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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 30-án
14.00. órai kezdettel a Nyíracsád Község Polgármesteri Hivatala tanácstermében (4262
Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) megtartott ülésén.
Jelen vannak:

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

Döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő

Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra:
1. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, a tanyagondnoki szolgáltatásról, valamint a természetben nyújtott
mezőgazdasági terménysegélyről szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
2. Előterjesztés az anyakönyvi eljárás szabályairól és egyes díjairól szóló rendelet
módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
3. Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók és cégek elhelyezésének alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról
szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
4. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
5. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2017. évi felülvizsgálattal történő
elfogadására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
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6. Előterjesztés az Önkormányzat által fenntartott Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó
Szociális Központ szakmai beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
7. Előterjesztés a tanyagondnok által vezetett tevékenységnapló igénybevevői aláírásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
8. Előterjesztés az Akácliget Óvoda dokumentumainak elfogadására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
9. Előterjesztés a közvilágítás korszerűsítésére.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
10. Előterjesztés a közvilágítás karbantartására, üzemeltetésére.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
11. Előterjesztés a kitüntető díjak adományozására, emlékplakett készítésére.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
12. Előterjesztés a temető fenntartására kapott normatíva felhasználásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
13. Előterjesztés a „TOP-2.1.3-15-HB1- Települési környezetvédelmi infrastruktúra
fejlesztések Nyíracsád község belterületi vízrendezése” tárgyú pályázat kapcsán
lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
14. Előterjesztés a Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése tárgyú
pályázatok kapcsán lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
15. Előterjesztés a Ligetalja Guth Idegenforgalmi Egyesület részére felhatalmazás
megadása.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
16. KÖZMEGHALLGATÁS
ZÁRT ÜLÉS:
17. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmek elbírálására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
18. Előterjesztés a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal a napirendi pontokat
megtárgyalásra elfogadta.
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Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői
Kiss Józsefné és Köles Zoltán képviselők legyenek.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő a jegyzőkönyv hitelesítők személyét
7 igen szavazattal elfogadták.
1. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, a tanyagondnoki szolgáltatásról, valamint a természetben
nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Szociális, Oktatási és
Kulturális Bizottság takarékos gazdálkodásának köszönhetően a szociális keretből a
rászorultak részére természetbeni juttatásként támogatás megállapításának lehetőségét kívánja
biztosítani.
A jelenleg hatályos rendelet nem rendelkezik a természetbeni juttatás megállapításáról, ezért a
rendelet módosítása vált szükségessé. A rendelet módosítása rendelkezik a jogosultak
körének megállapításáról, és a természetbeni juttatás kiosztásának szabályairól és az átvétel
elismeréséről.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális bizottság elnöke:
A Bizottság a napirendet megtárgyalta, elfogadásra javasolja a rendeletet.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki a rendelet módosítással egyetért, szavazzon.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal
megalkotta az alábbi rendeletét:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének
szabályairól, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a tanyagondnoki szolgáltatásról,
valamint a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló 11/2017. (VIII.21.)
számú rendelet módosításáról.
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Nyíracsád Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10.§. (1) bekezdés 26.§-ában, 32.§. (3) bekezdésében, 92.§.
(1), (2) bekezdésében, 132.§. (4) bekezdés g pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§. (1) bek. 8a.
pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
(1) A R. 3.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) A települési támogatás keretében az alábbi ellátásokat nyújtja:
a.) lakhatási támogatás,
b.) ápolási segély,
c.) temetési támogatás,
d.) rendkívüli települési támogatás,
e.) köztemetés
f.) természetben nyújtott önkormányzati tűzifa támogatás.
2.§.
A R. 18.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
18.§.
A természetben nyújtott önkormányzati tűzifa támogatás kiosztására vonatkozó eljárási
szabályok
(1) Az eljárás hivatalból indul a Nyíracsád Község Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatalában rendelkezésre álló szociális nyilvántartások figyelembe vételével.
(2) A képviselő-testület a természetbeni juttatás elosztásához az alábbi részletszabályokat
állapítja meg:
E rendelet 18.§-ának (1) bekezdésében meghatározott Nyíracsád Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalában rendelkezésre álló szociális nyilvántartásban szereplő
következő rászorult személyek részesülnek támogatásban:
a.) az aktív korú ellátásban részesülő,
b.) idős korúak járadékára jogosult,
c.) települési támogatásban részesülő (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő személyeket, illetve)
d.) halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családokat,
e.) 60 éven felüli rossz egészségi állapotban lévő szociálisan rászorultat.
(3) A természetbeni juttatás - önkormányzati (szociális) tűzifa - kiosztásáról a Szociális,
Oktatási és Kulturális Bizottság dönt.
(4) A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság családonként 1 m3 önkormányzati
(szociális) tűzifa természetbeni juttatást állapíthat meg családonként.
(5) Egy ingatlanra csak 1 m3 szociális tűzifa támogatás állapítható meg.
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(6) A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság a természetbeni támogatásról a
támogatott nevének, személyi adatainak és lakcímének tudatában a részére nyújtott
támogatás mértékének feltűntetésével határozatot hoz.
(7) A természetbeni juttatás (önkormányzati szociális tűzifa) átvételét a rászorult átvételi
elismervény aláírásával ismeri el. (1. sz. melléklet)
(8) A természetbeni juttatás, önkormányzati szociális tűzifa kiosztását az önkormányzat
saját költségén szállítja ki a rászorult részére, melyért ellenszolgáltatást nem kérhet.
(9) A természetbeni támogatás (önkormányzati szociális tűzifa) kiosztásáról 2018. február
15-ig köteles gondoskodni.
3.§.
Záró rendelkezés
Ez a rendelet 2017. december 1. napján lép hatályba.
1. sz.melléklet
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének
szabályairól, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a tanyagondnoki szolgáltatásról,
valamint a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló 11/2017. (VIII.21.)
számú rendelet módosításáról szóló 18/2017. (XI.30.) számú rendelethez

Átvételi elismervény
……………………………………………., Nyíracsád, ………………………………….
alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Nyíracsád Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról,
a tanyagondnoki szolgáltatásról, valamint a természetben nyújtott
mezőgazdasági terménysegélyről szóló 11/2017. (VIII.21.) számú rendelet módosításáról
szóló 18/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni
juttatásként 1 m3 mennyiségű tűzifát átvettem.
Nyíracsád, …………..év ……………………hó ….... nap

átadó

átvevő

2. Előterjesztés az anyakönyvi eljárás szabályairól és egyes díjairól szóló rendelet
módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete számú rendeletével elfogadta az
anyakönyvi eljárás szabályairól és egyes díjazásáról szóló rendeletét.
Az elfogadott rendelet nem határozta meg az anyakönyvvezető részére a munkaidőn túli és a
helyiségen kívül fizetendő díj mértékét, ezért az elfogadott rendelet módosítása vált
szükségessé.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki a rendelet módosítással egyetért, szavazzon.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét:

igen

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2017 ( XI.30.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi eljárás szabályairól és egyes díjairól
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. I. törvény 96. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárval
Nyíracsád Község
Önkormányzata Képviselő-testületének az anyakönyvi eljárás szabályairól és egyes díjairól
szóló 15 /2017 ( IX.27. ) rendeletét (továbbiakban: R) a következők szerint módosítja:
1.§.
(1) A R. 7.§. az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
(3)A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő
anyakönyvvezetőt – függetlenül attól, hogy az anyakönyvi esemény hivatali
helyiségben, vagy azon kívül történik – közreműködéséért választása szerint a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett –
esetenként nettó 10.000.- Ft díjazás illeti meg.
2.§.
Ez a rendelet 2017. december 1-jétől lép hatályba.
3. Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók és cégek elhelyezésének alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról
szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Nagyné Jobbágy Piroska:
Az Országgyűlés 2017. szeptember 19.-én elfogadta a településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. tv., valamint a 2016. évi CLXXIV. tv. módosításáról szóló 2017. évi CV. tv.-t.
Ennek figyelembe vétele alapján a változások 2017. szeptember 19-én lépnek hatályba.
A törvény előírja, hogy „településképi rendelet hiányában legkésőbb 2017. október 1. napjáig
e törvénynek a módosító törvény által megállapított szabályaival és a végrehajtásával kiadott
kormányrendelettel összhangban megalkotja, vagy módosítja a 12.§. (5) bek. szerinti, a
reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati
rendeletét.”
Így a tárgyi rendelet megalkotása törvényi kötelezettsége az Önkormányzatnak.
A reklámok, reklámhordozók elhelyezésének általános szabályairól, a településkép
védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet rendelkezik, így jelen rendelet
tervezet csak a kormányrendelet keretein belül azzal összehangolva szabályozhat.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 2018. január 1-jétől alkalmazandó szabályai alapján az
építményadó tárgyi hatálya a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. szerinti
reklámhordozókra, azaz közterületen elhelyezett hirdetőtáblákra és egyéb eszközökre is
kiterjed.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotásával, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi
rendeletét:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2017 ( XI.30.) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók és cégek elhelyezésének alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról
Nyíracsád község Önkormányzat Képviselő-testülete a település védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. tv. 12.§. (2) bek. g-h. pontjában és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23.§. (5) bek. 5.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
A rendelet hatálya
E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki Nyíracsád község közigazgatási területén
reklámot, plakátot tesz közzé, reklámhordozót helyez el, valamint reklámot, plakátot,
reklámhordozót kíván elhelyezni, vagy ilyen céllal felületet alakít ki.
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2.§.
Értelmező rendelkezések
(1) Reklám: A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. 11/F.§. 3. pontjában
meghatározott fogalom.
(2) Reklámhordozó: A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. 11/F. §. 4.
pontjában meghatározott eszköz.
(3) Utcabútor: A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével
kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet
1.§. 11. pontjában meghatározott fogalom.
3.§.
Reklámok, reklámhordozók elhelyezésére, és alkalmazására vonatkozó
követelmények
(1) Közterületen reklám és reklámhordozó kizárólag az utcabútorokon, azok felületének
legfeljebb egyharmadán helyezhető el.
(2) Reklámhordozó, vagy reklámhordozót tartó berendezés utcabútorra utólag nem
szerelhető, azokat a reklámközzétételére alkalmas reklámfelülettel együtt kell
megtervezni és létrehozni.
(3) Közterületről két, vagy több oldalról látható reklámhordozó csak két, vagy több oldali
hirdetőfelülettel kerülhet kialakításra.
(4) A kihelyezett reklámhordozón tartós kivitelben és olvasható méretben fel kell tüntetni
a tulajdonos nevét,megnevezését és címét. Az adatokban bekövetkezett esetleges
változásoknak megfelelően a feliratot két héten belül módosítani kell.
(5) A reklámhordozó akkor tekinthető leszereltnek, ha nem csak a hirdetőfelület, hanem
annak tartószerkezete is (alapozással együtt) elbontásra kerül. Amennyiben a
tartószerkezet, vagy annak része nem kerül elbontásra, a hirdetési célú berendezést
meglévőnek kell tekinteni.
(6) Reklámok, reklámberendezések elhelyezése esetén a közterület használati hozzájárulás
kiadása a bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolás alapján történhet.
4.§.
Településképi bejelentési eljárás
(1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le reklámok és
reklámhordozók elhelyezése tekintetében e rendeletben, valamint a településkép
védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendeletben foglalt követelmények
érvényesítése érdekében.
(2) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez az 1. sz. melléklet
szerinti kérelem, valamint a 314/2014. Korm. rendelet 26/B.§. (3) bekezdése szerinti
építészeti műszaki terv benyújtásával indul.
(3) Az építészeti-műszaki tervnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a.) műszaki leírást a telepítésről és a műszaki kialakításról, mely tartalmazza a
létesítmény formáját, mennyiségét, méretét és technológiáját,
b.) helyszínrajzot,mely tartalmazza a műszaki berendezés által igénybe vett helyszínt,
annak alaprajzát és elhelyezésének módját,
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c.) nézetrajz,
d.) utcaképi vázlatot,
e.) látványtervet.
(4) A bejelentési eljárásban vizsgálni kell, hogy a tervezett reklám, reklámhordozó nem
sérti-e jelen rendeletben, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvényben, valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok
közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.)
Korm. rendeletben foglaltakat.
5.§.
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
1. sz. melléklet
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a reklámok, reklámhordozók és
cégek elhelyezésének alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a
településképi bejelentési eljárásról szóló 20/2017. (XI.30.) sz. rendeletéhez
BEJELENTÉS
Településkép bejelentési eljáráshoz
Bejelentő neve:…………………………………………………………………….
Értesítési címe:…………………………………………………………………….
Telefonszáma*:…………………………………………………………………….
E-mail címe*:……………………………………………………………………….
A folytatni kívánt reklámelhelyezés megnevezése:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Helye:……………………………………………………………..Hrsz:……………...............
a reklámozás tervezett időtartama:
………………………………………………………………………………………………….
Dátum:……………………………………………………
……………………………………………
aláírás
*nem kötelező
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4. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. 11/F.§. 3.pont 4. alpontjának
értelmező rendelkezése szerint reklámhordozónak minősül a funkcióját, vagy létesítésének
célját tekintve túlnyomó részt az e törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését
biztosító elősegítő, vagy támogató eszköz, berendezés, vagy létesítmény.
Az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról, a 2016. évi CLXXXI. tv.
2.§. alapján 2018. január 1-jétől a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban Htv.)
kiegészül a 11/A.§-al,mely szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területen lévő
ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.
Nyíracsád Község Önkormányzatának helyi adóról szóló rendelete nincs, csak a
magánszemélyek kommunális adójáról rendelkezett.
Mivel a Htv. módosítása értelmében 2018. január 1-jétől kiegészül az építményadó tárgyak
köre, a 2016. évi LXXIV. szerinti reklámhordozókkal,ezért az adó mértékét a helyi
önkormányzatoknak rendeletben kell szabályozniuk.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, a helyi adókról szóló rendelet megalkotásával,
szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi
rendeletét:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2017 ( XI.30.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
h. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 6.§-ában és 39.C.§. (4), (5)
bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:
1.§.
A rendelet hatálya
E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki Nyíracsád község közigazgatási területén
ingatlannal rendelkezik.
2.§.
Adókötelezettség
(1) Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a
településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.
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(2) Az adó alanya az (1) bekezdés szerinti esetben az, aki az év első napján a
reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa.
(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére
vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó
ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a
reklámhordozó lebontása, eltávolítása, vagy megsemmisülése, de legkorábban az
adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg.
(4) Az (1) bekezdés szerinti esetben az adó alapja a reklámhordozó reklám felületre
használható négyzetméterben – két tizedes jegy pontossággal – számított felülete.
(5) Az adó évi mértéke az (1) bekezdés szerinti adóalap esetén 0 Ft/m2.
3.§.
Záró rendelkezés
Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.
5. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2017. évi felülvizsgálattal történő
elfogadására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzata 2013-ban elkészítette a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot, mely program öt évre szól.
2015-ben megtörtént a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata, melyet követett az ez
évi, azaz a 2017. évi felülvizsgálat is.
A felülvizsgálat során az intézkedési tervek dátumai kerültek módosításra, mert
előreláthatólag 2018. év végén el kell készíteni az új, a településnek legmegfelelőbb helyi
esélyegyenlőségi programját.
A jelenlegi HEP átfogó képet ad a településen élők demográfiájáról, szociális helyzetéről.
Felvázolja a problémák megoldási stratégiáját.
Kérem a képviselő-testületet, hogy az intézkedési terv áttekintése után a felülvizsgált helyi
esélyegyenlőségi programot fogadja el.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslattal egyetért, szavazzon.
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő
meghozta az alábbi határozatát:

7 igen szavazattal

81/2017. (XI.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2013-2018. évre elkészített
Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 2017. évi felülvizsgálattal együtt.
Felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott és felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programot a
Türr István Képző és Kutató Intézethez továbbítsa.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
6. Előterjesztés az Önkormányzat által fenntartott Alapszolgáltatási és Bentlakást
Nyújtó Szociális Központ szakmai beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 4.
szám Szervezeti és Működési Szabályzata (2017. április 1.) alapján az intézményvezetője
évente egy alkalommal beszámolót készít a Képviselő-testület részére.
Továbbá a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92./B §
(1.) bek. d./ pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény
fenntartója évente egy alkalommal értékeli az intézmény munkáját.
Mászlainé Erdei Éva intézményvezető:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, a közelmúltban hatósági ellenőrzés volt, mely során
mindent rendben találtak.
Kiss Józsefné:
Mint hozzátartozó, beleláttam az elmúlt időszakban az intézmény munkájába és elismeréssel
tudok szólni az ott dolgozók munkájáról. Azonban javasolnám, hogy jó lenne egy spanyolfal
olyan esetekre, amikor valaki nagybeteg, látogatókat fogad, esetleg haldoklás szakaszában
van. Ez egyfajta intimitást jelenthetne.
Mászlainé Erdei Éva:
Van egy paravánunk, amit ilyen esetekben, vagy külön kérésre használunk.
Veres Istvánné:
A beszámoló nagyon részletes és alapos,minden területre kiterjed. Szerte ágazó munka folyik
folyik és jelenleg is 21 fő van várólistán. A dolgozók felkészültek, támogatom, hogy minél
hamarabb elkészüljön az új, 50 férőhelyes idősek otthona.
Dr. Nagy János polgármester:
A jelenlegi ingatlan nagysága nem engedi meg a bővítést. Az ellenőrzések során mindig
mindent rendben találnak, az adminisztratív munka is rendben folyik. Az új intézmény
létesítésével a jelenlegin túl 16 embernek biztosítana munkát.
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Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki a napirendhez kapcsolódó határozati javaslattal egyetért, szavazzon.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
82/2017. (XI.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási és Bentlakást
Nyújtó Szociális Központ szakmai beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
7. Előterjesztés a tanyagondnok által vezetett tevékenységnapló igénybevevői
aláírásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 4. sz.
keretein belül működtetett tanyagondnoki szolgáltatás biztosítása során a tanyagondnok
vezetni köteles a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 8. számú melléklete szerinti
tevékenységnaplót.
A tevékenységnapló kitöltési útmutatója alapján a 9. számú oszlop a „szolgáltatást igénybe
vevők aláírása” a fenntartó döntése alapján elhagyható.
A Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30-án elfogadott
4/2017. (III.30.) számú rendeletében a tanyagondnoki szolgáltatásról 7. §-nak (3) bekezdése
tartalmazta, hogy „A tevékenységnaplót a szolgáltatást igénybevevőnek nem kell aláírnia. Az
adott napi teljesítés igazolására az intézményvezető jogosult.”
2017. augusztus 21-én elfogadott Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (VIII.21.) önkormányzati rendeletébe a települési támogatás megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól, a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, a tanyagondnoki szolgáltatásról, valamint a természetben
nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről bekerült a tanyagondnoki rendelet, amelyből
szakmai ajánlásra töröltük a fent említett rendelkezést az igénybevevői aláírásról.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta. Javasolja, hogy a
korábbi gyakorlatnak megfelelően továbbra is az intézményvezető legyen a teljesítés
igazolására jogosult. Legtöbb esetben idős embereket szállít a tanyagondnok, így előfordul
hogy van aki állapotánál, koránál fogva nem tud írni, vagy esetleg nem érti, hogy milyen
dokumentumot kell aláírnia, ezért az aláírást nem is teszi meg.
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Veres Istvánné:
Igen, az idősebb korosztálynál ez problémás, mert nem szívesen írnak alá, ha nem értik
pontosan, hogy mi is az, amit alá kell írniuk, vagy betegségüknél fogva (sérülés, látásromlás)
képtelenek rá. Eddig is bevált volt az a módszer,hogy az intézményvezető igazolta a
teljesítést.
Köles Zoltán:
Igazán az lenne a hiteles, ha a teljesítést igénybe vevő írná alá a tevékenységnaplót.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a korábbi gyakorhathoz hasonlóan a tanyagondnok által vezetett
tevékenységnapló teljesítés igazolását az intézmény vezetője írja alá, szavazzon
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen
szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:
83/2017. (XI.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási és Bentlakást
Nyújtó Szociális Központ keretein belül működtetett tanyagondnoki szolgálat biztosítása
során a tanyagondnok által vezetett tevékenységnaplót a szolgáltatást igénybevevőnek nem
kell aláírnia, a korábbi gyakorlathoz hasonlóan az adott napi teljesítés igazolására továbbra is
az intézményvezető jogosult.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy jelen döntésről az Alapszolgáltatási és Bentlakást
Nyújtó Szociális Központ vezetőjét tájékoztassa.
Határidő: 2017. december 1.
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
8. Előterjesztés az Akácliget Óvoda dokumentumainak elfogadására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Pósán Ferencné intézményvezető:
Szeptember hónapban intézményünkben államkincstári ellenőrzés volt, ahol mindent rendben
találtak. 2018-ban pedig tankerületi ellenőrzések kezdődnek.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a dokumentumok elkészítése nagyon
színvonalas munkát takar. A bizottság a napirendet elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslattal egyetért, szavazzon.
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Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

7 igen

84/2017. (XI.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Akácliget Óvoda Nyíracsád
- Helyi Pedagógiai Programját (2016),
- Szervezeti és Működési Szabályzatát,
- Házirendjét
- Továbbképzési Programját
- Éves munkatervét
elfogadja.
Felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy az Akácliget Óvoda Nyíracsád
intézményvezetője útján az szabályzatok elfogadásáról szóló határozatot a megfelelő hivatalos
szervek részére küldje meg.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző, Pósán Ferencné intézményvezető
9. Előterjesztés a közvilágítás korszerűsítésére.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester
Nyíracsád Község Önkormányzata 2001 évben végrehajtott egy közvilágítás rekonstrukciót,
mely során az addig TITÁSZ majd E-On tulajdonban lévő lámpatestek felújításra, cserére
kerültek, azonban nem az Önkormányzathoz, hanem az E.On Tiszántúli Zrt.hez kerültek
tulajdonba, mely társaságban az. 2001 évben kötött szerződés, és annak módosításai után
jelenleg 518 db közvilágítási lámpatest tulajdonosa az E.On Zrt. A korábbi konstrukcióban 10
éves időszak alatt fizette meg az Önkormányzat a rekonstrukció és a beruházás kiadásait, így
2011. év végével megnyílt a lehetőség a tulajdonjog rendezése, az esetleges korszerűsítés
előtt.
A jelenleg üzemelő közvilágítási berendezések az avulási idejük végéhez közelednek (kb.
15év), és mindenképpen javasolt lenne egy újabb – az önkormányzat számára a korábbinál
előnyösebb- közvilágítási rekonstrukció.
A régi Nátrium és Kompakt közvilágítási berendezések magas energiaigényűek, és a
fényáramuk az idő előhaladásával csökken.
Ugyanakkor heti rendszerességgel jelentős számban érkeznek panaszok a közvilágítás
hibáiról, amely folyamatos javítása mellett is egyre nagyobb költséggel fenntartható.
A Településen szükség lenne további kb. 40 db lámpatestre belterületen, és az
Asszonyrészhez vezető
kerékpárúton, ami régóta megoldatlan probléma a településen.
Önkormányzatunkat az elmúlt években több lámpatestgyártó és kivitelező kereste meg a
jelenleg üzemelő, technológiailag elavult, összesen 518 db. közvilágítási lámpatest LED
technológiával üzemelő lámpatestekre történő cseréje tárgyában.
A korszerű LED lámpatestek minimális karbantartási igényűek, és kb. 100000 óra (25 év) az
üzemidejűk.
Egybehangzó álláspontjuk szerint a jelenlegi rendszer évi bruttó 6-7 millió Ft-os üzemeltetési
költségből évi 50-60 %, megtakarítást lehet realizálni a jelenlegi megvilágítási szint javítása
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mellett. Ehhez azonban kb. 40 millió Ft beruházás megvalósítása lenne szükséges, a jelenlegi
lámpatestek tulajdon viszonyainak rendezése mellett.
Az új technológiának köszönhető tetemes költségmegtakarítás lehetővé teszi a beruházási
költségeknek kizárólag az elérendő megtakarításból történő refinanszírozhatóságát.
A fejlesztés esetén az önkormányzat semmilyen pénzeszközt nem biztosít, és nem tervezteti
meg, hanem az elfogyasztott villamos energia és karbantartási díj csökkenéséből fedezné az
önkormányzat az egész beruházást, az előfinanszírozó vállalkozó felé.
Az Önkormányzat közvilágításra a feladatfinanszírozást a KIF vezeték hossza alapján kapja,
és ez megfelelő alapot képezne ahhoz, hogy a LED rekonstrukciót és a kerékpárút
megvilágítását kiépítse.
Tehát az Önkormányzat a beruházás megvalósítása után is tudna fedezni a beruházást a
feladatfinanszírozásból, de az ESCO konstrukció letelte után, az önkormányzat lenne az új
berendezések tulajdonosa.
A jelenlegi ízzók kihordási határideje hamarosan lejár. Arról kellene döntést hozni, hogy
akarja-e az önkormányzat korszerűsíteni a közvilágítást, ha igen, megindítja a közbeszerzési
eljárást.
E napirendhez kapcsolódóan meghívtam a MEZEI-VILL Kft munkatársát Mezei János Urat,
adjon tájékoztatást.
Mezei János MEZEI-VILL Kft. képviseletében:
A MEZEI-VILL Kft. 2000. óta foglalkozik közvilágítás korszerűsítéssel. Nyíracsád esetében
is kb. 15-16 éves ízzókról van szó, így rászorul a cserére. 2009. körül kezdtünk saját kutatás
fejlesztéssel, mely során saját led lámpákat fejlesztettünk. Ezt követően 2013-ban már
gyártottunk is led lámpákat, illetve lámpagyárunk is épült. A lámpák üzemeltetési költsége
havi szinten ugyan annyi, mint az előzőnek. Referenciaként, ahol a közvilágítás cseréjét mi
végeztük többek között Hosszúpályit, Nyíradonyt, vagy Salgótarjánt is említhetném.
Koszorus Sándor:
A villanyszámla 10 évig változatlan marad?
Mezei János:
A villamos energiával fajlagosan számolva hosszú távon állandó lesz a beruházási érték, az
energia sem változik.
Dr. Nagy János polgármester:
A megtakarítás, amit az ízzó csere, abból térítjük meg az új árát.
Mezei János:
Ez így igaz, a cserét a cégünk bonyolítja le, az önkormányzatnak ezzel költsége nem lesz. A
megtakarítás fogja az ízzócserék költségét fedezni. A lámpatestek kihordási határideje 25 év,
és 10 év után az önkormányzat tulajdonába fog kerülni.
Dr. Nagy János polgármester:
A lámpatestek cseréjénél ki gondoskodik azok elszállításáról. A fény hatótávolsága
szoknyásítható-e? Az eszközhasználati díjat (oszlopok) ki fogja fizetni az E-ON felé?
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Mezei János:
Az E-ON-nak nincs joga eszközhasználati díjat kérni az eszközhasználótól, ezt törvény írja
elő. A közvilágítás mérést elvégezzük és jobb az eredményessége az általunk gyártottnak,
mint a nátrium lámpáknak. A leszerelt lámpákat az E-ON-hoz kell elszállítanunk, a
fényforrásokat szintén a szerződő partner szállítja el.
Dr. Nagy János polgármester:
Kb. 40 milliós beruházásról van szó, mely tartalmazza Nyíracsád-Asszonyrész közötti szakasz
1 km hosszon. Mikor valósulna meg a beruházás?
Mezei János:
Tervezési és engedélyezési eljárástól függ, amely hosszadalmas. Eddig 6 hónapra vállaltuk az
ilyen jellegű munkát, de az említettek miatt nehezen tartható a határidő.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Az elhangzottak után Dr. Nagy János polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a
település közvilágítás korszerűsítése érdekében közbeszerzési eljárás induljon, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
85/2017. (XI.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete korszerűsíteni kívánja a település
közvilágítását. Mivel a közvilágító berendezések az avulási idő végéhez közeledik, továbbá
magas energia igényük, továbbá a fényáramuk csökkenése miatt szükséges a korszerűsítés.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
10. Előterjesztés a közvilágítás karbantartására, üzemeltetésére.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester
Nyíracsád Község Önkormányzatának az E-ON-al megkötött közvilágítási üzemeltetési
szerződése 2017. november 30. napjával lejár. Megküldött árajánlatok alapján (E-ON,
MEZEI-VILL Kft.) a MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlata a
kedvezőbb.
A benyújtott ajánlat – mely egy évre szól - alapján 1.750.- Ft + ÁFA/lámpatest/év a
karbantartási díj összege.
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A benyújtott tervezet alapján vállalt hibaelhárítás megkezdésének határidei:
bejelentés alapján egyedi hiba: 14 munkanap,
nagy forgalmú csomópont kijelölt gyalogátkelőhelye: 48 óra,
országos közutak átkelési szakaszain egyedi hibák: 8 nap,
munkavégzési engedélyhez kötött helyeken fellépő hibák: 14 nap
Minden acél tartószerkezet (lámpa, oszlop és lámpakar) korrózió védelmi és esztétikai festése
díjazás ellenében megrendelésre történik.
Mezei János:
Az önkormányzat számára egy ajánlatot nyújtottunk be, mely szerint 1.750.- Ft
lámpatestenként a karbantartási díj. az ajánlat az elavult lámpatestekre és ugyan úgy a
majdani új lámpatestekre is vonatkozik. Lakosság részéről bárki bejelentheti egy ingyenes
számon ha hibát észlel és a felsorolt határidőn belül azt elhárítjuk.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Az elhangzottak után Dr. Nagy János polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a
település közvilágítás karbantartását a MEZEI-VILL Kft. végezze, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
86/2017. (XI.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
közvilágítás üzemeltetési szerződést a MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft-vel (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. sz.) kösse meg.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
11. Előterjesztés a kitüntető díjak adományozására, emlékplakett készítésére.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rég óta tervezi, hogy elismerje
azon emberek teljesítményét, munkáját, melyet a közösségért, vagy valamilyen célcsoportért,
továbbá szakmájában nyújtottak.
Előzetes tárgyalásokalapján helyi művész Dr. Kövér József elkészített egy emlékplakett
mintát. A oldal: az érmen a község Református temploma haranglábbal együtt került
megmintázásra. B oldal: a testület által megfogalmazott szöveg vésett betűkkel lesz látható és
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megfelelő hely lesz biztosítva a díjazott nevének. Az érem 11,5 cm átmérőjű, bronzból készül.
Rögzítésére 5 x 5 cm-es carrarai márvány szolgál. A művész által megjelölt ár 30.000.- Ft/db.
Kiss Józsefné:
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
A bizottság az emlékplakettet – a tervezet alapján - alkalmasnak és méltónak tartja kitűntetés
adományozására és a művész által megjelölt árat is méltányosnak tartja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Már rég óta tervezi a
képviselő-testület, hogy létrehoz különböző kategóriákban (sport, oktatás, hagyományőrzés,
stb.) kitűntető díjakat, a Dr. Kövér József által elkészült tervezetet erre méltónak tartja.
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a kitüntető díjak adományozására emlékplakett készüljön az
előterjesztésben szereplőek szerint, szavazzon.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
87/2017. (XI.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Nagy János
polgármestert, hogy Dr. Kövér Józseftől bruttó 30.000.- Ft/db áron 15 db. emlékplakettet
rendeljen meg az alábbiak szerint:
A oldal: az érmen a község Református temploma haranglábbal együtt került megmintázásra.
B oldal: a testület által megfogalmazott szöveg vésett betűkkel lesz látható és megfelelő hely
lesz biztosítva a díjazott nevének. Az érem 11,5 cm átmérőjű, bronzból készül. Rögzítésére 5
x 5 cm-es carrarai márvány szolgál.
Az emlékplakettek ellenértékét a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja az önkormányzat.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
12. Előterjesztés a temető fenntartására kapott normatíva felhasználásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 1.1. bc.)
köztemető fenntartásával kapcsolatos alapfeladatok támogatásáról rendelkezik. A támogatás
a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz
kapcsolódóan illeti meg.
A Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat Igazgató Asszonya korábban
megkeresett azzal, hogy kéri az Önkormányzatnak folyósított- a köztemető fenntartásával
kapcsolatos feladatokra- támogatást részükre engedjük át.
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A Temetkezési Vállalat tulajdonosainak közgyűlésén elhangzott, hogy az önkormányzatok
nagy része átengedték az állami támogatást.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet bizottságunk megtárgyalta, javasolja, hogy a döntéshozatal előtt kérjünk a
törvényességi felügyelettől, vagy a MÁK-tól állásfoglalást a normatíva átruházhatóságáról.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, szintén állásfoglalás kérését javasolja a
döntés előtt.
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, a törvényességi felügyelettől,
illetve a Magyar Államkincstártól megkért állásfoglalás után hozza meg döntését.
Köles Zoltán:
Egyetértek az állásfoglalás kérésével, de abban az esetben, ha átruházható, csak úgy javaslom
ezt megtenni, ha a temetkezési vállalat ütemtervet készít arról, hogy hogyan használja fel az
általunk kapott összeget.
Dr. Nagy János:
Jobban szeretném, ha mi határoznánk meg,hogy milyen célra fordítsa a normatívát a
temetkezési vállalat. De előbb én is úgy gondolom, hogy kérjünk állásfoglalást és csak utána
döntsünk.
Aki egyetért azzal, hogy a napirenddel kapcsolatban a törvényességi felügyelet, illetve a
Magyar Államkincstár állásfoglalásának kikérése után hozzon döntést a testület, szavazzon.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
88/2017. (XI.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a
temető fenntartására kapott normatíva átruházhatóságának lehetőségéről kérjen hivatalos
állásfoglalást a Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeletétől, illetve a Magyar
Államkincstártól. A hivatalos állásfoglalás ismerte után hozza meg döntését abban, hogy a
fent említett célra kapott normatívát átruházza-e a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat
számára.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
13. Előterjesztés a „TOP-2.1.3-15-HB1- Települési környezetvédelmi infrastruktúra
fejlesztések Nyíracsád község belterületi vízrendezése” tárgyú pályázat kapcsán
lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Nagy János polgármester:
Az Önkormányzat 2017. június 29. napján kelt „TOP-2.1.3-15-HB1 - Települési
környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Nyíracsád Község belterületi vízrendezése”
tárgyú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárás
ajánlatkérésre az ajánlattételi határidőn belül mind a 3 meghívott érvényes ajánlata beérkezett,
melyek közül a legkedvezőbbet – 972.527.- Ft - a Fókuszban Közbeszerzési Tanácsadó Kft
nyújtotta.
Aki egyetért azzal, hogy a TOP-2.1.3-15-HB1 - Települési környezetvédelmi
infrastruktúrafejlesztések Nyíracsád Község belterületi vízrendezése tárgyú projektben a
közbeszerzési feladatok ellátásával a legalacsonyabb nettó árat adó ajánlattevőt, a Fókuszban
Közbeszerzési Tanácsadó Kft. bízza meg, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
89/2017. (XI.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy TOP-2.1.3-15HB1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Nyíracsád Község belterületi
vízrendezése tárgyú projektben a közbeszerzési feladatok ellátásával a legalacsonyabb nettó
árat adó ajánlattevőt bízza meg.
A nyertes ajánlattevő: Fókuszban Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
A képviselő –testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás eredményének kihirdetésére, és
a megbízási szerződés megkötésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Dr. Nagy János polgármester:
Ugyan ezen pályázattal kapcsolatban az Önkormányzat 2017. október 31. napján kelt” TOP2.1.3-15-HB1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Nyíracsád Község
belterületi vízrendezése” tárgyú pályázattal kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok
ellátása beszerzési eljárás ajánlatkérésre az ajánlattételi határidőn belül mind a 4 meghívott
érvényes ajánlata beérkezett. Legkedvezőbb ajánlatot – 2.430.000.- Ft.- a Hajdúsági-Nyírségi
Pályázatkezelő Nonprofit Kft. nyújtotta.
Aki egyetért azzal, hogy a TOP-2.1.3-15-HB1 - Települési környezetvédelmi
infrastruktúrafejlesztések Nyíracsád Község belterületi vízrendezése tárgyú projektben a
projektmenedzsmenti feladatok ellátásával a legalacsonyabb nettó árat adó ajánlattevőt- a
Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. bízza meg, szavazzon.
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A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
90/2017. (XI.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP-2.1.315-HB1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Nyíracsád Község belterületi
vízrendezése tárgyú projektben a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával a legalacsonyabb
nettó árat adó ajánlattevőt bízza meg.
A nyertes ajánlattevő: Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.
A képviselő –testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás eredményének kihirdetésére, és
a megbízási szerződés megkötésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Dr. Nagy János polgármester:
Az Önkormányzat 2017. augusztus 01. napján kelt ”TOP-2.1.3-15-HB1 - Települési
környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Nyíracsád Község belterületi vízrendezése”
tárgyú pályázattal kapcsolatos tervezési feladatok ellátása beszerzési eljárás ajánlatkérésre az
ajánlattételi határidőn belül mind a 3 meghívott érvényes ajánlata beérkezett. Ezek közül a
legkedvezőbb ajánlatot – 1.240.000.- Ft - a Cívis Komplex Mérnök Kft. nyújtotta be.
Aki egyetért azzal, hogy a TOP-2.1.3-15-HB1 - Települési környezetvédelmi
infrastruktúrafejlesztések Nyíracsád Község belterületi vízrendezése tárgyú projektben a
tervezési feladatok ellátásával a legalacsonyabb nettó árat adó ajánlattevőt, a Cívis Komplex
Kft-t bízza meg, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
91/2017. (XI.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP-2.1.3-15HB1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Nyíracsád Község belterületi
vízrendezése tárgyú projektben a tervezési feladatok ellátásával a legalacsonyabb nettó árat
adó ajánlattevőt bízza meg.
A nyertes ajánlattevő: Cívis Komplex Kft.
A képviselő –testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás eredményének kihirdetésére, és
a megbízási szerződés megkötésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
14. Előterjesztés a Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése tárgyú
pályázatok kapcsán lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Dr. Nagy János polgármester:
Az Önkormányzat a”Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése” tárgyú
pályázattal kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok ellátása beszerzési eljárás
ajánlatkérésre az ajánlattételi határidőn belül mind a 4 meghívott érvényes ajánlata beérkezett.
Ezek közül a legkedvezőbbet a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. nyújtotta
be.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Köles Zoltán:
Oda kell figyelni a vízszigetelésre, illetve a salétromosodás veszélyére.
Dr. Nagy János polgármester:
A pályázat tartalmazza a külső nyílászárók cseréjét, víz, gáz, csatorna, nap elem, tető
szerkezet felújítását, stb.
Aki egyetért azzal, hogy a Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése
tárgyú projektben a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával a legalacsonyabb nettó árat
adó ajánlattevőt a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. bízza meg, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
92/2017. (XI.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Malom
Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése tárgyú projektben a
projektmenedzsmenti feladatok ellátásával a legalacsonyabb nettó árat adó ajánlattevőt bízza
meg.
A nyertes ajánlattevő: Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.
A képviselő –testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás eredményének kihirdetésére, és
a megbízási szerződés megkötésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
15. Előterjesztés a Ligetalja Guth Idegenforgalmi Egyesület részére felhatalmazás
megadása.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Dr. Nagy János polgármester:
A Ligetalja-Guth Idegenforgalmi Egyesület vezetője, Erdei Istvánné azzal keresett meg,
hogy egyesületük, mint közfeladatot ellátó szerv, szívesen közreműködnének a településen
műemlékvédelmi, környezetvédelmi, hagyományápolási területen.
E tevékenység végzéséhez szükséges az Önkormányzat felhatalmazása.
Aki egyetért a Ligetalja-Guth Idegenforgalmi Egyesület részére az előterjesztésben szereplőek
szerint a felhatalmazás megadásával, szavazzon.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
93/2017. (XI.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ligetalja-Guth Idegenforgalmi
Egyesület, mint közfeladatot ellátó szerv részére felhatalmazást ad, hogy Nyíracsád község
közigazgatási területén a műemlékvédelem, a környezetvédelem, a hagyományápolás
területén közreműködjön, tevékenységet végezzen.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
16. KÖZMEGHALLGATÁS
A meghirdetett közmeghallgatásra a lakosság részéről hallgatóság nem jelent meg.
17. Különfélék.
Köles Zoltán:
Vámospércs részéről helyi feltáró út készül Nyíracsád határáig. A Buzitára vezető út le lesz
aszfaltozva Nyíracsád határáig Jó lenne, ha Polgármester Úr utána tudna járni, hogy az
úgynevezett „Csókos” területig az út pormentesítésére milyen lehetőség van. Úgy tudom,
hogy az első tanyáig aszfalt út lesz, utána pedig út alap (zúzott kő).
A szemépttelep megszűntetését követően folyamatosan problémát okoz,hogy a lakosság
bizonyos hulladékokat a külterületi településrészekre hord ki. Most például valaki a
faleveleket a Kistagba hordta ki.
Dr. Nagy János polgármester:
A településen Zöld Pont került kialakításra, mely Jegyző Asszony a helyi lapban részletesen
írt. Ide lehet elhelyezni a zöld hulladékot a lakosság részéről ingyenesen.
Veres Istvánné:
Hallottam, hogy Hajdúnánáson van lehetőség helyben termelt, saját védjeggyel rendelkező
termékek árusítására. Ehhez ha jól tudom, Vámospércs is csatlakozott. Arra gondoltam, hogy
az általunk közmunka programban termelt termékek árusításával csatlakozhatnánk hozzájuk.
Dr. Nagy János polgármester:
A savanyító üzemben termelt termékekre nagy kereslet van, a helyi piacon történik ezek
árusítása.
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Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ülés hátralévő részében zárt ülés tartására kerül sor, ezért
megkéri a hallgatóságot, hogy az üléstermet hagyják el, illetve a videokamera kerüljön
kikapcsolásra.
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