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JEGYZŐKÖNYV 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 18.-án a 
Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) 10.00. 
órai kezdettel megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
   Veres Istvánné alpolgármester 
   Csontos Sándor 
   Kiss Józsefné 
   Koszorus Sándor képviselők 
  
Igazoltan távol:         Köles Zoltán 
                                   Rácz Zoltán képviselők  
 
Meghívottak:             Sándor Edit műv. ház igazgató 
                                    Mászlainé Erdei Éva intézményvezető 
                                    Pósán Ferencné  óvodavezető 
                                    Varga Józsefné könyvtárvezető 
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy  az alábbi napirendek  kerüljenek megtárgyalásra: 
 

1. Polgármesteri jelentés 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

2. Előterjesztés Nyíracsád közműves ivóvíz és szennyvízelvezetés 2019-2033 közötti 
időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
3. Előterjesztés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó 

értékeléséről. 
Előterjesztő:  Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

4. Előterjesztés közlekedési szaktábor támogatása iránti kérelemről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

5. Különfélék. 
 
ZÁRT ÜLÉS: 

 
1. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmekről. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
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A döntéshozatalban résztvevő  5 fő képviselő a napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadja. 
 
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői Csontos Sándor és Koszorus Sándor 
képviselők legyenek. 
 
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét  5  igen szavazattal elfogadták. 
 

1. Polgármesteri jelentés 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Polgármesteri jelentés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
A polgármesteri jelentés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő  5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
39/2019. (IV.18.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a polgármesteri jelentést tudomásul 
veszi. 
 

2. Előterjesztés Nyíracsád közműves ivóvíz és szennyvízelvezetés 2019-2033 közötti 
időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 11.§. rendelkezik arról, hogy 11.§.  
(1) a viziközmű szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés 
szempontjaira tekintettel – viziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves idősávra gördülő 
fejlesztési tervet kell készíteni.  
A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.  
 
(2) a (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel a felújítási és pótlási tervet a viziközmű szolgáltató 
a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év 
szeptember 15-ig a Hivatalhoz.  
 
(3) A bérleti üzemeltetési szerződés alapján végzett viziközmű üzemeltetés esetén a felújítási 
és pótlási tervet az ellátásért felelős építési koncessziós szerződés alapján végzett viziközmű 
működtetés esetében a beruházási tervet a viziközmű szolgáltató készíti el és nyújtja be.  
 
(4) Az ellátásért felelős, vagy a viziközmű szolgáltató,aki nem minősül az adott viziközmű 
rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási, vagy beruházási terv benyújtására kötelezettnek, a 
terv tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a terv 
kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt, írásba foglalt 
vélemény a jóváhagyásra benyújtott terv mellékletét képezi. 
 
(5) Ha a viziközmű szolgáltató az üzemeltetési jogviszony tartalma szerint nem kötelezettje, 
vagy egyéb szerződéses jogviszony alapján nem kivitelezője, a viziközműre irányuló 
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beruházásnak, vagy a terv szerű rekonstrukciós felújítási és pótlási munkáknak joga és 
kötelezettsége, hogy az 1.§. (1) bek. i. pontjában meghatározott legkisebb költség elve 
érvényesülésének előmozdítása érdekében annak területére korlátozottan közreműködjön és 
szakmai álláspontját kifejtse a fejlesztési munka műszaki tartalmának meghatározása és a 
szakszerűsége kérdésében.   
A viziközmű szolgáltató e minőségében írásban előterjesztett kérdését, vagy javaslatát az 
ellátásért felelős, vagy a lebonyolításban közreműködő megbízottja, továbbá a jogszabály 
által kijelölt beruházó szerv 30 napon belül írásban megválaszolja, véleményezi.  
 
(5)a. A viziköznű fejlesztés indokoltságát megalapozó gördülő fejlesztési terv benyújtására 
kötelezett, vagy azt véleményező viziközmű szolgáltató a gördülő fejlesztési tervben szereplő 
viziközmű fejlesztéséhez szükséges más kérelmére folyamatban lévő vízügyi hatósági 
eljárásban ügyfélnek minősül.  
 
(5)b. A gördülő fejlesztési terv készítése a viziközmű rendszer üzemeltetéséből származó 
díjbevétel terhére is finanszírozható.  
 
(6) A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervben, valamint beruházási tervben foglaltak 
végrehajtását ellenőrzi.  
 
A viziközmű szolgáltató Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. elkészítette jelen előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal a 2019-2033 évi beruházási, felújítási és pótlási 
tervdokumentációját, melynek előzetes véleményezése és jóváhagyása az Önkormányzat 
feladata.   
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, elfogadásra javasolja 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  5 fő képviselő  5 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
40/2019. (IV.18.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyíracsád viziközmű rendszer 2019-
2033. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyására irányuló előterjesztést 
megtárgyalta, és úgy határozott, hogy 

- mint az ivóvíz és szennyvíz ellátásáért felelős a viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. tv. 11.§. szerint felhatalmazza Dr. Nagy János polgármestert, hogy a 
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt-t hatalmazza meg, 

- mint ellátásért felelős a viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 11.§. 
szerint a  Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által 2019-2033. közötti időszakra 
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal és 
formában elfogadja.  
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- felhatalmazza Dr. Nagy János polgármestert a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásához 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

3. Előterjesztés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó 
értékeléséről. 
Előterjesztő:  Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, melyet a képviselő-testület 
megtárgyal.  Az értékelést el kell küldeni a gyámhivatalnak, mely kézhezvételtől számított 30 
napon belül javaslattal élhet az önkormányzat felé. A helyi önkormányzat a gyámhivatal 
javaslatait 60 napon belül megvizsgálja, majd intézkedéséről tájékoztatja. Az értékelés 
tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. 
10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 
 
Tartalmi követelmények a helyi önkormányzatok számára, a Gyvt. 96. §-ának (6) bekezdésébe 
írt átfogó értékelés elkészítéséhez 
I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: 
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható 
adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhel kiadás nagysága, 
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó 
adatok, 
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 
statisztikai adatok. 
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban 
részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális válsághelyzetben levő 
várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer 
tagjaival való együttműködés tapasztalatai), 
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen 
ellátások igénybevétele, s az ezzel összefügg tapasztalatok. 
4.. A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés tartalmazza 
a jegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a Járási gyámhivatal 
hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is. 
5.. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységet végzők működését engedélyez hatóság ellenőrzésének alkalmával tett 
megállapítások bemutatása. 
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6.. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, 
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 
7. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült 
ilyen  program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk 
elkövetett   bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 
8. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen 
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, 
szabadidős programok, drog prevenció stb.). 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, Ez egy nagyon 
érzékeny téma, a beszámoló részletes, elfogadásra javasoljuk. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Pozitív dolog, hogy a születések száma stagnál a településen, illetve a házasságkötések száma 
nő. Bízom benne, hogy aki házasságot köt itt is marad és családot alapít.  Az általános 
iskolában az alsó tagozatosok száma kevesebb. Sajnos nagyon sok esetben kellett intézkednie 
a családsegítő szolgálatnak. ez a szám nem valószínű, hogy csökkenni fog. A településen 
nagyon vonzó a nevelőszülői munkakör.  
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  5 fő képviselő 5 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
41/2019. (IV.18.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló 2018. évre vonatkozó értékelést elfogadja.  
Felkéri a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatala részére.  
Felelős: Dr. Nagy János, polgármester 
Határidő: 2019. május 30. 
 

4. Előterjesztés közlekedési szaktábor támogatása iránti kérelemről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, 60.000.- Ft-ot javasol a közlekedési tábor 
támogatására. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
Nagyon örülünk neki, hogy a nyíracsádi gyerekek részt vesznek ilyen jellegű táborban. A 
közlekedési kultúra fejlesztése nagyon fontos, természetesen ezt már gyerekkorban el kell 
kezdeni. Bizottságunk 60 ezer forint támogatás odaítélését javasolja. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
Az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta a napirendet és szintén 60 ezer forintot 
javasol. 
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Dr. Nagy János polgármester: 
2023-tól az Európai Unióban olyan új autókat fognak kibocsátani, amibe bele vannak építve 
bizonyos biztonsági eszközök, pl.  sávelhagyás érzékelő, szonda, stb. Nagyon fontos, hogy 
gyerekkorban elkezdődjön a biztonságos és helyes közlekedésre való nevelés. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  5 fő képviselő 5 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
42/2019. (IV.18.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság 
vezetője kérelemét megtárgyalta és a jubileumi közlekedési szaktábor megrendezéséhez 
60.000.- Ft összegű támogatást nyújt, 

 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a Hajdúhadházi 
Rendőrkapitányság vezetőjét tájékoztassa. 
Határidő: 2019. május 30. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

5. Különfélék 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy bölcsődei pályázatot vissza kellett vonnunk, mivel a 
megvalósítási határidőt 2020-ra módosították, viszont a jogerős építési engedély elkészítését 
nem tudták elvállalni.  Ezt a pályázatot később be lehet nyújtani, amikor az építési engedély 
meg lesz. Amikor az óvodában az utolsó csoportszobát  építették, nem készült  változási 
vázrajz és az nem lett benyújtva. Ezt mi most elkészíttettük. 
 
Népkonyhával kapcsolatosan most indult meg a Kormányhivataltól az engedély bekérése. 
 
Koszorus Sándor: 
Minden képpen meg kell oldani, hogy Buzitán, illetve Asszonyrész településrészeken is 
legyen ebédosztás.   
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A népkonyha nemcsak a Dózsa utcai piac területén, hanem Buzitán a Kék Túra vendégházban 
is meg fog valósulni, illetve keressük a lehetőségét,hogy Asszonyrészen is megoldjuk. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska: 
Minden háztartásba eljuttattunk egy tájékoztatást a népkonyhával kapcsolatban. Minden 18. 
életévét betöltött lakos igénybe veheti, aki más étkezési szolgáltatást nem vesz igénybe. TAJ 
számot, illetve egyéb adatokat kell hozzá szolgáltatni. Csak személyesen lehet érte menni, 
aláírással kell igazolni az átvételt. Az osztást  a szolgáltató fogja végezni, az Önkormányzat 
azt vállalta, hogy elvégzi utánuk a takarítást. Egyszer használatos műanyag edényben fogják 
mindenki számára kiosztani az ételt. 
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Veres Istvánné: 
Ez azt jelenti, hogy nagy mértékben megnő a műanyag hulladék száma háztartásonként. Jó 
lenne bevezetni, hogy az előző napi edényeket visszavigyék az osztóhelyre, ahová 
kihelyeznénk egy gyűjtődobozt, vagy zsákot. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A rendőrség, valamint a katasztrófavédelem minden évben tart egy napot, amikor kitüntetik 
dolgozóikat. Ezeknek a szerveknek a vezetői megkerestek azzal, hogy  amennyiben 
lehetséges, támogassuk, járuljunk hozzá ajándékkal egy kitüntetett dolgozó jutalmazásához.  
Ez a korábbi években is így volt, idén is egy-egy negyven ezer forint értékű vásárlási 
utalványt ajánlunk fel. 
 
Veres Istvánné: 
Egyetértek vele. A katasztrófavédelmi versenyen évek óta nagyon jól szerepelnek a nyíracsádi 
gyerekek, jól működik a felkészítés. Úgy tudom, most is első helyen végeztek. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Korábban a képviselő-testület a  Mezei-Vill Kft-t bízta meg a közvilágítás korszerűsítéssel.  
Nyíracsád-Asszonyrész között előírás szerint szalagkorlát kiépítése lett volna kötelező, 
azonban a Kormányzati Útügyi Bizottság ettől eltekint. Eddig ez volt az akadálya az engedély 
kiadásának. A mai napon, 11 órakor lesz a terület átadás. A kiviteli tervet elkészítették és 
benyújtásra került. 
 
Kiss Józsefné: 
Fontos bejelentésem van, tudomásomra jutott, hogy a Nyíracsádi Polgárőr Egyesület elnökét 
Szórádi Sándor jogerősen elítélte a bíróság,  másodfokon helyben hagyták az első fok ítéletét 
két rendbeli rágalmazás miatt bűnösnek ítélték. Két év felfüggesztett büntetést kapott. El kell 
gondolkodni azon, hogy ő így mennyire alkalmas az elnöki tisztségre, illetve az óvodában is ő 
a futball edző. Van-e ezzel kapcsolatban valamilyen teendője az Önkormányzatnak, illetve a 
Testületnek? 
Lakossági jelzés, hogy a Viking Presszó előtt hétvégén, főleg szombat este után sok szemetet 
hagynak a fiatalok. Ezt meg kell beszélni az üzemeltetővel. 
 
Dr.  Nagy János polgármester: 
Úgy gondolom, hogy minden emberben kell lennie egy olyan önmagával szembeni 
felismerésnek, hogy lemond a tisztségéről, ha alkalmatlanná válik. Hogy ebben az esetben 
meg fog-e ez történni, nem tudjuk, mindenkinek a lelkiismeretén múlik.  
Sajnos, hogy önkormányzati intézményt is érint az említett tevékenysége. az ovi foci révén ezt 
nekik kellene jelezni  azok felé,  akik őt ott alkalmazzák. Érdeklődni fogok az 
intézményvezetőnél. A polgárőrséget össze kellene hívni, akár egy  tagnak és tájékoztatni 
őket a történtekről és a tagok meghozzák döntésüket.  Mivel önálló jogi személyiséggel 
rendelkezik az Egyesület.  
A Viking Presszó előtt hétvégi összejövetelek után a közfoglalkoztatottak mindig 
összetakarítják a szemetet. Tudomásom szerint a probléma azzal van, hogy a presszóban vagy 
nem használják, vagy nem használhatják  a vendégek a WC-t, így előfordul ebből adódóan 
közterület szennyezés. Úgyhogy ezt az üzemeltetőnek kérem, hogy Jegyző Asszony jelezze. 
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Veres Istvánné: 
Nagyon szép lett a Petőfi téren és környékén az elkészült járda. Pozitív visszajelzések vannak 
a lakosság részéről.  
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Mozgáskorlátozott feljáró is készült. Közfoglalkoztatottak bevonásával készült el a járda, 
vásárolni kellett még gyeprácsot és szegélykövet. 
 
Bizonyára látták a testületi tagok, hogy a Petőfi téren kivágásra került a fenyőfa.  Erre azért 
volt szükség, mert elhalt, félő volt, hogy ha kidől balesetet okoz, valamint a platánfából is 
ugyan ezen okok miatt kellett eltávolítani faágakat. 
 
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. A következő napirendi pont tárgyalásához zárt ülés tartását rendeli 
el, kéri a hallgatóságot, hogy a tanácstermet hagyja el, illetve a videokamera kerüljön 
kikapcsolásra. 
 

kmf. 
 
 

 
                  Dr. Nagy János                                                   Nagyné Jobbágy Piroska 
                    polgármester                                                                   jegyző 
 
 
 
                                   Csontos Sándor                                    Koszorus Sándor 
                               jegyzőkönyv hitelesítő                          jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
                                           


