fedett részen történő árusítás esetén:

1.000.- Ft/alkalom

4. A piac területén kívüli árusítás esetén:
1.500.- Ft/alkalom

4. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ intézményvezetői
álláshely betöltésére érkezett pályázat elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság a napirendet megtárgyalta, Sándor Edit
intézményvezető kinevezését támogatja.
Veres Istvánné:
Az intézményvezető sokat dolgozik, jó szervezéssel változatos, színes programok vannak a
településen. A Művelődési Ház felszerelése, bútorzata megújult, a fiatalok szívesen töltik ott
szabadidejüket. Javaslom, a testület gondolkodjon el azon, hogy ha a költségvetés megengedi
egy létszámmal bővítsük az intézményben a dolgozók számát. Gyakorlatilag kötetlen
munkaidőben dolgoznak, gyakori a hétvégi, vagy késő estig tartó rendezvény. Köszönjük a
lelkiismeretes munkáját.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A Művelődési Ház mellett a Malom Galéria, valamint a Kék Túra Vendégház is az
intézményvezető irányítása alatt van. Tehát az intézmény vezetőjének nagyon széles
látókörűnek kell lennie. Jelenleg nem tartom valószínűnek, hogy költségvetésünk elbírna
létszámbővítést, de igyekszünk folyamatosan közfoglalkoztatottakat az intézménybe
irányítani, akik a kulturális feladatok ellátásában segítséget nyújtanak.
Dr. Nagy János polgármester:
Dicséretként mondom, hogy az intézményvezető jó munkabíró képességgel rendelkezik. Az
általa szervezett rendezvények magas színvonalúak, más településről érkezők is dicsérik
azokat.
Sándor Edit:
Igyekszem munkámat legjobb tudásom szerint végezni, amennyiben továbbra is bizalmat
szavaz számomra a testület köszönettel veszem.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
10/2015. (II.25.) Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a biztosított jogkörében eljárva a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. tv. 23.§. (2) bekezdésében
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valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a
művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján:
Sándor Edit-et
a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ
intézményvezetői feladatainak ellátásával megbízza.
A magasabb vezetői megbízás
terjedő, 5 év határozott időre szól.

2015.

március

Közalkalmazotti besorolása:
Besorolás szerint alapilletménye:
Magasabb vezetői pótléka (400%):

F8
154.330.- Ft
80.000.- Ft

Illetményét összesen (kerekítve):

234.000 Ft

1-jétől

2020.

február

28-ig

összegben állapítja meg a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület megbízza Dr. Nagy János polgármestert, hogy a magasabb vezetői
megbízással kapcsolatos munkáltatói feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.
Végrehajtásért felelős: Dr. Nagy János polgármester
Határidő: 2015. március 1.
5. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár intézményvezetői álláshelyére érkezett pályázat
elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, az intézményvezető
kinevezését támogatja.
Az elmúlt időszakban sok beruházás történt a könyvtárban, bízom benne, hogy az
elkövetkezendő időszakban is jó együttműködés lesz az intézményvezetővel.
Veres Istvánné:
Itt is, amennyiben anyagi lehetősége lesz az önkormányzatnak, el kell gondolkodni a
létszámbővítés lehetőségén. Az intézményvezető igyekszik a rendezvényeket úgy alakítani,
hogy minden korosztálynak felkeltse az érdeklődését. Gratulálok a munkájához.
Varga Józsefné:
Közfoglalkoztatottak segítik a munkámat, ami nagyon sokat jelent.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
11/2015. (II.25.) Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
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Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a biztosított jogkörében eljárva a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. tv. 23.§. (2) bekezdésében
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a
művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján:
Varga Józsefné-t
a Ligetalja Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával
megbízza.
A magasabb vezetői megbízás
terjedő, 5 év határozott időre szól.

2015.

Közalkalmazotti besorolása:
Besorolás szerint alapilletménye:
Magasabb vezetői pótléka (250%):
Illetményét összesen:

március

1-jétől

2020.

február

28-ig

F12
181.500.- Ft
50.000.- Ft
231.500.-Ft

összegben állapítja meg a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület megbízza Dr. Nagy János polgármestert, hogy a magasabb vezetői
megbízással kapcsolatos munkáltatói feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.
Végrehajtásért felelős: Dr. Nagy János polgármester
Határidő: 2015. március 1.
6. Előterjesztés az Aranyszem Szociális Szövetkezetbe tagként való belépésről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
12/2015. (II.25.) Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Aranyszem
Szociális
Szövetkezetbe tagként belép.
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a vagyoni hozzájárulás mértékét,
mely 1.000.- Ft, azaz Egyezer forint összegű, a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási iroda
útján teljesítse a szövetkezet által megadott bankszámlára, valamint a taggá válás feltételével
kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
7. Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárának kijelöléséről.
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Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Az előterjesztés ismertetése után a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal meghozta
az alábbi határozatát:
13/2015. (II.15.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozata:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 50.§. (8) bekezdése alapján a Szent Piroska Görögkatolikus Általános
Iskola felvételi körzetét Nyíracsád közigazgatási területében állapítja meg.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy jelen határozatot a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal részére küldje el.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Különfélék:
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A Szociális Oktatási és Kulturális bizottság ápolási díjjal kapcsolatos döntése ellen érkezett
fellebbezés.
A fellebbezés megvitatása után a képviselő-testület 6 egyhangú tartózkodással meghozta az
alábbi határozatát:
14/2015. (II.15.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozata:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gnáj Edit ápolási díj fellebbezése
tárgyában az alábbi határozatot hozza:
HATÁROZAT
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gnáj Edit (sz: Debrecen, 1964. 01. 13.
an: Meszesán Julianna ) Nyíracsád, Széchenyi u. 47. sz. alatti lakos ápolási díj fellebbezését
elutasítja, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 3243/2014. számú határozatát
helybenhagyja.
A határozat ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül jogszabálysértésre
hivatkozva a Debreceni Törvényszékhez illetékmentes fellebbezéssel élhet.
INDOKOLÁS
Rendelkező részben foglaltak szerint határozott a képviselő-testület, mivel Gnáj Edit
Nyíracsád, Széchenyi u. 47. sz. alatti lakos ápolási díj iránti kérelemmel fordult a Szociális,
Oktatási és Kulturális Bizottsághoz. A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság a benyújtott
kérelmet megtárgyalta és megállapította, hogy Gnáj Edit édesanyja Gnáj Ferencné egészségi
állapota miatt állandó felügyeletet, ápolást nem igényel, ezért a 3243/2014. számú
határozatával az ápolási díj iránti kérelmet elutasította. A kérelem elutasítását követően Gnáj
Edit fellebbezést nyújtott be, melyben előadja, hogy 15 éve aktív korú, nem foglalkoztatott,
munkaviszonyt létesíteni nem tud. Az aktív korúak ellátása nem fedezi a kiadásait.
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A fellebbezés benyújtásakor a képviselő-testület az alábbiak állapította meg: Gnáj Edit a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Nyíradony Járási Hivatalához ápolási díj iránti kérelmet
nyújtott be, melyet a hatóság a HB-09B/HAT/02685-4/2014. számú határozatával elutasított.
A hivatal megkereste a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztály
Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltségét, hogy készítse el a szakértői véleményt az ápolt
állapotáról. Az 1490-3/2014. számú szakvélemény alapján a fokozott ápolási igény nem áll
fenn, így az 1993. évi III. tv. 43/A.§. (2) bek. értelmében nem indokolt, mivel a vizsgált
személy önkiszolgáló képessége nem hiányzik, önmaga ellátása során kisebb gondozói
segítséget igényel.
A méltányossági ápolási díj feltétele nem áll fenn, mivel Gnáj Edit foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesül, melynek havi összege 22.800.- Ft. Édesanyja Gnáj Ferencné önmaga
ellátására képes, ezért Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.
(IV.30.) ÖR. rendelet 14.§. alapján nem jogosult ápolási díjra.
A határozatot Nyíracsád községi Önkormányzat Képviselő-testülete
rendelet alapján hozta meg.

8/2013. (IV.30.) ÖR.

Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatot az érintett részére küldje meg.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

Dr. Nagy János polgármester:
Tóth Gábor Kistagban élő lakos azzal a kérelemmel fordult hozzánk. A lakásának állaga
nagyon megromlott, nem pénzt, hanem építőanyagot és közfoglalkoztatottak segítségét kéri.
Az önkormányzat lakásépítést nem tud felvállalni, üresen álló. lakható állapotú szociális
bérlakásunk nincs. Közfoglalkoztatottak az önkormányzat alkalmazásában állnak,
magánterületre nem mehetnek, illetve munkavédelmi, balesetvédelmi szempontból sem
lehetséges ez a megoldás. Van viszont egyéb beruházásból kimaradt sóder az
önkormányzatnak, esetleg abból tudunk adni.
Koszorus Sándor:
Ha esetleg lakás céljára szolgáló konténer van az önkormányzat tulajdonában ideiglenesen
megoldhatnánk kérelmező lakásproblémáját.
Dr. Nagy János polgármester:
A rendelkezésre álló konténer is felújításra szorul, illetve abba az áramot sem lehet ilyen
állapotban bekötni.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A kérelmező évtizedek óta lakásán semmiféle felújítást, karbantartást nem hajtott végre. A
ház és a telken álló nyárikonyha is lakhatatlan állapotba került. Ha viszont sódert adunk
számára, akkor ezt követően sokan fognak hozzánk fordulni ilyen igénnyel, amit viszont már
nem fogunk tudni teljesíteni.
Koszorus Sándor:
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Minden képpen segítenünk kell, esetleg érdemes lenne elgondolkodni a Zrínyi-Kossuth zug
sarkán lévő épület rendbetételén.
Dr. Nagy János polgármester:
A Vöröskereszt segítségét lehetne kérni, vagy ha sikerülne konténert szerezni, ideiglenesen
megoldást jelenthetne. Keresni fogjuk a megoldás lehetőségét.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az Alapszolgáltatási Központban ellenőrzés volt.
Szakmailag mindent rendben találta, azonban az épületben műszaki hiányosságokat találtak.
Pl. beteg szoba, öltöző, stb. Ezek pótlásárakét hónap halasztást kaptunk, ami december
hónapban lejárt. Mivel tervben van új Idősotthon kialakítása, így hozzájárultak ahhoz, hogy
hatósági szerződéssel működjön tovább az intézmény. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy
az új intézmény megvalósuljon. 50 férőhelyes intézmény megvalósításában kell
gondolkodnunk, mert attól kevesebb férőhely esetén nem gazdaságos a kihasználtság.
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy március 20.-án településünkön a görögkatolikus
templomban lesz a Könnyező Mária-Kegykép. Ez alkalomból több ezer ember fog
Nyíracsádra elzarándokolni. Igyekezni fogunk azon, hogy a település rendezett legyen, ezért
szükség van a Templom köz útburkolatának rendbetételére is.
Az előző testületi ülésen szó volt a Vágóhíd u. 5. sz. alatti ingatlan értékbecslővel történő
felértékeltetéséről. Ez folyamatban van, az értékbecslő a hivatalos eredményt ki fogja küldeni.
A savanyító üzem pályázata utófinanszírozású. Próbáltunk úgy gazdálkodni, hogy a
vállalkozót ki tudjuk fizetni. Idő közben Barnáné Láposi Irma munkaügyi perében született
ítéletben foglalt összeget ki kell fizetnünk. Erre részletfizetési kérelmet nyújtottunk be, amit a
Munkaügyi Bíróság elutasított. Így kb. 10 millió forint körüli összeget kell kifizetnünk.
Lehetőség van rá, hogy fellebbezést nyújtsunk be, illetve megoldás lehet hitel felvétele.
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.
Dr. Nagy János
polgármester

Csontos Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagyné Jobbágy Piroska
jegyző

Koszorus Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő
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