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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 15-én 8.00. órai
kezdettel 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
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 a napirendek az alábbiak szerint kerüljenek megtárgyalásra:
1. Nyíracsád Község 2/2017. (III.30.) ÖR. számú rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat
és szabályozási terv módosítása – a 391 hrsz-ú út, a belterületi határ, 5403/1 hrsz-ú, az 5401/1
hrsz-ú, és a 0339/27 hrsz-ú ingatlanok által határolt területrészt, valamint a helyi építési
szabályzat egy pontját érintően.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Előterjesztés a Nyíracsád település közvilágítás korszerűsítése és aktív elemek üzemeltetésére
aláírt vállalkozási szerződés módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
4. Előterjesztés a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
5. Különfélék.
ZÁRT ÜLÉS:
1. Előterjesztés szociális tűzifa iránti kérelmek elbírálásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal a napirendi pontokat megtárgyalásra
elfogadja.
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői
Koszorus Sándor és Köles Zoltán képviselők legyenek.
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Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7
igen szavazattal elfogadta.
1. Nyíracsád Község 2/2017. (III.30.) ÖR. számú rendelettel jóváhagyott helyi építési
szabályzat és szabályozási terv módosítása – a 391 hrsz-ú út, a belterületi határ,
5403/1 hrsz-ú, az 5401/1 hrsz-ú, és a 0339/27 hrsz-ú ingatlanok által határolt
területrészt, valamint a helyi építési szabályzat egy pontját érintően.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Befejeződött Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (III.30.) ÖR.
számú rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a
Nyíracsád, 391 hrsz-ú út, a belterületi határ, 5403/1 hrsz-ú, az 5401/1 hrsz-ú, és a 0339/27
hrsz-ú ingatlanok által határolt területrészt, valamint a helyi építési szabályzat egy pontját (4.§
(4) e.) érintően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. § szerinti egyszerűsített eljárás
keretében történő véleményezési szakasza.
A módosítással érintett terület a település észak-nyugati területrészén Asszonyrész és a
központi belterület között, a központi területrészhez csatlakozva helyezkedik el, így ezen
pozícióból adódóan nem várható a módosítással jelentős, a településképet (külterület)
befolyásoló építés. A belterületi falusias lakóterület folytatásaként jelenik meg a megvalósuló
új beépítés.
A község külterületén korábbi időben nagyon sok tanya – lakóépület és melléképület – épült.
Az elmúlt évtizedekben – elsősorban az ott lakók korosodásának következtében - sok tanya
megszűnt, de az utóbbi években ez a folyamat csökkent, illetve egyre inkább kedvelt
lakóhely, gazdasági tevékenységű és pihenőhely lett. Azokon a településeken, ahol a
természeti adottságok miatt nagyobb birtoktestet nem lehet gazdaságos kialakítani, ott a
tanyán lakás tudja biztosítani a kisebb földbirtokok művelését, nagyobb odafigyeléssel az
egészségesebb növények termesztését és az állattenyésztést.
Ezért élednek újra fel a tanyák, a kint-lakás, ezt mutatja a jelenlegi több igény is. Jelenleg egy
kérelmező adta be igényét, a további igényeket a készülő új településrendezési tervben kell
megoldani a módosítás alatt lévő megyei területrendezési tervben is kijelölésre kerülő tanyás
térségi övezet figyelembevételével.
A módosítási javaslat szerint a tervezéssel érintett területen a mezőgazdasági területek
esetében a művelésből kivont területrészen lehet elhelyezni lakóépületet és gazdasági
épületeket úgy, hogy a szabályozási terv övezeti határvonallal és falusias lakóterület Lf-00021
övezeti kóddal rögzíti azt. a beépíthetőség mértéke 15%, az építménymagasság értéke 4,5
méter.
A HÉSZ 4.§ (4) bekezdésének e.) pontját érintő pontosítás a településen élő lakosság
igényeihez, illetve vállalkozók valós fejlesztési igényeihez igazodás és a jelenlegi nem
életszerű szabályozás miatt történik, mely a gazdasági funkciójú épületek elhelyezésére
meghatározott úgynevezett telepítési sáv, szabályozási vonaltól mért távolságának
pontosítására irányul.
A R. 4. § (4) bekezdés e. pontjának pontosítása:
„e. A lakóépületek a szabályozási vonaltól mért 30 méter mélységű lakózónában, az
állattartó és a mezőgazdasági termék feldolgozásához és tárolásához kapcsolódó
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építményeket a szabályozási vonaltól mért 30 métertől számított gazdasági zónában kell
elhelyezni.”
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény alapján a jogszabály előkészítője – a
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
A fentiek alapján – a HÉSZ módosításának várható következményeiről – az előzetes
hatásvizsgálat vonatkozásában – az alábbi tájékoztatást adom:
A tervmódosítás általános célkitűzése az adottságokhoz igazodó területhasználat megtartása
mellett olyan szabályozás biztosítása, melynek eredményeként a mezőgazdasági területek
műveléséhez szükséges - művelésből kivett területeken - tanyák (lakó és melléképületek),
másrészt a falusias lakótelkeken a gazdasági zónában gazdasági és melléképületek építési
lehetőségének biztosítása. A község külterületén nagyon sok lakóépület van jelenleg is.
Ugyan időközben szűntek meg tanyák, de újak építésére is egyre több igény van, mivel
egyrészről a mezőgazdasági műveléshez és az állattartáshoz elengedetlen a helyben lakás,
másrészről az igényeknek megfelelően biztosítható a kedvező lakókörnyezet kialakítása. A
település életében csökken az elvándorlás mértéke. A földművelés az állattartás külterületi
tanyák révén kis farmok kialakításával népszerűsítheti a települést az ezen életformát
kedvelők körében. A tanyán lakás tudja biztosítani a kisebb földbirtokok művelését, nagyobb
odafigyeléssel az egészségesebb növények termesztését és az állattenyésztést.
A módosítással megvalósuló fejlesztés költsége nem terhelheti az Önkormányzatot. A
módosítás eredményeként a területhasználat és környezet-igénybevétel nem változik, a
szabályozási elemek és a környezetvédelmi jogszabályok alkalmazása alapján biztosítható a
kockázatmentes, biztonságos üzemelés. Jelen módosítás nem változtatja meg a környezet
alapterhelését, azaz nem veszélyezteti a vonatkozó határértékeket. Ebből eredően a módosítás
miatt bekövetkező hatás nem jelentős.
A módosítás adminisztratív terheit az Önkormányzat viseli.
A fejlesztés megvalósíthatóságának megalapozását szolgálójelen módosítás. A már meglévő
adottságokhoz igazodó fejlesztés elmaradása ezen folyamatok erősödése ellen hathat.
A módosítást követően a településrendezési eszközök végrehajtása tekintetében felmerülő
feladatok ellátásához a feltételek adottak az önkormányzat számára többletköltséget nem
jelentenek . Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1. 11.)
Korm. rendelet szerinti, a környezeti vizsgálat elkészítésének szükségességét eldöntő
egyeztetési eljárást lefolytattuk, és a megkeresett szervek közül egyik sem tartotta olyan
jelentősnek a módosítást, mely a környezeti vizsgálat lefolytatását, elkészítését indokolttá
tenné.
Nyíracsád Képvielő-testülete93/2018. (IX.11.) határozatában– figyelembe véve a terv
megvalósítása során várható környezeti hatást – a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta
indokoltnak az érintett területre.
Nyíracsád Község Önkormányzatának a 17/2017. (X.25.) önkormányzati rendelettel
elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzata előírásai alapján lefolytatásra került a Korm.
rendelet 29/A. §.-ban foglaltak szerinti partnerségi egyeztetés is.
A Szabályzatban leírtaknak megfelelően a község honlapján közzétett véleményezési
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban 2018. szeptember 25-től 2018. október 12-ig, volt
lehetőség jelezni a partnerségi egyeztetésben való részvételi szándékot, illetve észrevételt,
javaslatot tenni azokkal összefüggésben.
Ezen időszak alatt partnerként senki nem jelezte részvételi szándékát a véleményezési
eljárásban. Lakossági fórum időpontja. 2018. október 4-én került sor. Ezen alkalomkor sem
történt partneri bejelentkezés.
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A véleményezés során beérkezett véleményeket és a 122/2008. (XI. 29.) számú Nyíracsád
Községi Önkormányzat határozata A Korm. rendelet 39. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
a döntés közzététele is megtörtént.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egyszerűsített keretében
egyeztetett településrendezési eszközök - így a rendelettervezet mellékleteit képező
dokumentumok is - a Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésének b) pontja szerint leghamarabb az
elfogadástól számított 15. napon léptethetők hatályba.
A 2/2005. Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálattal kapcsolatban, és a 282/2009. térségi
övezeti érintettséggel kapcsolatos adatszolgáltatás kérés kapcsán, és a 314/2012 Korm.
rendelet 41. §-a szerinti egyszerűsített eljárás során a véleményezési szakaszban beérkezett
véleményeket, keletkező iratanyagot, illetve az ehhez kapcsolódó valamint a partnerségi
egyeztetés lezárásáról szóló képviselő-testületi döntést, végső szakmai véleményezés céljából
megküldtük az állami főépítészi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti kabinet főépítésze részére.
A Kormányhivatal az Állami Főépítész HB/01-ÁF/ 00253-7 /2018. számú záró szakmai
véleményében a tervezett településrendezési eszköz módosítása ellen kifogást nem emelt.
Az előadottak figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a- a 391 hrsz-ú
út, a belterületi határ, 5403/1 hrsz-ú, az 5401/1 hrsz-ú, és a 0339/27 hrsz-ú ingatlanok által
határolt területrészt érintően, valamint a helyi építési szabályzat egy pontját érintő
módosításra vonatkozóan Nyíracsád Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló önkormányzati rendeletet a fentiek szerint módosítani szíveskedjen.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal
megalkotta az alábbi rendeletét:
NYÍRACSÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2019. (I.15. ) önkormányzati rendelete
Nyíracsád község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 2/2017.
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában és a 62.§. (6)
bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§. (1) bekezdésében és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdésének 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 28.§.
(1)bekezdésében és a 41.§. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
állami főépítészi, népegészségügyi, ingatlanügyi, erdészeti, hatáskörében eljáró Hajdú Bihar
Megyei Kormányhivatal,
a Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi, környezetvédelmi és
természetvédelmi, közlekedési hatáskörében eljáró Debreceni Járási Hivatala,
bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,
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Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága,
légi közlekedési hatóság,
közlekedésért felelős miniszter,
Budapest Főváros kormányhivatala,
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala,
Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat,
honvédelmért felelős miniszter,
Hajdú Bihar Megyei – tűzvédelmi, valamint területi vízvédelmi és területi vízügyi
hatóságként is eljáró - Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Országos Vízügyi Főigazgatóság,
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság,
Kulturális örökség védelméért felelős miniszter,
Hajdú Bihar Megyei Rendőr fő-kapitányság,
Országos Atomenergia Hivatal,
Országos Tiszti-főorvosi Hivatal
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében az
állami főépítészi hatáskörben eljáró Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal véleményének
kikérésével – a 2/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításaként - a
következőket rendeli el:
1. §
1. A R. 4. § (4) bekezdés e. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e. A lakóépületek a szabályozási vonaltól mért 30 méter mélységű lakózónában, az állattartó
és a mezőgazdasági termék feldolgozásához és tárolásához kapcsolódó építményeket a
szabályozási vonaltól mért 30 métertől számított gazdasági zónában kell elhelyezni, mely az
Lf ⃰ - mezőgazdasági területen belüli tanya - területre nem vonatkozik.”
2. A R. 27. § 1.a és 1.b. számú melléklete az 1. melléklet szerinti szabályozási tervlap szerint
módosul.
2. §
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. Előterjesztés a Nyíracsád település közvilágítás korszerűsítése és aktív elemek
üzemeltetésére aláírt vállalkozási szerződés módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a közvilágítás
korszerűsítéséről.
A felhatalmazás alapján a Polgármester 2018. május 25. napján szerződést kötött a Mezei-Vill
Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel a Nyíracsád település közvilágítás
korszerűsítése és üzemeltetésre című projekt kivitelezési munkálataira.
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A szerződésben szereplő eredeti kivitelezési határidő 2019. 01. 25. napja. A tervezési és az
engedélyezési eljárások elhúzódása miatt a kivitelező nem tudja ezt a határidőt teljesíteni,
mivel a Nyíracsád belterületet és Nyíracsád Asszonyrészt összekötő út mentén 1005 fm.
közvilágítási új hálózat épül és az út mentén a tartószerkezethez védőkorlát elhelyezését kéri a
Magyar Közút Zrt.
Az Önkormányzat a Magyar Kormánytól egyedi elbírálásban kérte, hogy ne kérjék a
szalagkorlát kiépítését, de ezzel kapcsolatosan még válasz nem érkezett.
Az engedélyezési eljárás előre nem látható akadályai miatt a kivitelező kéri a teljesítési
határidő meghosszabbítását 2019. 05. 31. napjáig.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
1/2019. (I.15.). sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezei-Vill Villamosipari és
Szolgáltató Kereskedelmi Kft.-vel (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.) megkötött Nyíracsád
település közvilágítás korszerűsítésére és üzemeltetésére című projekt teljesítési határidejét
2019. május 31. napjáig meghosszabbítja.
Felkéri a polgármestert,
hogy a teljesítés határidejének meghosszabbításáról szóló
vállalkozási szerződés módosítását írja alá.
Határidő: 2019. január 25.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § alapján az
illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy
az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A Kvtv. 60. § (1) bekezdése
szerint az illetményalap 2019. évre 38 650 Ft-ban került meghatározásra. A Kvtv. 60. § (6)
bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019. évben a
hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja
meg az illetményalapot.
A pályázat keretében lehetőség nyílik a szerényebb anyagi helyzetű települési
önkormányzatok számára is, hogy a köztisztviselői bérek rendezése érdekében a hivatalokban
foglalkoztatott köztisztviselők illetménye megemelésre kerüljön. Pályázatot a 38 000 forintot
meg nem haladó egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező, önkormányzati hivatalt
fenntartó települési önkormányzatok nyújthatnak be az elismert hivatali létszám alapján.
Az igénylés feltételeként a települési önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot
2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a Kvtv.-ben rögzítetthez képest
legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46 380 forintban állapítja meg. Saját
hatáskörben ennél magasabb összeg is megállapítható, amely azonban további állami
támogatás biztosítását nem eredményezi.
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A pályázati adatlap lezárásának határideje: 2019. január 25.
Nyíracsád Község Önkormányzata minden feltételnek megfelel, mivel az egy lakosra jutó
adóerő-képesség mértéke: 11.944 Ft, az illetményalap pedig 11 éve 38.650 Ft.
A támogatás mértéke esetünkben a legmagasabb kategória: 800.000 Ft/fő/év
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, a fenti feltételekkel támogassa a pályázat
benyújtását. Az illetményalap emeléséről szóló rendeletet a költségvetési rendelet
megalkotásával egyidejűleg, legkésőbb 2019. március 15-ig alkossa meg.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
2/2019. (I.15.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kiegyenlítő bérrendezési alap
támogatására pályázatot nyújt be. Ezzel egyidejűleg 2019. évre vonatkozóan vállalja, hogy a
2019. évi köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1. napjától legalább 20 %-os mértékben
megemeli. Az illetményalap emeléséről szóló önkormányzati rendeletet a költségvetési
rendelet megalkotásával egyidejűleg, legkésőbb 2019. március 15-ig megalkotja.
A képviselő-testület kinyilatkozza, hogy az önkormányzat 2018. július 1-én költségvetési
törvényben meghatározott illetményalapot alkalmazta.
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2019. január 25.
2019. március 15.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
4. Előterjesztés a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
módosítására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A képviselő-testület októberben elfogadta a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
szóló rendeletét, majd decemberben 20/2018. (XII.13.) számú rendeletével módosította.
A módosítás szerint a benyújtott kérelmeket a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
javaslata alapján a képviselő-testület bírálja el 2018. december 31-ig.
Az alapos döntés, valamint a legrászorultabbak kiválasztása indokolja a döntési határidő nem
bizonyult elégségesnek, így javaslom annak meghosszabbítását 2019. január 31-ig.
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7
igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét:
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Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019 (I.15.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló
14/2018 ( X.25. ) önkormányzati rendelet módosítására
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában n meghatározott feladatkörében eljárva a szociális
tüzifa támogatás helyi szabályairól a következő rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet 3.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(3) A kérelmeket a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a képviselőtestület bírálja el 2019. január 31. napjáig.
2.§.
A rendelet 4.§.-a az alábbiak szerint módosul:
A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 5.010.150,- Ft
kiegészítő támogatás.
3.§.
Ez a rendelet 2019. január 15-én 8.45. órakor lép hatályba,mellyel egyidejűleg hatályát veszti
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 14/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018.
(XII.13.) önkormányzati rendelete.
5. Különfélék.
Dr. Nagy János polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy jelenleg két féle tűzifa támogatás van folyamatban.
Az egyik a téli rezsicsökkentés, másik pedig a szociális tűzifa. Mivel mindkettő nettó értéke
meghaladja az 1 millió forintot, ezért beszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A szociális
tűzifát a Nyírerdőtől vásároljuk, onnan egy külső vállalkozó beszállítja a faluba a fát, onnan
pedig közfoglalkoztatottak bevonásával történik a házhoz szállítás. A téli rezsicsökkentés
esetében az érintetteknek kellett nyilatkozni, hogy milyen formában kérik a 12 ezer forint
értékű tűzelőanyagot, Volt aki fát, barna szenet, fűtőolajat, vagy gázpalackot kért. Ennek a
támogatásnak az esetében nincs beszállítási kötelezettségünk, és nincs rászorultsági alap sem.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A temető üzemeltetéssel kapcsolatban megtörtént az átadás-átvétel, mely zavartalanul zajlott
le.
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A Temetkezési Vállalat minden olyan tárgyat elvitt, ami náluk van bevételezve, mint pl. a
ravatalozó drapéria, székek, koporsó melletti kandeláberek, szeméttárolók, pallók, stb. Ezek
pótlásáról igyekszünk folyamatosan gondoskodni.
Dr. Nagy János polgármester:
2010-ben átadásra került a ravatalozó előtető, amihez az Önkormányzat támogatást nyújtott a
Temetkezési Vállalat számára. Most a Vállalat vezetője kéri tőlünk a beruházás ÁFÁ-ját.
Ennek tisztázása a gazdasági vezetők dolga.
Koszorus Sándor:
Kinek a nevén van a beruházásról készült száma?
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A Temetkezési Vállalatnak lett kiállítva.
Koszorus Sándor:
Akkor az Áfát is ők igényelték vissza.
Köles Zoltán:
5 év az elévülési idő, ez pedig már túl van azon, mivel 2010-ben volt a beruházás.
Csontos Sándor:
Nemrég részt vettem egy rendezvényen a művelődési házban. Azt tapasztaltam, hogy ha tele
van a nagyterem, nincs lehetőség mindenkinek széket biztosítani, van aki lócán ül. A
kabátoknak nincs elég fogas, illetve az illemhely is kifogásolni valót von maga után. Nincs
ülőke, az ajtózárak rosszak, a piszoárok nem működőképesek. Erre oda kell figyelni, rendbe
kell tenni, mert báli szezon előtt vagyunk, lesznek folyamatosan nagyobb rendezvények az
intézményben.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A kabátok tárolására az előtérben ruhatár áll rendelkezésre.
Köles Zoltán:
Ezekre az intézményvezetőnek kell odafigyelni és megoldani.
Dr. Nagy János polgármester:
Az intézmény minden évben nyújt be pályázatot, amit hasonló beruházásokra fordít, akkor
most következőleg a WC-k rendbetételét kell megcélozni.
Dr. Nagy János polgármester:
Múlt héten voltam az MVH-nál a Malom Galériával kapcsolatban. A műszaki ellenőr
leigazolta a számlát, tehát elszámolás alatt van. A független statikai szakértő viszont
életveszélyessé nyilvánította a tetőt. Erre próbálunk megoldást találni, mert viszont a
pályázatban nem szerepel a tető felújítás. Az irányító hatóságtól kértük a tető műszaki
megvalósítását. Erre megoldás lehetne, ha a felső szintet meghagynánk padlásnak, tehát nem
lenne kiállító terem és az arra tervezett összeget a tető felújításra használnánk fel. Belül a
tervezett munka 55 %-a valósult meg eddig.
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Magyar Falvak Programja kapcsán Nyíradonyban részt vettem egy egyeztetésen, tájékoztatón.
Itt végig beszéltük a lehetőségeket, minden célterületre beírtuk Nyíracsádot.
Bölcsőde megvalósításra is nyújtható be pályázat. Gyerekenként 8 millió forint jár, és kb. 100
millió forint nettó összegre lehet pályázni. Ezzel kapcsolatban jövő héten jön egy tervező
megnézni a helyet. Az óvoda mellett terveznénk a megvalósítást, a Széchenyi utcán a parkoló
helyén. Jó lenne, ha ki lehetne alakítani egy ehhez kapcsolódó 400 adagos konyhát, ami
ellátná az intézményeket. Ennek még utána érdeklődünk.
Koszorus Sándor:
Hó eltakarításra fokozottan oda kell figyelni.
Rácz Zoltán:
A lakosság is jelezte, hogy a hó eltakarítás helyenként kifogásolható. Az utak csúszósak,
balesetveszélyesek, jó lenne homokkal is leszórni.
Köles Zoltán:
A település minden részén történjen meg a hó eltakarítás, Buzita részein is.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az önkormányzat traktorjával igyekszünk a hó eltakarítást megoldani. Hóeséskor a kora
reggeli órákban már elindul és takarítja az utcákat. Vannak olyan utak viszont, amik a KPMhez tartoznak és az ő feladatuk a takarítása. Ilyenkor az utakon lévőknek is fokozott
óvatossággal kell közlekedni, akár gyalog, akár kerékpárral a baleset elkerülése érdekében.
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.
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