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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29.-én
10.00. órakor a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér
8.sz.) megtartott ülésén.
Jelen vannak:

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

Meghívottak:

Tóth Elekné iskolaigazgató
Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos
Pósán Ferencné óvodavezető
Sándor Edit műv. ház igazgató
Varga Józsefné könyvtárvezető

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7.
Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendek az alábbiak szerinti kiegészülve kerüljenek
megtárgyalásra:
1. Polgármesteri jelentés
Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Beszámoló a Szent Piroska Görögkatolikus Általános iskolában végzett munkáról.
Előterjesztő: Tóth Elekné igazgató
3. Előterjesztés pályázat benyújtására a Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítése című pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
4. Előterjesztés a Nyíracsád Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi
ellátásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 15/2013. (IX.5.) ÖR.
rendelet módosítására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
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5. Előterjesztés a belterületen végezhető avar- és kerti hulladék égetésének szabályairól
szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
6. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
7. Előterjesztés az Önkormányzat által fenntartott Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó
Szociális központ által nyújtott szociális szolgáltatások intézményi térítési díjáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
8. Előterjesztés a Nyíracsádi Akácliget Óvoda intézményi nyersanyag normájának
megállapítására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
9. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 2016. évi munkatervéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
10. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító
okiratának elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
11. Előterjesztés a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás
Fenntarthatósági Tervének elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
12. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
13. Előterjesztés Somogyi Lajosné ingatlanbérléssel kapcsolatos kérelmének elbírálásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
14. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (v.a.) ingó és ingatlanjainak
értékesítéséről a TRV. Zrt. részére
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
15. Előterjesztés a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
16. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 16/2015. (XI.30.) ÖR. rendeletével
módosított 1/2015. (II.12.) ÖR. rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
17. Beszámoló Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi
gazdálkodásáról – zárszámadás.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

3
18. Előterjesztés Szücs Zsolt Nyíracsád, Buzitai lakos ingatlan védelembe vételi
kérelméről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Zárt ülés:
19. Előterjesztés az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ
intézményvezetői állás betöltésére.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
20. Előterjesztés a Réz Útépítő Kft. ingatlanvásárlási kérelméről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
21. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem elbírálásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra 7 igen szavazattal elfogadták.
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői Csontos Sándor és Rácz Zoltán
képviselők legyenek.
Jelenlévők a javaslatot egyhangúlag elfogadták.
1. Polgármesteri jelentés
Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
A polgármesteri jelentés és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elhangzása után
a képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
24/2016. (III.29.) 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:
4/2016. (I.28.) Öh.
5/2016. (I.28.) Öh.
9/2016. (1.28.) Öh.
17/2016. (I.28.) Öh.
18/2016. (II.15.) Öh.
19/2016. (II.15.) Öh.
22/2016. (II.15.) Öh.
23/2016. (II.15.) Öh.
A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri hivatal jegyzőjét, hogy a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásának tényét a nyilvántartásán vezettesse át.
Határidő: 2016. április 15.
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
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2. Beszámoló a Szent Piroska Görögkatolikus Általános iskolában végzett munkáról.
Előterjesztő: Tóth Elekné igazgató
(Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.)
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Örülünk az iskolában történt
fejlesztéseknek és hogy ilyen magas szintű munkavégzés folyik. Külön köszönjük Érsek Atya
támogatását.
Veres Istvánné alpolgármester:
A beszámoló nagyon korrekt, hiteles, jól felépített. Rengeteg fejlesztés történt a munkaerő
megtartása mellett, az iskola hitéleti nevelésben is előrelépést mutat. Úgy gondolom jó
döntést hozott a képviselő-testület, amikor az iskolát átadta a görögkatolikus egyháznak.
Köles Zoltán:
Hogyan oldja meg az iskola a szakos ellátottságot? Van-e olyan SNI-s gyerek, akit az iskola
nem tud vállalni. 2011-ben vette át az iskolát az egyház 5 éves időtartamra, a továbbiakban
mik a tervek? Milyen visszajelzések vannak a középiskolákból, hogyan állják meg helyüket
az innen kikerült diákok?
Dr. Nagy János polgármester:
A közoktatási megállapodás a görögkatolikus egyházzal határozatlan időre szóló
megállapodást kötöttünk, a megkötés arra vonatkozik, hogy 5 éven belül nem lehet
visszavenni az iskolát, mert ennek lehetőségét a törvény kizárja.
Tóth Elekné iskolaigazgató:
A szakos ellátottság érdekében meghirdettük az álláshelyeket, voltak jelentkezők is.
Elsősorban arra törekszünk, hogy ezt a problémát elsősorban saját állományunkból oldjuk
meg.
SNI-vel kapcsolatban enyhe értelmi fogyatékos gyerekekkel, mozgás és beszédsérült
gyerekekkel foglalkozhatunk. Hallássérülteket nem tudunk ellátni, mivel nincs olyan
képzettségünk, őket csak speciális intézményben lehet elhelyezni. A középsúlyos értelmi
fogyatékos gyerekek nem integrálhatók. Az iskola minden helybélinek megpróbál a lehető
legjobb megoldást találni. Fegyelmi eljárást folytattunk le az elmúlt időszakban, ezt az
oktatási hivatal ellenőrizte is és mind formailag, mind tartalmilag teljesen szabályosnak
tartotta az ezzel kapcsolatos dokumentumokat.
A továbbtanulásról folyamatosak a
visszajelzések. Magyarországon minden intézmény azonos feltételek mellett működik ugyan
azzal a kerettantervet kell alkalmazni, így mindenhol egyforma a követelményrendszer.
Nincs tanári szubjektív döntés, még a dolgozatok is iktatandó dokumentumok és
ellenőrizhetőek. Szubjektív esetleg a szóbeli felelet értékelése lehet. Mérési értékelési
rendszerünk egy erős tenderhez közelít. Valószínűsíthető, hogy általános iskolában is lesz egy
vizsgarendszer, aminek meg kell felelni. Sok múlik a tanulók hozzáállásán és a szülői háttéren
is. Érsek Atya a mellett van, hogy az álláshelyeket megtartsa.
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Veres Istvánné:
A tanári kar 80 %-ban nem cserélődött, a pedagógusok igyekeznek az elvárásnak megfelelni,
hogy a továbbtanulók a középiskolákban is megállják a helyüket. A hozzáadott pedagógiai
érték az iskolában rendkívül magas. Nem rosszak a kompetencia eredmények sem.
Dr. Nagy János polgármester:
Az iskolában elindult egy szellemiség változás, ami folyamatos.
pedagógusok megtartásra kerültek.

Nagyon fontos,hogy a

Aki egyetért azzal, hogy a Szent Piroska Görögkatolikus Általános iskola beszámolóját
fogadjuk el, szavazzon:
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő
határozatát:

7 igen szavazattal meghozta az alábbi

25/2016. (III.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyíracsádi Szent Piroska
Görögkatolikus Általános Iskolában végzett munkáról szóló beszámolót elfogadja.
3. Előterjesztés pályázat benyújtására a Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítése című pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Nagy János polgármester:
Lehetőség nyílt pályázat benyújtására, melynek keretében a Malom Galéria külső felújítását,
energetikai korszerűsítését kívánjuk megvalósítani. A pályázathoz 5 % önerő biztosítása
szükséges.
Aki egyetért azzal, hogy a fenti tárgyban benyújtsuk pályázatunkat, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő
határozatát:

7 igen szavazattal meghozta az alábbi

26/2016. (III.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot
kíván benyújtani a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú Településképet meghatározó épületek külső
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rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése
című pályázati felhívás 2. célterületére.
A beruházás keretében a Malom Galéria külső felújítását és energetikai korszerűsítését
kívánja megvalósítani a Nyíracsád, Kassai utca 4. szám alatt lévő, 1/1 hrsz-ú ingatlanon.
A beruházás teljes költsége: 52 631 579 Ft, melyből 50 000 000 Ft a támogatás összege
(95%). Nyíracsád Község Önkormányzata a beruházáshoz 5% önerőt, azaz 2 631 579 Ft-ot
biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
4. Előterjesztés a Nyíracsád Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi
ellátásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 15/2013. (IX.5.)
ÖR. rendelet módosítására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Veres Istvánné:
A bevezetésre kerülendő hűségjutalom összegét mi szabályozza?
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A Közszolgálati Szabályzatban lesz szabályozva, összegét a törvény írja elő.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért a 4. napirendi pontban szereplő rendelet módosításával, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő
rendeletét:

7 igen szavazattal megalkotta az alábbi

Nyíracsád Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2016.(III.29.) ÖR. rendelete
Nyíracsád Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket
megillető szociális, jóléti és egészségügyi ellátásokról, valamint szociális és kegyeleti
támogatásokról szóló 15/2013. (IX.5.) ÖR. rendelet módosításáról
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Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Nyíracsád Községi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető
szociális, jóléti és egészségügyi ellátásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
szóló 15/2013.(IX.5.) ÖR. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §.
A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:
e.) Hűségjutalom
2. §.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
5. Előterjesztés a belterületen végezhető avar- és kerti hulladék égetésének szabályairól
szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért a napirendben szereplő rendelet tervezettel, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő
rendeletét:

7 igen szavazattal megalkotta az alábbi

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (III.29.) számú önkormányzati rendelete
Nyíracsád község belterületén végezhető avar-és kerti hulladék égetésének szabályairól
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §-a (4) bekezdésének b. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. §-a (1) bekezdésének 17. pontja szerinti hatáskörében eljárva a következőket
rendeli el.
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1. §.
A rendelet célja, hogy Nyíracsád község belterületén megállapítsa és korlátozza az avar- és
kerti hulladék szabadtéri égetésének szabályait, s ezzel védje a levegő tisztaságát, elősegítse a
környezet és a község közigazgatási területén élő lakosság védelmét.
2. §.
(1) A rendelet alkalmazásában avarnak, illetve kerti hulladéknak minősül
az
ingatlanokon, (bele értve az ingatlanok előtt húzódó közterületnek az ingatlan
tulajdonosának, kezelőjének a tisztántartási, takarítási kötelezettségeként megjelenő
részén) azok ápolása, tisztántartása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok
során keletkező fű, lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék, elszáradt, levágott
gally maradvány (továbbiakban: kerti hulladék).
(2) A rendeletben foglaltak az ingatlan, közterület, egyéb jogcímen használt belterület
tulajdonosára, kezelőjére, használójára, vagy az előzőektől kapott megbízás vagy
meghatalmazás alapján a kerti hulladék gyűjtésével, megsemmisítésével
megbízottakra terjed ki.
(3) A község közigazgatási területének külterületén történő mezőgazdasági, kertészeti
hulladék égetésének szabályaira az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt
szabályokat kell alkalmazni.
A belterületen történő égetés általános szabályai
3. §.
(1) Kerti hulladékot elsődlegesen újrahasznosítás útján kell kezelni.
(2) A kerti hulladék elégetéssel történő megsemmisítésére csak akkor kerülhet sor, ha
más újrahasznosítási lehetőség nem alkalmazható.
4. §.
(1) Kerti hulladékot kizárólag az év október első napjától a következő év április 30-ig
terjedő időszakában , szélcsendes napszakban lehet végezni.
(2) Kerti hulladékot csak folyamatos felügyelet mellett, kisebb mennyiségekre osztva, a
tűzvédelmi előírások betartása mellett, a lakókörnyezet zavarása nélkül lehet
elégetni.
(3) A hulladék megsemmisítése során a feladatot elvégzőnek biztosítania kell, hogy az
égetés során a tűz továbbterjedésének megakadályozására és eloltására alkalmas
eszközök megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljanak. Ennek érdekében a tűz
helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, mellyel a tűz
biztonságos felügyelete, s szükség esetén az oltása biztosított legyen.
(4) Az égetés után a tűz gyújtója köteles a tüzet eloltani, a parázslást megszüntetni, s
biztosítani, hogy az később a környező ingatlanokra veszélyt ne jelenthessen.
(5) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális ipari hulladékot, veszélyes
anyagokat.
(6) A füst megelőzése érdekében kerti hulladék csak száraz állapotban égethető.
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5. §.
Nem égethető kerti hulladék:
május 01-e és szeptember 30-a közötti időszakban,
szeles, ködös, esős, vagy erősen párás időben,
vasárnap és ünnepnapokon,
közterületen,
egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúsági, köznevelési, közművelődési
intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében azok működésének
ideje alatt,
f.) ha az illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendel el.
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

6. §.
(1) A rendelet 2016. március 30. napján lép hatályba.
6. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért a napirendben szereplő rendelet tervezettel, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő
rendeletét:

7 igen szavazattal megalkotta az alábbi

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016. (III.29.) számú rendelete
talajterhelési díjról
Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX.tv.26.§.(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk
(1) bekezdés a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.
1.§.
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a Nyíracsád község közigazgatási területén a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban Ktd.) 11.§-ában meghatározott kibocsátókra
terjed ki.

10
2.§.
A talajterhelési díj megállapítása
1. A talajterhelési díjat a kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31. napjáig kell a

rendelet 1. számú mellékletében meghatározott számítási mód szerint megállapítani és
az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az önkormányzati adóhatósághoz
bevallani.
2. A bevallott talajterhelési díjat a kibocsátónak a Nyíracsád Község Önkormányzat
Talajterhelési beszedési 11738008-15373553-10030008 számú számlájára kell a
tárgyévet követő március 31-ig megfizetni.
3. A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 50 l/fő/nap átalány
vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.
3.§.
Ellenőrzési, adatszolgáltatási és eljárási szabályok
1. A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátók azonosítása és

ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles az alábbiak szerint:
1. a tárgyévet követő február 28-ig a kibocsátó részére szolgáltatott, az
ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, valamint a
locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségéről,
2. a kibocsátó közcsatornára való rákötéséről, a rákötést követő hó 5. napjáig.
2. A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság
az e rendeletben, valamint a Ktd-ben nem szabályozott kérdésekben az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései alapján látja el.

4.§.
Záró rendelkezések
1. Ez a rendelet 2016. április 1. napjától lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a

17/2015. (IX.19.) számú rendelet.
2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az önkormányzat hirdetőjén történő
kifüggesztéssel.
7. Előterjesztés az Önkormányzat által fenntartott Alapszolgáltatási és Bentlakást
Nyújtó Szociális Központ által nyújtott szociális szolgáltatások intézményi térítési
díjáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
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Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért a napirendben szereplő rendelet tervezettel, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő
7 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát, illetve megalkotta az alábbi rendeletét:
27/2016. (III.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott
Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ szolgáltatásainak 2016. évi tervezett
önköltségét és az intézmény 2016. évi intézményi térítési díjait elfogadja.
Felkéri Nagyné Jobbágy Piroska jegyzőt és az intézményvezetőt, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
2016. március 31.
Felelős:
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
intézményvezető
Nyíracsád Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
11/ 2016. ( III.29.) ÖR. rendelet
a települési támogatás megállapításának,kifizetésének,folyósításának valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályairól szóló 1/ 2016. ( I.28 ) ÖR. rendelet módosítására
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló,
63/2006. (III.27.) Kormányrendeletben, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról szóló, 29/1993. (II.17.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás
alapján a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 1/2016.(I.28) ÖR számú rendelet
(továbbiakban R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A R 1. számú melléklete helyébe az alábbi 1. számú melléklet rendelkezései lépnek.
ÁPOLÁST-GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS
IDŐSEK OTTHONA
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA
2016. április 01-től
I. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása
Azok az ellátottak, akik az orvos szakértői szerv vagy a Pszichiátriai/Neurológiai
Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter
szakorvos által kiállított demencia kórkép súlyos fokozatát megállapító szakvéleménnyel
rendelkeznek.
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Az intézményi térítési díj havi összege:
Az intézményi térítési díj napi összege:

263.100 Ft/hó/fő
8.770 Ft/nap/fő

II. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
Azok az ellátottak, akik a Szoctv. –ben szabályozott módon időskorúak ápoló-gondozó
otthoni ellátást vesznek igénybe.
Az intézményi térítési díj havi összege:
Az intézményi térítési díj napi összege:

145.200 Ft/hó/fő
4.840 Ft/nap/fő

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA
2016. április 01-től
A ténylegesen alkalmazandó térítési díj:
A szolgáltatás TÉRÍTÉSMENTES
8. Előterjesztés a Nyíracsádi Akácliget Óvoda intézményi térítési díjának
megállapítására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Köles Zoltán:
Bizottsági ülésen is felvetettem, hogy a kötelezően bent étkező dolgozók térítési díja is azonos
legyen a az öregek és vendégek számára biztosított összeggel, vagy számukra cafetéria
juttatás által legyen kompenzálva a különbözet.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A kötelezően bent étkezők ezért az összegért napi háromszor étkeznek, míg a vendégek és
öregek esetében az összeg csak az ebédre vonatkozik. Közfoglalkoztatottak is dolgoznak az
óvodában, akkor ez őket is érintené, ami feszültséget teremtene az intézményben.
Köles Zoltán:
A cafetériára tett javaslatomat visszavonom.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért a módosító indítvánnyal, mely szerint az óvodai alkalmazottak térítési díja és az
öregek és vendégek számára megállapított térítési díj közötti különbséget az önkormányzat
kompenzálja az alkalmazottak számára, szavazzon.
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A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 1 igen szavazattal, 6 tartózkodással a javaslatot
elvetette.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki az eredeti határozati javaslattal ért egyet, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 1 tartózkodással, 6 igen szavazattal meghozta
az alábbi határozatát:
28/2016. (III.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Akácliget Óvoda Nyíracsád
nyersanyag normáját 2016. április 1. hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:
Óvodai ellátott:
jelenleg: 247.- Ft
Javasolt 265.- Ft
alkalmazott:
Jelenleg: 290.- Ft
Javasolt 370.- Ft
Az öregek és a vendégek:
Jelenleg: 318.- Ft
Javasolt: 280.- Ft
Felkéri a képviselő-testület az intézmény vezetőjét a nyersanyagnorma betartására.
Határidő: 2016. április 1 és folyamatos
Felelős: Pósán Ferencné intézményvezető
9. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 2016. évi munkatervéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki elfogadja a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 2016. évi munkatervét, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
29/2016. (III.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 2016.
évi munkatervét elfogadja.
Felkéri a képviselő-testület az intézményvezetőt a munkatervben leírtak betartására.
Határidő: folyamatos és 2016. december 31.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
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10. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító
okiratának elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Veres Istvánné:
Jó lenne egyszer meghívni a Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól egy képviselőt, aki
tájékoztatást tud nyújtani tevékenységükről, működésükről, stb.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki elfogadja a határozati javaslatban szereplő Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító
okirat módosítását, szavazzon:
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
30/2016. (III.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2016.03.11.-ei alapító ülésén elfogadott alapító okirat
módosítást megtárgyalta és jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, illetve annak a bíróság által a
változás-bejegyzési eljárásban előírt esetleges további módosítását az Önkormányzat
képviseletében aláírja.
Határidő: 2016. április 10.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
11. Előterjesztés a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás
Fenntarthatósági Tervének elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
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A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki elfogadja a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Fenntarthatósági
Tervét, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
31/2016. (III.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és
Hasznosító Társulás Fenntarthatósági Tervét elfogadja.
A terv költségeihez az Önkormányzatra részarányosan eső mértékben hozzájárul.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy jelen határozatról a Társulást tájékoztassa.
Határidő: 2016. április 1.
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
12. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Nagy János polgármester:
A szabadságolási ütemtervet nagyon nehéz elkészítenem, mivel elfoglaltságaimat
(értekezletek, konferenciák, tárgyalások stb.) nem minden esetben tudom előre.
Aki elfogadja a polgármester szabadságolási ütemtervét, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
32/2016. (III.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád községi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint munkáltató – Dr. Nagy János
polgármester választása szerint a 2016. évre esedékes 78 nap szabadság kivétel ütemezését a
benyújtott tervnek megfelelően engedélyezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
13. Előterjesztés Somogyi Lajosné ingatlanbérléssel kapcsolatos kérelmének
elbírálásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
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(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, javasolja, hogy a területet értékbecslő
értékelje fel és az után döntsön a képviselő-testület az értékesítésről. A felértékelés
megtörténtéig ingyenes bocsássa kérelmező részére használatba a területet.
Köles Zoltán:
Az a terület nem került be a szeméttelep rekultivációba, így elhanyagolt állapotban van,
szemetes. Egyetértek azzal, hogy ideiglenesen bocsássuk ingyenes használatba kérelmező
számára a területet.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a nyíracsádi külterületen lévő 316/2 hrsz-ú ingatlant felértékeltessük
és az értékbecslés megérkezéséig ingyenesen Somogyi Lajosné használatába bocsássuk,
szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
33/2016. (III.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező
316/2 hrsz-ú ingatlant értékbecslővel felértékelteti, ezt követően dönt az ingatlan
értékesítéséről. Az értékesítésről való döntés meghozataláig ingyenesen használatba adja a
fenti területet Somogyi Lajosné Nyíracsád, Balkányi rész 2. sz. alatti lakos részére.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy jelen határozatról a kérelmezőt tájékoztassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
14. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (v.a.) ingó és
ingatlanjainak értékesítéséről a TRV. Zrt. részére
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, az értékesítést támogatja.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ingó és ingatlanjainak
értékesítésével a TRV Zrt. részére, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással meghozta az
alábbi határozatát:
34/2016. (III.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyetért a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt. ingó és ingatlanjainak értékesítésével a TRV Zrt. részére.
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Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a Vízmű Zrt. közgyűlésén a fenti
önkormányzati döntést képviselve szavazzon.
Határidő: 2016. április 11.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
15. Előterjesztés a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
A bizottságnak az a kérése, hogy a lakosság tájékoztatása történjen meg a helyi újságban
arról, hogy a gyerekek számára az ételt haza is lehet vinni. Erről egy tájékoztatás jelenjen meg
a helyi újság április, májusi számában.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki a rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről szóló előterjesztést a
Szociális Bizottság által tett kiegészítéssel elfogadja, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
35/2016. (III.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rászoruló gyerekek intézményen
kívüli szünidei étkeztetéséről szóló előterjesztést tudomásul veszi.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a lakosságot a helyi havilapban történő közzététel
útján tájékoztassa arról, hogy az ebéd nem csak helyben fogyasztható el, hanem elvihető is.
Határidő: 2016. június
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
16. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 16/2015. (XI.30.) ÖR. rendeletével
módosított 1/2015. (II.12.) ÖR. rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
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Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért a napirendben szereplő rendelet elfogadásával, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi
rendeletét:
Nyíracsád Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
12/2016.(III.29.)számú Önkormányzati rendelete
Nyíracsád Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló
16/2015.(XI.30.) ÖR rendelettel módosított 1/2015. (II.12.) ÖR rendeletének
módosítására
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat
és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nyíracsád Község Önkormányzatának 2015.
évi költségvetéséről szóló 16/2015.(XI.30.) ÖR. rendelettel módosított 1/2015.(II.12.) ÖR.
rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja:
1. §.
A Rendelet 3. § (2) - (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) Az önkormányzat a 2015. évi költségvetés mérleg főösszeg bevételi oldalát 815.134 E
Ft módosított bevétellel, 721.973 E Ft költségvetési bevétellel, teljesített bevételét
79.936 E Ft finanszírozási bevétel mellett 801.909 E Ft-ban állapítja meg e rendelet
1. sz. melléklete szerint.
(2) Az önkormányzat a 2015. évi költségvetés mérleg főösszeg kiadási oldalát 815.134 E
Ft módosított kiadással, 715.678 E Ft költségvetési kiadással, teljesített kiadását
86.231 E Ft finanszírozási kiadás mellett 801.909 E Ft-ban állapítja meg e rendelet 1.
sz. melléklete szerint.
2. §.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
17. Beszámoló Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi
gazdálkodásáról – zárszámadás.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
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(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért a napirendben szereplő rendelet elfogadásával, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi
rendeletét:
Nyíracsád Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
13/2016.(III.29.) számú önkormányzati rendelete
Nyíracsád Községi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Nyíracsád Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján a 2015. évi költségvetés
végrehajtásról, zárszámadásról a következő rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja:
I. fejezet
Az önkormányzat költségvetésének főbb adatai
1. §
(1) Az önkormányzat a 2015. évi költségvetési módosított bevételi előirányzat tárgyévi
főösszegét
815.134 E Ft bevétellel állapítja meg a Rendelet 1. sz. melléklete szerint.
(2) Az önkormányzat képviselő–testülete a 2015. évi költségvetésének módosított tárgyévi
kiadási előirányzatának főösszegét 815.134 E Ft kiadással állapítja meg a rendelet 1. sz.
melléklete szerint.
(3) Az önkormányzat 2015. évi zárszámadás költségvetési pénzforgalmi bevételét 721.973
E Ft-ban, bevételének teljesített összesenjét 801.909 E Ft-ban – állapítja meg a rendelet
1. sz. melléklete szerint.
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(4) Az önkormányzat 2015. évi zárszámadás költségvetési pénzforgalmi kiadását 715.678 E
Ft-ban, kiadásának teljesített összesenjét 801.909 E Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. sz.
melléklete szerint.
(5) Az önkormányzat és intézményei létszámát a 10. sz. melléklet mutatja.
(6) Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 10.609 E Ft az alábbiak szerint:









Petőfi SE
Jövőnk Reménysége Alapítvány
Nyíracsád-Őr Egyesület
Nyíracsádi Népdalkör Egyesület
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Rákóczi Szövetség
Eördögh-Forgó Néptánc Együttes
Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány:
Összesen:

6.309 E Ft
3.150 E Ft
350 E Ft
300 E Ft
40 E Ft
10 E Ft
300 E Ft
150 E Ft
10.609 E Ft

II. fejezet
Az önkormányzat bevételeinek, kiadásainak főbb adatai
2. §.
(1)

Az 1. §. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg jogcímei az alábbiak, s e
rendelet 1. sz., kormányzati funkciók szerinti bevételeit a 2. sz. melléklete szerint
állapítja meg a képviselő-testület.

(2)

Az önkormányzat és intézményeinek bevételei:
a.) az önkormányzat saját teljesített bevételét 9.071 E Ft-ban állapítja meg a
képviselő-testület, az 1. sz. melléklet szerint.
b.) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények teljesített bevételét
23.613 E Ft-ban állapítja meg a képviselőtestület az 1. sz. melléklet szerint.
c.) A társadalombiztosítási alapból finanszírozott egészségügyi ellátás bevételére
vonatkozó teljesített főösszege 7.257 E Ft az 1. sz. melléklet szerint.
d.) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi működési költségvetési
támogatásának tényleges felhasználását az 1. sz. melléklet szerint fogadja el a
képviselő-testület.

(3)

Az önkormányzat eredmény kimutatását a 9. sz. melléklet alapján állapítja meg a
képviselő-testület.
3. §.

(1)
Az 1. §. (2) bek.-ben megállapított kiadási főösszeg felhasználási jogcímei az alábbiak,
s e rendelet 1. sz. melléklete szerint:
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-

Az önkormányzat személyi jellegű teljesített kiadásai:
Az önkormányzat munkaadókat terhelő járulékai:

239.295 E Ft
50.849 E Ft,

valamint a részletes kormányzati funkciók szerinti kiadásokat a 3. sz. melléklet szerint
állapítja meg a képviselő-testület.
(2) A beruházások, felújítások teljesítésének alakulását az 1. és 4. sz. melléklet szerint
177.201 E Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
(3) Az önkormányzat vagyonát a 2015. december 31-i állapot szerint a 6. sz. melléklet
tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiemelt előirányzatonkénti
bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet szerint határozza meg.
(4) A Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai
alakulását a 11. sz. melléklet mutatja.
(5)
III. fejezet
Kiemelt sajátosságok
4. §.
(1) Az alaptevékenység összes maradványa a 7. sz. melléklet szerinti részletezésben 49.935 E
Ft, mely tartalmazza a 38.986 E Ft tárgyidőszak végi pénzkészletet is.
(2) Az önkormányzat a 2015. évben felvett 27.747 E Ft támogatásmegelőlegező hitelt a
határidő
letelte előtt visszafizette, így 2015. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.

IV. fejezet
Záró rendelkezés
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2015. évi költségvetésről
szóló 1/2015.(II.12.) ÖR. és az azt módosító 16/2015.(XI.30.) ÖR. rendelet hatályát veszti.
18. Előterjesztés Szücs Zsolt Nyíracsád, Buzitai lakos ingatlan védelembe vételi
kérelméről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Szücs Zsolt Buzitai lakos azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a NyíracsádBuzita tanya 55. sz. alatt található Vécsey-kúria épülete kerüljön helyi védelem alá. A kúria
megmaradt stílusjegyei alapján a 19. század második felében épület, kistorizáló, döntően
klasszicista formaelemeket tartalmazó stílusban, Vécsey József Szabolcs vármegyei főispán,
birtokossága idején. A Vécsey-kúria mind történeti, mind pedig művészettörténeti
szempontból jelentős értéket képvisel, egyúttal a Nyíracsád-Buzita tanya közösség
önmeghatározásának is fontos pillére. Fenntartása és méltó hasznosítása gazdasági és
kulturális érdekeket képvisel.
Köles Zoltán:
Az épület stílusában, formaelemeiben olyan értékeket képvisel, amely indokolja a helyi
védelem alá vételt.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért a Nyíracsád-Buzita tanya 55. sz. alatti épület helyi védelembe vételével,
szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi
rendeletét:
Nyíracsád Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
14/2016.(III.29.) számú önkormányzati rendelete
az építészeti örökség helyi védelméről szóló 8/2014. (V.15.) önkormányzati
rendelete módosítására.

Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdés, az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. Törvény 62.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás valamint, az építészeti
örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999.(VIII.13.) FVM
rendeletének 1.§. (1) bekezdése alapján az építészeti örökség helyi védelmének
szabályairól a következőket rendeli el:
1.§.
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az építészeti örökség helyi védelméről
szóló 8/2014. (V.15.) számú önkormányzati rendeletének 1. sz. mellékelte az alábbiak szerint
módosul:
1. melléklete
A helyi védett épületek:
1. Vécsey Kúria épülete (volt Polgármesteri Hivatal)
Nyíracsád, Kassai u. 4. sz. 1 hrsz. 10302 m2 területtel
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2. Malom Galéria (volt Magtár épület)
Nyíracsád, kassai u. 4. sz. 1 hrsz. 10302 m2 területtel
3. Görög Katolikus Parókia
Nyíracsád, Kossuth u. 2. sz. 593/1 hrsz. 1581 m2 területtel
4. Baptista Imaház
Nyíracsád, Kassai u. 3. sz. 584/2 hrsz. 1230 m2 területtel
5. Antal Istvánné Pénzes Margit lakóháza
Nyíracsád, Dózsa u. 11. sz. 1397 hrsz. 5032 m2 területtel
6. Kossuth u. 5-7. sz. alatti épületek
Nyíracsád, Kossuth u. 5-7. sz. 945/5 hrsz. alatt 2805 m2 területtel
7.

Hunyadi utca 40. sz. alatti ingatlan
Nyíracsád, Hunyadi u. 40. sz. 440 hrsz. 4354 m2 területtel

8. Nyíracsád-Buzita tanya 55. sz. alatti ingatlan (Vécsey-kúria)
Nyíracsád, Buzita tanya 55. sz. 1613 hrsz.
2.§.
Ez a rendelet 2016. április 1.-jén lép hatályba.
Különfélék:
Dr. Nagy János polgármester:
A Polgármesteri Hivatalban történt energetikai korszerűsítés miatt leszerelésre kerültek az
emeleti irodákból a klíma berendezések. Szakértő szerint ezek a 15 éves készülékek bár
működőképesek, de elavultak, nagyon sok áramot fogyasztanak, ezért nem célszerű azok
visszaszerelése. Arról kellene döntenünk ennek ismeretében, hogy kerüljenek-e vissza a régi
készülékek, ha nem, akkor mi legyen velük és vásároljunk-e új klímaberendezéseket.
Koszorus Sándor:
Nem javaslom, hogy visszaszerelésre kerüljenek a régi klímaberendezések, új,
energiatakarékos készülékeket kell vásárolni helyettük. Viszont a régieket úgy tudnánk
hasznosítani, hogy a művelődési ház nagytermében felszerelésre kerülnének, és lakodalmak,
rendezvények tartásakor, tehát csak alkalomszerűen, igény szerint működnének.
Új készülékek vásárlására 3 árajánlat kerüljön beszerzésre és a legkedvezőbb ajánlatot
tevőtől történjen a vásárlás.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a régi klímaberendezések kerüljenek átszerelésre a művelődési ház
nagytermében, illetve újak vásárlására 3 árajánlat kérése történjen és abból a legkedvezőbb
ajánlat alapján valósuljon meg a vásárlás, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
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36/2016. (III.29.) számú önkormányzat képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri
Hivatalból leszerelt klímaberendezések a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ
nagytermében kerüljenek felszerelésre alkalomszerű üzemeltetéssel.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy új klímaberendezések vásárlásához három
árajánlat kerüljön bekérésre és a legkedvezőbb ajánlatot tevőtől történjenek új
klímaberendezések megvásárlásra, majd felszerelésre a Polgármesteri Hivatalban.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Dr. Nagy János polgármester:
A Szent Piroska Általános Iskola beszámolójában is szerepel, hogy a gyermeklétszám
csökken településünkön. Ezért tervezzük annak bevezetését, hogy Nyírábrány, Fülöp
településekről igény szerint az önkormányzat üzemeltetésében lévő kisbusszal „iskolabusz”
járatot indítunk. Ennek bennünket terhelő költsége egyelőre az üzemanyag. Mivel a tanévből
2,5 hónap van hátra, ezért javaslom, hogy ez időszak alatt az önkormányzat vállalja fel ezt a
költséget, úgy, hogy a sofőrt az iskola biztosítja.
Aki az elmondottakkal egyetért, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
37/2016. (III.29.) számú önkormányzat képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tanév hátra lévő
részében Nyírábrány, Fülöp településekről az általános iskolás korú gyerekek Nyíracsádi
Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskolába történő átszállítása érdekében naponta
rendelkezésre bocsátja – sofőr nélkül - az önkormányzat üzemeltetésében lévő kisbuszt. A
felmerülő üzemanyag költség az önkormányzatot terheli.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az elmúlt időszakban az önkormányzatnál és intézményeinél történt fejlesztések (nyílászáró
csere, hőszigetelés, stb.), valamint egyéb önkormányzati ügyek intézése
során a
polgármesterre is sok többletmunka hárult, melynek igen eredményesen eleget tett. Ezért
javaslok számára munkája elismeréseként 1.500.000.- Ft jutalom megállapítását.
Kiss Józsefné:
Polgármester Úr valóban áldozatos munkavégzést tanúsít, egyetértek a fenti jutalom
megállapításával.
Veres Istvánné alpolgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Polgármesteri Úr részére munkája elismeréseként 1.500.000.- Ft
jutalom kerüljön megállapításra, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az
alábbi határozatát:

25
38/2016. (III.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Nagy János polgármester részére
az elmúlt időszakban végzett munkájának elismeréseként 2016. évi költségvetési
többletbevétele terhére bruttó 1.500.000.- Ft összegű jutalmat állapít meg.
Felkéri a hivatal jegyzőjét, hogy a gazdálkodás útján a megállapított illetmény kifizetéséről
gondoskodjon
Felelő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Határidő: 2016. április 10.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A képviselők számára megtörtént a laptopok megvásárlása, így a jövőben a képviselőtestületi anyag elektronikusan lesz továbbítva, csak a meghívót fogjuk papír alapon kiküldeni.
Korábbi üléseken már szó volt a lakossági szelektív hulladékgyűjtésről. A településen 9
helyen van elhelyezve szelektív hulladékgyűjtő sziget, érdemes elgondolkodni rajta, hogy
mind a 9 helyen megtartásra kerüljenek ezek a hulladékgyűjtők.
A következő napirendi pontok zárt ülés keretében kerülnek megtárgyalásra, Dr. Nagy János
polgármester az ülést bezárja. Megkéri a hallgatóságot, hogy a tanácstermet hagyják el, illetve
a videokamera kerüljön kikapcsolásra.

kmf.

Dr. Nagy János
polgármester

Csontos Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagyné Jobbágy Piroska
jegyző

Rácz Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

