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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 29-én
12.00. órakor a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér
8. sz.) megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülése alkalmával.
Jelen vannak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Veres Istvánné alpolgármester
Kiss Józsefné
Rácz Zoltán
Csontos Sándor képviselő

Távolmaradtak:
Koszorus Sándor
Köles Zoltán Képviselők
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket.
A rendkívüli ülés a tegnapi napra össze lett hívva, de mivel azon csak egy képviselő jelent
meg, az határozatképtelen volt. Ezért az SZMSZ-ben szabályozottak szerint a mai napra
ismételten megtörtént az ülés összehívása, mely határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek az alábbiak szerint kiegészülve
kerüljenek megtárgyalásra:
1. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska HVI vezető
2. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok póttagjairól
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska HVI vezető
3. Előterjesztés az Akácliget Óvoda Nyíracsád vezető kinevezésének módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
4. Előterjesztés a középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíj pályázatának
kiírásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
5. Előterjesztés „Nyíracsád Község belterületi
közbeszerzési eljárás megindításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

vízrendezése”

tárgyában

kiírt

6. Előterjesztés „Külterületi helyi közutak fejlesztése Nyíracsádon” című közbeszerzési
eljárás eredményhirdetéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
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7. Előterjesztés a köztemetőben lévő ravatalozó
műanyagra cseréléséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

üvegfalának és nyílászáróinak

8. Előterjesztés Acsádi történetek – Ünnepek és hétköznapok, ahogy elődeink megélték
című könyvről.
Előterjesztő (szóban) : Dr. Nagy János polgármester
9. Előterjesztés az Asszonyrészen lévő 0468/10 hrsz-ú terület tulajdonviszonyainak
rendezéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő a napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadta.
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője
Csontos Sándor és Rácz Zoltán képviselők legyenek.
1. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska HVI vezető
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska HVI vezető:
A Köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános
választásának időpontját 2019. október 13.-ra (vasárnapra) tűzte ki.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján a választási bizottság
választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra létrehozott választási
bizottság alakuló üléséig tart.
A 2014-2019-es választási ciklusban a képviselő-testület megválasztotta a Helyi Választási
Bizottság tagjait, póttagjait, akik munkájukat lelkiismeretesen, a törvényi előírásoknak
maradéktalan betartása mellett végezték.
Javaslom, hogy a határozati javaslatban szereplő személyeket a képviselő-testület a helyi
választási bizottság tagjaivá, póttagjaivá válassza meg.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján a 2019-2024 választási
ciklusra az alábbi indítványt teszem:
Tagok: Simon József Nyíracsád, Rákóczi u.96
Czentyéné Kerti Judit Nyíracsád, Széchenyi u.19.
Nagyné Tóth Veronika Nyíracsád, Kossuth u. 60.
Póttagok:
Mászlainé Erdei Éva Nyíracsád, Rákóczi u.
Varga Józsefné Nyíracsád, Radnóti u.3.
Veres Istvánné:
Szeretném javasolni, hogy a HVB harmadik tagja Katona Zsolt legyen.
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Nagyné Jobbágy Piroska HVI vezető:
A HVB tagjaira a HVI vezető tehet javaslatot.
Veres Istvánné:
Adtam egy módosító javaslatot, úgy gondolom, hogy ezzel élhetek. Nem gondolnám, hogy el
kell fogadnunk az előterjesztett bizottságot. Az előterjesztésben szereplő nevek
módosításához nekünk is jogunk van.
Nagyné Jobbágy Piroska HVI vezető:
Delegáltként minden további nélkül részt vehet a javasolt személy, de a HVB tagjait a HVI
vezető határozza meg.
Kiss Józsefné:
Ismereteim szerint is úgy van, hogy nem módosíthat a HVI vezető előterjesztésén a képviselőtestület.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért a HVI vezető által előterjesztett HVB tagokkal, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 3 tartózkodással, 2 igen szavazattal a javaslatot
elvetette.
Dr. Nagy János polgármester:
Volt egy módosító indítvány, melyet indítványozó nem ismeri az ide vonatkozó jogszabályt.
Nagyné Jobbágy Piroska:
Ez esetben jelezni fogok a Kormányhivatalnak, hogy nem fogadta el a képviselő-testület a
HVB tagokat, és kérek további iránymutatást arra, hogy mi ilyenkor a teendő. A HVB-nek
ugyanis szeptember 1-jéig meg kell alakulnia.
Veres Istvánné:
Én nem tudtam, hogy ez a HVI vezető kizárólagos joga, azt hittem, hogy a képviselő-testület
módosíthat az előterjesztésen. Akkor szeretném, ha ismét szavazásra kerülne a kérdés.
Dr. Nagy János polgármester:
Az SZMSZ szerint ugyan azon témában megengedett az újra szavazás. Ezért ismételten
felteszem a kérdést, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő javaslattal, mely szerint a
HVB tagjai Simon József Nyíracsád, Rákóczi u.9, Czentyéné Kerti Judit Nyíracsád,
Széchenyi u.19., Nagyné Tóth Veronika Nyíracsád, Kossuth u. 60.
Póttagok:
Mászlainé Erdei Éva Nyíracsád, Rákóczi u.
Varga Józsefné Nyíracsád, Radnóti u.3.
alatti lakosok legyenek, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
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75/2019. (VIII.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény alapján a 2019-2024 választási ciklusra a Helyi Választási Bizottság
tagjainak:
Simon József Nyíracsád, Rákóczi u.96.
Czentyéné Kerti Judit Nyíracsád, Széchenyi u.19.
Nagyné Tóth Veronika Nyíracsád, Kossuth u. 60.
Póttagok:
Mászlainé Erdei Éva Nyíracsád, Rákóczi u.
Varga Józsefné Nyíracsád, Radnóti u. 3.
megválasztja. A választási bizottság tagjainak megbízatása a következő általános választásra
létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a megválasztott HVB tagjaitól munkájuk
megkezdése előtt az eskü letételében működjön közre.
Felkéri a HVI vezetőjét, hogy a megválasztott bizottság tagjai részére a határozatot küldje
meg, az alakuló ülést készítse elő.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska HVI vezető
2. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok póttagjairól
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska HVI vezető
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska HVI vezető:
Nyíracsád Község Önkormányzata 2018. február 27-én megválasztotta a Szavazatszámláló
Bizottságokat és a póttagokat.
Már az Európai Parlamenti választások lebonyolításában is problémát jelentett a
szavazatszámláló bizottságok összeállítása, de még a törvényes működés biztosított volt. A
megválasztásra kerülő SZSZB tagok és póttagok családjaiban olyan élethelyzet állt elő,
melynek következtében nem tudják vállalni a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán a rájuk bízott feladatot. (Elköltözés, gyerekvállalás, személyes
érintettség)
Az október 13-i választáson a szavazókörökben nem csak a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választása, hanem a nemzetiségi képviselők választását is biztosítani kell.
Ennek tudatában olyan szavazatszámláló bizottság felállítása szükséges,amely mindkét
választást egy időben, zavartalanul tudja lebonyolítani.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 24.§. rendelkezései szerint a
szavazatszámláló bizottság 3 tagját és a szükséges számú póttagot a települési önkormányzat
képviselő-testülete választja meg.
Településünkön 6 szavazókör kialakítására került sor.
A szavazókörökben működő szavazatszámláló bizottság tagjaira a helyi választási iroda
vezetője tesz javaslatot.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a választás zavartalan lebonyolítása érdekében az alábbi
póttagok listáját elfogadni szíveskedjen.
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Lakatos Gáborné Malom u.13.
Szmír Mihály Hunyadi u. 38.
Szászné Veze Rita Rákóczi u.56.
Kenézlői Jánosné Kolozsvári u.
Kerti János Széchenyi u.38.
Oroszné Boros Marianna Malom u. 4/a.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
76/2019. (VIII.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. tv. 24.§. rendelkezései szerint a szavazatszámláló bizottság három tagját
szavazókörönként, valamint a póttagokat az alábbiak szerint választja meg:
Póttagok:
Lakatos Gáborné Malom u.13.
Szmír Mihály Hunyadi u. 38.
Szászné Veze Rita Rákóczi u.56.
Kenézlői Jánosné Kolozsvári u.
Kerti János Széchenyi u. 38.
Oroszné Boros Marianna Malom u. 4/a.
Felkéri a Képviselőtestület a polgármestert, hogy a szavazatszámláló bizottságok
megválasztott tagjai és póttagjai eskütételénél működjön közre.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés az Akácliget Óvoda Nyíracsád vezető kinevezésének módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Község Önkormányzata 2015. 08. 13. napján a 75/2015. (VIII.13.) önkormányzati
határozattal döntött az Akácliget Óvoda vezetői kinevezéséről,melyben Pósán Ferencnét
magasabb vezetői beosztásának ellátásával bízta meg 2015. szeptember 1.-jétől 2020.
augusztus 31. napjáig.
A Magyar Államkincstárral történt levelezésekből és a törzskönyvi kivonatból megállapítható,
hogy az óvoda vezetőjének vezetői kinevezését módosítani szükséges.
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)
Korm. rendelet 22.§. (1) bek. alapján az intézményvezetői megbízatás az év során bármikor,
öt évre kell adni, ezt követően – a jogszabályi feltételek fennállása esetén – ismételten
megbízható,magasabb vezetői feladatellátásával.
A köznevelési törvény 68.§. (4) bek. alapján, ha a köznevelési intézmény vezetőjének
megbízatása, munkaszerződése, határozott időre szól, és a határozott idő alapján a megbízás,
vagy a munkaszerződés utolsó napja nem július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esne
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a megbízás, a munkaszerződés lejárának időpontját akkor is erre az időpontra kell
meghatározni, ha az a jogszabályi előírás, vagy munkáltatói döntés alapján meghatározott
határidő végénél legfeljebb hat hónapnál korábban, vagy később járna le.
A fent leírt köznevelési törvény alapján kérem a képviselő-testületet, hogy Pósán Ferencné
magasabb vezetői kinevezését 2020.augusztus 15. napjára módosítani szíveskedjen.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
77/2019. (VIII.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2015. (VIII.13.) önkormányzat
képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.-ben biztosított
jogkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23.§. (2) bekben foglaltak szerint
Pósán Ferencné-t
az Nyíracsádi Önkormányzati Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátásával megbízza.
A magasabb vezetői megbízatás 2015. szeptember 1-jétől 2020. augusztus 15.-ig terjedő 5
év határozott időre szól.
Közalkalmazotti besorolása:
Besorolás szerinti alapilletmény :
Intézményvezetői pótléka( 40 %):
Illetményét összesen:

Pedagógus I./11
347.774.- Ft
73.080.- Ft
420.210.- Ft

összegben állapítja meg a képviselő-testület.
A képviselő-testület megbízza Dr. Nagy János polgármestert, hogy a vezetői kinevezés
módosítását a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságánál törzskönyvi
kivonat módosítása útján nyújtsa be.
Határidő: 2019. szeptember 1.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
4. Előterjesztés a középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíj pályázatának
kiírásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Község Önkormányzata a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
EFOP-1.5.3-16-2017-00077” kódszámú projekt keretében támogatást nyert.
A projekt megvalósításának feltétele, hogy az Önkormányzat ösztöndíj pályázatot írjon ki a
településen élő középfokú oktatási intézményben tanuló fiatalok részére. A pályázat célja a
település népességmegtartó erejének erősítése, a fiatalok anyagi támogatása által.
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A mellékletben szereplő pályázati kiírás részletesen rendelkezik az ösztöndíjban részesítés
feltételeiről.
Az ösztöndíj kizárólagosan csak Európai Uniós forrásból lesz finanszírozva. Településünkön
7 fő középfokú tanulmányokat folytató diák részére nyílik lehetőség támogatás odaítélésére
négy féléven keresztül: 50.000.- Ft/fő/félév.
Kiss Józsefné:
Hol fog megjelenni a pályázati kiírás?
Dr. Nagy János polgármester:
Szeretnénk a helyi újságban megjelentetni, de az előző alkalmakkor is tájékozódhattak az
érintettek a település honlapján, illetve a hirdetőtáblán keresztül.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal
megalkotta az alábbi rendeletét:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2019 (VIII.29.) önkormányzati rendelete
A középfokú oktatási intézményekben tanulók ösztöndíj programjában való részvétel
feltételeiről
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
1. § (1) Nyíracsád Községi Önkormányzat a település népességmegtartó erejének erősítése
érdekében a Nyíracsád településen élő azon középfokú oktatási intézményekben tanulók
részére kíván települési ösztöndíjat biztosítani, akik megfelelnek a pályázati kiírásban
szereplő feltételeknek.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben megfogalmazott célok teljesülése érdekében a
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00077”
kódszámú projekt keretében Ösztöndíj pályázatot ír ki a településen élő középfokú oktatási
intézményekben tanuló fiatalok részére.
(3) Az Ösztöndíj fedezetéül szolgáló forrás a (2) bekezdésben meghatározott projekt. Az
ösztöndíj támogatást az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében tervezni kell.
2. Jogosultsági feltételek
2. § (1) Az Ösztöndíjban részesítés feltételi:
a.) A Nyíracsád község közigazgatási területén állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik és életvitel szerűen ott él.
b.) Az első középiskolai végzettség megszerzése érdekében középfokú iskolarendszerben,
nappali tagozaton tanul (gimnázium, szakközépiskola, szakgimnázium, szakiskola 9-10.
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évfolyam stb.) (Hat vagy nyolc osztályos gimnázium esetében a hagyományos, négyosztályos
középiskolai képzésnek megfelelő első évfolyamtól lehet pályázni)
c.) Követelmény, hogy a pályázat benyújtását megelőző iskolai félévének tanulmányi
átlageredménye (magatartás és szorgalom jegy nélkül) minimálisan 3,5 legyen.
d.) A tanulmányokat folytató gyermek családjában az egy főre eső jövedelem összege nem
éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkiesebb összegének 300 %-át (2018. évben 85.500
Ft)
e.) Belép a projekt keretein belül megvalósuló Diákszövetségbe, és tagként/ vezető tagként
részt vesz a tevékenységekben VAGY
f.) Belép a Szívesség Bankba szívesség nyújtó tagként, és aktívan közreműködik annak
működtetésében.
g.) Nyíracsád Község Önkormányzata a pályázati kiírást honlapján közzéteszi az 1. sz.
melléklet szerint.
(2) Az ösztöndíj megállapításánál előnyben részesül az a tanuló, aki:
a.) olyan szakmát tanul, mellyel a humán közszolgáltatásban el tud helyezkedni,
b.) közösségi szolgálatot teljesít vagy igazoltan önkéntes munkát végez a lakóhelyén,
c.) nyelvvizsgával, számítógépes vizsgával rendelkezik.
(3) A pályázat mellé kötelezően csatolandó igazolások, mellékletek:
a.) Pályázati adatlap (kötelező melléklet), amely tartalmazza a pályázóról szükséges
információkat. A pályázati űrlap a település honlapjáról letölthető.
b.) A kérelem beadásának időpontjától függően félévi vagy év végi iskolai bizonyítvány
másolata.
c.) Iskolalátogatási igazolás
d .) A gyermeket nevelő család egy főre eső jövedelmének igazolására szolgáló a
jövedelemről tett nyilatkozathoz másolatban mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő
a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló igazolást
e.) Lakcímkártya másolata
f.) Részvételi szándéknyilatkozat másolata Diákszövetségbe/ Szívességbankba való
belépésről.
(4) A pályázat mellé nem kötelezően csatolandó igazolások, mellékletek:
a.) Ha van: tanulmányi és szaktárgyi versenyeken elért eredmények iskolai igazolása, nyelvi, számítógépes stb. vizsga vagy végzettség megszerzését igazoló dokumentum másolata
b.) Igazolás közösségi szolgálat teljesítéséről (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 4. § 15. pont alapján: közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi
közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független,
egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása) vagy önkéntes munka
végzéséről,
(5) Elnyerhető támogatás összege:
Maximális támogatási összeg: 50.000 Ft/félév
(6) A pályázatok beadási határideje és módja: 2019. október 15. Gyermekjóléti Szolgálat
Nyíracsád, Kassai u. 4. sz.
(7) A pályázatok elbírálási határideje: 2019. 11.30. a Képviselő-testületi ülés időpontja.
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(8) Az eredmény közzététele: a támogatottak kiértesítése mellett a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, a település honlapján.
(9) A 2019/2020-as tanév első félévének idejére támogatott diákok kihirdetésére és a
támogatási szerződések átadására a 2019. 12.15. -ig kerül sor, a Polgármesteri Hivatal
tanácskozó termében.
(10) A tanulmányi ösztöndíjak folyósítása egy összegben történik, a kihirdetést követő 30
napon belül.
(11) Az Önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az
esetben, ha a támogatott elköltözik a településről, a diák igazolatlanul mulaszt, vagy olyan
magatartást tanúsít, amely miatt fegyelmi eljárás indul ellene.
(12) A pályázat eredménye nyilvános: a diák annak benyújtásával hozzájárul a pályázat
eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához Az
elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az
adóalapot növelő jövedelemnek számít.
3. Pályázati szabályok
3. § (1) A Ösztöndíj igénybevétele érdekében a rendelet 2. melléklete szerinti pályázati
adatlapot kell benyújtani az ott megjelölt mellékletekkel együtt.
4. § (1) Az Ösztöndíj elnyerésére minden évben új pályázatot kell benyújtani.
4. Pályázatok elbírálása
5. § (1) Az Ösztöndíj odaítéléséről Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
határozattal dönt.
(2) A döntést követően a rendelet 3. melléklete szerinti ösztöndíjas szerződést köti meg a
polgármester.
5. Záró rendelkezések
6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1.melléklet
TELEPÜLÉSI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓK
ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE
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Nyíracsád Községi Önkormányzat a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
EFOP-1.5.3-16-2017-00077” kódszámú projekt keretében Ösztöndíj pályázatot ír ki a
településen élő középfokú oktatási intézményekben tanuló fiatalok részére.
2019/2020. I. félév
I.) A pályázat célja:
Nyíracsád Községi Önkormányzat a település népességmegtartó erejének erősítése érdekében
a Nyíracsád településen élő azon középfokú oktatási intézményekben tanulók részére kíván
települési ösztöndíjat biztosítani, akik megfelelnek a pályázati kiírásban szereplő
feltételeknek.
II.) Az ösztöndíjban részesítés feltételei
1.) A Nyíracsád község közigazgatási területén állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik és életvitel szerűen ott él.
2.) Az első középiskolai végzettség megszerzése érdekében középfokú iskolarendszerben,
nappali tagozaton tanul (gimnázium, szakközépiskola, szakgimnázium, szakiskola 9-10.
évfolyam stb.) (Hat vagy nyolc osztályos gimnázium esetében a hagyományos, négyosztályos
középiskolai képzésnek megfelelő első évfolyamtól lehet pályázni)
3.) Követelmény, hogy a pályázat benyújtását megelőző iskolai félévének tanulmányi
átlageredménye (magatartás és szorgalom jegy nélkül) minimálisan 3,5 legyen.
4.) A tanulmányokat folytató gyermek családjában az egy főre eső jövedelem összege nem éri
el az öregségi nyugdíj mindenkori legkiesebb összegének 300 %-át (2018. évben 85.500 Ft)
5.) Belép a projekt keretein belül megvalósuló Diákszövetségbe, és tagként/ vezető tagként
részt vesz a tevékenységekben VAGY
6.) Belép a Szívesség Bankba szívesség nyújtó tagként, és aktívan közreműködik annak
működtetésében.
Az ösztöndíj megállapításánál előnyben részesül az a tanuló, aki:
d.) olyan szakmát tanul, mellyel a humán közszolgáltatásban el tud helyezkedni,
e.) közösségi szolgálatot teljesít vagy igazoltan önkéntes munkát végez a lakóhelyén,
f.) nyelvvizsgával, számítógépes vizsgával rendelkezik.
III.) A pályázat mellé kötelezően csatolandó igazolások, mellékletek:
1.) Pályázati adatlap (kötelező melléklet), amely tartalmazza a pályázóról szükséges
információkat. A pályázati űrlap a település honlapjáról letölthető.
2.) A kérelem beadásának időpontjától függően félévi vagy év végi iskolai bizonyítvány
másolata.
3.) Iskolalátogatási igazolás
4.) A gyermeket nevelő család egy főre eső jövedelmének igazolására szolgáló a jövedelemről
tett nyilatkozathoz másolatban mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő a kérelem
benyújtását megelőző hónapról szóló igazolást
5.) Lakcímkártya másolata
6.) Részvételi szándéknyilatkozat másolata Diákszövetségbe/ Szívességbankba való
belépésről.
IV.) A pályázat mellé nem kötelezően csatolandó igazolások, mellékletek:
1.) Ha van: tanulmányi és szaktárgyi versenyeken elért eredmények iskolai igazolása, nyelvi, számítógépes stb. vizsga vagy végzettség megszerzését igazoló dokumentum másolata
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2.) Igazolás közösségi szolgálat teljesítéséről (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 4. § 15. pont alapján: közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi
közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független,
egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása) vagy önkéntes munka
végzéséről,
V.) Elnyerhető támogatás összege:
Maximális támogatási összeg: 50.000 Ft/félév
VI.) A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást nyújt:
Béres Istvánné Gyermekjóléti Szolgálat vezetője a 06/52-206-290 telefonszámon vagy
személyesen a Gyermekjóléti Szolgálatnál (Kassai u. 4. sz.).
VII.) A Képviselő-testület a pályázatokat az alábbi módon írja ki és bírálja el:
1.)A 2019/2020-as tanév első félévi ösztöndíjpályázata kiírásának időpontja: 2019. 08. 29.
2.) A pályázatok beadási határideje és módja: 2019. 10.15.
Nyíracsád, Kassai u. 4. sz.

Gyermekjóléti Szolgálat

3.) A pályázatok elbírálási határideje: 2019. 11. 30. nap a Képviselő-testületi ülés időpontja.
4.) Az eredmény közzététele: a támogatottak kiértesítése mellett a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, a település honlapján.
5.) A 2019/2020-as tanév második félévének idejére támogatott diákok kihirdetésére és a
támogatási szerződések átadására a 2019. 12. 15. -ig kerül sor, a Polgármesteri Hivatal
tanácskozó termében.
6.) A tanulmányi ösztöndíjak folyósítása egy összegben történik, a kihirdetést követő 30
napon belül.
7.) Az Önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az
esetben, ha a támogatott elköltözik a településről, a diák igazolatlanul mulaszt, vagy olyan
magatartást tanúsít, amely miatt fegyelmi eljárás indul ellene.
8.) A pályázat eredménye nyilvános: a diák annak benyújtásával hozzájárul a pályázat
eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához Az
elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az
adóalapot növelő jövedelemnek számít.
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2.melléklet
TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJ - PÁLYÁZATI ADATLAP
Pályázói azonosító: ..................................................................................................................................
Pályázó családi és utóneve: ......................................................................................................................
Születési név: ...........................................................................................................................................
Anyja születési neve: ...............................................................................................................................
Születési hely, idő: ...................................................................................................................................
Állandó lakcíme: ......................................................................................................................................
Levelezési címe: .......................................................................................................................................
Tanulói azonosító száma: .........................................................................................................................
Bankszámlaszáma: ...................................................................................................................................
Telefonszáma: ..........................................................................................................................................
E-mail címe: .............................................................................................................................................
Középfokú oktatási intézmény neve: .......................................................................................................
Tanulmányok várható időtartama: ..........................................................................................................
A pályázathoz kötelező mellékelni:
1. a középfokú intézmény által kiadott iskola látogatási igazolást
2. legutolsó félév tanulmányi eredményének hitelesített másolata
3. egy háztartásban élők előző havi jövedelemigazolása
4. lakcímkártya másolata
5. Részvételi szándéknyilatkozat másolata Diákszövetségbe/ Szívességbankba való belépésről
………………………………., 2019. ……………………………………….
………………………………………………
aláírás

3. melléklet
Ösztöndíjas szerződés
Amely létrejött, egyrészről a Nyíracsád Községi Önkormányzat, mint az EFOP-1.5.3-162017-00077 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi járásban” című projekt
konzorciumi partnere, mint Megvalósít:
Nyíracsád Községi Önkormányzata
Székhely:
Adószám:
ÁHT azonosító:
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Statisztikai számjele:
Képviselője:
Bankszámlaszám:
mint Támogató
és másrészről, mint projektben résztvevő:
Név:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakcíme:
Tartózkodási helye:
Email címe:
Adóazonosító jele:
TAJ szám:
Bankszámlaszám:
mint Ösztöndíjas (a továbbiakban együtt Felek) között az alulírott napon az alábbi
feltételekkel:
Általános rendelkezések
1. A Felek megállapodnak abban, hogy ösztöndíjas szerződést (a továbbiakban szerződést)
kötnek, tekintettel arra, hogy az Ösztöndíjas a meghirdetett és e szerződés tárgyát képező
ösztöndíjra, az általa közölt tények és egyéb az elbírálás szempontjából lényeges információ
alapján jogosulttá vált.
2. Ösztöndíjas a szerződés aláírásával kijelenti, hogy, az ösztöndíjra történő Pályázati felhívás
részleteit, valamint a szerződés tartalmát - különös tekintettel az Ösztöndíjas által vállalt
kötelezettségre, illetve a szerződésszegés esetén életbelépő visszafizetési kötelezettségre megismerte és megértette.
3. Az Ösztöndíjas támogatása a Nyíracsád Községi Önkormányzat által, az EFOP-1.5.3-162017-00077 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi járásban” keretei között történik.
4. Ösztöndíjas tudomásul veszi, hogy az ösztöndíj kiírásának, illetve folyósításának a
Támogató által elérni kívánt célja a helyi fiatalok helyben maradásának és életkörülményeik
javításának elősegítése. E cél elérése érdekében az Ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra,
hogy részt vesz a projekt kereteiben működő Szívesség Bankban/ Diákszövetségben, és
tagságát legalább fél évig fenntartja, a tevékenységekben aktívan részt vesz.
5. Az Ösztöndíjas jogviszony a szerződés megkötésétől az adott tanulmányi félév végéig tart.
6. A Támogató a szerződéskötéssel egyidejűleg tájékoztatja az Ösztöndíjast a kapcsolattartás
módjáról.
Az ösztöndíjra vonatkozó szabályok
7. Az Ösztöndíjast ösztöndíjas jogviszonyára vonatkozó félévben egyszeri 50.000.- Ft
ösztöndíj illeti meg.
8. A személyi jövedelemről szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. pont ö) pontja értelmében
az Ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszonyból származó ösztöndíja minimálbért meg nem
haladó része adóterhet nem viselő járandóság.
9. Jelen ösztöndíj nem zárja ki más ösztöndíjas jogviszony fennállását.
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Az ösztöndíjas jogviszony módosítása, megszűnése és megszüntetése
10. A Támogató jogosult a szerződést a honlapján közzétett közleménnyel és az
Ösztöndíjasnak elektronikus levélben is megküldött tájékoztatással módosítani, amennyiben a
módosítás általános, és az Ösztöndíjas lényeges érdekét nem sérti, így különösen
jogszabályváltozás, adminisztratív szabályok pontosítása esetében. A Felek ezen kívül a
szerződést közös megegyezéssel kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között és írásban
módosíthatják. A Felek a szóbeli és ráutaló magatartással történő szerződésmódosítást
kizárják.
11. Az Ösztöndíjas a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ez esetben köteles a részére
kifizetett ösztöndíj jegybanki alapkamattal növelt teljes összegét a szerződés megszűnését
követő kilencven napon belül a Támogató részére, visszafizetni.
12. A szerződés megszűnik és az Ösztöndíjast nem terheli visszafizetési kötelezettség, ha az
Ösztöndíjas életkörülményeiben olyan igazolható változás következett be, amelynek okán
nem tudja vállalt kötelezettségeit teljesíteni.
13. A szerződés megszűnik:
a) az Ösztöndíjas halálával;
b) a Támogató jogutód nélküli megszűnésével;
c) az adott tanulmányi félév végével.
14. A szerződés megszüntethető: a Felek közös megegyezésével azonnali hatályú
felmondással, ha a másik fél a jogviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan
vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást
tanúsít, amely a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.
15. Ha a szerződés felmondásának oka a Támogató szerződésszegése, az Ösztöndíjast a
részére kifizetett ösztöndíj visszafizetésére vonatkozó kötelezettség nem terheli.
Egyéb rendelkezések
16. Az Ösztöndíjas hozzájárul a szerződéssel és az ösztöndíj folyósításával összefüggő
adatainak kezeléséhez.
17. Az Ösztöndíjas köteles a szerződéshez kapcsolódó személyes és tanulmányaival
kapcsolatos adataiban bekövetkezett változásokról 8 napon belül, írásban tájékoztatni a
Támogatót.
18. A Támogató az Ösztöndíjasról rendelkezésére álló minden adatot, tényt, információt,
amely az Ösztöndíjas személyére vonatkozik, személyes adatként kezel, és ezen adatok
vonatkozásában a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok figyelembevételével jár
el.
19. A vonatkozó jogszabályok és a szerződés rendelkezései alapján a Támogató jogosult az
Ösztöndíjas személyi adataira vonatkozó, adatkezelés céljából szükséges dokumentumokat és
nyilatkozatokat bekérni és az abban foglalt személyes adatokat kezelni.
20. A nyilvántartott személyes adatok: az Ösztöndíjas neve, születési neve, születési helye és
ideje, állampolgársága, Magyarországon tartózkodás jogcíme, tartózkodást igazoló okmány,
és annak érvényessége, anyja neve, lakcíme, értesítési címe, adóazonosító jele, TAJ száma,
telefonszáma, email címe, a megítélt ösztöndíj összege, az értékelés szempontjai, az
Ösztöndíjas bankszámlaszáma, tanulói jogviszonnyal továbbá szociális rászorultsággal
kapcsolatos adatok.
21. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az Ösztöndíjprogram Pályázati felhívása és
működési szabályzata, valamint az Ösztöndíjas pályázata, amelyek előírásait a Felek magukra
kötelezőnek ismerik el.
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22. A Felek a szerződést megértették, és tudomásul vették, amelyet annak aláírásával
elismernek, továbbá kijelentik, hogy a szerződésben foglalt jogügyletet a szerződésben
rögzített formában kívánják egymással megkötni.
23. Felek 3 oldalból álló szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg írják
alá.
24. Az Ösztöndíjas kijelenti, hogy cselekvőképes állampolgár és a szerződéskötési képessége
korlátozás alatt nem áll.
Kelt.: …………………….., 2019.………………………………
………………..
Támogató

………………….
Ösztöndíjas

A szerződés kötelező mellékletei:
• a kiállított iskolalátogatási igazolása,
• az iskolai bizonyítvány vonatkozó oldalainak hitelesített másolata
• a személyi igazolvány és az állandó lakhelyet igazoló okmány másolata
• nem magyar állampolgároknak nyilatkozat a magyar nyelv anyanyelv szintű ismeretéről
• szociális helyzet igazolásával kapcsolatos dokumentumok
• Pályázati felhívás és kritériumrendszer
• a benyújtott pályázat
5. Előterjesztés „Nyíracsád Község belterületi
közbeszerzési eljárás megindításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

vízrendezése”

tárgyában

kiírt

(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a Közbeszerzési Szabályzat alapján
javasolom a Képviselő- testületnek, hogy a „Nyíracsád Község belterületi vízrendezése” tárgyú
közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredménytelennek a Kbt. 75.§ (2) e) pontjára tekintettel arra,
hogy az ajánlattételi határidőig csak 1 db ajánlat érkezett be.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a Közbeszerzési Szabályzat alapján
javasolja a Képviselő- testületnek, hogy döntsön a megtárgyalt eredménytelen eljárás újbóli
megindításáról.
Az ismételt közbeszerzési eljárás alapján az alábbi gazdasági szereplőket hívom meg az
ajánlattételre:
1. Magyar –Parképítő Kft. (4244 Újfehértó, Németi László u. 26. ügyv: Petrus Mihály) email: magyarparkepito@gmail.com, tel: 70/411-3238.
2. Réz Útépítő Kft. (4262 Nyíracsád, Malom u. 12/a. ügyv: Réz János e-mail:
janosrez@gmail.com)
3. HAJDÚTÉPÍTŐ Kft. (4032 Debrecen, Sólyom u. 18., ügyv: Csehely Norbert Zsolt, e-mail:
hajdutep@gmail.com, tel: 30/299-2495)
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4. Molnár János István (4267 Penészlek, Táncsics u. 34. e-mail: molnargep@gmail.com. tel:
30/419-1017)
5. BÓDVAÚT Kft. (Miskolc, Baráthegyalja u. 60, 3535bodvaut@gmail.com, ügyv: Kalina
Piroska tel: 20/514-6238)
Kiss Józsefné:
Ki volt az az egy cég, aki a kiírásra beadta ajánlatát?
Dr. Nagy János polgármester:
A Réz Útépítő Kft.
Aki egyetért azzal, hogy újból kerüljön megindításra a közbeszerzés, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és meghozta
az alábbi határozatát:
78/2019. (VIII.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a „Nyíracsád
Község belterületi vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelen, arra való
tekintettel, hogy az ajánlattételi határidőig csak 1 db ajánlat érkezett be.
A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges lépéseket.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Nagy János olgármester
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az általam elmondott gazdasági szereplők kerüljenek az ismételt
közbeszerzési eljárásra meghívásra, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
79/2019. (VIII.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a „Nyíracsád Község
belterületi vízrendezése” elnevezésű közbeszerzési eljárás újbóli megindításáról.
Tárgyi eljárásban az alábbi gazdasági szereplők kerüljenek felkérésre ajánlattételre:
1. Magyar –Parképítő Kft. (4244 Újfehértó, Németi László u. 26. ügyv: Petrus Mihály) email: magyarparkepito@gmail.com, tel: 70/411-3238.
2. Réz Útépítő Kft. (4262 Nyíracsád, Malom u. 12/a. ügyv: Réz János e-mail:
janosrez@gmail.com)
3. HAJDÚTÉPÍTŐ Kft. (4032 Debrecen, Sólyom u. 18., ügyv: Csehely Norbert Zsolt, e-mail:
hajdutep@gmail.com, tel: 30/299-2495)
4. Molnár János István (4267 Penészlek, Táncsics u. 34. e-mail: molnargep@gmail.com. tel:
30/419-1017)

17

5. BÓDVAÚT Kft. (Miskolc, Baráthegyalja u. 60, 3535bodvaut@gmail.com, ügyv: Kalina
Piroska tel: 20/514-6238)
A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges lépéseket.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
6. Előterjesztés „Külterületi helyi közutak fejlesztése Nyíracsádon” című közbeszerzési
eljárás eredményhirdetéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A közbeszerzési eljárás négy önkormányzati utat érint: Csonkás Szabadidőpark, Kistag,
Honorex Kft-hez vezető út, illetve Zrínyi utca vége.
A legjobb ár érték arányú ajánlatot a Magyar Földgép Építő Szolgáltató Kft. nyújtotta be. Az
egyes utakhoz az előterjesztésben részletezve van, hogy mennyi önerő szükséges. A négy út
közbeszerzése összesen 30.478.432 Ft.
Javaslom, hogy nyilvánítsuk a pályázatot eredményesnek és tegye hozzá az önkormányzat a
szükséges önerőt. Félő, hogy ha tovább gördítjük ezt a projektet csak drágulni fognak az árak
és többe fog kerülni. Azt javaslom, hogy ne mondjon le a képviselő-testület 75 millió forint
támogatásról. Azt, hogy a 30 millió forint önerőt honnan teszi hozzá a testület, az egy nagy
kérdés. Úgy gondolom, hogy lesz annyi adó bevétele az önkormányzatnak, amiből ez
megoldható. Szerintem ebben az évben ez csak részben fog megvalósulni. Akkor tavasszal
szintén ott lesz az adó bevétel, vagy pedig még ott van a hitel felvétel lehetősége is.
Rácz Zoltán:
Közeledik az önkormányzati választás, inkább az újonnan felálló képviselő-testület döntsön.
Veres Istvánné:
Ez nem friss dolog, már július végén beszéltünk róla, hogy csökkentett műszaki tartalommal
talán bele férne a költségvetésbe.
Én úgy gondolom, hogy itt akkora összegről van szó, hogy nem illik már ennek a testületnek
dönteni róla választás előtt. Nem illik egy ilyen volumenű dolgot az új testületre terhelni.
Én is nagyon szeretném, ha elkészülnének ezek az utak, támogatnám is, ha nem az
önkormányzati választás előtt lennénk egy hónappal. Ezért azt mondom, hogy ne terheljük a
költségvetést 30 millió forint mínusszal.
Dr. Nagy János polgármester:
Kérem, hogy fontolja meg döntését a képviselő-testület, mert igaz, hogy 30 millió forintot kell
hozzá tenni, de ez az árak emelkedésével rövidesen akár 35 millió forint is lehet.
Veres Istvánné:
A döntés lehetőségét az újonnan felálló képviselő-testületnek szeretnénk átadni.
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Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület lemond a döntés jogáról és átadja azt az újonnan
felálló képviselő-testületnek, szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:
80/2019. (VIII.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzata „Külterületi helyi közutak fejlesztése Nyíracsádon” című
pályázat közbeszerzési eljárás tárgyában a döntés jogáról lemond, azt az októberi
önkormányzati választások eredménye képpen újonnan megalakuló képviselő-testületnek
átadja.
7. Előterjesztés a köztemetőben lévő ravatalozó
műanyagra cseréléséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

üvegfalának és nyílászáróinak

(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Község Önkormányzata január elsejétől önállóan működteti a Sport utcán lévő
köztemetőt.
A ravatalozó épülete a 70-es években épült, és ezt követően korszerűsítésre nem került sor.
Előzőleg felhatalmazott a képviselő-testület, hogy a ravatalozó üveg falának korszerűsítésére
árajánlatot kérjek be.
Az árajánlat bekérése megtörtént,melyben a legkedvezőbb árajánlatot adó gazdasági szereplő
a PRO-PLAST Kft. (4254 Nyíradony, Batthyány u. 13.). Az árajánlat tartalmazza ARCEDE
71 mm-es beépítési mélységű, 5 légkamrás Inoutic profilrendszer két oldalon színes kivitelű
két darab kifelé nyíló két szárnyú bejárati ajtó fix oldalvilágítóval, fix felül világítóval,
valamint a tetején fix oldalas szerkezettel.
Az előzőekben felsorolt kiviteli munka beépítéssel összesen 1.556.100.- Ft + ÁFA.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat temető fenntartás címén
támogatásban részesül, melyet temető fenntartásra kell fordítani.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
81/2019. (VIII.29.) sz. önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Nyíracsád,Sport utca 17. sz. alatt található ravatalozó épületére rendelje meg a műanyag
nyílászárót a fix oldalvilágítókkal együtt az árajánlatnak megfelelően 1.556.100.- Ft+ ÁFA
összegben.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a PRO-PLAST Kft-t a fenti munka
megrendeléséről, elvégzéséről.
A képviselő-testület az árajánlatnak megfelelően a 2019. évi költségvetésből biztosítja a
beruházás költségét.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
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8. Előterjesztés Acsádi történetek – Ünnepek és hétköznapok, ahogy elődeink megélték
című könyvről.
Előterjesztő (szóban) : Dr. Nagy János polgármester
Dr. Nagy János polgármester:
Acsádi történetek – Ünnepek és hétköznapok, ahogy elődeink megélték címmel, nyomda
készen van egy könyv. Állást kell foglalni abban, hogy kíván-e az Önkormányzat ebből
vásárolni. A könyvhöz Kedves Györgyné Zilahi Enikő gyűjtötte össze az anyagot, 15 év
gyűjtőmunka áll mögötte.
Kedves Györgyné Zilahi Enikő:
Kb. 3 éve tervezem, hogy ezt a könyvet megjelentetem. 15 éve gyűjtöm ezt az anyagot és úgy
döntöttem, hogy most jött el az idő, hogy lépjek a kiadást illetően. Kifejezetten azokat a
történeteket gyűjtöttem össze, ami csak nyíracsádi emberekről, idős emberekről szól, akik az
itt helyben átélt hétköznapok, ünnepnapok emlékeit átadják. Úgy gondolom, hogy
helytörténeti és szociográfiai értéke is nagy. Nem az én érdemem, hanem azoké, akik
elmesélték ezeket a történeteket. 40 megszólaló van, összesen kb. 50 történettel. ez az én
könyvem.
Dr. Nagy János polgármester:
A nyomdaköltséghez hozzájárulhatunk úgy, hogy ha rendelünk a könyvből. Javaslom, hogy a
képviselő-testület Kedves Györgyné Zilahi Enikő munkáját elismerve 1000 db példány
megvásárlását.
Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért és a döntéshozatalban résztvevő 5 képviselő
5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
82/2019. (VIII.29.) sz. önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kedves Györgyné Zilahi Enikő által
kiadott Acsádi történetek – Ünnepek és hétköznapok, ahogy elődeink megélték című
könyvből 1000 példány megvásárlását határozza el.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert a vásárlás lebonyolítására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
9. Előterjesztés az Asszonyrészen lévő 0468/10 hrsz-ú terület
rendezéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

tulajdonviszonyainak

(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Asszonyrész tanya település részén a szilárd útburkolattal lévő főúthoz csatlakozik
egy mezőgazdasági út,mely Nyíracsád község önkormányzatának tulajdonában van.
Az Önkormányzat földmérő segítségével kimérette a mezőgazdasági út telekhatárát. Ennek
ellenére a mezőgazdasági út mellett lévő szántó,majd bevetett terület kb. 1 méteres sávját az
ott közlekedők útnak használták.
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Az ingatlan tulajdonosa ezt követően lekerítette az ingatlana telekhatárát,így a jelzett úton a
közlekedés csak nagy nehézségek árán lehetséges. Több mezőgazdasági termelő ezen az úton
közelíti meg a szántóföldjét, így a biztonságos közlekedés fontos számukra.
Annak érdekében, hogy az éveken át húzódó telekhatár vitát megnyugtatóan le tudjuk zárni,
javaslom, hogy a Nyíracsád, 0468/10 hrsz-ú 19 ha 0670 m2 területű,külterületi szánó
megjelölésű ingatlan 125/10532-es részét 126.000.-Ft-ért az Önkormányzat vásárolja meg.
Veres Istvánné:
Az a rész, ami lekerítésre került, valóban az ő tulajdona volt?
Dr. Nagy János polgármester:
Igen, a sajátját kerítette le.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
83/2019. (VIII.29.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nyíracsád, 0468/10
hrsz-ú 19 ha 0670 m2 területű,külterületi szánó megjelölésű ingatlan t125/10532-es részét
126.000.-Ft-ért megvásárolja.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, valamint a szerződés
aláírása után a vételár kifizetésére.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Veres Istvánné:
Megkövetem Jegyző Asszonyt az első napirenddel kapcsolatban általam mondottak miatt.
Közben felhívtam valakit, a tisztánlátás érdekében. Innen megerősítést kaptam a felől, hogy
valóban el kell fogadnunk a HVB tagokra tett javaslatot.
Nagyné Jobbágy Piroska HVI vezető:
Én az előterjesztést a jogszabályi előírásoknak megfelelően tettem meg. Továbbra is azt
tudom mondani, hogy a HVB-be delegáltként részt vehet az említett személy.
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.
Dr. Nagy János
polgármester
Csontos Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagyné Jobbágy Piroska
jegyző
Rácz Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő
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