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JEGYZŐKÖNYV 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 29.-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 
   Csontos Sándor 
   Kiss Józsefné 
   Koszorus Sándor 
   Rácz Zoltán képviselők 
 
Igazoltan távol:      Köles Zoltán képviselő    
  
Meghívottak:           Sándor Edit intézményvezető 
   Mászlainé Erdei Éva intézményvezető 
   Varga Józsefné intézményvezető 
   Pósán Ferencné intézményvezető 
   Béres Istvánné intézményvezető 
   Lada Beáta közbeszerzési iroda munkatárs 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  6 fő 
 
Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy  a meghívóban szereplő napirendek  alábbiak szerint kiegészülve és az alábbi 
sorrendben    kerüljenek megtárgyalásra: 
 

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

2. Előterjesztés a „Külterületi utak rekonstrukciója” című megindított 
közbeszerzési eljárás érvénytelenné nyilvánításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

3. Előterjesztés a „Külterületi utak rekonstrukciója” című megindított 
közbeszerzési eljárás ismételt megindításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
4. Előterjesztés a TOP-2.1.3-15-HBI-2016-00030 azonosító számú projektjéhez 

kapcsolódóan a „Nyíracsád község belterületi vízrendezése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
5. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

2/2018. (II.13.) rendelet módosítására. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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6. Beszámoló Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi 

gazdálkodásáról - ZÁRSZÁMADÁS. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

7. Előterjesztés a vásárokról és piacokról szóló rendelet megalkotásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

8. Előterjesztés Nyíracsád település közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó szerződés 
meghosszabbításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

9. Előterjesztés az Akácliget Óvoda alapító okiratának módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

10. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád módosító okiratának, valamint  alapító 
okiratának elfogadásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

11. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád munkaköri leírásának módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

12. Előterjesztés a Vámospércs Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft-vel 
kapcsolatos döntéshozatalok. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

13. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban történi igazgatási szünet elrendeléséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
14. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

formáiról és gyermekétkeztetési intézményi térítési díjáról szóló 11/2018. 
(VII.17.)sz.rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
15. Előterjesztés a  ravatalozó épületében lévő halott hűtő berendezésének cseréjéről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

16. Előterjesztés  a temető gondnok megbízási szerződésének meghosszabbításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

17. Előterjesztés a sakk szakosztály vezető részére juttatás megállapítására. 
Előterjesztő:  Dr. Nagy János polgármester 
 

18. Különfélék. 
 

ZÁRT ÜLÉS: 
 

1. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmekről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
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A döntéshozatalban résztvevő   6 fő képviselő a napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadja. 
 
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői   Kiss Józsefné 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: 
 
45/2019. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a polgármesteri jelentést tudomásul 
veszi. 
 

2. Előterjesztés a „Külterületi utak rekonstrukciója” című megindított közbeszerzési 
eljárás érvénytelenné nyilvánításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Lada Beáta: 
Korábban megindításra került a külterületi utak rekonstrukciója című közbeszerzési eljárás. 
Javaslom, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése alapján 
2019.02.26. napján „Külterületi utak rekonstrukciója” tárgyban megindított közbeszerzési 
eljárást nyilvánítsák eredménytelenné, tekintettel arra, hogy egyik ajánlattevő sem tett eleget 
határidőre hiánypótlási kötelezettségének, így az eljárásban nincs érvényes ajánlat.  
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
A javaslattal a jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
46/2019. (V.29.)  Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019.02.26. 
napján megindított, „Külterületi utak rekonstrukciója”  tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredménytelen, tekintettel arra, hogy az eljárásban egy érvényes ajánlat sem érkezett be, a 
hiánypótlási határidő elmulasztására tekintettel. 
Határidő: Azonnal  
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

3. Előterjesztés a „Külterületi utak rekonstrukciója” című megindított közbeszerzési 
eljárás ismételt megindításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az előző napirendhez kapcsolódik a téma. Lehetőség van újbóli eljárás megindítására.  
Csökkentett műszaki tartalommal a tervezői költségvetés  76.276.141.- Ft. Javaslom, hogy az 
ismételten megindítandó közbeszerzési eljárásban az alábbi gazdasági szereplők kerüljenek 
felkérésre ajánlattételre: CENTERING ALFA KFT,  
Hajdú  Építő Kft., Réz Útépítő Kft,  Magyar Földgép Építő és Szolgáltató Kft., "AGRO 
SZIKA" Kft.  
 
Koszorus Sándor Pénzügyi bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,  javasolja a közbeszerzési eljárás újbóli 
megindítását. Fenti javaslattal egyetértek. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
47/2019. (V.29.)  Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
A Képviselő-testület határoz a Külterületi utak rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás 
ismételt megindításáról, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) 
bekezdése alapján. 

 
A fenti közbeszerzési eljárásban az alábbi öt gazdasági szereplő kerül felkérésre 
ajánlattételre: 

- CENTERING ALFA KFT. (Debrecen, Arany J. u. 56. 2/4, e-mail: 
viragistvan63@gmail.com) 

- Hajdú  Építő Kft. Csehely Zsolt (4034 Debrecen, Sólyom u. 18. e-mail: 
hajduep@gmail.com) 

- Réz Útépítő Kft.) (4262 Nyíracsád, Malom u. 12/a. e-mail: janosrez@gmail.com 
- Magyar Földgép Építő és Szolgáltató Kft. (4262 Nyíracsád, Rákóczi u. 15. e-mail: 

magyarfoldgep@icland.com) 
- "AGRO SZIKA" Kft. (székhely: 4130 Derecske, Erkel Ferenc utca 8.) 
Határidő: Azonnal  
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

4. Előterjesztés a TOP-2.1.3-15-HBI-2016-00030 azonosító számú projektjéhez 
kapcsolódóan a „Nyíracsád község belterületi vízrendezése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Javaslom, hogy a Képviselő- testület határozzon a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00030 azonosító 
számú projektjéhez kapcsolódóan a „Nyíracsád Község belterületi vízrendezése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás - közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése 
alapján- megindításáról. 
 
Kérem a képviselő-testület javaslatát gazdasági szereplőkre,  akiknek  megküldésre kerüljön 
az ajánlattételi felhívás. 
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Koszorus Sándor Pénzügyi bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,  javasolja a közbeszerzési eljárás 
megindítását. Az előző napirendnél felsorolt cégeken  kívül javaslom még a DEMFÖLD Kft.-
t., illetve Konyári Józsefet. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Javaslom a közbeszerzési eljárás  ajánlattételi felkérésre még a Réz Útépítő Kft.,  Hajdút 
Trans Kft, . Komplex-D Kft. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
48/2019. (V.29.)  Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
A Képviselő-testület határoz a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) 
bekezdése alapján „Nyíracsád Község belterületi vízrendezése „tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról. 
 

A fenti közbeszerzési eljárásban az alábbi öt gazdasági szereplő kerül felkérésre 
ajánlattételre: 

- Réz Útépítő Kft. (4262 Nyíracsád, Malom u. 12/a. ügyv: Réz János e-mail: 
janosrez@gmail.com) 

- Hajdút Trans Kft. (4262 Nyíracsád, Zrínyi u. 1. ügyv: Bálega János e-mail: 
balega.janos@hajduttrans.hu) 

- DEMFÖLD Kft  ( 4262 Nyíracsád, Tavasz u. 6.  ügyv: Demeter László e-mail: demfold@t-
emil.hu  tel: 30/995-4458) 

- Konyári József (4262 Nyíracsád, Kassai u. 31. e-mail:  jkonyari@gmail.com tel: 30/515-
5850) 

- Komplex-D Kft.  (Debrecen, Kartács u. 32. e-mail: info@komplex-d.hu ügyv: Erdei lajos 
tel: 530-531) 

Határidő: Azonnal  
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

5. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
2/2018. (II.13.) rendelet módosítására. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Kiss Józsefné Szociális Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
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Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet a bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  6  fő  képviselő 6 igen  szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 

11/2019.(V.29.) ÖR rendelet 
 

Nyíracsád Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló  
2/2018. (II.13.) ÖR rendeletének módosítására 

 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat 
és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 120. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi 
Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva Nyíracsád Község Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetéséről szóló 2/2018.(II.13.) ÖR. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a következők 
szerint módosítja: 
 

1. §. 
 
A Rendelet 3. §  (2) - (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 

(1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetés mérleg főösszeg bevételi oldalát 913.345 E 
Ft módosított bevétellel, 731.225 E Ft költségvetési bevétellel, teljesített bevételét 
182.021 E Ft finanszírozási bevétel mellett 898.189 E Ft-ban állapítja meg e rendelet 
1. sz. melléklete szerint.  
 

(2) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetés mérleg főösszeg kiadási oldalát 913.3457 E 
Ft módosított kiadással, 903.595 E Ft költségvetési kiadással, teljesített kiadását 
344.679 E Ft finanszírozási kiadás mellett 898.189 E Ft-ban állapítja meg e rendelet 
1. sz. melléklete szerint.     

       
2. §. 

 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 

6. Beszámoló Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi 
gazdálkodásáról - ZÁRSZÁMADÁS. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

(Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
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Kiss Józsefné Szociális Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet a bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  6  fő képviselő  6 igen  szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Községi Önkormányzat 
Képviselő-testület 

12/2019.(V.29.) ÖR. rendelete 
 

Nyíracsád Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 
 
Nyíracsád Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 
2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja. 
 

I. fejezet 
 

Az önkormányzat költségvetésének főbb adatai 
 
1. § 
 

(1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetési módosított bevételi előirányzat tárgyévi 
főösszegét    
913.345 E Ft bevétellel állapítja meg a Rendelet 1. sz. melléklete szerint.  

 
(2) Az önkormányzat képviselő–testülete a 2018. évi költségvetésének módosított tárgyévi 

kiadási előirányzatának főösszegét 913.345 E Ft kiadással állapítja meg a rendelet 1. sz. 
melléklete szerint.  

 
(3) Az önkormányzat 2018. évi zárszámadás költségvetési költségvetési pénzforgalmi 

bevételét 716.168 E Ft-ban, bevételének teljesített összesenjét 898.189 E Ft-ban – 
állapítja meg a rendelet 1. sz. melléklete szerint.  

 
(4) Az önkormányzat 2018. évi zárszámadás költségvetési pénzforgalmi kiadását 553.510 E 

Ft-ban, kiadásának teljesített összesenjét 898.189 E Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. sz. 
melléklete szerint.  

 
(5) Az önkormányzat és intézményei létszámát a 10. sz. melléklet mutatja. 

 
(6) Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3.540 E Ft az alábbiak szerint: 
 

• Petőfi SE                 2.750 E Ft 
 

• Jövőnk Reménysége Alapítvány                270 E Ft 
• Nyíracsádi Polgárőr Egyesület           50 E Ft 
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• Nyíracsádi Népdalkör Egyesület        200 E Ft 
• Mozgáskorlátozottak HBM-i Egyesülete          30 E Ft 
• Református Egyházközség Nyíracsád         40 E Ft 
• Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány:                  200 E Ft 

Összesen:                          3.540 E Ft 
 

II. fejezet 
 

Az önkormányzat bevételeinek, kiadásainak főbb adatai 
 

2. §. 
 
(1) Az 1. §. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg jogcímei az alábbiak, s e 

rendelet 1. sz., kormányzati funkciók szerinti bevételeit a 2. sz. melléklete szerint 
állapítja meg a képviselő-testület. 

 
(2) Az önkormányzat és intézményeinek bevételei: 
 

a.) az  önkormányzat  saját  teljesített  bevételét   25.932 E Ft-ban  állapítja  meg  a 
képviselő-testület, az 1. sz. melléklet szerint. 

 
b.)  Az  önkormányzat  felügyelete  alá  tartozó  intézmények  teljesített  bevételét  
23.544 E Ft-ban állapítja meg a képviselőtestület az 1. sz. melléklet szerint. 

 
d.) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi működési költségvetési 
támogatásának tényleges felhasználását az 1. sz. melléklet szerint fogadja el a 
képviselő-testület.     

                  
(3) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 9. sz. melléklet alapján állapítja meg a 

képviselő-testület. 
3.  §. 

 
(1) Az 1. §. (2) bek.-ben megállapított kiadási főösszeg felhasználási jogcímei az alábbiak, 
s e rendelet 1. sz. melléklete szerint:  
 

-     Az önkormányzat és intézményei személyi jellegű teljesített kiadásai:  286.319 E 
Ft 

- Az önkormányzat és intézményei munkaadókat terhelő járulékai:     49.377 E 
Ft, 
 
valamint a részletes kormányzati funkciók szerinti kiadásokat a 3. sz. melléklet szerint 
állapítja  meg a képviselő-testület. 

 
(2) A beruházások, felújítások teljesítésének alakulását az 1. és 4. sz. melléklet szerint 22.178 
E Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.  
     
(3) Az önkormányzat vagyonát a 2018. december 31-i állapot szerint a 6. és 11. sz. melléklet 

tartalmazza.  
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(4) A képviselő-testület  az  önkormányzat  és  intézményei  kiemelt előirányzatonkénti 
bevételeit  és  kiadásait a 8. sz. melléklet szerint határozza meg. 
   

III. fejezet 
Kiemelt sajátosságok 

 
4. §. 

 
(1)  Az alaptevékenység összes maradványa a 7. sz. melléklet szerinti részletezésben 334.929 
E   
      Ft, mely tartalmazza a 327.622 E Ft tárgyidőszak végi pénzkészletet is.  
 
(2)  Az önkormányzatnak 2018. évben adóssága, adósságot keletkeztető ügylete nem volt.  
 
 

IV. fejezet 
Záró rendelkezés 

 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2018. évi költségvetésről 
szóló 2/2018.(II.13.) ÖR. rendelet hatályát veszti. 
 

7. Előterjesztés a vásárokról és piacokról szóló rendelet megalkotásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015-ben megalkotta a 4/2015. 
(II.25.) önkormányzati rendeletét, mely a helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről 
rendelkezik. Elmondható, hogy a helyi termelői piac jól működik, az itt élők igényeit kielégíti. 
A piacon helyet kapnak a helyi termelők, melyből sajnos kevés van, de megtalálhatók a más 
településekről ide érkező kereskedők is. Az elfogadott helyi rendeletnek megfelelően 
működik a piac, mely növeli az önkormányzat saját bevételét.  
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya javasolja a 
hatályban lévő rendeletünk felülvizsgálatát.  
A felülvizsgálat szempontjai az egyszerűbb és áttekinthetőbb rendeletalkotás. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Kiss Józsefné Szociális Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet a bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a  döntéshozatalban résztvevő  6 fő képviselő  6 szavazattal megalkotta 
az alábbi rendeletét: 
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Nyíracsád Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

13/2019. (V. 29.) számú rendelete  
a vásárokról és a piacokról 

 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében  a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§. (1) bek. 14. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
1.§. 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Nyíracsád településen az Önkormányzat által fenntartott 

községi piacon, valamint az Önkormányzat által megtartott vásárokra és piacokra. 
(2) A rendelet hatálya kiterjed még a piac üzemeltetőjére, a piacon értékesítő 

tevékenységet folytatókra,  a piac működésével kapcsolatos tevékenységet folytatókra.  
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az üzleti árusításra, valamint az egyedi engedély 

alapján közterületen folytatott árusításra.  
 

Vásár, piac fenntartása, üzemeltetése 
2.§. 

 
(1) Nyíracsád Község Önkormányzata a lakosság élelmiszerekkel,közszükségleti 

cikkekkel történő jobb ellátása érdekében e rendeletnek megfelelően községi piacot 
tart fenn.  

(2) A községi piac üzemeltetője Nyíracsád Község Önkormányzata. 
(3) A piacot igénybe venni a rendelet 1. számú melléklete szerinti helypénz 

megfizetésével lehet. 
 

Vásár, piac helye, ideje 
3.§. 

 
(1) A községi piac helye: 4262 Nyíracsád, Dózsa u. 4. 
(2) A heti piac időpontja minden héten hétfő és csütörtök reggel 6.00. órától 13.00. óráig. 

 
Záró rendelkezések 

4.§. 
 

A rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti   
Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi termelői piac 
létesítéséről, üzemeltetéséről szóló  4/2015. (II.25.) számú rendelete. 

 
1. sz. melléklet 

A piac területén szedhető helypénz 
 
1. A piac területén, fedett helyen, asztalon történő árusítás esetén: 1.000.- Ft/alkalom 
 
2. A piac területén, fedett helyen, asztalon történő árusítás estén 
    méterenként: 
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 200.- Ft/m/alkalom 
 
3. A piac területén, nem fedett részen történő árusítás esetén: 1.000.- Ft/alkalom 
 
 
4. A piac területén kívüli árusítás esetén: 
 1.500.- Ft/alkalom  

 
 

8. Előterjesztés Nyíracsád település közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó szerződés 
meghosszabbításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a közvilágítás 
korszerűsítéséről.  
A felhatalmazás alapján a Polgármester 2018. május 25. napján szerződést kötött a Mezei-Vill 
Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel a Nyíracsád település közvilágítás 
korszerűsítése és üzemeltetésre című projekt kivitelezési munkálataira.  
A szerződésben szereplő eredeti kivitelezési határidő 2019. 01. 25. napja volt.  A tervezési és 
az engedélyezési eljárások elhúzódása miatt a kivitelező nem tudta ezt a határidőt teljesíteni, 
mivel a Nyíracsád belterületet és Nyíracsád Asszonyrészt összekötő út mentén 1005 fm. 
közvilágítási új hálózat épül és az út mentén a tartószerkezethez védőkorlát elhelyezését kérte 
a Magyar Közút Zrt. Ezen indok alapján a képviselő-testület a projekt teljesítési határidejét 
1/2019. (I.15.) számú határozata szerint 2019. 05. 31-ig meghosszabbította. 
A település belterületén  megvalósul a kivitelezés időre,azonban Nyíracsád-Asszonyrész 
összekötő út világítását a szerződésben vállalt határidőre a kivitelező nem tudja vállalni, mivel 
a  Magyar Közút Zrt. az út mentén tartószerkezethez védőkorlát elhelyezését kéri. Az  
engedélyezési eljárás előre nem látható akadályai miatt a kivitelező kéri a teljesítési határidő 
meghosszabbítását 2019. 08. 31. napjáig.  
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  6 fő képviselő  6 szavazattal meghozta az 
alábbi határozatát: 
 
49/2019. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Mezei-Vill Villamosipari és 
Szolgáltató Kereskedelmi Kft-vel (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.)  megkötött  Nyíracsád 
település közvilágítás korszerűsítésére és üzemeltetésére című projekt teljesítési határidejét 
2019. augusztus 31. napjáig meghosszabbítja. 
Felkéri a polgármestert,  hogy a teljesítés határidejének meghosszabbításáról szóló 
vállalkozási szerződés módosítását írja alá.  
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
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9. Előterjesztés az Akácliget Óvoda alapító okiratának módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 95/2018. (IX.11.) sz. határozatában 
engedélyezte az Akácliget Óvoda Nyíracsád gyermeklétszámának 20 %-os túllépését, mely a 
jelenleg hatályban lévő köznevelési törvény alapján nem megoldható.  A nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§. (3) bek. f. pontja szerint a köznevelési 
intézmény alapító okirata tartalmazza a nevelési oktatási feladatot ellátó feladatellátási 
helyenként felvehető maximális gyermek- tanuló létszámot, ezért a maximális 
gyermeklétszám kizárólag az alapító okirat módosításával változtatható meg.  
A köznevelési törvény értelmében intézmény átszervezésnek minősül minden olyan fenntartói 
döntés, amely az alapító okirat köznevelési törvény 24.§. (3) c-j. pontjában felsorolt 
bármelyikének módosulásával jár, így a maximális gyermeklétszám módosítása is. A 
gyermeklétszám kiszámításakor figyelembe kell venni a köznevelési törvény 47.§. (7) bek.-
ben foglalt szabályra, mely szerint az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, vagy 
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermeket két gyermekként, a 
mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási) középsúlyos értelmi fogyatékos,  autizmus 
spektrum zavarral küzdő, vagy halmozottan fogyatékos gyermeket három gyermekként kell 
figyelembe venni. Az intézmény átszervezés előtt a fenntartó  megkérte a szülői  
munkaközösség, valamint  az Akácliget Óvoda Nyíracsád alkalmazotti közösségének a 
véleményét a létszámemelésről. Az Akácliget Óvoda Nyíracsád maximális 
gyermeklétszámának megemeléséhez lefolytattuk a véleményezési eljárást, így a létszám 
megemeléséhez és az alapító okirat módosításához a képviselő-testület döntése szükséges.  
Kérem a képviselő-testületet, hogy az alapító okiratban lévő létszámemelést (130 fő) 
elfogadni szíveskedjen. 
 
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: 
 
50/2019. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Nyíracsád Községi Önkormányzatának Képviselő Testülete a Nyíracsádi 
Önkormányzati Óvoda számára az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8.§ 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény  
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti 
tartalommal az alábbi  egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 
 
1./ Az intézmény neve:          Akácliget Óvoda Nyíracsád 
 
2./ Székhelye :           4262 Nyíracsád, Kassai u. 8.  
        
3./ OM azonosító:           030965 
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4./ Közfeladata Magyarország helyi  
     önkormányzatairól szóló 2011. évi 
     CLXXXIX. törvény és a nemzeti 
    köznevelésről szóló 2011. évi CXC.   
    törvény alapján                                   0911 óvodai nevelés 
       
 
5./ Államháztartási szakágazati besorolás:        

        851020 Óvodai nevelés  
 
6./  Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
                                                          091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai 
                                                          091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek  óvodai                                                                                                                                                                                                                                                  

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai          
                                                          091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai       
                                                          096010 Óvodai intézményi étkeztetés    
7./ Szakmai alaptevékenységek:   
                            

A gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig 
tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a 
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is 
magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel 
összefüggő feladatok ellátása. 
 
- Óvodai nevelés általános feltételek szerint 
- A többi gyerekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható 
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai 
nevelése és oktatása önálló intézményi feladat. Nkt. 4.§ 1.r 

 
- Esélyegyenlőség biztosítása, a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek integrált nevelése a 
gyerekközösségen belül a 20/2012.(VIII.31.) EMMI 
rendelet 173§-a, valamint a 2003. évi CXXV. tv 31.§ 
alapján fejlesztő program megszervezésével. 
 
- Beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel, 
tanulási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése, oktatása. 
  
- A szakértői bizottság szakértő véleménye alapján 
integrált nevelésre javasolt sajátos nevelési igényű  
a./ enyhén értelmi fogyatékos 
b./ beszédfogyatékos 
c./ az autizmus spektrum zavarral küzdő   
d./ a fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulás, 
figyelem- vagy     magatartásszabályozás   zavarral ) 
küzdő gyermekek integrált nevelése, oktatása, különleges 
gondozás keretében történő ellátása a 32/2012.(X.8.) 
EMMI rendelet 1.sz melléklete szerint 
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- Az óvodai nevelés-ellátás köznevelési törvény szerinti 
működtetési feladatainak ellátása. 

 
8./ Az intézmény működési köre: Nyíracsád község közigazgatási területe 
 
9./ Alapító szerv neve:                   Nyíracsád Község Önkormányzata 
                                                         4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. 
10./Fenntartó neve és székhelye:  

Nyíracsád   Község Önkormányzata 
                                                         4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.      
11./ Irányító szerve és székhelye:  

Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 
 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. 

 
 12./   Az intézményvezető megbízásának rendje:  

Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 
hatáskörébe tartozó vezetői megbízás -5 évre szólóan-  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv. 
23.§-a, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 
és a Kjt. köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013.   (VIII.30.) Korm. rendelet 
alapján 

13/ Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:  
                                                       Közalkalmazotti és megbízásos jogviszony 
 
14./ Az intézmény típusa:            óvoda  
 15./  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezés joga:   

- Nyíracsád Község Önkormányzatának tulajdonában levő 
ingatlan:148/1. hrsz. Kassai u. 8. kezelése és használata a 
mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint. 
A vagyoni állapotot az önkormányzat  mindenkori leltára, 
értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 
        
- Az ingatlan területén található, az intézmény által 
használt és működtetett ingó és egyéb vagyonra, és a 
vagyon feletti rendelkezés jogára az  önkormányzat 
vagyongazdálkodási tervében  foglaltak az irányadók. 
A használt vagyon értékét az intézmény mindenkori leltára 
tartalmazza. 

 
16./ Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: 
                                    Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése 
alapján az Önkormányzati Óvoda 4262 Nyíracsád, Kassai u. 
8. sz. alatti intézmény pénzügyi gazdasági feladatait a 
Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal látja el. A Hivatalon belül 
az együttműködési megállapodásban foglalt gazdálkodással 
kapcsolatos feladatokat a Községgazdálkodási iroda 
(Pénzügy) végzi. 
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Gazdálkodásával kapcsolatos adatok: 
Gazdálkodásának felügyeleti szerve: 
Nyíracsád Község Önkormányzat 
4262           Nyíracsád Petőfi tér 8. 
 
Az intézmény folyamatos gazdálkodásának biztosítására a 
Képviselő-testület által átruházott hatáskörök: 
- többletbevételek felhasználásának joga, 
- pótelőirányzatok felhasználásának joga, 
 
Az intézmény gazdálkodási felügyeleti szervének, 
Nyíracsád Község Önkormányzat irányítási jogköre: 
- Az Alapító Okirat alaptevékenységre vonatkozó 
feladatellátás teljesítéséhez adott támogatás, gazdaságos 
felhasználásának ellenőrzése. 
- Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 
gazdálkodással kapcsolatos kiegészítéseinek, valamint a 
munkaköri leírások elkészítésének ellenőrzése. 

 
17./ A férőhelyek száma:       130 fő 
 
18./ Gyermekcsoportok száma: 5 
Ezen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Nyíracsád Község Önkormányzata  79/2015. (IX.28.).számú határozattal kiadott 
alapító okirata hatályát veszti. 
 

10. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád módosító okiratának, valamint  alapító 
okiratának elfogadásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztálya a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 
szóló 120/2014. (IV.8.) Kormányrendelet 6.§. (2) bekezdése szerint eljárva helyszíni vizsgálat 
keretében ellenőrizte a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád nyilvános könyvtárát. 
 
Az intézmény alapdokumentumainak vizsgálata kapcsán az alábbi javaslatot tették,mely 
szerint szükséges módosítani az alapító okiratot: 
 

- javítani szükséges az intézmény államháztartási szakágazati besorolását 
910110 Közművelődési intézmények helyett: 
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

 
Az egységes alapító okirat elfogadását megelőzően szükséges elfogadni a módosító okiratot. 
 
Az említett  dokumentumok elkészültek, melyeket javaslok az előterjesztésben szereplőek 
szerint elfogadni. 
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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 határozatait: 
 
51/2019. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
 

Módosító	okirat	
A	 Ligetalja	 Könyvtár	 Nyíracsád	 a	 Nyíracsád	 Község	 Önkormányzata	 Képviselő-testülete	
által	2014.	március	14.	napján	kiadott	alapító	okiratát	az	államháztartásról	szóló	2011.	
évi	 CXCV.	 törvény	 8/A.	 §-a	 alapján	 –	 a	 51/2019.(V.29.)	 számú	 Képviselő-testületi	
határozatra	figyelemmel	–a	következők	szerint	módosítom:	

1.Az	alapító	okirat	4.	pontja	–	mely	a	módosított	okirat	4.3	pontja	alatt	szerepel	–	
helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:	

„4.3.		A	költségvetési	szerv	alaptevékenysége:	

Könyvtári	állomány	gyarapítása,	nyilvántartása	

-a	 könyvtár	 gyűjtőköri	 szabályzatában	 meghatározott	 módon	 –	 a	 használói	 és	 helyi	
igényeknek	megfelelően	–	a	könyvek,	dokumentumok	beszerzésével,	illetve	kiemelten	a	
helyismereti	 dokumentumok	 gyűjtésével,	 a	 könyvtár	 állományába	 került	
dokumentumok	nyilvántartásával	összefüggő	feladatok	ellátása	

							Könyvtári	állomány	feltárása,	megőrzése,	védelme	

-a	 feltáró	 munka	 során	 a	 könyvtár	 állományába	 kerülő	 dokumentumokról	 az	 őket	
jellemző	 formai	 és	 tartalmi	 jegyek	 alapján	 történő	 leírások,	 ezekből	 hagyományos	 és	
számítógépes	 katalógusok	 készítésével	 a	 könyvtári	 állomány	 megőrzésével	 és	
védelmével,	 a	 raktározással,	 a	 dokumentumok	 állagának	 védelmét	 szolgáló	
tevékenységekkel	 és	 berendezések	 telepítésével	 és	 működtetésével	 összefüggő	
feladatok	ellátása	

							Könyvtári	szolgáltatások	

-a	 rendelkezésre	 bocsátással	 (a	 könyvtárak	 gyűjteményének	 használókhoz	 való	
eljuttatása	helyben	használat,	kölcsönzés	és	könyvtárközi	kölcsönzés	útján),	a	könyvtári	
tájékoztatással	 (a	 használóknak	 szóló	 információ-szolgáltatás,	 amelynek	 speciális	
feladata	 az	 adott	 könyvtár	 és	 a	 könyvtári	 rendszer	 dokumentumairól	 és	
szolgáltatásairól	való	tájékoztatás)	összefüggő	feladatok	ellátása	
	
-a	 könyvtárak	 közönségkapcsolatai	 és	 egyéb	 tevékenységével	 kapcsolatos	 feladatok	
ellátása.		

2.Az	 alapító	 okirat	 5.	 pontja	 –	mely	 a	módosított	 okirat	 4.2.	 pontja	 alatt	 szerepel	 –	
helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:	

„4.2.	A	költségvetési	szerv	főtevékenységének	államháztartási	szakágazati	besorolása:	

	 szakágazat	száma	 szakágazat	megnevezése	

1	 910100	 Könyvtári,	levéltári	tevékenység”	
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3.Az	alapító	okirat	10.	pontja	–	mely	a	módosított	okirat	5.1.	pontja	alatt	 szerepel	 –	
helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:		

„5.1.	A	költségvetési	szerv	vezetőjének	megbízási	rendje:	Nyíracsád	Község	Önkormányzata	
Képviselő-testületének	hatáskörébe	tartozó	igazgatói	kinevezés,	vezetői	megbízás	–	pályázat	
alapján,	határozott	időre	5	évre	szól,	a	közalkalmazottak	jogállásáról	szóló	1992.	évi	XXXIII.	
törvény	és	a	közalkalmazottak	jogállásáról	szóló	1992.	évi	XXXIII.	törvény	végrehajtásáról	a	
művészeti,	a	közművelődési	és	a	közgyűjteményi	területen	foglalkoztatott	közalkalmazottak	
jogviszonyával	 összefüggő	 egyes	 kérdések	 rendezéséről	 szóló	 150/1992.	 (XI.20.)	 Korm.	
rendelet	alapján.	Az	egyéb	munkáltatói	jogkör	gyakorlója	a	polgármester.”	

4.Az	alapító	okirat	11.	pontja	–	mely	a	módosított	okirat	5.2.	pontja	alatt	 szerepel	 –	
helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:		

„5.2.	A	költségvetési	szervnél	alkalmazásban	álló	személyek	jogviszonya:	

	 foglalkoztatási	jogviszony	 jogviszonyt	szabályozó	jogszabály	

1	
közalkalmazotti	jogviszony	 A	közalkalmazottak	jogállásáról	szóló	1992.	évi	XXXIII.	

törvény	

2	 megbízási	jogviszony	 A	Polgári	Törvénykönyvről	szóló	2013.	V.	törvény	

3	 munkaviszony	 A	Munka	Törvénykönyvéről	szóló	2012.	évi	I.	törvény	

	

5.Az	alapító	okirat	a	következő	2.1.	és	2.2	ponttal	egészül	ki:		

„2.1.	A	költségvetési	szerv	alapításának	dátuma:2010.01.01.	

2.2.A	költségvetési	szerv	alapítására,	átalakítására,	megszüntetésére	jogosult	szerv	
2.1.1.megnevezése:	Nyíracsád	Község	Önkormányzata	
2.1.2.székhelye:	4262	Nyíracsád,	Petőfi	tér	8.”	

	

Jelen	 módosító	 okiratot	 a	 törzskönyvi	 nyilvántartásba	 történő	 bejegyzés	 napjától	 kell	
alkalmazni.	

52/2019. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 

Alapító	okirat	
módosításokkal	egységes	szerkezetbe	foglalva	

	
Az	 államháztartásról	 szóló	 2011.	 évi	 CXCV.	 törvény	 8/A.	 §-a	 alapján	 a(z)	 Ligetalja	
Könyvtár	Nyíracsád	alapító	okiratát	a	következők	szerint	adom	ki:	
	

1.A	költségvetési	szerv	
megnevezése,	székhelye,	telephelye	

1.1.A	költségvetési	szerv	
1.1.1.megnevezése:	Ligetalja	Könyvtár	Nyíracsád	
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1.2.A	költségvetési	szerv	
1.2.1.székhelye:	4262	Nyíracsád,	Kassai	utca	4.	

2.A	költségvetési	szerv	
alapításával	és	megszűnésével	összefüggő	rendelkezések	

2.1.A	költségvetési	szerv	alapításának	dátuma:	2010.01.01.	

2.2.A	költségvetési	szerv	alapítására,	átalakítására,	megszüntetésére	jogosult	szerv	
2.2.1.megnevezése:	Nyíracsád	Község	Önkormányzata	
2.2.2.székhelye:	4262	Nyíracsád,	Petőfi	tér	8.	

2.3.A	költségvetési	szerv	jogelőd	költségvetési	szervének	
	 megnevezése	 székhelye	

1	
Ligetalja	Könyvtár,	Közművelődési	és	
Turisztikai	Központ	Nyíracsád	

4262	Nyíracsád,Kassai	u.6.	

3.	A	költségvetési	szerv	irányítása,	felügyelete	

3.1.A	költségvetési	szerv	irányító	szervének	
3.1.1.megnevezése:	Nyíracsád	Község	Önkormányzata	Képviselő-testülete	
3.1.2.	székhelye:	4262	Nyíracsád,	Petőfi	tér	8.		

3.2.A	költségvetési	szerv	fenntartójának	
3.2.1.megnevezése:	Nyíracsád	Község	Önkormányzata	
3.2.2.székhelye:	4262	Nyíracsád,	Petőfi	tér	8.	

4.A	költségvetési	szerv	tevékenysége	

4.1.A	 költségvetési	 szerv	 közfeladata:	 A	 Magyarország	 helyi	 önkormányzatairól	 szóló	 2011.	 évi	
CLXXXIX.	törvény	13.	§.,	valamint	a	muzeális	intézményekről,	a	nyilvános	könyvtári	ellátásról	és	a	
közművelődésről	 szóló	1997.	évi	CXL.	 tv.	55-60.	§.,	64-72.	§,	bekezdései,	valamint	a	 rá	vonatkozó	
részek	alapján	közfeladatként	a	könyvtári	feladatok	ellátásának	biztosítása.	

4.2.A	költségvetési	szerv	főtevékenységének	államháztartási	szakágazati	besorolása:	
	 szakágazat	száma	 szakágazat	megnevezése	

1	 910100	 Könyvtári,	levéltári	tevékenység	

4.2.A	költségvetési	szerv	alaptevékenysége:		
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Könyvtári	állomány	gyarapítása,	nyilvántartása	

-a	könyvtár	gyűjtőköri	szabályzatában	meghatározott	módon	–	a	használói	és	helyi	igényeknek	
megfelelően	 –	 a	 könyvek,	 dokumentumok	 beszerzésével,	 illetve	 kiemelten	 a	 helyismereti	
dokumentumok	 gyűjtésével,	 a	 könyvtár	 állományába	 került	 dokumentumok	 nyilvántartásával	
összefüggő	feladatok	ellátása	

							Könyvtári	állomány	feltárása,	megőrzése,	védelme	

-a	 feltáró	 munka	 során	 a	 könyvtár	 állományába	 kerülő	 dokumentumokról	 az	 őket	 jellemző	
formai	 és	 tartalmi	 jegyek	 alapján	 történő	 leírások,	 ezekből	 hagyományos	 és	 számítógépes	
katalógusok	készítésével	 a	 könyvtári	 állomány	megőrzésével	 és	 védelmével,	 a	 raktározással,	 a	
dokumentumok	állagának	védelmét	szolgáló	tevékenységekkel	és	berendezések	telepítésével	és	
működtetésével	összefüggő	feladatok	ellátása	

							Könyvtári	szolgáltatások	

-a	 rendelkezésre	 bocsátással	 (a	 könyvtárak	 gyűjteményének	 használókhoz	 való	 eljuttatása	
helyben	használat,	kölcsönzés	és	könyvtárközi	kölcsönzés	útján),	a	könyvtári	tájékoztatással	(a	
használóknak	szóló	 információ-szolgáltatás,	amelynek	speciális	 feladata	az	adott	könyvtár	és	a	
könyvtári	 rendszer	 dokumentumairól	 és	 szolgáltatásairól	 való	 tájékoztatás)	 összefüggő	
feladatok	ellátása	
-a	könyvtárak	közönségkapcsolatai	és	egyéb	tevékenységével	kapcsolatos	feladatok	ellátása.		
	

4.4.A	költségvetési	szerv	alaptevékenységének	kormányzati	funkció	szerinti	megjelölése:	

	
kormányzati	
funkciószám	

kormányzati	funkció	megnevezése	

1	 082042	 Könyvtári	állomány	gyarapítása,	nyilvántartása	

2	 082044	 Könyvtári	szolgáltatások	

3	 082043	 Könyvtári	állomány	feltárása,	megőrzése,	védelme	

4.5.A	 költségvetési	 szerv	 illetékessége,	 működési	 területe:	 Nyíracsád	 község	 közigazgatási	
területe.	

5.A	költségvetési	szerv	szervezete	és	működése	
5.1.A	 költségvetési	 szerv	 vezetőjének	 megbízási	 rendje:	 Nyíracsád	 Község	 Önkormányzata	
Képviselő-testületének	 hatáskörébe	 tartozó	 igazgatói	 kinevezés,	 vezetői	 megbízás	 –	 pályázat	
alapján,	 határozott	 időre	 5	 évre	 szól,	 a	 közalkalmazottak	 jogállásáról	 szóló	 1992.	 évi	 XXXIII.	
törvény	 és	 a	 közalkalmazottak	 jogállásáról	 szóló	 1992.	 évi	 XXXIII.	 törvény	 végrehajtásáról	 a	
művészeti,	 a	 közművelődési	 és	 a	 közgyűjteményi	 területen	 foglalkoztatott	 közalkalmazottak	
jogviszonyával	összefüggő	egyes	kérdések	rendezéséről	szóló	150/1992.	(XI.20.)	Korm.	rendelet	
alapján.	Az	egyéb	munkáltatói	jogkör	gyakorlója	a	polgármester.	
	

5.2.A	költségvetési	szervnél	alkalmazásban	álló	személyek	jogviszonya:	
	 foglalkoztatási	jogviszony	 jogviszonyt	szabályozó	jogszabály	

1	 közalkalmazotti	jogviszony	 A	közalkalmazottak	jogállásáról	szóló	1992.	évi	XXXIII.	
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törvény	

2	 megbízási	jogviszony	 A	Polgári	Törvénykönyvről	szóló2013.	V.	törvény	

3	 munkaviszony	 A	Munka	Törvénykönyvéről	szóló	2012.	évi	I.	törvény	

6.Záró	rendelkezés	
Jelen	 alapító	 okiratot	 a	 törzskönyvi	 nyilvántartásba	 történő	 bejegyzés	 napjától	 kell	
alkalmazni,	 ezzel	 egyidejűleg	 a	 költségvetési	 szerv	 2014.	 március	 14.	 napján	 kelt	 alapító	
okiratot	visszavonom.	

 
11. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád munkaköri leírásának módosításáról. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
	
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A Ligetalja Könyvtár Nyíracsád Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi az 
intézmény munkaköri leírása, melyet a képviselő-testület 73/2017. (IX.27.) számú 
határozatával elfogadott. 
A munkaköri leírás pontosítása szükségessé vált, mert ki kell egészíteni a helyettesítés 
rendjével és az ellenőrzés szempontjaival: 

- Munkahelyi Kockázatelemzés és Kockázatértékelés, 
- Biológiai kockázatértékelés, 
- az egyéb intézményi szabályzatok betartása. 

 
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: 
 
53/2019. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád  
munkaköri leírásának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa. 
Határidő: 2019. június 20. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

12. Előterjesztés a Vámospércs Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft-vel 
kapcsolatos döntéshozatalok. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dr. Rácz 
Norbert megküldte a Társaság ügyvédje által elkészített Társasági szerződés módosításának 
tervezetét.  
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A Társasági szerződés módosítására az alábbiak miatt van szükség:  
 

- A társaság vezető tisztségviselőinek megbízatása lejár, így szükséges döntést hozni a 
Taggyűlésnek az Ügyvezető igazgató személyéről, a Felügyelőbizottsági tagokról, és a 
könyvvizsgálóról.  

 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület továbbra is Dr. Rácz Norbert Zoltánt javasolja a 
Taggyűlésnek az ügyvezető igazgatói tisztségre.  
 
A jelenlegi ügyvezető igazgató javaslata alapján kérem, hogy a Képviselő-testület a Felügyelő 
Bizottságba Csontos Sándort javasolja megválasztani a Taggyűlésnek.  
 
Javaslom továbbá, hogy a Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátásával Vida Ildikó 
könyvvizsgálót javasoljuk a Taggyűlésnek megválasztani.  
  
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  6 fő  képviselő 6 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatait: 
 
54/2019. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vámospércs- 
Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. Társasági szerződését – a módosításokkal 
egységes szerkezetben – a határozat melléklete szerint elfogadja.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.  
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős:  Dr. Nagy János polgármester 
 
55/2019. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vámospércs- 
Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére Dr. Rácz Norbert 
Zoltánt javasolja a Taggyűlésnek.   
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse. 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős:  Dr. Nagy János polgármester 
 
 
56/2019. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vámospércs- 
Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába Csontos Sándort 
javasolja megválasztani a Taggyűlésnek.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse. 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős:  Dr. Nagy János polgármester 
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57/2019. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vámospércs- 
Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 
Vida Ildikó könyvvizsgálót javasolja a Taggyűlésnek megválasztani.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse. 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős:  Dr. Nagy János polgármester 
 
 

13. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban történi igazgatási szünet elrendeléséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 108.§- a megteremtette az 
igazgatási szünet elrendelésének jogszabályi feltételeit. 
E szerint a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – igazgatási 
szünetet rendelhet el. 
 
A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy sok esetben gondot okoz a hivatali dolgozók 
éves rendes szabadságának kiadása. Erre jelenthet részben megoldást az igazgatási szünet 
elrendelése.  Tekintettel arra, hogy a munkavállalók többsége a szabadságát július-augusztus 
hónapra tervezi, a képviselő-testület nyári szabadsága szintén erre az időszakra tehető.   
A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik 
elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkavállalókat megillető 
szabadnapok kiadásának előre látható ütemezése. Az igazgatási szünet az európai uniós 
gyakorlatban, illetőleg a hazai igazságszolgáltatásban már kialakított szabályozáshoz 
hasonlóan került bevezetésre. Az igazgatási szünet lehetőséget ad arra, hogy a Polgármesteri 
Hivatalban történő munka szervezettebb, koncentráltabb, a hivatal működése pedig 
költségtakarékosabb legyen. 
Természetesen a Képviselő-testület döntése során figyelembe kell venni azon jogszabályi 
kötelezettségeket, feladatokat, amelyeket az igazgatási szünet idején is biztosítani kell. Ez azt 
jelenti, hogy számba kell venni a jegyző azon kötelezettségeit, amelyekhez jogszabály olyan 
határidőt rendel, ami csak akkor tartható, ha ezeket a hatásköröket az igazgatási szünet alatt is 
gyakorolják.  
A jegyző az igazgatási szünet tartama alatt gondoskodik csökkentett létszámmal – ügyeleti 
rendszerben – az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan intézkedést igénylő feladatok 
ellátásáról. 
Igazgatási szünet alatt az ügyeleti rendről gondoskodni szükséges, amelyet a jegyző alakít ki 
az ügyfélforgalomra és az ügytípusokra figyelemmel.  
Mindezek alapján javasolom Nyíracsád Község Polgármesteri Hivatalában 2019. július 22. 
napjától 2019. július 26.  napjáig igazgatási szünet elrendelését.  
 
Veres Istvánné: 
Egyetértek  a javaslattal. 
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Kiss Józsefné: 
Támogatom az elhangzottakat azzal, hogy  rendkívüli ügyekben biztosítottnak kell lenni az 
ügyintézésnek. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
58/2019. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Polgármesteri Hivatalban 2019. július 22. napjától 2019. július 26. napjáig a Polgármesteri 
Hivatal 2019. évi munkarendjében nyári igazgatási szünetet rendel el. 
A határozat hatálya kiterjed Nyíracsád Község Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott 
valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra. 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy  az igazgatási szünet idejéről tájékoztassa a 
hatóságokat, valamint, hogy az igazgatási szünet tartama alatt gondoskodjon csökkentett 
létszámmal – ügyeleti rendszerben – az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan 
intézkedést igénylő feladatok ellátásáról. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

14. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról 
és gyermekétkeztetési intézményi térítési díjáról szóló 11/2018. (VII.17.)sz.rendelet 
módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 37/2019. (II.28.) számú 
határozatában a gyermekétkeztetés, ezen belül az óvodai térítési díjat. Az intézményi térítési 
díj megállapítása rendeletalkotási tárgykör, ezért célszerű lenne a 11/2018. (VII.17.) számú 
önkormányzati rendelet   1. számú mellékletében meghatározni az intézményi térítési díjat. A 
fenti számú rendelet melléklete tartalmazza a Gyvt. 21/A.§. (1) bekezdésében meghatározott 
étkezési típusok szerinti bontásban az intézményi térítési díj megállapítását ÁFA nélkül. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 
igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2019. ( V.29. ) sz. rendelete  

 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról és gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díjáról szóló 11/2018. (VII.17.) sz. rendelet módosításáról. 
 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§. (1)  - (2) bekezdésében  és a 



24 
 

151.§. (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,   Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 13.§. (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§. 
 

A rendelet 1. számú melléklete az alábbi 1. számú mellékletre módosul: 
 

Az Akácliget Óvoda Nyíracsád intézményi térítési díja 
(A térítési díj az ÁFÁ-t nem tartalmazza) 

 
 

Étkezési típusok Tízórai Ebéd Uzsonna 

Óvodai ellátottak 
térítési díja (Ft/nap) 
 

91.- 196.- 71.- 

 
2.§. 

 
A rendelet kihirdetését követően lép hatályba. 
 

15. Előterjesztés a  ravatalozó épületében lévő halott hűtő berendezésének cseréjéről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, javasolja, hogy három árajánlat bekérése 
után a legkedvezőbb kerüljön megvásárlásra. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A köztemetőben a hűtő cseréje esedékessé vált. A berendezés  több évtizedes, célszerű lenne 
olyat vásárolni, ami energiatakarékos és a legmodernebb, mivel hosszú távon gondolkodunk 
az élettartamot illetően. 
 
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
59/2019. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
árajánlat kérés után a ravatalozó épületében lévő halott hűtő berendezés beszerzéséről 
gondoskodjon. 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

16. Előterjesztés  a temető gondnok megbízási szerződésének meghosszabbításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Dr. Nagy János polgármester: 
A képviselő-testület 30/2019. (III.12.) számú határozatával döntött arról, hogy folytassak 
tárgyalásokat a köztemető koordinálási munkáival kapcsolatban. E munkakörben dolgozó 
szerződése lejár, a munkát azonban továbbra is vállalná. Az Önkormányzat részéről is meg 
vagyunk elégedve,  illetve szükség is lenne továbbra is a dolgozóra. Ezért javaslom a 
szerződésének meghosszabbítását december 31-ig. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta és egyetért a szerződés december  31-ig 
történő meghosszabbításával. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
60/2019. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a temető gondnok kinevezését 2019. 
december 31-ig meghosszabbítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a gazdasági iroda útján gondoskodjon a szerződés 
meghosszabbításáról. 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

17. Előterjesztés a sakk szakosztály vezető részére juttatás megállapítására. 
Előterjesztő:  Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A képviselő-testület az első negyedévben döntött civil szervezetek támogatásáról. A 
képviselő-testület többségi szavazat arányában úgy döntött, hogy a civil szervezetek 
támogatására elkülönített 3,5 millió forintot a Petőfi Sportegyesületnek adja. A sporthoz 
hozzá tartozik a sakk, mert ebben a sportágban is bajnokságokat rendeznek és a Nyíracsádon 
élő sakk kedvelők részt is vesznek a versenyeken belföldön és külföldön is. A nyíracsádiak 
több alkalommal nyertek sakk bajnokságot, így több alkalommal bekerültek az első három 
helyezett közé.  
A sakk bajnokságokat szervező és megrendező szabadidejét feláldozva fogja össze a 
Nyíracsádon élő sakkot kedvelő embereket.  
Településünkön több mint 20 éve ugyan az a személy fogja össze a sakk versenyekkel 
kapcsolatos teendőket, ezért részére havi tiszteletdíj megállapítása szükségessé vált. 
 
Kiss Józsefné: 
Erre minden képpen megoldást kell találni, mert a sakk is nagyon szép eredményeket ér el, 
viszont a Petőfi Sportegyesület  nagy létszámmal működik, így a kiadásuk is sokkal több. 
 
Rácz Zoltán: 
Támogatom, hogy a sakk szakosztály vezetőjének munkája  kerüljön elismerésre. 
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
61/2019. (V.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szmír Mihály sakk  
szakosztály vezető részére 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig  megbízási 
szerződés alapján havi nettó 25.000.- Ft –ot állapít meg. 
Felkéri a polgármestert, hogy a gazdálkodási iroda útján a megbízási szerződés aláírását 
kezdeményezze,valamint a havi illetmény kifizetéséről gondoskodjon.  
Határidő: 2019. július 1. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

18. Különfélék. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Pénteken, május 31-én kerül sor a  könyvtár mögött lévő sportpark átadására,melyre 
mindenkit szeretettel várok. 
A közelmúltban megrendezett Ligetaljai Kulturális Napok rendezvényünk jól sikerült, 
köszönöm a részvételt. 
A múlt vasárnap településünkön is zavartalanul lezajlott az Európai Parlamenti választás, 
melynek eredménye mindenki által ismert.  
 
A képviselő-testület36/2019. (III.28.) számú határozatával döntött a Petőfi Sportegyesület 
3.500.000.- Ft támogatásáról. Ebbe beletartozik a sakk kör támogatása is. A Petőfi SE 
vezetőjének kellene ezt a sakk szakosztály vezetője felé intéznie. A sakk kör vezetője arról 
tájékoztatott, hogy  eddig ebből nem részesült. Erre megoldást kellene találni. Felkérem 
alpolgármester asszonyt, hogy a Petőfi SE vezetőjét kérje fel arra, hogy a támogatásból 
juttasson a sakk körnek. 
 
Veres Istvánné: 
Ezt nem tudom vállalni, mert nem vagyok otthon a pénzügyi dolgokban. 
 
Kiss Józsefné: 
A Sportegyesület vezetője tudomásom szerint azért nem tudja a pénzt odaadni, mert a sakk 
kör vezetője nem számlaképes. 
 
Rácz Zoltán: 
Megoldás lehetne, ha a sakkör vezetőjét  az önkormányzat alkalmazná, mivel egyébként is 
nyugdíjas, így nem kell utána fizetni járulékot, így ki lehetne fizetni neki a tiszteletdíjat. 
 
Kiss Józsefné: 
Ez nagyon jó ötlet, így megoldódna ez a probléma. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az önkormányzat által üzemeltetett kisbuszt sok esetben kérik az intézmények versenyek, 
díjátadók, képzések, stb. történő utazás céljából. Ilyenkor mindig más vezeti a gépjárművet. 
Legutóbb sérülten került vissza a kisbusz, de ez már máskor is előfordult.  A kárt megtéríti az 
intézmény, akinek a dolgozója vezette a kisbuszt, de erre valami rendszert kellene kitalálni, 
hogy ezek az esetek ne váljanak rendszeressé. 
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A Malom Galéria felújítása jelenleg áll. Voltam bent ez ügyben az MVH-nál. Statikus 
megnézte az épületet. Magyar Falu Program keretében lehetőség nyílt közösségi épületekre 
beadni pályázatot. Önerőt nem igényel. A tetőt teljesen le kell szedni a tégláig és újra építeni. 
ez kb. 16 millió forint. Júliusig viszont be kell fejezni a munkát, de a tetőszerkezet miatt 
viszont nem tudják. Ez előre nem volt látható, így határidő módosítást kell kérni. 
 
A temetőben a drapéria elkészült, érte kell menni. Kicserélésre került még a ravatalozóban az 
ajtó is. 
 
Kiss Józsefné: 
Mikor indul be a népkonyha? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A tervezett időpont csúszik, mert minden egyes helyről, ahol ételosztás lesz, vízmintát kellett 
venni. Köznű nyilatkozatra van szükség az E-ON-tól.  Rágcsálóirtást is kell végezni. Amikor 
ezek meglesznek, az ÁNTSZ-tól ki fognak jönni, aztán a Kormányhivataltól. Így kb. 
előreláthatólag június derekán fog beindulni. 
 
Kiss Józsefné: 
A kistag közvilágítása még mindig nincs megoldva. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az eredetileg tervezett napelemes megoldás nem járható, mivel nem tárolják a napelemek 
addig az energiát, hogy egész éjszaka biztosított legyen a világítás. Azon vagyunk, hogy 
megoldást találjunk a közvilágítás megoldására. 
 
Veres Istvánné: 
A kóbor kutyákkal kapcsolatban van-e intézkedés? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska: 
Eb rendészeti telepet kell létrehozni a befogott kutyákat 15 napig kell ott tartani, ha nem 
jelentkezik érte senki, el kell altatni. 
 
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való 
megjelentést, azt bezárja. 
 

kmf. 
 
 

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


