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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 9.-én
megtartott ülésén.

Jelen vannak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Kiss Józsefné
Koszorus Sándor
Köles Zoltán
Rácz Zoltán képviselők

Igazoltan távol:

Csontos Sándor képviselő
Veres Istvánné alpolgármester

Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra:
Polgármesteri jelentés
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Dr. Nagy János polgármester
1. Előterjesztés a magánszemélyek helyi adójáról szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Előterjesztés a szociális tűzifa juttatásainak helyi szabályairól.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
3. Előterjesztés a család- és gyermekjóléti szolgálat működése tárgyában.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
4. Előterjesztés Dr. Máthé András László állatorvos kérelmének elbírálásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
5. Előterjesztés az OEP-el történő finanszírozási szerződések újrakötéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
6. Különfélék.
Zárt ülés:
7. Előterjesztés első lakáshoz jutó támogatása iránti kérelem elbírálásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

2

Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra egyhangúlag elfogadták.
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői
képviselők legyenek.

Kiss Józsefné és Rácz Zoltán

Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadják.
Polgármesteri jelentés
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Dr. Nagy János polgármester
(Polgármesteri jelentés és tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete.)
A polgármesteri jelentés és tájékoztató elhangzása után a képviselő-testület 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
88/2015. (XI.9.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (III.26.) ÖR. rendelet alapján a következő lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi:
75/2015. (IX.28.) önkormányzati határozat,
78/2015. (IX.28.) önkormányzati határozat,
79/2015. (IX.28.) önkormányzati határozat,
80/2015. (IX.28.) önkormányzati határozat,
81/2015. (IX.28.) önkormányzati határozat,
82/2015. (IX.28.) önkormányzati határozat,
83/2015. (IX.28.) önkormányzati határozat.
A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri hivatal jegyzőjét, hogy a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásának tényét a nyilvántartásán vezettesse át.
Határidő: 2015. december 1.
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
1. Előterjesztés a magánszemélyek helyi adójáról szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét:
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Nyíracsád Községi Önkormányzat
képviselő-testületének
13/2015. (XI.9.) számú rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a.) és h.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§. (1) bekezdés 13. pontjában,
továbbá a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el.
1.§.
Az adó mértéke
Az adó mértéke adótárgyanként 6.000.- Ft/év.
2.§.
Adómentesség
(1) Mentes a kommunális adó alól:
a. a lakóházhoz, lakáshoz tartozó melléképületek, és garázsok,
b. az adóhatóság az adózó kérelmére, az őt terhelő adó megfizetésére részletfizetést,
vagy fizetési halasztást engedélyezhet, amennyiben a fizetési nehézség átmeneti
jellegű, s nem a kérelmezőnek felróható okból állt elő.
3.§.
Egyéb rendelkezések
Az e rendelettel bevezetett magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatosan a nem
szabályozott kérdésben a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. és az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. tv. rendelkezései az irányadók.
4.§.
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2015. november 10.-én lép hatályba.
(2) Egyidejűleg hatályát veszti a 17/2014. (XI.18.) számú önkormányzati rendelet.
2. Előterjesztés a szociális tűzifa juttatásainak helyi szabályairól.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja azzal a
kiegészítéssel, hogy a kérelmeket alpolgármester vezetésével a bizottságok elnök bírálják el,
melyet a képviselő-testület elé terjesztenek.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja szintén a fenti javaslattal.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A napirendet au Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalja, elfogadásra ajánlja szintén a
fenti bizottságok által megfogalmazott kiegészítések szerint.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét:
Nyíracsád Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2015. ( XI.9.) ÖR. rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásának helyi szabályairól
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése
alapján, továbbá, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 25. § (3) bekezdés bb) pontjában, a 26. §-ában, 32. §
(3) bekezdésében és a 47. § (1) bekezdés c) pontjában, és (3) bekezdése, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. év i CLXXXIX. törvény 41. § (4)
bekezdésében alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló
46/2014.(IX.25.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak végrehajtására a szociális tűzifa
támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:
A támogatásra vonatkozó általános szabályok
A rendelet célja, hatálya
1.§.
(1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet)
alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Nyíracsád Önkormányzat számára.
(2) E rendelet célja, hogy Nyíracsád településen élők részére támogatást nyújtson
szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a
természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, mint egyszeri tűzifa juttatás ellátási
forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.
(3) E rendelet hatálya kiterjed Nyíracsád Község közigazgatási területén állandó
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lakcímmel rendelkező állampolgárokra.
(4) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő , és háztartás fogalmára a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III. törvényben meghatározottakat kell
érteni.
A támogatás feltételei
2. §.
(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást erdei
m3 (1 m3 ) tűzifát biztosíthat annak a személynek, aki
a) Lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
b) Rendszeres szociális segélyben részesül, vagy
c) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy
d) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy
e)Közgyógyellátásra jogosult, vagy
f) időskorúak járadékára, vagy
g) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
h) Ápolási díjra jogosult, vagy
i) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő szociális tűzifát
nem biztosít.
(3) A szociális tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy
ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
(4) A tűzifa támogatás megítélésénél a BM rendelet 2. § (1) bekezdésén túl az elsődleges
szempont a 2. § (1) bekezdésben foglalt minél több feltétel megléte, majd a lakóingatlanban
élő családok egy főre eső jövedelme.
3. §.
(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott
feltétel teljesülését – az a személy, család:
a) Aki erdő gazdálkodó, erdő tulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel
fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.
b) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető
.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a
támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.
(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak,
csak saját használatra használhatja fel.
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A támogatás igénylésének menete
4. §.
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti
kérelemre indul.
(2) A kérelmeket 2015. november 30. napjáig lehet a Polgármesteri Hivatalban benyújtani, a
határidőn túl érkezett kérelmek jogvesztők.
(3) A kérelmek elbírálásában az alpolgármester vezetésével a bizottsági elnökök részt
vesznek (ad-hoc bizottság), melyet a képviselő-testület jóváhagy és a támogatásról
legkésőbb 2015. december 31. napjáig dönt.
(4) A döntést követő 30 munkanapon belül a polgármester / jegyző gondoskodik a tűzifa
kiszállításáról.
(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi
elismervény aláírásával igazolja.
(6) A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet 1. melléklete szerint az Önkormányzat
számára megállapított támogatás.
Záró rendelkezések
5. §.
Ezen rendelet 2015. 11. 10.-én lép hatályba.
1. sz. melléklet.
KÉRELEM
SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ

1. Név: ……………………………………………………Tel.szám:…………………………..
2. Születési név: …………………………………………………………………………………
3. Születési hely és idő:………………………………………………TAJ szám:........................
4. Anyja neve: ………………………………………………………………………………….
5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe: …………………………………...…….
6. A kérelmező családi körülménye:

egyedül élő

nem egyedül élő
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7. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: ............. fő.
8. A 7. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni):
Kérelmezőhöz
fűződő kapcsolat

Név
Családi állapot
/lánykori név is/

Születési idő

/pl. házastárs,
élettárs, gyermek

Anyja neve

Foglalkozása

/év, hó, nap/

stb./
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nyilatkozatok:
Lakásfenntartási támogatásban részesül-e ?

igen

nem

Aktív korúak ellátásában részesül- e ?

igen

nem

Időskorúak ellátásában részesül-e ?

igen

nem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e?

igen

nem

Önkormányzattal szemben fennálló adótartozásom vagy adók módjára behajtandó köztartozásom:
van
nincs
Amennyiben a kérelem benyújtását megelőzően volt tartozása, a befizetés igazolásáról szóló
bizonylat fénymásolatát csatolni szíveskedjen a kérelem mellé, mert kizárólag ebben az esetben
támogatható.
A lakás fűtése:

fával megoldott

gázzal megoldott.
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Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására
jogosult szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Nyíracsád, 2015.... …………… hó …. nap
………………………….....
kérelmező aláírása
Nyilatkozom, hogy erdőtulajdonos: vagyok

………………………………………...

nem vagyok

aláírás
Nyilatkozom, hogy az elmúlt 2 évben fakitermelést: végeztem

nem végeztem …………………………
aláírás

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a polgármesteri hivatal az általam tett nyilatkozatot az Erdőfelügyeletei
és Hatósági Osztálynál ellenőrizze.
…………………………….
aláírás
A kérelem benyújtásának helye: polgármesteri hivatal.

Határideje 2015. november 30.
Ha a megadott határidőben nem érkezik be kérelme, abban az esetben úgy tekintjük,
hogy a szociális tűzifára nem tart igényt.
2. sz. melléklet
ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
Alulírott…………………………………………. (anyja neve:……………………………..
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születési

idő:………………………………………………………………………)

4262

Nyíracsád,………………………………………..alatti lakos a mai napon 1 m3 tűzifát
átvettem Nyíracsád Község Önkormányzatától.
Nyíracsád, 2015. ………………………………….

…………………………………………
átvevő
3. Előterjesztés a család- és gyermekjóléti szolgálat működése tárgyában.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalja, elfogadásra ajánlja.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
89/2015. (XI.9.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a család- és gyermekjóléti szolgálat és
működtetése tárgyában az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület
- elhatározza, hogy Nyíracsádon - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 174. § (5) bekezdése alapján végzett felülvizsgálat
következtében - 2016. január 1. napjától a településszintű család-és gyermekjóléti
szolgálatot a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ keretében kívánja
működtetni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Nyíradonyi Szociális
és Gyermekjóléti Társulást értesítse.
Határidő: 2015. november 10.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
4. Előterjesztés Dr. Máthé András László állatorvos kérelmének elbírálásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
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(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
Az állattartó gazdáktól érdeklődtem, akinek nagy haszonállat állománnyal rendelkezik, annak
már megvan a maga által választott állatorvosa, mivel szabad állatorvos választás van. Az
állatorvos számára biztosítani kell megfelelő helyiséget, abban fűtést, egyéb rezsiköltséget
fedezni, ez plusz kiadást jelentene az Önkormányzat számára. Akinek kisállata – kutya,
macska, stb – van, az a beteg állathoz kihívja az állatorvost, mert nem valószínű, hogy azon a
fél napon fog az állat megbetegedni, amikor itt tartózkodik az állatorvos. Az elmondott
indokok miatt nem javasoljuk az állatorvos kérelmének támogatását.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, egyetértünk a Szociális Bizottság
véleményével, annál is inkább, mert év elején egy másik állatorvos is benyújtott hasonló
kérelmet, melyet szintén nem támogattunk, Dr. Máthé András László állatorvos kérelmét nem
támogatja bizottságunk.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az Egészségügyi és Sportbizottság is megtárgyalta a kérelmet és szintén nem támogatja.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
90/2015. (XI.9.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván szerződést kötni Dr. Máthé
András László állatorvossal a település állategészségügyi ellátásával kapcsolatosan.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy jelen döntésről kérelmezőt tájékoztassa.
Határidő: 2015. december18.
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
5. Előterjesztés az OEP-el történő finanszírozási szerződések újrakötéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
szabályairól szóló jogszabály értelmében az OEP jogosult a finanszírozási szerződéseket
2015. december 31-ig általános szerződési feltételek alkalmazásával újrakötni.
Az általános szerződési feltételek meghatározása az egészségügyben működő szakmai
kamaráról szóló törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével történt.
Az ÁSZF alapú szerződés megkötése jelenleg kizárólag az alapszerződések kiváltását jelenti,
a mellékszerződések újrakötésére – a tudomásunk szerint folyamatban lévő területi ellátási
kötelezettségek és minimumfeltételek felülvizsgálatára is – az EKOP-2.3.7 projekt keretében
megvalósuló elektronikus szerződéskötési rendszer éles bevezetésével egyidejűleg fog sor
kerülni, az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében is.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
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91/2015. (XI.9.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral történő finanszírozási szerződések újrakötésével egyetért.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg,
valamint felhatalmazza a finanszírozási szerződések aláírására.
Határidő: 2015. november 20.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
6. Különfélék
(Köles Zoltán képviselő megérkezik)
Dr. Nagy János polgármester:
A könyvtár vezetője jegyzőkönyvben rögzítette azokat az eseteket, amikor az épület
elektromos meghibásodásai jelentkeztek. Korábban e miatt tűzeset történt a konyhában,
illetve a közelmúltban is felmerültek hasonló jellegű problémák. E miatt az épületet újra kell
vezetékelni. Nem vállalhatjuk annak a kockázatát, hogy személyi sérülés történjen, vagy az
épületben, értékekben anyagi kár keletkezzen. A munkálatok elvégzésére két szakembertől
kértünk árajánlatot, melyek hasonló összegűek (2,5 és 2,4 millió forint).
Koszorus Sándor:
Javaslom, hogy helyi vállalkozótól is kérjünk árajánlatot.
A javaslattal a jelenlévők egyetértenek és 5 egyhangú igen szavazattal meghozták az alábbi
határozatot:
92/2015. (XI.9.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a Ligetalja Könyvtár
teljes villanyszerelési munkálatainak elvégzésére kérjen árajánlatot az Önkormányzat helyi
vállalkozótól is.
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó
vállalkozóval kössön szerződést a munkálatok elvégzésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Dr. Nagy János polgármester:
A Jövőnk Reménységei Alapítvány sikeresen pályázott 9 személyes kisbuszra. Az alapítvány
a gépjárművet fenntartani, üzemeltetni nem tudja, ezért annak használatát átadná az
Önkormányzat számára. El kell tehát dönteni, hogy átveszi-e az önkormányzat az
üzemeltetést, működtetést. A pályázatban megjelölt célra lehet hasznosítani a kisbuszt. A
jármű tárolásáról is gondoskodni kell.
Kiss Józsefné:
A kuratórium elnöke vagyok és azt szeretnénk, hogy a kisbusz a köz javát szolgálja. Az
Alapítványunknak nincs anyagi lehetősége, hogy ezeket a magas költségeket finanszírozza,
illetve garázzsal sem rendelkezünk, ahol tárolni tudnánk. Szeretnénk, ha állandó sofőrje
lenne, nincs különösebb kikötés, mert B kategóriás jogosítvány elég a vezetéséhez.
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Dr. Nagy János polgármester:
A Hivatal rendelkezik gépjármű szabályzattal, amiben rögzítve van, hogy melyik gépjárművet
ki vezetheti. Ebben lehet rögzíteni az új kisbuszra vonatkozó szabályokat is.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
93/2015. (XI.9.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat
vegye át a Jövőnk Reménységei Alapítvány által pályázat útján nyert Volkswagen kisbusz
műkötetését, üzemben tartását, a tulajdonos azonban továbbra is a Jövőnk Reménységei
Alapítvány maradjon.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy az átvétellel kapcsolatos megállapodást készítse
el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Dr. Nagy János polgármester:
Az Önkormányzatnak megnövekedett az utóbbi években a tárgyi vagyonkészlete, valamint
gépjármű állománya is. Ezért szükség lenne egy megfelelő raktárhelyiségre, illetve garázsra.
Lehetőség lehetne a Hivatal és a szomszédos Dózsa Szövetkezet közötti területre építeni egy
garázst, de ez csak úgy lehetséges, hogy a Szövetkezettől területet kellene megvásárolni. A
Hivatal Kossuth utca felőli területét nem szeretnénk erre a célra felhasználni, mert a jövőben
talán még más célra szükség lehet a telekre.
Köles Zoltán:
A régi hivatal mögötti területen tűzoltó szertár építésére ha lenne pályázati kiírás, talán
sikerülhetne egy épületet létrehozni.
A Kassai utca végén, a benzinkúttal szembeni területen egy vállalkozó által évekkel ezelőtt
létrehozott épület található, mely most eladó, ha jól tudom kb. 15 millió forintért.
A képviselő-testület a felmerült lehetőségek közül egyhangúlag a régi hivatal (Kassai u.
4.sz.) mögötti területet tartja legalkalmasabbnak garázs megépítésére.
Dr. Nagy János polgármester:
A művelődési ház igazgatója a buzitai Kék Túra Vendégház téli üzemeltetésével kapcsolatban
keresett meg. Eddig az volt a gyakorlat, hogy az épületet fűtöttük a tél folyamán, hogy ne
fagyjanak el a vizesblokkok, illetve maga a fűtési rendszer. Az elmúlt években ez nagyon
költséges volt, mivel rengeteg fa kellett az üresen álló épület fűtéséhez, ezért most célszerű
lenne leengedni a fűtésrendszerből a vizet a téli időszakra. Tavasszal pedig egy komplett
átvizsgálással indulna a szezon.
Köles Zoltán:
Ilyen esetben megoldásként lehet alkalmazni, hogy fagyálló folyadékot töltenek a rendszerbe,
ami nem engedi elfagyni. Így nem kell egész télen az üres épületet fűteni, illetve pl.
szilveszterre bérbe is lehet adni az épületet, mert ettől függetlenül be lehet gyújtani.
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Sándor Edit:
Nincs olyan állandó dolgozónk, akivel megoldható lenne a mindennapi fűtés. Eddig ezt a
közfoglalkoztatottak végezték eltérő fűtési szokásokkal. Mivel télen eddig minimális igény
jelentkezett az épület használatára, kibérlésére, így a gazdaságos működtetés érdekében – bár
nem vagyok szakember - a fenti módszert elfogadhatónak tartom.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az
alábbi határozatát:
94/2015. (XI.9.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kék Túra Vendégház rendszeres
fűtését a téli időszakban – kihasználatlanság miatt – nem javasolja, a fűtésrendszer
fagyállóval történő téliesítését javasolja.
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a fenti döntés végrehajtása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Sándor Edit intézményvezető
Kiss Józsefné:
A gyógyszertár előtt van egy információs tábla, nem tudom, hogy az Önkormányzat, vagy a
Nyírerdő tulajdona, de a tábla rádőlt a kerítésre és ezt helyre kellene hozni.
Mikor lesz a Vécsey parkban ismét közvilágítás, illetve a Kistag közvilágítása mikor fog
realizálódni?
Korábban beszéltünk róla, hogy a külterületekre eligazító táblákat helyezünk ki, ezzel
kapcsolatban történt-e lépés?
Dr. Nagy János polgármester:
A könyvtárnál a megkezdett munkálatok még folyamatban vannak, most folyik a
villanyszerelési munka, mindenkitől türelmet kérünk és rövidesen ismét lesz világítás a
Vécsey parkban.
A Kistag közvilágításával kapcsolatban most beszéltem a kivitelezővel, a napelemekhez
nagyobb akkumlátorokra van szükség, mert ködös időben nem tud feltöltődni.
A külterületi eligazító táblákra pályázatot nyújtottunk be, elbírálása folyamatban van.
Rácz Zoltán:
Asszonyrészen a Honorex Kft-hez vezető bekötő út kátyúzásra szorul.
Köles Zoltán:
Nyíracsád, Asszonyrész közötti közvilágítást is meg kellene oldani.
Koszorus Sándor:
A Honorex Kft-hez vezető úttal kapcsolatban inkább le kellene aszfaltozni az érintett utat, a
költségeket fele-fele arányban viselve az ügyvezetővel.
Dr. Nagy János polgármester:
Először kérni kell egy árajánlatot és aztán kellene tárgyalni róla.
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Köles Zoltán:
A Csonkás Szabaidőparkhoz vezető út is rossz állapotban van, jó lenne legalább zúzalékkal
leborítani.
Kiss Józsefné:
A Jövőnk Reménységei Alapítvány szeretne egy konditermet létrehozni, de nincs rá pályázat,
azonban ha felzárkóztató programot készítenénk, akkor talán lehetne rá pályázni. Ez a fiatalok
körében kulturáltabb időtöltési lehetőség lehetne.
Dr. Nagy János polgármester:
A kondicionáló teremhez értelem szerűen termet, helyiséget kell biztosítani. Oda a
felszerelések miatt állandó embert kell alkalmazni. Jelenleg a Művelődési Ház olyan jó
felszereltséggel rendelkezik, hogy a fiataloknak van lehetőségük kulturált időtöltésre,
szórakozásra. Pályázati kiírás várható kültéri kondicionáló park kialakítására.
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.
Dr. Nagy János
polgármester
Kiss Józsefné
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagyné Jobbágy Piroska
jegyző
Rácz Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

