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JEGYZŐKÖNYV 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 14.-én a 
Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében 15.00. órai kezdettel megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
   Csontos Sándor  
   Kiss Józsefné 
   Koszorus Sándor 
   Köles Zoltán 
   Rácz Zoltán képviselők 
 
Igazoltan távol: Veres Istvánné alpolgármester 
 
Meghívottak: Varga Józsefné könyvtárvezető 
 Pósán Ferencné óvodavezető 
 Mászlainé Erdei Éva Alapszolg.Kp. vezetője 
 Béres Istvánné Családsegítő 
 Garda László iskolaigazgató 
 
Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a napirendek az alábbiak szerint kiegészülve kerüljenek megtárgyalásra:  
 

1. Polgármesteri jelentés. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
2. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

3. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

4. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 
együttműködési megállapodásról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

5. Előterjesztés a középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíj pályázatának 
kiírásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

6. Előterjesztés EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi 
járásban” című konstrukcióval kapcsolatos intézkedésről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
7. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
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8. Előterjesztés a Zrínyi u. 77. sz.  alatti szociális bérlakás bérlőjének kijelöléséről. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

9. Előterjesztés a Petőfi Sportegyesület elnöke által benyújtott kérelemről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

10. Előterjesztés népkonyha szolgáltatás igénybevételéről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

11. Előterjesztés a temető üzemeltetéséről. (szóbeli előterjesztés!) 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

12. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

13. Előterjesztés ivóvízközmű, szennyvízközmű hálózat, valamint víziközművek 
energiahatékonyságának fejlesztése érdekében benyújtandó pályázatról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

14. Előterjesztés a téli rezsicsökkentésről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

15. Különfélék. 
 
ZÁRT ÜLÉS: 
 

1. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem elbírálásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
A döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal a napirendi pontokat 
megtárgyalásra elfogadta. 
 
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői           
Kiss Józsefné és Rácz Zoltán képviselők legyenek. 
 
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 6 igen szavazattal elfogadták. 
 
Dr. Nagy János polgármester ügyrendi javaslattal él, mely szerint az 1.napirendi pont után 
Garda László iskolaigazgató jelezte, hogy bejelenteni valója lenne a képviselő-testület felé. 
 
A jelenlévők egyhangúlag elfogadják az ügyrendi javaslatot 
 

1. Polgármesteri jelentés. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Polgármesteri jelentés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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A polgármesteri jelentés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő  6 fő képviselő             
6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
8/2019. (II.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott polgármesteri jelentést 
tudomásul veszi. 
 
Garda László iskolaigazgató: 
A híradásokban beszámoltak róla, hogy településünkön, iskolánk két  6. osztályos tanulója 
bűncselekményt követett el. Többszörösen érintettek vagyunk, mert ráadásul a sértett az 
igazgató helyettes édesanyja. Rostás Zsolt, illetve Ádám Róbert kirabolták az idős Béres 
Istvánnét. A gyerekek lakásában támadtak rá az idős asszonyra, lefújták sprayvel, 
bántalmazták és pénzt loptak el tőle. Mindkét tanulót elfogták, jelenleg 72 órás előzetes 
letartóztatásban vannak. Az ügyész komoly büntetést fog kiróni, várhatóan javítóintézetbe, 
illetve fiatalkorúak börtönébe fognak kerülni. Ádám Róbert szeptemberben került az 
iskolánkba, többször jeleztem a gyám felé, hogy problémák vannak a gyerekkel. 
Novemberben kértem, hogy intézkedjenek a gyermek pszichiátriai vizsgálatáról, és 
javasoltam, hogy amennyiben lehetséges, legyen magántanuló, mert folyamatosan komoly 
problémák voltak vele. Ez az intézkedés nem történt meg. Azért tartottam fontosnak, hogy 
erről tájékoztassam a testületet, hogy lássák, az iskola a törvényes kereteken belül megtette az 
intézkedéseket. Az intézményen belül továbbra is törekszünk a békére és nyugalomra. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Köszönjük Igazgató Úr tájékoztatását. 
 

2. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Kiss Józsefné: 
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
A költségvetésben tervezetteket szigorú takarékoskodás mellett lehet majd tartani. 
 
Koszorus Sándor: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, javasolja elfogadásra. A Hivatali dolgozók 
bérének rendezésére lehetőséget kell keresni, mert a középfokú és felsőfokú végzettségűek 
bére között nagy különbség van. 
 
Csontos Sándor: 
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Köles Zoltán: 
Áttekintve a költségvetést azt látjuk, hogy egyre csökken a központi finanszírozás. Az 
önkormányzatokra rótt feladatokhoz nem biztosítanak  anyagi juttatást. A bevételek 
korlátozottak. A lakosságtól, itt élőktől több bevételt várni nem lehetséges. Ennek ellenére 
próbál az Önkormányzat minden pályázaton részt venni. Ezekhez az önerőt elő kell teremteni. 
Kb. 327 millió forint az, ami pénzmaradvány volt. A gazdálkodás nagy felelősséget ró 



4 

 

elsősorban az önkormányzat vezetőire. Nagyon szűk esztendőnek nézünk elébe, de nyilván 
lesznek pályázati pénzek. Meg kell becsülni a hivatali dolgozókat is. Magam részéről nem 
tudom teljes odaadással támogatni a költségvetést, tartózkodni fogok a szavazásnál. Nagyon 
visszafogott gazdálkodást kell folytatni, de nyilván vannak kötelezően, törvény által előírt 
dolgok. A dolgozókat szakmailag el kell ismerni. Az intézményekre tervezettek is nagyon 
visszafogottak. 
 
Kiss Józsefné: 
Az Önkormányzat mindent megtesz, ami lehetséges. Megragadja a pályázati lehetőségeket. 
Köszönet illeti a gazdasági vezetőt az áttekinthető költségvetés elkészítéséért. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Pályázatokkal kapcsolatban az önrészekhez tartalékolni kell. A pályázatok általában 
utófinanszírozottak, így meg kell előlegezni az önerőt. A közfoglalkoztatási feltételek 
megváltoztak. Aki valamilyen szakmai végzettséggel rendelkezik a munkaügyi központ 
kiközvetíti és nem vehetőek ki közfoglalkoztatásban. Így az intézményekbe sem fogunk tudni 
közfoglalkoztatottat biztosítani. Mi itt a Hivatalban is létszám gondokkal küszködünk, 
szükség lenne például egy állandó  titkárnőre. Igyekszünk a dolgozókra odafigyelni, szakmai 
képzéseket biztosítani, stb. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő  1 tartózkodással, 5   igen 
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Községi Önkormányzat  
3/2019.(II.14.) ÖR. rendelete 

az önkormányzat 2019. 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) és (2) 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 2019. évi költségvetéséről az 
alábbi rendeletet alkotja. 
 

I. fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A rendelet célja 

1. § 
 
A rendelet célja Nyíracsád Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. 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 2018. évi költségvetésének 
 

• költségvetési bevételeit         828.314 e Ft-ban, 
• költségvetési kiadásait      1.155.936 e Ft-ban, 
• költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét     - 327.622 e Ft-ban, 

 
állapítja meg a Képviselő-testület. 
(2)A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti, - 327.622 e Ft összegű hiányt az előző évi 
pénzmaradvány 327.622 e Ft összegű igénybevételével finanszírozza. (11. sz. melléklet) 
 
(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tárgyévi mérleg főösszeg bevételei oldalát 
1.155.936 e Ft-ban állapítja meg, melynek forrásonkénti megbontását a rendelet 1/a. sz. 
melléklete tartalmazza. 
 
(4) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetés mérleg főösszeg kiadási oldalát 1.155.936 e Ft-
ban, 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 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásait, 
illetve működési és felhalmozási bevételeit az 1/a., 3. és 4. sz. mellékletek tartalmazzák. 
 
(7) Az önkormányzatot illető 2019. 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 2019. évi 
költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait:  
 
 
465.016 eFt működési bevétellel ebből:  

  78.500 eFt közhatalmi bevétellel 
  39.467 eFt intézményi működési bevétellel 
  14.500 eFt átengedett központi adóval 
262.010 eFt állami támogatással 
181.773 eFt működési célú pénzeszköz átvétellel,  

252.064 eFt pályázati támogatásból és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó származó 
felhalmozási bevétellel állapítja meg a 11. sz. melléklet szerint. 
 
 
(10) A képviselő-testület - az Áht 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján – a 2019. évi 
költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:  
 
512.503 eFt működési költségvetéssel ebből:  

292.023 eFt személyi juttatással 
  64.598 eFt munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval 
320.616 eFt dologi és egyéb folyó kiadással 
    3.500 eFt működési célú pénzeszköz átadással, egyéb támogatással 
  50.675 eFt ellátottak pénzbeli juttatásával 
    1.100 eFt államháztartási és céltartalékkal 

 
29.974 eFt felhalmozási költségvetéssel ebből: 
   384.535 eFt beruházási ill.  

    38.899 eFt 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 2019. 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 2019. 
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 2019. évi államháztartási és céltartalékát e rendelet 1/a. sz. 
melléklete szerint hagyja jóvá. 
 
(19) Európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a rendelet 16. sz. melléklete 
mutatja. 
 
(20) Az önkormányzat kiadásaiból reprezentációra 2.800 e Ft használható fel. 
 

III. fejezet 
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 

4. § 
 
 
(1) A költségvetés végrehajtásáért az önkormányzat- illetve az önkormányzati költségvetési 
szerv vezetői felelősek. 
 
(2) 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.  
 
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben 
szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a 
rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az 
átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat. 
 
(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben 
szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A 
módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat. 
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 (5) 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 
képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 
 
(6) Életszerű változások kezelésére a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást 
hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési 
rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 
 
(7) 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. 
 
(8) 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.  
 
 (9) A képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás illetve előirányzat módosítás miatt 
bekövetkezett változások alapján a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő 
megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt 
költségvetési rendelete ennek megfelelő módosításáról. 
 
(10) A köztisztviselők illetményalapja 2019. évben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 132. § szerint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az illetményalapot 
50.050 Ft-ban állapítja meg.  

 
       V. fejezet 

         Záró rendelkezések 
5. §. 

 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni, 
mellyel egyidejűleg a 2018. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 
18/2018.(XII.13.) ÖR. rendelet hatályát veszti. 
 

3. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Az utóbbi időben több nem Nyíracsádon állandó lakcímmel rendelkező család vásárol 
lakóingatlant a településünkön. Ezek a családok nem  részesülhetnek első lakáshoz jutó 
támogatásban, mivel a rendeletünk úgy szól, hogy a kérelmezőnek legalább két évig állandó 
bejelentett lakóhellyel kell rendelkeznie a településen.  
A lakónépesség megtartása, illetve növelése érdekében szükséges a helyi rendeletünk 
módosítása. 
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Kiss Józsefné: 
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta. Javasolja a rendelet 
módosításánál a támogatottak körét 35-ről 40 évre, a lakásszerzési módot kiszélesíteni 
ajándékozási szerződésre, a 6 hónapos beadási határidőt 9 hónapra javasolja kiterjeszteni. 
Ugyan arra az ingatlanra 10 éven belül támogatás nem kapható.  
 
Koszorus Sándor: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Csontos Sándor: 
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A Kormánynak  kedvező a lakáspolitikája, az ingatlant vásárló fiatalok támogatása nagyon 
széles körű, kedvező. Fontolóra kellene venni, hogy egyáltalán szükség van-e erre a 
támogatásra, mivel ez önként vállalt feladat. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Aki egyetért a Szociális Bizottság javaslatával, mely szerint a támogatottak körét 35-ről 40 
évre, a lakásszerzési módot kiszélesíteni ajándékozási szerződésre, a 6 hónapos beadási 
határidőt 9  hónapra javasolja kiterjeszteni. Ugyan arra az ingatlanra 10 éven belül támogatás 
nem kapható, szavazzon. 
 
A  módosító javaslattal a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal 
egyetért. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Aki egyetért az előterjesztésben szereplő módosításokkal, mely szerint nem szükséges a 
kérelmezőnek nyíracsádi bejelentett lakcímmel rendelkezni, szavazzon. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

4/2019. (II.14.)  önkormányzati rendelete 
 

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (XI.2.)  az első lakáshoz 
jutók támogatásáról szóló rendelet módosítására 

 
Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete   az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 1.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 
1.§. 

 
A rendelet 1.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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(1) A Rendelet hatálya kiterjed Nyíracsád Község Önkormányzat közigazgatási 

területén azon lakást vásárló, vagy építeni szándékozó személyekre, akik a támogatási 
kérelem benyújtásának időpontjában a 40. életévüket még nem töltötték be. 
 

2.§. 
 

A rendelet 4.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

(1) A kérelmet előterjeszteni a Polgármesteri Hivatalnál  lehet. 
Építés esetén a jogerős és érvényes építési engedély megadásától a használatbavételi 
engedély megadásáig, a jogerős építési engedély benyújtásával lehet kérelmezni. 
Vásárlás  esetén  az  adás - vételi  szerződés, vagy árverési jegyzőkönyv megkötését  
követő  9  hónapon  belül,   adásvételi  szerződés, vagy árverési jegyzőkönyv, 
ajándékozási szerződés  benyújtásával lehet kérelmezni. 
 
 

3.§. 
 

A rendelet 4. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

(1) Nem részesülhetnek támogatásban: 
 
    - akiknek kérelmét az önkormányzat korábban elbírálta. 
 

4.§. 
 
 

Ez a rendelet 2019. február 14.-én 15.30. órakor lép hatályba. 
 

4. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 
együttműködési megállapodásról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 159.§. (3) bekezdése a helyi 
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti, a nemzetiségi törvény szerinti 
feltételeknek megfelelő megállapodás  megkötését írja elő.  
 
Az együttműködési megállapodás tartalmát a nemzetiségi törvény határozza meg. 
 
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is ennek megfelelően készült el a megállapodás 
tervezet.  
 
Kiss Józsefné: 
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
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Koszorus Sándor: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, az együttműködési megállapodást 
elfogadásra javasolja. 
 
Csontos Sándor: 
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak utána  döntéshozatalban résztvevő  6 fő képviselő  6 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
 
9/2019. (II.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyíracsád Községi Önkormányzat és 
a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 2019. 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 középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíj pályázatának 
kiírásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Kiss Józsefné: 
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, az ösztöndíjpályázat 
kiírását javasolja. Javaslom továbbá, hogy ne csak a honlapon kerüljön kihirdetésre a 
pályázat, hanem több a település több pontján kerüljön kifüggesztésre. 
 
Koszorus Sándor: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, az ösztöndíjpályázat kiírását javasolja. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzata a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben 
EFOP-1.5.3-16-2017-00077” kódszámú  projekt keretében támogatást nyert. 
A projekt megvalósításának feltétele, hogy az Önkormányzat ösztöndíj pályázatot írjon ki a 
településen élő középfokú oktatási intézményben tanuló fiatalok részére. A pályázat célja a 
település népességmegtartó erejének erősítése, a fiatalok anyagi támogatása által.  
A mellékletben szereplő pályázati kiírás részletesen rendelkezik az ösztöndíjban részesítés 
feltételeiről.  
Az ösztöndíj kizárólagosan csak Európai Uniós forrásból lesz finanszírozva. Településünkön 
7 fő középfokú tanulmányokat folytató diák részére nyílik lehetőség támogatás odaítélésére 
négy féléven keresztül: 50.000.- Ft/fő/félév. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő  6 igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
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Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete       

5/2019 (II.14. ) önkormányzati rendelete  
A középfokú oktatási intézményekben tanulók ösztöndíj programjában való részvétel 

feltételeiről 

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet célja 

1. § (1) Nyíracsád Községi Önkormányzat a település népességmegtartó erejének erősítése 
érdekében a Nyíracsád településen élő azon középfokú oktatási intézményekben tanulók 
részére kíván települési ösztöndíjat biztosítani, akik megfelelnek a pályázati kiírásban 
szereplő feltételeknek. 

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben megfogalmazott célok teljesülése érdekében a 
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00077” 
kódszámú projekt keretében Ösztöndíj pályázatot ír ki a településen élő középfokú oktatási 
intézményekben tanuló fiatalok részére. 

(3) Az Ösztöndíj fedezetéül szolgáló forrás a (2) bekezdésben meghatározott projekt. Az 
ösztöndíj támogatást az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében tervezni kell. 

2. Jogosultsági feltételek 

2. § (1) Az Ösztöndíjban részesítés feltételi:  

a.) A Nyíracsád község közigazgatási területén állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkezik és életvitel szerűen ott él.   
b.)  Az első középiskolai végzettség megszerzése érdekében középfokú iskolarendszerben, 
nappali tagozaton tanul (gimnázium, szakközépiskola, szakgimnázium, szakiskola 9-10. 
évfolyam stb.) (Hat vagy nyolc osztályos gimnázium esetében a hagyományos, négyosztályos 
középiskolai képzésnek megfelelő első évfolyamtól lehet pályázni) 
c.)  Követelmény, hogy a pályázat benyújtását megelőző iskolai félévének tanulmányi 
átlageredménye (magatartás és szorgalom jegy nélkül) minimálisan 3,5 legyen.  
d.)  A tanulmányokat folytató gyermek családjában az egy főre eső jövedelem összege nem 
éri el  az öregségi nyugdíj mindenkori legkiesebb összegének 300 %-át (2018. évben 85.500 
Ft) 
e.)  Belép a projekt keretein belül megvalósuló Diákszövetségbe, és tagként/ vezető tagként 
részt vesz a tevékenységekben VAGY 
f.)  Belép a Szívesség Bankba szívesség nyújtó tagként, és aktívan közreműködik annak 
működtetésében. 
g.) Nyíracsád Község Önkormányzata a pályázati kiírást honlapján közzéteszi az 1. sz. 
melléklet szerint. 
 
(2) Az ösztöndíj megállapításánál előnyben részesül az a tanuló, aki: 

a.) olyan szakmát tanul, mellyel a humán közszolgáltatásban el tud helyezkedni, 
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b.) közösségi szolgálatot teljesít vagy igazoltan önkéntes munkát végez a lakóhelyén, 
c.) nyelvvizsgával, számítógépes vizsgával rendelkezik. 

 
(3) A pályázat mellé kötelezően csatolandó igazolások, mellékletek:  
a.) Pályázati adatlap (kötelező melléklet), amely tartalmazza a pályázóról szükséges 
információkat. A pályázati űrlap a település honlapjáról letölthető.  
b.) A kérelem beadásának időpontjától függően félévi vagy év végi iskolai bizonyítvány 
másolata. 
c.) Iskolalátogatási igazolás 
d .) A gyermeket nevelő család egy főre eső jövedelmének igazolására szolgáló a 
jövedelemről tett nyilatkozathoz másolatban mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő 
a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló igazolást    
e.) Lakcímkártya másolata 
f.) Részvételi szándéknyilatkozat másolata Diákszövetségbe/ Szívességbankba való 
belépésről. 
 
(4)  A pályázat mellé nem kötelezően csatolandó igazolások, mellékletek:  
a.) Ha van: tanulmányi és szaktárgyi versenyeken elért eredmények iskolai igazolása, nyelvi, - 
számítógépes stb. vizsga vagy végzettség megszerzését igazoló dokumentum másolata  
b.) Igazolás közösségi szolgálat teljesítéséről (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 4. § 15. pont alapján: közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi 
közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, 
egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása) vagy önkéntes munka 
végzéséről, 
 
(5) Elnyerhető támogatás összege: 
Maximális támogatási összeg: 50.000 Ft/félév  
 
(6) A pályázatok beadási határideje és módja: 2019. március 11. Gyermekjóléti Szolgálat 
Nyíracsád, Kassai u. 4. sz. 
 
(7)  A pályázatok elbírálási határideje: 2019. március 31. nap a Képviselő-testületi ülés 
időpontja. 
 
(8) Az eredmény közzététele: a támogatottak kiértesítése mellett a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján, a település honlapján.  
 
(9)  A 2018/2019-es tanév második félévének idejére támogatott diákok kihirdetésére és a 
támogatási szerződések átadására a 2019. május 31-ig kerül sor, a Polgármesteri Hivatal 
tanácskozó termében. 
 
(10) A tanulmányi ösztöndíjak folyósítása egy összegben történik, a kihirdetést követő 30 
napon belül. 
 
(11) Az Önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az 
esetben, ha a támogatott elköltözik a településről, a diák igazolatlanul mulaszt, vagy olyan 
magatartást tanúsít, amely miatt fegyelmi eljárás indul ellene.  
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(12) A pályázat eredménye nyilvános: a diák annak benyújtásával hozzájárul a pályázat 
eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az 
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához Az 
elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az 
adóalapot növelő jövedelemnek számít.  
 

3. Pályázati szabályok 

3. § (1) A Ösztöndíj igénybevétele érdekében a rendelet 2. melléklete szerinti pályázati 
adatlapot kell benyújtani az ott megjelölt mellékletekkel együtt. 

4. § (1) Az Ösztöndíj elnyerésére minden évben új pályázatot kell benyújtani. 

4. Pályázatok elbírálása 

5. § (1) Az Ösztöndíj odaítéléséről Nyíracsád  Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 
határozattal dönt. 

(2) A döntést követően a rendelet 3. melléklete szerinti ösztöndíjas szerződést köti meg a 
polgármester. 

5. Záró rendelkezések 

6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

6. Előterjesztés EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi 
járásban” című konstrukcióval kapcsolatos intézkedésről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az EFOP-1.5.3-16 pályázati konstrukció kiemelt célcsoportja, a hátrányos helyzetű, aktív 
korú és a fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a 
potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. 
E konstrukcióban az alábbi önkormányzatok vesznek részt:  
Nyíradony, Vámospércs,  Nyíracsád,  Nyírábrány, Bagamér,  Nyírmártonfalva ,  Fülöp,  
Álmosd, valamint Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat. 
Nyíracsádon 40 fő részére kellett egyéni fejlesztési tervet készíteni hátrányos helyzetű 
célcsoporttagok részére. 
Az egyéni fejlesztési tervek átfogó célja: A munkát keresők munkavállaláshoz szükséges 
egyéni fejlesztendő területeinek és a fejlesztéshez szükséges konkrét lépések meghatározása a 
munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében.  
Az egyéni fejlesztési terveket 3 havonta szükséges felülvizsgálni. A projekt költségvetésében 
a célcsoporttagok részére felülvizsgálatonként 21.000 Ft értékű Erzsébet utalvány és annak 
járulékai lettek betervezve 12 hó fejlesztés esetén. Az első felülvizsgálat októberben volt 
esedékes, a második januárban. A célcsoporttagok az étkezési utalványokat mindezidáig nem 
kapták meg, mert az Erzsébet utalványt közbeszerzés miatt az EMMI elutasította, így át fog 
menni változás bejelentésen a célcsoporttagok természetbeni támogatása. 
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Több önkormányzat már decemberben kiosztotta az előlegből a járandóságokat, aminek a 
projekt szakmai vezetője szerint nincs akadálya, képviselő-testületi döntés, átvételi 
elismervény és a pénztári kifizetés igazolása szükséges hozzá.  
Mivel a projekt 2020. márciusában zárul, a célcsoporttagok projektben való részvételi 
hajlandóságának megtartása miatt javaslom a 40 fő részére a kétszeri támogatás kiosztását 
még február hónapban. Ez összesen 1.680.000 Ft értékű természetbeni juttatást jelent, mely az 
önkormányzat számára nem ró semmilyen plussz kiadást, mivel a pályázat ezt a kiadást teljes 
egészében lefedezi. 
 
Kiss Józsefné: 
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
 
Koszorus Sándor: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Béres Istvánné mentor: 
Ebben a pályázatban 40 hátrányos helyzetű lakos vesz részt. Minden résztvevőre egyéni 
fejlesztési tervet kell készíteni. Elsődleges, hogy segítségükre legyünk abban, hogy munkát 
találjanak. Ennek elősegítésére szervezünk olyan előadásokat, amelyekből  megtanulható, 
hogyan jelenjenek meg egy állásinterjún,  hogyan írjanak meg egy önéletrajzot, stb. De 
beszélünk a takarékos életmódról, a tudatos életről, stb. Pályázaton belül egyébként a témák 
meg is vannak határozva.  
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő  6 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
10/2019. (II.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-16 “Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi járásban” című pályázati konstrukcióban résztvevő 40 
fő célcsoport tag részére  összesen 1.680.000 Ft értékű természetbeni juttatás kiadását 
engedélyezi február hónapban. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a természetbeni juttatás kiadásával 
kapcsolatos intézkedésekre. 
Határidő: 2019. február 28. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

7. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény ( a továbbiakban: Kttv.) 2014. 
december 12-től hatályos 225/C. §-a az alábbiakról rendelkezik:  
 
„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 
munkanap pótszabadságra jogosult.  
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(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 
polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak 
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság 
igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a 
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az 
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően 
veheti igénybe.  
 

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a 
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot 
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.  
 

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év 
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.” 
 

A 225/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elkészített nyilvántartás alapján megállapításra 
került, hogy a polgármester előző évben sem tudta maradéktalanul kivenni szabadságát.   
 

 
Kiss Józsefné: 
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Koszorus Sándor: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Csontos Sándor: 
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő  6 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
11/2019. (II.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint munkáltató – Dr. Nagy 
János polgármester választása szerint a 2019. évre esedékes 185 nap szabadság kivétel 
ütemezését a benyújtott tervnek megfelelően engedélyezi.   
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

8. Előterjesztés a Zrínyi u. 77. sz.  alatti szociális bérlakás bérlőjének kijelöléséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A képviselő-testülete 148/2014. (XII..22.) sz. határozatával  a Nyíracsád, Zrínyi u. 77. sz. 
alatti szociális bérlakás  bérbeadásáról döntött öt éves időtartamra. A bérleti szerződés még 
nem járt ugyan le, de bérlő jelezte, hogy január 20-án  családi okok miatt  kiköltözött a 
lakásból.  
Ezzel egyidejűleg  Mikle Istvánné kérelmet nyújtott be, mely szerint szeretné igénybe venni a 
szociális bérlakást. Jelenleg férjével és három kiskorú gyermekével élnek egy háztartásban 
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nagymamájával és nagybátyjával, valamint annak két kiskorú gyermekével. Szeretnének fiatal 
házasokként külön életet élni, erre jelentene megoldást számukra a szociális bérlakás. 
Szintén szociális bérlakás iránti kérelmet nyújtott be Maczó Nikoletta Nyíracsád, Vágóhíd u. 
1. sz. alatti lakos. Jelenleg Debrecenben laknak albérletben, de szerződésüket felmondták. 
Egy kiskorú gyermekük van, élettársa a honvédségnél szerződéses katona. Idő közben még 
két kérelem érkezett, török Krisztina és Kiss Nikoletta által. 
 
Kiss Józsefné: 
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, javasolja a döntés 
elnapolását. Legutóbb hasonló téma tárgyalásakor kérelmet benyújtókat is értesíteni  kell a 
bérlakás megüresedéséről, mert lehet, hogy ők is benyújtanák pályázatukat. Ezt én vállalom. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és  a döntéshozatalban résztvevő  6 fő képviselő  
6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
12/2019. (II.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zrínyi u. 77. sz. alatti szociális 
bérlakás bérbeadásával kapcsolatos döntéshozatalt elnapolja.  
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre – a 
korábban pályázatot benyújtók értesítése után - ismételten terjessze elő a napirendet. 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

9. Előterjesztés a Petőfi Sportegyesület elnöke által benyújtott kérelemről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Petőfi Sportegyesület elnöke kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, mely szerint  - 
2019. évi támogatása terhére előlegként – 300.000.- Ft támogatást kér a 2019-es év 
beindításához. 
Kérelmében előadja, hogy a tavalyi évet eredményesen zárták. Megyei III. osztályból  Megyei 
II. osztályba kerültek. Ez a váltás azzal járt, hogy Ifi csapatot kellett szervezni, így a kiadások 
is megnőttek. 
A tavalyi évről forgótőkéjük nem  maradt, hamarosan sportorvosi vizsgálat következik, illetve 
kezdődnek a felkészülési mérkőzések. 
 
Koszorus Sándor : 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a kérelem támogatását javasolja. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Felhívom a képviselő-testület figyelmét, hogy a civil szervezetek támogatásáról ebben az 
évben még nem döntött a képviselő-testület, tehát nem törvényes, ha a még oda nem ítélt 
támogatás terhére  kerül megszavazásra most támogatás a Petőfi Sportegyesület részére. 
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő   6 fő képviselő 6 igen szavazattal meghozta az 
alábbi határozatát: 
 
13/2019. (II.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a vizsgálja 
meg a Petőfi Sportegyesület részére történő támogatás odaítélésének jogi és számviteli szabályosságát.  
Határidő: folyamatos 
Felelős:  Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

10. Előterjesztés népkonyha szolgáltatás igénybevételéről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A társadalmi gazdasági változások hatására nő a társadalom perifériájára kerülők köre, akik a 
halmozottan jelentkező szociális problémáik hatására olyan helyzetbe kerülnek, amikor a napi egyszeri 
meleg étel biztosítása és elfogyasztása is gondot jelent. 
 
A népkonyha szolgáltatás célja, a társadalmi leszakadásnak lehetőség szerinti megszüntetése és ezen 
rászoruló emberek életminőségének javítása. 
A szolgáltatást nyújtó olyan intézményekkel, önkormányzatokkal, egyesületekkel, illetve 
alapítványokkal köt együttműködési megállapodást, ahol a rászoruló személy más típusú szociális 
szolgáltatásban, vagy ellátásban is részesülhet a népkonyha szolgáltatáson kívül. 
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes alapon történik és térítésmentesen biztosított a 18. életévüket 
betöltött személyeknek. 
2019. január 1-jétől a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 20.§.-a és a 
415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet módosított rendelkezései értelmében a szolgáltatást igénybe vevő 
személy személyes adataira is szükség van a szolgáltatás igénybe vételéhez. 
A népkonyha igénybevételéhez tárgyi feltételek biztosítása szükséges az étel helyben fogyasztásához.  
A népkonyha szolgáltatást a Civis Szociális Étkezési Központ (4029 Debrecen, Karácsony Gy. u. 7. 
sz.) alatti székhellyel működő intézmény látná el. Eddig az intézmény a Debrecen, Derecske, 
Nyíradony és Hajdúböszörményi  Járásokban végez népkonyha szolgáltatást. 
Amennyiben településünkön erre igény van és a testület úgy dönt, hogy indítsuk be, a Dózsa utcai 
piacot javaslom az étel kiosztás helyszínéül. Itt vizesblokk áll rendelkezésre, kézmosási lehetőség van. 
A fedett helyen lévő asztalok a helyben fogyasztás lehetőségét biztosítják.  
 
Kiss Józsefné: 
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta. Évek óta foglalkoztat 
bennünket ez a kérdés. Bárki igénybe veheti,aki nagykorú, de az adatai, TAJ szám szükséges hozzá. 
Fel kell mérni az igényeket. Bizottságunk támogatja a népkonyha beindítását. 
 
Köles Zoltán: 
Az Önkormányzatra milyen feladatot ró, ha megszavazzuk? 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A hét minden napján – igény szerint akár hétvégén is – biztosítanunk kell kb. egy órahosszára, 
az osztás idejére egy helyet. Tehát a piacteret ki kell nyitni, áram vételi lehetőséget, WC 
használatot, kézmosási lehetőséget biztosítani. A helyben fogyasztás lehetősége adott az 
ottani asztalok által, de egyébként nem jellemző, haza szokták vinni az emberek az ételt. 18  
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éves kortól bárki igénybe veheti és mindenki egy adagra jogosult. Egyeztetés kérdése, hogy az 
étkeztetési központ osztja ki, vagy mi biztosítunk erre embert. Aki osztja az ételt, annak 
egészségügyi kiskönyvvel kell rendelkeznie. 
 
Köles Zoltán: 
Hogyan történik az adag kiszámítás, van-e lehetőség módosításra? Jó lenne a tanyai 
településekre is kiterjeszteni a szolgáltatást. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Azért kell felmérést végezni előtte, hogy legalább egy körülbelüli adagszámot tudjunk kérni, 
de ha idő közben nő az igény, az adagszámot is lehet emelni. Keressük a lehetőségét, hogy 
Buzita, illetve Asszonyrész tanyai településrészeken is meg tudjuk oldani a népkonyha 
üzemeltetését. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
14/2019. (II.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
népkonyha szolgáltatás igénybevétele céljából a településen élő rászorulók számára a Cívis 
Szociális Étkezési Központtal (4029 Debrecen, Karácsony György u. 7. sz.) az 
együttműködési megállapodást aláírja. 
Határidő: 2019. április 30. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

11. Előterjesztés a temető üzemeltetéséről.  
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Másfél hónap telt el azóta, mióta az  önkormányzat átvette a temető üzemeltetését. A lakosság 
részéről jók a visszajelzések, hiszen a temetés 100-150 ezer forinttal kevesebbe kerül, mint 
eddig. A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat átadás-átvételkor elvitte azokat a tárgyi 
eszközöket, melyek az ő tulajdonuk volt. ezeknek a dolgoknak a visszapótlását megkezdtük, 
folyamatban van a hangosítás, ravatalozó drapéria beszerzése. Tervezzük a ravatalozó 
felújítását is modern falvak program keretében. A közfoglalkoztatás feltételei a jövőt illetően 
nem tisztázottak, ezért nem tudjuk, hogy márciustól tudunk-e ott közfoglalkoztatottat 
alkalmazni. A Temetkezési Vállalat alkalmazásában állt dolgozó szakmai tapasztalatai alapján 
segítségünkre van, de nem áll az önkormányzat alkalmazásában. Szükségünk lenne egy olyan 
emberre, aki méltó képpen tudja végezni ezt a munkát és szakmai tapasztalattal rendelkezik. 
Javaslom, hogy foglaljon állást a képviselő-testület abban, hogy Illés Gyula volt dolgozó 
segítségét eseti megbízás, vagy tiszteletdíj ellenében vegyük igénybe. 
 
Köles Zoltán: 
Lehet,hogy praktikusabb lenne havi tiszteletdíjat számára megállapítani, és akkor a 
közfoglalkoztatottak irányítását is végezhetné. Javaslom, az érintettel kezdje meg a 
tárgyalásokat a polgármestert. A tárgyi eszközöket mihamarabb pótolni kell, olyan erősítőt 
kellene venni, amihez mikroport is csatlakoztatható. 
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
15/2019. (II.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
temető üzemeltetés szakmai segítése érdekében történő alkalmazás tárgyában folytasson 
tárgyalásokat Illés Gyula volt dolgozóval. 
 

12. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás fenntartásában működő Nyíradonyi 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 
jelenleg három településen 70 készülékkel biztosítja. 
Nyíradonyban 30 kihelyezett készülék, Nyíracsádon 20 kihelyezett készülék, 
Hajdúsámsonban 20 kihelyezett készülék van kihelyezve a szociálisan rászorultak részére. 
Nyíradonyban és Hajdúsámsonban egyre nagyobb az igény ezért Nyíradonyban a jelenlegi 30 
ellátotti számot 10 új készülék kihelyezésével 40-re, míg Hajdúsámsonban a jelenlegi 20 
ellátotti létszámot 10 új készülék kihelyezésével 30-ra kívánjuk bővíteni. 
Nyírábrányban jelenleg nem működik a szolgáltatás, de egyre több idős, többségében 
egyedülálló rászoruló jelezte, hogy amennyiben elindulna a szolgáltatás, szeretne készüléket 
kapni.  
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65. §-a szerinti 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nyírábrányba történő bevezetését a Nyíradonyi Szociális 
és Gyermekjóléti Társulás által. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
16/2019. (II.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyíradonyi Szociális 
és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és a 
mellékletként csatolt I/840-8/2019. számú módosító okiratot, valamint az I/840-9/2019. 
számú Társulási Megállapodást egységes szerkezetben jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét értesítse a döntésről, 
továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást aláírja.   
Határidő: 2019. március 15. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
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13. Előterjesztés ivóvízközmű, szennyvízközmű hálózat, valamint víziközművek 
energiahatékonyságának fejlesztése érdekében benyújtandó pályázatról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium két pályázati lehetőséget hirdetett a 
víziközművek fejlesztésére. 
Az első pályázat a Gördülő Fejlesztési Tervben rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal által jóváhagyott rekonstrukciók megvalósítására, a víziközmű-
rendszerek műszaki állapotának javítására vonatkozik. 
Másik pályázat víziközmű-rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében 
energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzésére, technológiák alkalmazására 
vonatkozik. 
 
A támogatási kérelmeket az ellátásért felelős önkormányzat, vagy az ellátásért felelős 
önkormányzat és a víziközmű-szolgáltató együttesen, konzorciumban adhatja be. 
 
Javaslom, hogy a támogatási igényt a víziközmű-szolgáltatóval közösen, konzorciumban 
nyújtsuk be. A támogatási kérelem benyújtására vonatkozó konzorciumi megállapodás 
tervezetet az előterjesztéshez mellékelem. Jelen konzorciumi megállapodás a támogatási 
igény benyújtására vonatkozik, nyertes pályázat esetén a Konzorcium külön megállapodást 
fog kötni a projekt megvalósítására. 
 
A 1. Pályázattal érintett rekonstrukció teljes költsége önrészből és vissza nem térítendő 
támogatásból kerül biztosításra.  
A pályázónak a fejlesztési igény költségeinek legalább 30 %-ával kell rendelkeznie (önrész).  
Sikeres pályázat esetén a fejlesztési igény költségeinek legfeljebb 70 %-át, de legalább 10 
millió és legfeljebb 100 millió Ft támogatási összeget az állam a Víziközművek Állami 
Rekonstrukciós Alapjából biztosítja. 
A konzorciumi megállapodás alapján az önkormányzat a bérleti díj keretterhére vállalná az 
önrész megfizetését.  
Az ivóvíz és szennyvíz víziközmű-rendszer felújítására a keresztfinanszírozás elkerülése 
érdekében külön pályázat kerülne benyújtásra. 

- Az Önkormányzat régóta tervezi az 1. sz. víztermelő kút felújítását. Az üzembiztonság 
és a megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz-szolgáltatás érdekében – az 
ivóvízközmű pályázat keretében – az 1. sz. víztermelő kút melléfúrásos felújítására 
teszek javaslatot. A Gördülő Fejlesztési Terv Beruházások fejezetében 1 db 
víztermelő kút létesítése 14.000.000 Ft-al szerepel. A 30 %-os önerőt (4.200.000 Ft-
ot) a 2015., 2016., 2017. és 2018. évi, víziközmű-szolgáltató által megfizetett bérleti 
díj keretterhéből tudná biztosítani az önkormányzat. 

- A víziközmű-szolgáltató Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. a szennyvízrendszerre 
vonatkozóan 19 db szennyvízátemelő szivattyúk, szerelvények, vezetősínek, 
csövezések, csőtartók rekonstrukciójára tett javaslatot.  
A Gördülő Fejlesztési Terv Felújítások-Pótlások fejezetében a felújítás 22.000.000 Ft-
al szerepel. A 30 %-os önrészt (6.600.000 Ft-ot) szintén a 2015., 2016., 2017. és 2018. 
évi, víziközmű-szolgáltató által megfizetett bérleti díj keretterhéből tudná biztosítani 
az önkormányzat. 
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A 2. Pályázat víziközművek energiahatékonyság fejlesztésére irányul.  
A támogatással érintett, eszközbeszerzésre irányuló fejlesztés teljes költsége 50 % önrészből 
(saját forrás) és 50 %, de legfeljebb 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból áll. 
Ennél a pályázatnál a víziközmű-szolgáltató 8 db szennyvízátemelő lévő SZAK 50/15/120 
szivattyú helyett energiatakarékosabb FLYGT MT 3085 típusú illetve az Erdélyi utcai 
végátemelőben 1 db FLYGT Concertor (a szivattyú a vízhozam változásához automatikusan 
alkalmazkodó vezérlőrendszer integrálásával olyan optimális teljesítményt nyújt, mely jelentősen 
csökkenti az üzemeltetési költségeket.) szivattyú beszerzésére tett javaslatot. A szivattyúk 
(összesen 9 db) teljes költsége megközelítőleg 6.320.000 Ft, melynek önrésze (50 %) 
3.160.000 Ft, melyet a konzorciumnak kellene biztosítani. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatait: 
 
17/2019. (II.14.) sz. Önkormányzati Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 
pályázatot nyújt be a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel konzorciumban (továbbiakban: 
Konzorcium) az Innovációs és Technológiai Minisztérium által, a Vízművek Állami 
Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra az alábbi feltételekkel. 

1. A Konzorcium a Nyíracsád településen üzemelő vízműtelepen, lévő 1. sz. kút 
felújítására, a régi eltömedékelésére Pályázatot nyújt be 14.400.000 Ft költséggel, 
melyből 10.080.000 Ft a támogatási igény, 4.320.000 Ft önerő. A megvalósításhoz 
szükséges önrészt a Képviselő-testület a bérleti díj keretterhéből kívánja biztosítani. 

2. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére és 
a konzorciumi megállapodás aláírására meghatalmazza Dr. Nagy János polgármestert. 

Végrehajtásáért felelős: Dr. Nagy János polgármester 
Határidő: 2019. február 20. (A pályázat benyújtásának határideje: 2019.február 28.) 
 
  
18/2019. (II.14.) sz. Önkormányzati Képviselő-testületi határozat: 

1. Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-
testület) pályázatot nyújt be a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel 
konzorciumban (továbbiakban: Konzorcium) az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium által, a Vízművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható 
támogatásra az alábbi feltételekkel. 

2. A Konzorcium a Nyíracsád településen üzemelő szennyvízátemelők felújítására 
Pályázatot nyújt be 22.000.000 Ft költséggel, melyből 15.400.000 Ft a támogatási 
igény, 6.600.000 Ft önerő. A megvalósításhoz szükséges önrészt a Képviselő-testület a 
bérleti díj keretterhéből kívánja biztosítani. 

3. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére és 
a konzorciumi megállapodás aláírására meghatalmazza Dr. Nagy János polgármestert. 

Végrehajtásáért felelős: Dr. Nagy János polgármester 
Határidő: 2019. február 20. (A pályázat benyújtásának határideje: 2019.február 28.) 
  
 



23 

 

19/2019. (II.14.) sz. Önkormányzati Képviselő-testületi határozat: 
1. Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-

testület) pályázatot nyújt be a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel 
konzorciumban (továbbiakban: Konzorcium) az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium által, a Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható 
támogatásra az alábbi feltételekkel. 

2. A Konzorcium a Nyíracsád település vízműtelepén üzemelő ivóvízhálózati szivattyúk 
helyett energiatakarékosabb 2 db szivattyú beszerzésére Pályázatot nyújt be 1.543.190 
Ft költséggel, melyből 771.595 Ft a támogatási igény, 771.595 Ft önerő. 

3. A Konzorcium a Nyíracsád településen üzemelő szennyvízátemelőkben lévő 
szivattyúk helyett energiatakarékosabb 9 db szivattyú beszerzésére Pályázatot nyújt 
be 6.310.040 Ft költséggel, melyből 3.155.020 Ft a támogatási igény, 3.155.020 Ft 
önerő.  

4. A megvalósításokhoz szükséges önrészt a Képviselő-testület a bérleti díj keretterhéből 
kívánja biztosítani. 

5. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére és 
a konzorciumi megállapodás aláírására meghatalmazza Dr. Nagy János polgármestert. 

Végrehajtásáért felelős: Dr. Nagy János polgármester 
Határidő: 2019. február 20. (A pályázat benyújtásának határideje: 2019.február 28.) 
 

14. Előterjesztés a téli rezsicsökkentésről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. 
határozat (továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontja alapján a Kormány egyetért azzal, hogy a 
belügyminiszter a téli rezsicsökkentés kiegészítése érdekében a 2018. október 17. napjáig az 
előzetes igénybejelentéssel érintett háztartások számára természetbeni támogatást biztosítása 
céljából háztartásonként 12.000 forint összegű költségvetési támogatást nyújtson a települési 
önkormányzatoknak az igénybejelentésben szereplő összeg erejéig, a költségvetési támogatás 
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján 
úgy, hogy a támogatás felhasználásának végső határideje 2019. december 31. legyen. 
A Korm. határozat 4. pontja alapján a Kormány felkéri a települési önkormányzatokat, hogy a 
költségvetési támogatás elosztásának módját és feltételeit a helyi viszonyok 
figyelembevételével alakítsák ki, és jelezzék, hogy az igénybejelentés feltétele annak 
tudomásulvétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült. 
Nyíracsád Község Önkormányzata  a 365 kérelem alapján 4.380.000.- Ft-ra lesz jogosult a 
Belügyminisztérium BM ÖGF/69-81/2018. számú  előirányzat módosításáról szóló 
tájékoztató alapján. 
 
Csontos Sándor: 
A Jegyző Asszony által elmondottak alapján javaslom a rendelet megalkotását. 
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Községi Önkormányzat  
képviselő-testületének 

 
a téli rezsicsökkentésről szóló 

6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete  
 
Nyíracsád Községi Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában, valamint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült 
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri 
támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat (továbbiakban Korm. határozat) 4. 
pontjában biztosított felhatalmazás alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült 
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások támogatása 
céljából a következőket rendeli el. 
 

Általános rendelkezések 
 

A rendelet célja 
 

1. § 
 
(1) E rendelet célja, hogy meghatározza a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült 
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások részére a támogatás 
igénybevételének feltételeit. 
 

A rendelet hatálya 
 

2. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Nyíracsád közigazgatási területén lévő, a téli 
rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot 
felhasználó háztartásokra, amelyek 2018. október 15. napjáig igénybejelentő nyilatkozatukat 
benyújtották a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatalhoz és az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság által végzett ellenőrzést követően jogosultak a támogatásra. 
 
(2) Az igénybejelentés feltétele annak tudomásulvétele a bejelentő részéről, hogy az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli 
rezsicsökkentésben nem részesült. 

 
A támogatás formája és biztosításának módja. 

 
3. § 

 
(1) A támogatás az igénybejelentő nyilatkozaton megjelölt juttatási formában kerül 
biztosításra, egyszeri 12.000.-Ft összegnek megfelelően 2019. december 15. napjáig. 
 
(2) A juttatás az Önkormányzat által kiválasztott vállalkozásoknál vehető igénybe. 
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(3) A 12.000.-Ft-os támogatás nem tartalmazza a szállítás és darabolás költségeit. 
 

Záró rendelkezések 
 

4. § 
 

(1) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 

15. Különfélék. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Magyar falvak programmal kapcsolatban részt vettem egy megbeszélésen, tájékoztatáson. E 
program célterületei: orvosi rendelő felújítása, bútor beszerzés, eszköz beszerzés, szolgálati 
lakás program, bölcsőde program, falubusz, Polgármesteri Hivatal felújítása. 
Temető fejlesztése, ravatalozó  rekonstrukciója. urnafal építése (2 személyes is). Belterületi 
utakra és járdásra, belterületi utak keretében lehetőség lenne az Erdélyi, Kolozsvári, Arany 
János utcák, stb. rendbetételére. 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet,  hogy a  Munkaügyi Központ a savanyító üzemben a 
dolgozók továbbfoglalkoztatását csak úgy tudja továbbra is biztosítani, ha a savanyító üzem 
élelmiszertechnológiai előírásoknak megfelel. Ehhez el kell készíttetni termékenként a 
gyártmánylapot, tápérték jelöléssel, specifikációval, HACCP dokumentációt, stb. Ez 
előreláthatólag 350.000.- Ft-ért készítené el. Az így elkészített termékeket hivatalosan 
árulhatnánk, a dolgozók viszont továbbra is közmunka programban lehetnének foglalkoztatva.  
 
Az  Agrárkamara tájékoztatott, hogy a falugazdász heti két alkalommal – szerdán és pénteken 
– a könyvtár épületében, a Kassai u. 4. sz. alatt működik. 
 
Ma délelőtt egyeztettem a Telekommal  arról, hogy a  szupergyors internet program 
befejeződött. Én nehezményeztem, hogy  itt miért nincs gyors internet. Azt a választ kaptam, 
hogy optikai és vezetékes rendszerre nem tudják rákötni. Ez azt jelenti, hogy 40 méterenként  
faoszlopok elhelyezésével tudnák megoldani a vezeték továbbvitelét, így nem kell E-ON 
hozzájárulás. Ahol nem engedi az utca szűkössége, ott földkábel lefektetésével lehetne 
megoldani. Ez lenne  a leggyorsabb megoldás. A másik megoldás engedélyeztetése fél évet 
vesz igénybe. 
 
Köles Zoltán: 
Szerintem várjuk meg vele inkább a fél évet, nem biztos, hogy jó lenne az „oszloperdő”, nem 
beszélve arról, hogy akinek a kocsibejáró le van térkövezve a kapu előtt, lehet, hogy azt is 
érintené és esetleg fel kellene szedni. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Hunyadi utcán van egy adótorony, amiért bérleti díjat fizet számunkra a Vodafon. 
Tájékoztattak, hogy élni kívánnak a vásárlás lehetőségével, de csak azt a 4x4 méteres területet 
vásárolnák meg, ahol az adótorony van. Így meg lehetne szüntetni a bérleti jogviszonyt. De 
ahhoz, hogy a területre be tudjanak menni, nekünk kellene biztosítani a szolgalmi jogot. Ezzel 
kapcsolatban megkezdjük a tárgyalásokat, meglátjuk, hogy mit ajánlanak. 
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A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban  elkészült az engedélyeztetés. Ez azt jelenti, hogy 
kezdődhet a közbeszerzés megindítása. 
 
Az Alapszolgáltatási Központban a tanyagondnok hosszabb időre táppénzes állományban 
lesz, nagy gondunk a helyettesítésnek megoldása.  
 
Köles Zoltán: 
Javaslom, hogy egy állandó ember legyen megbízva a kisbusz vezetésével, mert így őrizhető 
meg a műszaki állapota. 
 
Kiss Józsefné: 
A Széchenyi utcára meg van –e rendelve a közlekedési tükör? 
Idősek Otthona megvalósításáról tudunk-e valamit? 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Igen, meg van rendelve. 
Az idősek otthona megvalósítása kapcsán bízunk benne, hogy a Magyar falvak program 
keretében sikerülhet a megvalósítás. Jelenleg 10ezer fő lélekszám alatt nem támogatják a 
létrehozást. 
 
Köles Zoltán: 
Az elmúlt időszakban a hóesés során katasztrófális volt a településen a hóeltakarítás. Nagyon 
síkosak voltak az utak, több baleset is történt. Buzita tanyán  is végig el kellene tolni az 
utakat, mert pl. a mentőautó is ezen az útvonalon közlekedik és ha nincs eltakarítva az út, 
akkor az ő közlekedésük sincs biztosítva szükség esetén.  
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
 A KPM-es utakat nem az önkormányzatnak kell takarítania. Megkerestem őket ezzel 
kapcsolatban, azt a választ kaptam, hogy nekik  olyan mértékben kell eltakarítaniuk a havat az 
utakról, hogy egy gépkocsi el tudjon rajta közlekedni. A gyalogosokról nem esett szó. 
Igyekszünk lehetőségeinkhez mérten mindent megtenni az utak síktalanítása érdekében.  A 
legkritikusabb időszakban a hótolás mellett homokszórást is alkalmaztunk. 
 
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. A következő napirendi pont tárgyalása előtt – mely zárt ülés 
keretében történik – szünetet rendel el, mely alatt kihirdetésre kerül az első lakáshoz jutók 
támogatásáról szóló rendelet. 
 

kmf. 
 
 
 

                 Dr. Nagy János                                                         Nagyné Jobbágy Piroska 
                   polgármester                                                                         jegyző 
 
                                  Kiss Józsefné                                                Rácz Zoltán 
                             jegyzőkönyv hitelesítő                                jegyzőkönyv hitelesítő 
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