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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 9.-én 13.00.
órakor a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.)
megtartott ülésén.
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Köles Zoltán
Kiss Józsefné képviselők

Meghívottak:

Kari Irén Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat Igazgatója
Vargáné Pintye Judit vez. főtanácsos
Sándor Edit műv.ház intézményvez.
Varga Józsefné könyvtárvez.
Mászlainé Erdei Éva Alapszolg. Kp. vez.
Pósán Ferencné óvodavezető

Döntéshozatalban résztvevők szám: 5 fő
Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnök javasolja, hogy kerüljön napirendi pontként
felvételre Dr. Nagy János polgármester számára jutalom megállapításáról szóló előterjesztés
megtárgyalása.
Jelenlévők a napirend felvételét egyhangúlag elfogadják.
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy kerüljön felvételre az előterjesztés a Gombafood
Kft. működésével kapcsolatos döntéshozatalról. Jelenlévők a napirendi pont felvételét
egyhangúlag elfogadják, így az alábbi napirendek kerülnek megtárgyalásra:
1. Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat tevékenységéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2017. évi
költségvetéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
4. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő
együttműködési megállapodásról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
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5. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításával
kapcsolatos közszolgáltatási szerződés megkötéséről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
6. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
7. Előterjesztés a Gombafood Kft. működésével kapcsolatos döntéshozatalról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
8. Előterjesztés Dr. Nagy János polgármester részére jutalom megállapításáról.
Előterjesztő: Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke
Zárt ülés:
9. Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem elbírálása.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra egyhangúlag elfogadják.
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői Csontos Sándor és Rácz Zoltán
képviselők legyenek.
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadják.
1. Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Polgármesteri jelentés a jegyzőkönyv melléklete.)
A polgármesteri jelentés elhangzása után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
1/2017. (II.9.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést tudomásul
veszi.
2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat tevékenységéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Mit ismeretes, a településen szerződéssel közszolgáltatást végző cégek minden évben
beszámolnak a testület előtt tevékenységükről. A Temetkezési Vállalat elmúlt évről még nem
fogadta el összegzését, ezért érdemben a 2015-ös évről tud számot adni.
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Kari Irén Temetkezési Vállalat igazgatója:
Örömmel fogadtam a gyűlésre a meghívást, az Önkormányzattal folyamatosan jó kapcsolatot
tartunk fenn. ahogy elhangzott, a 2016-os évről csak a mérleg zárást után tudunk beszámolni,
így a jövőben érdemes lesz a képviselő-testületnek a beszámoló ütemezését ehhez igazítani.
El kell mondanom, hogy a temető üzemeltetés országos szinten veszteséges, mi azonban nem
vagyunk rossz helyzetben, mert más tevékenységet is folytatunk, amik bevételt hoznak. Ezt a
temetőre fordítjuk. Árbevételünk kevesebb volt,a hozzátartozók a költségtakarékosabb
temetési lehetőséget keresik, ennek tudható be, hogy a hamvasztások száma megszaporodott.
Jelzés volt felénk, hogy egyes temetések költsége irreálisan magas.Tisztában kell lenni azzal,
hogy a temetés költségét a hozzátartozó határozhatja meg azzal, hogy a szolgáltatást,
kellékeket, sírhelyet milyen árkategóriában választja meg. Ez nagyban befolyásolja a számla
végösszegét.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A tájékoztatót a Pénzügyi Bizottság, valamint a Szociális, Oktatási és Kulturális bizottság is
megtárgyalja, elfogadásra javasolja. A temetőben a hangosítással néha probléma van, ezért
ezt jó lenne megoldani. Továbbá a temetőben lévő jelenlegi oszlopokat esztétikusabb lenne
kandeláberekre cserélni. A munkálatokban közfoglalkoztatottak bevonásával tudna az
Önkormányzat segítséget nyújtani, ha a vállalat megveszi a szükséges anyagot.
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kari Irén:
A nyíracsádi temető nagy fejlődésen ment keresztül az Önkormányzat gondoskodásának
köszönhetően, mely példa érékű megyei szinten is. Az elhangzott fejlesztési javaslatok
megvalósításának nincs akadálya részünkről.
Dr. Nagy János polgármester:
A temetkezési vállalat 2 év múlva 70 éves lesz. Szép lenne erre az alkalomra egy könyv
megjelentetése, mely bemutatná, hogy az eltelt idő óta hogyan változtak meg a temetkezési
szokások. Ebben egy külön fejezet lehetne Nyíracsád településről. A Pénzügyi Bizottság
elnöke által felvetettek megvalósítása a lakosság komfortérzetét javítaná.
Köszönjük a Temetkezési Vállalat elmúlt időszakban végzett munkáját, bízunk benne, hogy a
jövőben is a lakosság megelégedésére fog történni a szolgáltatás.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
2/2017. (II.9.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési
Vállalat tevékenységéről végzett tájékoztatást tudomásul veszi.
3. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2017. évi
költségvetéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság, valamint a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság is
megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Javasolja továbbá a civil szervezetek számára elkülönített
összeg 2 millió forintra való csökkentését. Illetve szeretnénk, hogy a Polgármesteri
Hivatalban dolgozó köztisztviselők bérrendezése megtörténne.
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Szintén
javasolja a civil szervezetek támogatására tervezett összeg 2 millió forintra való csökkentését,
valamint a köztisztviselők mihamarabbi bérrendezését.
Vargáné Pintye Judit:
A beszámoló elkészítését követően kaptunk információt arról, hogy a tanyagondnoki szolgálat
számára kötelező képzés indul ez évben, melyre forrást átcsoportosítás után tudunk
elkülöníteni.
Dr. Nagy János polgármester:
Az intézményvezetőkkel folytatott egyeztetés után történt meg a költségvetés összeállítása.
Az intézmények működéséhez az állam által biztosított központi támogatáshoz az
önkormányzatnak összességében 33,5 millió forintot kell hozzátennie. Ugyan így a
közfoglalkoztatottak foglalkoztatásához, járulékaihoz is pótolnunk kell. Nagyon fontos, hogy
a mezőgazdasági foglalkoztatásban megtermelt terményeket az óvodába beszállítsuk és ott
feldolgozásra kerüljenek. Ezek szállításához is eszközöket kell vásárolnunk. Szükségünk van
egy raktár épületre, mivel sok értékes eszközünk van. Szükség lenne továbbá asztalos műhely,
terménytároló, raktár kialakítása is.
Tudni kell, hogy az állami finanszírozás nem fedezi le minden intézmény esetében a dolgozói
létszámot.
A szünidei gyermekétkeztetés kötelező feladat, gondolkodni kell azon, hogy a jövőben ezt
továbbra is helyben oldjuk meg, vagy más lehetőséget keresünk. Ha az eddigiek szerint az
óvoda konyháján történik az étel előállítás, a dolgozók kapacitása fogja-e bírni?
Pályázatok kiírása március 31.-ig várható. Elindítottunk egy szegregáció felszámolására
vonatkozó pályázatot. (Ennek keretében lehetőség nyílhat kerítés építésére, udvari WC,
zuhanyzó, közösségi terek kialakítása, stb.) Szintén pályázhatunk Ligetaljai Napokra is.
Idősek Otthonára nincs lehetőség pályázat benyújtására, de nagyon szeretnénk egyéni
kormányzati döntést ez ügyben. Külterületi utak fejlesztésére nyújtottunk be pályázatot,
ebből 4 út aszfaltozása valósulhat meg. Folytatódnak az útfelújítások is. Benyújtásra került a
belterületi csapadékvíz elvezetés, Malom Galéria felújítása pályázatok, melyek elbírálás alatt
vannak.
Egyetértek a civil szervezetek támogatására tervezett összeg 2 millió forintra való
csökkentésével, hiszen mint szervezeteknek, nekik is lehetőségük van pályázni, illetve az
adók 1 %-ára.
Az intézményvezetőkkel külön-külön tárgyaltunk a költségvetés őket érintő részéről, jó lenne,
ha a költségvetési terveket tartani tudnánk.
Az óvoda esetében 10 év alatt 50 fővel csökkent a gyereklétszám. Ez a csökkenés komoly
gond, főképpen, ha a továbbiakban a gyereklétszám csökkenés folyamatos lesz. El kell
gondolkodni esetlegesen a csoportlétszámok csökkentésének lehetőségén, ha ez megtörténik,
akkor viszont a dolgozói létszám csökkentését is magával vonja.
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Sajnálom, hogy a köztisztviselők esetében eddig nem volt lehetőség a bérrendezésre, de
keressük a lehetőséget.
Veres Istvánné:
A garantált bérminimumot fedezi-e az állam?
Az intézmények esetében van-e tervezve továbbtanulási költség?
Vargáné Pintye Judit:
Előírja, de sajnos nem biztosít rá fedezetet, sőt a normatív támogatások csökkentek.
Az intézmények esetében vannak a szolgáltatási kiadások, ezen belül a vezető tud
gazdálkodni. Tehát a lehetőség megvan rá, de viszont az valami másnak a terhére vállalható
be.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért a bizottsági javaslatokkal, mely szerint a civil szervezetek számára tervezett
támogatás összege 2 millió forint legyen, szavazzon.
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét:
Nyíracsád Községi Önkormányzat
1/2017. (II.9.) ÖR. rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Nyíracsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a)
és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1)
bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről az
alábbi rendeletet alkotja.
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja Nyíracsád Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi
költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a
közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és
ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi
előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok
felhasználásának jogosultságát jelentik.
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A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre
terjed ki.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri
Hivatal, az önállóan működő Akácliget Óvoda, az Alapszolgáltatási és Bentlakást nyújtó
Szociális Központ, a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ, és a Ligetalja
Könyvtár, melyek önálló címet alkotnak.
(3) Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni
az Áht. törvény alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet.
II. fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének




költségvetési bevételeit
költségvetési kiadásait
költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét

585.836 e Ft-ban,
646.062 e Ft-ban,
- 60.226 e Ft-ban,

állapítja meg a Képviselő-testület.
(2)A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti, - 60.226 e Ft összegű hiányt az előző évi
pénzmaradvány 60.226 e Ft összegű igénybevételével finanszírozza. (11. sz. melléklet)
(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tárgyévi mérleg főösszeg bevételei oldalát
646.062 e Ft-ban állapítja meg, melynek forrásonkénti megbontását a rendelet 1/a. sz.
melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetés mérleg főösszeg kiadási oldalát 646.062 e Ftban, állapítja meg e rendelet 1/b. sz. melléklet szerint.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetését a 8. sz. melléklet
szerint határozza meg:
a) A Polgármesteri Hivatal intézményi bevételeit és kiadásait a 8/a sz. melléklet szerint
hagyja jóvá,
b) Az Akácliget Óvoda intézményi bevételeit és kiadásait a 8/b sz. melléklet szerint
hagyja jóvá,
c) Az Alapszolgáltatási és bentlakást nyújtó Szociális Központ intézményi bevételeit és
kiadásait a 8/c sz. melléklet szerint hagyja jóvá,
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d) A Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ intézményi bevételeit és kiadásait
a 8/d sz. melléklet szerint hagyja jóvá,
e) A Ligetalja Könyvtár intézményi bevételeit és kiadásait a 8/e sz. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásait,
illetve működési és felhalmozási bevételeit az 1/a., 3. és 4. sz. mellékletek tartalmazzák.
(7) Az önkormányzatot illető 2017. évi feladatalapú támogatások részletezését az 1/a., 2. és a
3. sz. mellékletek rögzítik.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési kiadásait az
5. sz. melléklet szerinti részletezésben rögzíti.
(9) A képviselő-testület - az Áht 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján – a 2017. évi
költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait:
332.919 eFt működési bevétellel ebből:
67.750 eFt közhatalmi bevétellel
27.545 eFt intézményi működési bevétellel
11.500 eFt átengedett központi adóval
218.320 eFt állami támogatással
7.804 eFt működési célú pénzeszköz átvétellel, felhalmozási bevétel nélkül állapítja
meg a
11. sz. melléklet szerint.

(10) A képviselő-testület - az Áht 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján – a 2017. évi
költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:
381.154 eFt működési költségvetéssel ebből:
177.955 eFt személyi juttatással
55.494 eFt munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval
113.040 eFt dologi és egyéb folyó kiadással
2.000 eFt működési célú pénzeszköz átadással, egyéb támogatással
32.065 eFt ellátottak pénzbeli juttatásával
600 eFt államháztartási tartalékkal
264.908 eFt felhalmozási költségvetéssel ebből:
232.379 eFt beruházási ill.
32.529 e Ft felújítási célú kiadással állapítja meg a 11. sz. melléklet szerint.
(11) A képviselő-testület a beruházási, felújítási kiadási előirányzatát a 6. sz. mellékletében
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(12) Az Ávr. 24.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek
engedélyezett létszámkeretét a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.
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(13) Az önkormányzat likviditási tervét a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat és intézményei 2017. évi összevont költségvetési mérlege működési és
felhalmozási cél szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok
szerinti bontását a 12. sz. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettséggel nem rendelkezik. (13. sz.
melléklet)
(16) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint az Önkormányzat a 2017. évi
közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 14. sz. melléklete tartalmazza.
(17) A szociálpolitikai juttatások a települési támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet szerinti
egyéb szociális ellátásokat a 15. sz. melléklet mutatja, melyet az igénylések változása miatt év
közben folyamatosan kontrollálni szükséges.
(18) A Képviselőtestület az Áht. 23.§ (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24.§ (1) bekezdés bc)
pontja alapján az Önkormányzat 2017. évi államháztartási tartalékát e rendelet 1/a. sz.
melléklete szerint hagyja jóvá.
(19) Európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a rendelet 17. sz. melléklete
mutatja.
(20) Az önkormányzat kiadásaiból reprezentációra 2.000 e Ft, nemzetközi kapcsolatokra 800
e Ft használható fel.

III. fejezet
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
4. §
(1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat
megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben
felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy
elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév
kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési
beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott
határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő
módosításáról.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az
elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése
körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
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(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) Életszerű változások kezelésére a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást
hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési
rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(6) E rendelet 2. § (20) bekezdésben megjelölt összegek felhasználásáról a polgármester dönt.
Az évközben központi keretből, vagy más forrásból az önkormányzat rendelkezésére álló
fedezet terhére az előirányzat átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át, melyről
tájékoztatja a képviselő-testület.
V. fejezet
Záró rendelkezések
5. §.
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell
alkalmazni, mellyel egyidejűleg a 2017. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
szóló 25/2016.(XII.8.) ÖR. rendelet hatályát veszti.

(Veres Istvánné munkahelyi elfoglaltságra hivatkozva az ülés további részén nem tud részt
venni, a tanácstermet elhagyja. Így a döntéshozatalban résztvevők száma 4 főre csökkent.)
4. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő
együttműködési megállapodásról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
is megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Javaslom továbbá a nemzetiségi önkormányzat elnöke
figyelmének a felhívását arra, hogy a rendelkezésükre álló pénzt, amennyiben lehetséges a
roma lakosság számra tűzifa támogatásra fordítsák. Szerintem ez több réteget, korosztályt
érint, mint a roma bál.
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
Az előterjesztést az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő képviselő 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
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3/2017. (II.9.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyíracsád Községi Önkormányzat és
a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 2017. évre vonatkozó együttműködési
megállapodást elfogadja.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy az együttműködési
megállapodásban foglaltak betartásáról gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
5. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításával
kapcsolatos közszolgáltatási szerződés megkötéséről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
is megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
Az előterjesztést az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításával kapcsolatban minden évben
közszolgáltatási szerződést kell kötnünk. Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is a
Vámosvíz Szolgáltató Kft-vel kötjük a közszolgáltatási szerződést.
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő képviselő 4
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
4/2017. (II.9.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Vámosvíz Szolgáltató Kft-vel (4287 Vámospércs, Béke u. 3. sz.) kössön
közszolgáltatási szerződést és ez által biztosítja a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtését 2017. január 1.-jétől 1 éves időtartamra.
Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
6. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
is megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
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Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
Az előterjesztést az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő képviselő 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
5/2017. (II.9.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint munkáltató – Dr. Nagy János
polgármester választása szerint a 2017. évire esedékes 78 nap szabadság kivétel ütemezését a
benyújtott tervnek megfelelően engedélyezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szabadságolási ütemterv folyamatos
figyelemmel kísérésére.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
7. Előterjesztés a Gombafood Kft. működésével kapcsolatos döntéshozatalról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A Gombafood Kft-vel bérleti szerződés kötéséről döntött a képviselő-testület az elmúlt évben.
A Kft. azóta sem indította be helyi vállalkozását. Javaslom, hogy 2017. február 10-vel közös
megegyezéssel mondjuk fel a szerződést, mivel a bérbevevő is ezt kéri.
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő képviselő 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
6/2017. (II.9.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gombafood Kft.-vel a 86/2016.
(IX.5.) számú határozat alapján megkötött bérleti szerződést 2017. február 10. napjával közös
megegyezéssel felmondja.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Gombafood kft-t.
Határidő: 2017. február 10 és folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
8. Előterjesztés Dr. Nagy János polgármester részére jutalom megállapításáról.
Előterjesztő: Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottsági ülésen már előterjesztettem javaslatomat, mely szerint
javaslom,
hogy Dr. Nagy János polgármester Úr egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban
részesüljön.
Dr. Nagy János polgármester:
Amennyiben megszavazza számomra a képviselő-testület a jutalmat, azt egy nyíracsádi beteg
gyermek gyógyíttatására szeretném felajánlani.
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő képviselő 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
7/2017. (II.9.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Nagy János polgármestert,
munkája elismeréseként egy havi illetményének megfelelő jutalomban – 548.400.- Ft részesíti.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a községgazdálkodási iroda útján a kifizetésről
gondoskodjon.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Különfélék:
Dr. Nagy János polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy egy roma származású nyíracsádi gyermek bejutott
az asztalitenisz bajnokság megyei fordulójába, ami Karcagon kerül megrendezésre. A
részvételhez saját hatáskörben 40.000.- Ft támogatást biztosítok, melyből sportruházatot,
illetve sporteszközt szeretnének a szülő a megmérettetésre vásárolni.
A bejelentést a jelenlévők tudomásul vették.
Dr. Nagy János polgármester:
Az 1. számú vízműkút évekkel ezelőtt beomlott, rég óta nem működik. Szeretnénk ezt a kutat
újra üzembe helyezni, a vízjogi létesítési engedélyes tervet elkészíttettük, az eljárási díj
100.000.- Ft+ÁFA.
Elkészültek a Csonkás Szabadidőparkban a faházak. Ezeket be is kell rendezni, ahhoz, hogy a
házak használhatóak legyenek. Legfontosabb, hogy ágyak kerüljenek bele, mert akkor tudunk
fogadni szálló vendégeket is. Ezért az ágyakba matracokat kell vásárolni. Ezek beszerzésére
kérek felhatalmazást. Egyébként szeretnénk a faházak környékén szalonna sütő helyet, sétáló
ösvényt,
asztalokat, lócákat, kinti WC-t stb, kialakítani, melyek nagy részét
közfoglalkoztatottak bevonásával meg is tudunk valósítani.
Koszorus Sándor:
Kérjünk be árajánlatok helyi vállalkozótól.
Dr. Nagy János polgármester:
A tavasz közeledtével aktuálissá válik a parkosítás, melyet a temetőnél is végre szeretnénk
hajtani. Tervezzük a Kassai utcán a virágosítást, illetve Nyíracsád-Asszonyrész között
platánfákat ültetünk.
Jó lenne a település propagálása, reklámozás érdekében ajándék tárgyakat, pólót, stb.
készíttetni. A közeljövőben lesznek olyan események, amelyek alkalmával tudnánk
ajándékozni ezeket a tárgyakat.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A lakosság részéről többen jelezték, hogy eltört a hulladéktároló edény (kuka). Ezek cseréjét
nem tudjuk biztosítani, mert nem állnak rendelkezésünkre új kukák. Lehetőség van az
AKSD-től használt kukák vásárlására 4.000.- Ft/db áron.

13

Koszorus Sándor:
Szívesen segítek árajánlatot kérni, várjuk meg azt, mert lehet, hogy ilyen áron akár új
hulladéktároló edényt is be tudunk szerezni. Erről szóban fogom Polgármester Urat
tájékoztatni.
Dr. Nagy János polgármester:
Az általános iskolával szemben a Szatmári utcán Káplár Ferenc tulajdonát képező ház állaga
nagyon megromlott, évek óta lakatlan, elhanyagolt állapotban van. A tulajdonos azzal keresett
meg, hogy értékesíteni szeretné. érdemes lenne elgondolkodni az önkormányzatnak a
vásárláson, mert ott parkolót lehetne kialakítani. Ez fontos lenne, mert az iskolához autóval
érkező, gyerekekre várakozó szülők rendszeresen az út szélén parkolnak, ezzel akadályozva a
forgalmat a reggeli órákban, illetve délután is. Közmunka program keretében rendbe tudnánk
tenni a területet. Ha a testület is úgy látja, a tulajdonossal előzetes informális tárgyalást
folytatok, ami még nem kötelez bennünket semmire.
Csontos Sándor:
Az biztos, hogy szükség lenne az iskola közelében egy parkolóra, mert a mostani állapot
tarthatatlan, különösen a délutáni órákban, amikor a szülők autóval érkeznek a gyerekekért.
Főként autóbusszal nehéz ilyenkor ezen a szakaszon a közlekedés.
A jelenlévők támogatják az előzetes tárgyalások megkezdését.
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

Rácz Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

