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JEGYZŐKÖNYV 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 12.-én a 
Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) 14.00. 
órai kezdettel megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
   Veres Istvánné alpolgármester 
   Kiss Józsefné 
   Koszorus Sándor 
   Köles Zoltán 
   Rácz Zoltán képviselők 
    
Igazoltan távol: Csontos Sándor képviselő 
 
Meghívottak: Varga Józsefné könyvtárvezető 
 Pósán Ferencné óvodavezető 
 Mászlainé Erdei Éva Alapszolg.Kp. vezetője 
 Garda László iskolaigazgató 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
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 a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

3. Előterjesztés  a temetkezésről és a köztemetők használatának rendjéről szóló rendelet 
módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
4.  Előterjesztés a község közművelődési feladatairól szóló rendelet  egységes 

szerkezetbe foglalásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

5. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Nyíracsád munkaterve 
és rendezvényterve, valamint szolgáltatási tervének elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

6. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 2018. évi beszámolója, valamint a 2019. 
évi munkatervének elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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7. Előterjesztés szociális bérlakás iránti kérelmek elbírálásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

8. Előterjesztés bölcsőde létrehozásával kapcsolatos pályázatról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

9. Tájékoztató temető üzemeltetéssel kapcsolatosan. 
Szóbeli tájékoztatás: Dr. Nagy János polgármester 
 

10. Előterjesztés képzőművészeti alkotó táborok, honismereti táborok, kulturális 
programok,közművelődési rendezvények, valamint országos, regionális, megyei 
vagy kistérségi szintű eseményen való részvétel támogatására 2019. évben című 
pályázat benyújtásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

11. Előterjesztés Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat 
erősítése” című pályázat előkészítéséhez. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
12. 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                    
Köles Zoltán és Rácz Zoltán képviselők legyenek. 
 
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 6 igen szavazattal elfogadták. 
 

1. Polgármesteri jelentés 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Polgármesteri jelentés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
A polgármesteri jelentés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
23/2019. (III.12.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést tudomásul 
veszi. 
 

2. Előterjesztés a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzata 2014-ben alkotta meg a civil szervezetek támogatásáról 
szóló rendeletét. 
A rendelettel kapcsolatban önkormányzati képviselők és a civil szervezetek képviselői is 
megkerestek azzal a problémával, hogy a civil szervezetek elszámolási és kérelem beadási 
határidejét módosítsuk, mert ennek hiányában a civil szervezet az első negyedévben 
működésképtelen lesz.  
A kérésnek megfelelően  az előző évi elszámolási határidőt, valamint a kérelem beadási 
határidejét is március 15-ben állapítjuk meg. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális, valamint az Egészségügyi és Sportbizottság 
is megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A rendelet módosítást a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  6 fő képviselő   6 igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2019. ( III. 12. ) sz. rendelete 

a civil szervezetek támogatásáról szóló 
a 16/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§. (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja a civil szervezetek 
támogatásáról: 
 

1.§. 
 

A 9.§. (2) bekezdése hatályát veszti. 
2.§. 

 
A 9.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
A pályázatok benyújtási határideje: minden év március 15. napja. Hiánypótlásra a pályázatok 
benyújtási határidejét követő 4 munkanapon belül van lehetőség.  
 
A 9.§. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület tárgyév március 31-ig bírálja el. 
 

3.§. 
 

A 13.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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A támogatott a támogatás összegével köteles a képviselő-testületnek  legkésőbb a tárgyévet 
követő év március 15-ig elszámolni.  A pénzügyi elszámoláshoz szakmai és pénzügyi 
beszámolót kell mellékelni. 
 

4.§. 
 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

3. Előterjesztés  a temetkezésről és a köztemetők használatának rendjéről szóló rendelet 
módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. decemberében fogadta el a 
temetkezésről és a köztemetők használatának rendjéről szóló rendeletét. A rendelet elfogadása 
után a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya jelzéssel 
élt, hogy a rendelet 6.§. (2) bekezdése nem tartalmazza az urnafülke elnevezést, illetve a 
rendelet 2, 3, 5. számú mellékletéből hatályon kívül kell helyezni „+ ÁFA” szövegrészt.  
Az általános forgalmi adóra vonatkozó szabályokat magasabb szintű jogszabály tartalmazza.  
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális, valamint az Egészségügyi és Sportbizottság 
is megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A rendelet módosítást a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Veres Istvánné: 
A rendeletünk szerint az urnasírhely drágább, mint a koporsós sírhely. Szerintem ez így nem 
logikus,mert kisebb területet igényel egy urna, mint a koporsó. Javaslom, hogy vagy azonos 
árban legyen, vagy  pedig olcsóbb legyen a koporsós sírhely árától. 
 
Nagyné Jobbág Piroska jegyző: 
Teljesen más költsége van egy urnás temetésnek és egy koporsós temetésnek, ezért más az ára 
a sírhelyeknek is. A koporsós sírhely árát már nem szeretnénk tovább emelni. 
 
Veres Istvánné: 
Visszavonom a javaslatomat. 
 
Köles Zoltán: 
Bízzuk meg Jegyző Asszonyt, hogy  a sírhely árak módosításának lehetőségét vizsgálja meg. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 
igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
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Nyíracsád Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

8/2019. ( III.12. ) számú rendelete  
 

a temetkezésről és a köztemetők használatának rendjéről szóló  
19/2018. (XII.13.)  ÖR. rendelet módosítására 

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: tv.) 40. § (2), (3) 
bekezdésében, 41. §  (3) bekezdésében   kapott felhatalmazás alapján  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 
meghatározatott feladatkörében eljárva  a következő rendeletet alkotja: 

1.§. 

A rendelet 6.§. (2) bekezdés b. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
b. Hamvasztásos temetés esetén:  
ba. urnafülke 
bb. urnasírhely 
bc. urnasírbolt 
 

2.§. 
 

A rendelet 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

2.sz. melléklet: 
Sírhelydíjak: 
 
Egyszemélyes    4.850.-  
Kétszemélyes    7.250.-  
Családi sírhely 2x2 személyes 14.900.-  
Kiemelt sírhely   18.610.- 
Sírbolt     147.000.- (2 koporsós)  
Urnafülke falban   6.050.-  
Urnasírhely    10.000.- 
Urnasírbolt    20.000.-  
 

3.§. 
 

A rendelet 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

3. sz. melléklet: 
 
Létesítmény igénybevételi díj: 50.000.- Ft  
(Hűtőkamra (+2 nap hűtés) tároló helyiségek használata 3,750.- Ft/nap 
Tárolással, halott kezeléssel összefüggő költségek (energia, takarítás), 
Ravatalozással kapcsolatos energia, takarítás. 
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Teljeskörű ravatalozás (mely magában foglalja a 4, vagy 2 fő 1,5 órára eső időbérét és annak 
járulékait), a ravatalozó berendezésének használatát (szószék, ravatalasztal, székek, padok, 
szőnyeg, kegyeleti textíliák). 
 

4.§. 
 

A rendelet 5. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

5.sz. melléklet 
 
A temetőben vállalkozói tevékenységet végzők (síremlék állítás, javítás) fenntartási 
hozzájárulás díjai: 
 
1.430.- Ft /nap 
 

5.§. 
 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
 

4. Előterjesztés a község közművelődési feladatairól szóló rendelet  egységes 
szerkezetbe foglalásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet Bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A közművelődési feladatellátást  a  muzeális  intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: közművelődési törvény) 
szabályozza, mely 2018. január 1. napjával újraszabályozta a települési önkormányzatok 
közművelődési feladatait és alapszolgáltatásokat, melyek a következőek: 
művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,  
a közösségi és a társadalmi részvétel fejlesztése, 
az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,  
az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,  
a tehetséggondozás és –fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 
a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 
Ennek megfelelően szükséges a helyi rendeletet is módosítani, illetve egységes szerkezetben 
elfogadni. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
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Nyíracsád Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének   

9/2019. (III.12.) sz. rendelete  
a község közművelődési feladatairól 

 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CLX. tv. 83/A.§. (1) 
bek-ben kapott felhatalmazás alapján,valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  
2011. évi CLXXXIX. tv 13. §. (1) bek. 7. pontja alapján a következőket rendeli el: 
 

A rendelet célja 
Általános rendelkezések 

                                                             1. § 
 
A rendelet célja, hogy Nyíracsád község polgárainak érdekeit szem előtt tartva, a helyi 
társadalom művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével 
rendeletben határozza meg az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó 
közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és mértékét. 
 

A rendelet célja 
Általános rendelkezések 

2. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén található közművelődési 
intézményekre, közösségi színtérre azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira, 
igénybe vevőire.  
 

Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai és ellátásuk szervezeti keretei 
     3. § 

 
(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési támogatása során kötelező alapszolgáltatásának 
tekinti: 
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük 
segítését, a közművelődési tevékenységek és művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítását; 
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését; 
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 
 

 
Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott alapszolgáltatások megvalósítása 
érdekében 

- közművelődési intézményt biztosít – Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ 
Nyíracsád 

- az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatások megszervezését elsősorban az 
általa fenntartott és működtetett Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ 
Nyíracsád, mint önálló intézmény részeként működő Ligetalja Művelődési Ház, 
valamint Malom Galéria által látja el.  

- a kiemelt községi nagyrendezvények, testvér települési kapcsolatok finanszírozására 
éves költségvetésében kereteket különít el, ütemezésükre éves programtervet készít, 



8 

 

- képviselő-testületi hatáskörbe utaltan elkülönített támogatási keretet biztosít az 
egyesületek, alapítványok, civil kezdeményezések közművelődési feladatainak 
támogatására, melyhez való hozzáférést pályázat útján biztosítja.  

 
Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. tv. 79.§(1) követelményeinek megfelelő jogi vagy természetes személlyel 
közművelődési megállapodást köthet. 

 
A közművelődés finanszírozása 

4.§ 
 
 (1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait költségvetéséből 
finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó normatív állami 
hozzájárulás, a saját bevétel, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető 
érdekeltségnövelő támogatások és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint egyéb 
támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások.  
(2) Az önkormányzat a központi költségvetési forrásból –a közművelődési alapszolgáltatások 
támogatására biztosítandó pályázatok elnyeréséhez adható önrészt mindenkori éves 
költségvetési rendeletében határozza meg. A keretösszeg megállapításánál törekedni kell arra, 
hogy az előző évi előirányzatnál lehetőleg kevesebb összeg ne kerüljön megállapításra. 
 

Az Önkormányzat közművelődési feladati állátásában kiemelten együttműködik 
intézmények 

5.§ 
 

1) Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Nyíracsád (Ligetalja Művelődési 
Ház, Malom Galéria) 

2) Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 
3) az Önkormányzat nevelési, oktatási intézményei   

 
Szolgáltatási terv 

6.§ 
 

(1) A feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez 
éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig.  

 
 

Záró rendelkezés 
7. § 

 
Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg 
hatályát veszti a 15/2018. (X. 25.) számú önkormányzati rendelet. 
 

5. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Nyíracsád 
munkaterve és rendezvényterve, valamint szolgáltatási tervének elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Nyíracsád minden év elején – 
kötelezettségeinek eleget téve – elkészíti az aktuális évre vonatkozó munka- és 
rendezvénytervezetét, melynek része a szolgáltatási terv.  
A munkaterv tartalmazza a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Nyíracsád 
intézményegységeinek tevékenységeit, terveit, rendezvényeit a 2019. évre vonatkozóan. 
A tervezett programok időpontjai esetenként változhatnak, pályázati lehetőség útján újakkal 
bővülhetnek, vagy – forrás hiányában – elmaradhatnak.  
 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja. A művelődési ház 
programtervezete színes, dicséretes a munka, amit végeznek,  annál is inkább, mert csupán két 
fő állandó dolgozó van az intézményben. 
 
Köles Zoltán: 
Amikor a Művelődési Ház ki van adva bérbe, a bérleti díj mellett jó lenne, ha a tárgyi 
eszközökre is kérne használati díjat. Abból lehetne fedezni az eltört poharak, esetleg eltűnt 
evőeszközöket, illetve ezek amortizációját.  
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
24/2019. (III.12.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ligetalja Közművelődési és 
Turisztikai Központ Nyíracsád 2019. évi munkatervét és rendezvénytervezetét és szolgáltatási 
tervét  elfogadja. 
Határidő: Folyamatos – 2019. december 31. 
Felelős:  Sándor Edit intézményvezető 
 

6. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 2018. évi beszámolója, valamint a 
2019. évi munkatervének elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja. A beszámolóból kiderül, 
hogy sokkal több az intézmény erőssége, mint gyengesége. A munkaterv színes, kreatív. Ez az 
intézmény is két fő állandó dolgozóval működik, dicséret illeti őket. 
 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A 2017. évi CLXX törvény az egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény a következő változásokat hozta: 
„(2a) A települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját – 
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megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából – a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon 
belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére." 
A  Ligetalja Könyvtár intézményvezetője az előírásoknak megfelelően elkészítette a 2018. évi 
beszámolót, valamint a 2019. évi munkatervet 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
25/2019. (III.12.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád  2018. 
évi beszámolóját, valamint a 2019. évi munkatervét elfogadja. 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatot az intézményvezető részére 
továbbítsa. 
Határidő: 2019. március 20. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

7. Előterjesztés szociális bérlakás iránti kérelmek elbírálásáról. 
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.  
A szociális bérlakás iránt az előterjesztésben részletezett 4 kérelem érkezett. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, döntés nem született, mert 2 bizottsági tag Maczó 
Nikoletta, 2 bizottsági tag Lólé Szimonetta kérelmét támogatta. 
 
Veres Istvánné: 
Szívem szerint mindkét kérelmezőt segíteném, és mindketten rászorulnak. Örülök neki, hogy 
aki eddig nem itt élt, visszaköltözne a településre. Itt lehetőség lesz a falusi CSOK 
kihasználására is. 
 
Kiss Józsefné: 
Lólé Szimonetta évek óta kéri a lakást. 
 
Köles Zoltán: 
Úgy gondolom, hogy lehet, hogy lenne nagyobb krízis helyzetben lévő család is aki, 
rászorultabb lenne a lakásra. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
 
Aki egyetért  azzal, hogy Mikle Istvánné részére kerüljön bérbeadásra a lakás, szavazzon: 
 
A jelenlévők 1 tartózkodással, 5 nem szavazattal a javaslatot elvetették. 
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Aki egyetért azzal, hogy Lólé Szimonetta részére kerüljön bérbeadásra a lakás, szavazzon: 
 
A jelenlévők 1 igen szavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot  elvetették. 
 
aki egyetért azzal, hogy Horváth Mihály részére kerüljön bérbeadásra a lakás, szavazzon: 
 
A jelenlévők a javaslatot 6 tartózkodással elvetették. 
 
Aki egyetért azzal, hogy Maczó Nikoletta részére kerüljön bérbeadásra a lakás, szavazzon: 
 
A jelenlévők 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadták és a képviselő-testület 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
26/2019. (III.12.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zrínyi u. 77. sz. alatt lévő (878/24 
hrsz-ú, 2830 m2 területű, a rajta lévő 63,41 m2 hasznos alapterületű összkomfortos lakást) 
szociális bérlakást 2019. április 1-jétől 2024.  március 31.-ig 5 éves időtartamra bérbe adja 
Maczó Nikoletta Nyíracsád, Vágóhíd u. 1. sz. alatti lakos részére. 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
Határidő:  2019. március 31. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester. 
 

8. Előterjesztés bölcsőde létrehozásával kapcsolatos pályázatról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A pénzügyminiszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. tv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei 
fejlesztési program cím terhére a hazai bölcsőde fejlesztési programról szóló 1164/2018. 
(III.27.) Korm határozat 3. pontja alapján az ország teljes területén működő és újonnan 
létrehozandó települési önkormányzatok tulajdonában lévő bölcsődei ellátását nyújtó 
intézmények fejlesztésének támogatására. 
Nyíracsád Község Önkormányzata ebből a pályázati forrásból egy 2 csoportszobás bölcsőde 
épületet kíván kialakítani, csoportszobánként 12 férőhellyel, valamint hozzátartozó kiszolgáló 
helyiségekkel. A pályázat benyújtása folyamatos, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 
elektronikus feltöltés  zárása 2019. március 18. 
papír alapon történő benyújtás: 2019. március 19. 
A 24 férőhelyes 2 csoportszobás új bölcsőde épület a Széchenyi utca felőli telekrészen kerül 
kialakításra. A területen jelenleg egy használaton kívüli parkoló helyezkedik el, mely 
elbontásra kerül. Az óvoda parkoló szükséglete telken belül vagy önkormányzati tulajdonban 
álló szomszédos ingatlanon biztosítható. 
A kivitelezés megvalósítását Nyíracsád Község Önkormányzata közbeszerzési eljárás keretein 
belül kívánja lefolytatni.  
A műszaki megvalósítás időtartama előreláthatólag 2019. 11. 01. – 2020. 12. 31.-ig tart, így 
az átadás várható ideje: 2020.  12. 21. 
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Az igényelhető támogatás összege a pályázati kiírásban foglaltak szerint a következő képpen 
alakul: 
Új bölcsőde építés esetén maximum 300 millió forint, de férőhelyenként legfeljebb bruttó 8 
millió forint vissza nem térítendő támogatás. 
A támogatás maximális intenzitása függ az önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképességtől. 
Amennyiben ez az összeg 0-20.000.- Ft között szerepel lakosonként, úgy a maximálisan 
elérhető támogatás mértéke 95 % és a fennmaradó 5 % saját erő. Nyíracsád egy lakosra jutó 
adóerő-képessége 11.944.- Ft, így a teljes költségvetés 95 %-a az igényelhető támogatás,  
mely a következő képpen alakul: 
A bölcsőde fejlesztési program teljes költségvetés 201.832.546.-Ft, melyből 191.740.918.- Ft 
az igényelhető támogatás, az Önkormányzat ezen felül 5 % azaz bruttó 10.091.628 .- Ft saját 
forrással járul hozzá a megvalósításhoz. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalja, támogatja a bölcsőde kialakítására vonatkozó 
pályázat benyújtását. 
 
Csontos Sándor: 
A bizottságunk megtárgyalta, és támogatja a pályázat benyújtását. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatait: 
 
27/2019. (III.12.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 1.melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet 53. Bölcsődei fejlesztési program  keretében. 
A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésének terhére biztosítja a pályázathoz szükséges 5 
% önerőt, bruttó 10.091.628.- Ft –ot 2019. évi  költségvetése terhére. 
A képviselő-testület elfogadja a finanszírozási, ütemezési tervet, illetve a projekt megvalósítás 
időbeni ütemezését. 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
28/2019. (III.12.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 1.melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet 53. Bölcsődei fejlesztési program  keretében újonnan létrehozandó bölcsődei ellátást 
nyújtó intézmény létrehozásával kapcsolatos pályázat elkészítésével megbízza a Hajdúsági- 
Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft-t (4254 Nyíradony, Kossuth u. 2.) 1.800.000.- Ft 
bruttó összegben. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
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29/2019. (III.12.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyíracsád, Kassai u. 8. , 148/3 hrsz. alatti 
ingatlanon tervezett új 2 csoportszobás bölcsőde építésével kapcsolatos tervezési munkákkal megbízza 
Szilágyi Gabriella (4363 Nyírmihálydi, Csonka utca 5.) tervezőt. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy jelen határozatról Szilágyi Gabriella tervezőt 
tájékoztassa. 
Határidő: 2019. március 13. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

9. Tájékoztató temető üzemeltetéssel kapcsolatosan. 
Szóbeli tájékoztatás: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Szóbeli tájékoztatás.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A temető üzemeltetését január 1-je óta az Önkormányzat végzi. Szükség van egy olyan állandó 
emberre, aki tapasztalattal rendelkezik a temetővel,ravatalozóval, sírhelyekkel  kapcsolatos ügyekben. 
Illés Gyula, volt Temetkezési Vállalat alkalmazott vállalná ezt a munkát, koordinálná a temetőn belüli 
munkát, vállalja a 24 órás ügyeletet az év minden napján bruttó 200.000.- Ft-ért megbízási szerződés 
alapján. El kell gondolkodnunk, hogy ki az a megfelelő ember, akit ő ezt követően betanít erre a 
munkára. 
 
Köles Zoltán: 
Én  jó ötletnek tartom, egy évig javaslom a szerződés megkötését Illés Gyulával. 
 
Kiss Józsefné: 
Szerintem 6 hónap elég arra, hogy betanuljon mellette valaki. Mivel az adminisztráció az 
önkormányzatnál zajlik, ezért sokallom a 200.000.- Ft-ot. 
 
Köles Zoltán: 
Bízzuk meg a polgármestert, hogy tárgyaljon Illés Gyulával, hogy mennyi az az alsó határ, 
amennyiért elvállalja ezt a munkát. 
 
Koszorus Sándor: 
Határozatlan ideig, 3 hónapos felmondással, amit bármelyik fél felmondhat. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Legyen mellette két olyan személy állandóan, aki  alkalmas erre a munkára és bármikor ki tud 
menni a temetőbe. Határozott ideig, december 31-ig javaslom 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 2 tartózkodással, 4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
30/2019. (III.12.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy folytasson tárgyalásokat a köztemető koordinálási munkái, illetve 24 órás ügyelet vállalása 
tárgyában Illés Gyulával.  Előzetesen a képviselő-testület határozott idejű – 2019. december 31.-ig -  
szerződés kötését, illetve 200.000.- Ft bruttó bérezés alatt javasolja a tárgyalás megkezdését. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
              Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
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10. Előterjesztés képzőművészeti alkotó táborok, honismereti táborok, kulturális 
programok,közművelődési rendezvények, valamint országos, regionális, 
megyei vagy kistérségi szintű eseményen való részvétel támogatására 2019. 
évben című pályázat benyújtásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János: 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közgyűlése Jogi Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottsága pályázatot hirdet, melynek célja megyei közművelődési és közoktatási 
intézmények, művészeti és kulturális csoportok, közösségek, valamint ifjúsági és civil 
szervezetek saját szervezésű, közművelődési célú képzőművészeti alkotói táborainak, 
honismeretei táborainak, kulturális programjainak, illetve közművelődési rendezvényeinek 
támogatása, valamint annak elősegítése, hogy művészeti és kulturális csoportok közösségek 
és más civil szervezetek országos, regionális, megyei vagy kistérségi szintű közművelődési 
célú,kulturális eseményen részt vehessenek. 
A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg összesen 1.500.000.- Ft. A támogatás 
vissza nem térítendő, kizárólag április 15. és augusztus 31. között megvalósuló rendezvény,  
program, projektre igényelhető a támogatás. 
A pályázók köre többek között kiterjed közművelődési intézményekre is. 
Javaslom, hogy a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ nyújtsa be a pályázatot. 
 
Kiss Józsefné: 
Minden képpen élni kell ezzel a lehetőséggel, egyetértek vele, hogy a Művelődési Ház nyújtsa 
be a pályázatot. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
31/2019. (III.12.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ligetalja Közművelődési és 
Turisztikai Központ „képzőművészeti alkotó táborok, honismereti táborok, kulturális 
programok, közművelődési rendezvények, valamint országos, regionális, megyei vagy 
kistérségi szintű eseményen való részvétel támogatására 2019. évben” című pályázat 
benyújtását támogatja. 
Felkéri a polgármestert és az intézmény vezetőjét, hogy a pályázat benyújtására. 
Határidő: 2019. március 29. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
   Sándor Edit intézményvezető 
 

11. Előterjesztés Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat 
erősítése” című pályázat előkészítéséhez. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Dr. Nagy János polgármester: 
Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” címmel 
lehetőség van pályázat benyújtására. A projekt keretében támogatható tevékenység a meglévő 
közösségi és kulturális építmények külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése. 
Felújítás, bővítés alatt fűtéskorszerűsítés,nyílászáró csere,  hőszigetelés, stb. értendő.  A 
támogatás vissza nem térítendő 100 %-os támogatási intenzitású, hazai támogatásnak 
minősül.  Benyújtási határidő március 18. – április 27. között van lehetőség. A projekt 
végrehajtásának határideje 2020. december  31. 
E program keretében javaslom a Művelődési Ház vizesblokk felújítását, valamint a fűtés 
korszerűsítését. Amennyiben egyetért a képviselő-testület, elkezdjük a pályázat előkészítését. 
 
Kiss Józsefné: 
Fontos, hogy minél korszerűbb, kulturáltabb  körülmények legyenek az intézményekben, a 
vizesblokk felújítása időszerű. 
 
Az elhangzottakkal a jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 
6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
32/2019. (III.12.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Nagy János 
polgármestert, hogy a Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat 
erősítése” című pályázat benyújtásával kapcsolatos előkészítéseket kezdje meg. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
Különfélék: 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Kolozsvári utca egyik lakója megkeresett azzal, hogy szeretné, ha a háza előtt lévő árok 
lefedésre kerülne. Ha az utca elején az árok lefedést megoldanánk, akkor ott parkolót lehetne 
kialakítani. 
 
Köles Zoltán: 
Mivel közcélú parkolóról van szó, ezért tervet kell készíttetni. 
 
Veres Istvánné: 
A csapadékvíz elvezetés hol tart? 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Amikor a közút készült, a tervtől eltérés történt, így a csapadékvíz elvezetést is ehhez kellett 
igazítani. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A temetőbe térkövet vásároltunk. Lakossági igény, hogy a főtéren a gyógyszertár és a posta 
közötti szakaszon a járdát csináljuk meg, mert már nagyon rossz állapotban van.   Ezt az 
említett térkőből szeretnénk közfoglalkoztatottakkal, szakember  bevonásával megcsinálni. 
 
Köles Zoltán: 
Akkor már a római templomig kellene megcsinálni a járdát, nem csak a postáig. 
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Kiss Józsefné: 
A munkálatok minél hamarabb kezdődjenek meg. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Mivel a Temetkezési Vállalat a temető üzemeltetés átadáskor sok mindent elvitt, ezek 
pótlásáról gondoskodnunk kell. Szeretnénk ha minden esztétikus lenne. A mennyezetet 
egyenesbe kell hozni, ajtót vásároltunk, oldalfalakról a lámpák is le lettek véve, drapéria is 
készül. Széleket is kell vásárolnunk, a külső padok számát is tervezzük bővíteni. A  modern 
falvak programjában tervezzük a temető felújítást. 
 
Kiss Józsefné: 
A Széchenyi utca elején mikor lesz közlekedési tükör? 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Meg van rendelve, bármikor megérkezhet. 
 
Kiss Józsefné: 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy regisztráltunk a TeSzedd programba, ami március 
23-án kerül megrendezésre. Zsákot és kesztyűt a központtól kapunk, de az összegyűjtött 
szemét behordásában szeretnénk segítséget kérni. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska: 
Ezt megoldjuk, tudunk benne segíteni. 
 
Kiss Józsefné: 
A főtéri buszmegállóban a váró feletti polikarbonát ki van törve, ezt meg kell csináltatni. 
 
Köles Zoltán: 
Elmúlt a tél, az önkormányzati utak kátyúkkal vannak teli, ezt minél hamarabb meg kell 
csináltatni. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Köszönjük a jelzéseket, ezeknek utána fogunk nézni, lehetőségeinkhez mérten igyekezni 
fogunk megoldani. 
 
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való 
megjelenést azt bezárja. A továbbiakban zárt ülés tartására kerül sor, kéri a videókamera 
kikapcsolását, illetve a hallgatóságot, hogy hagyják el a tanácstermet. 
 

kmf. 
 
 

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