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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 31-én 10.00.
órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében (4262 Nyíracsád,
Petőfi tér 8. sz.) megtartott alakuló ülésén.
Jelen vannak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Banczalovszki János
Bródi Róbert
Czapár Gábor
Czirjákné Szabó Katalin
Köles Zoltán
Szórádi Sándor képviselők

Meghívottak:

Intézményvezetők, intézményi dolgozók.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Köles Zoltán korelnök köszönti a megjelenteket és kéri, hogy a megjelentek közösen
énekeljék el a Himnuszt.
(Himnusz)
A Himnusz elhangzása után a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola tanulója verset
szaval.
Az alakuló ülést, mint legidősebb települési képviselő Köles Zoltán korelnök vezeti a
polgármesteri eskütételig. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az ülésen a
megválasztott képviselők több mint fele jelen van. Az ülésen az alábbi napirendek kerülnek
megtárgyalásra:
1. a.)A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati
képviselők és polgármester választás eredményéről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska HVI vezető
b.) Előterjesztés a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, az összeférhetetlenség
és a méltatlanság szabályairól.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
2. a.) A polgármester eskütétele a 2011. évi CLXXXIX. tv. 63.§. alapján.
Esküvevő: Köles Zoltán korelnök képviselő
b.) Polgármesteri program ismertetése.
Előadó: Dr. Nagy János polgármester
3. A képviselők eskütétele a 2011. évi CLXXXIX. tv. 28.§. (2) bek. alapján.
Esküvevő: Dr. Nagy János polgármester
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4. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének jóváhagyására
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
5. Előterjesztés az alpolgármester választás titkos szavazására és eskütételére
(szavazatszámláló bizottság választása)
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
6. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
7. Előterjesztés alpolgármester költségtérítésének megállapítására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
8. Előterjesztés Bizottságok megválasztására, bizottsági tagok eskütétele.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
9. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők tiszteltdíjáról szóló rendelet
megalkotására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
10. Előerjesztés az SZMSZ felülvizsgálatáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadják.
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői
Róbert képviselők legyenek.

Banczalovszki János és Bródi

Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 7 igen szavazattal elfogadták.
1. a. A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati
képviselők és polgármester választás eredményéről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska HVI vezető
b. Előterjesztés a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, az
összeférhetetlenség és a méltatlanság szabályairól.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Köles Zoltán korelnök felkéri Nagyné Jobbágy Piroska Helyi Választási Iroda Vezetőjét,
tartsa meg a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választással kapcsolatos
tájékoztatóját.
(Tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete)
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az önkormányzati képviselő és a polgármester megválasztásától számított harminc napon
belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni, melyhez csatolni kell a vele közös háztartásban élő
házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát is. A képviselő és a
hozzátartozói vagyonnyilatkozatának tartalmi elemeit az Mötv. 2. mellékletében találjuk. A
vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztásának jogkövetkezménye az, hogy annak benyújtásáig a
képviselő és polgármester e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat,
természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.
Az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizottsági tag, a polgármester és az
alpolgármester az esetlegesen fennálló az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától
számított harminc napon belül (vagyis legkésőbb 2019. november 13-ig) köteles
megszüntetni. Az összeférhetetlenségi okokat az Mötv. 36.§.-a és 72.§-a tartalmazza. Ha a
képviselő az összeférhetetlenségi okot nem szünteti meg, megbízatása megszűnik.
Amennyiben jogszabályban meghatározottak szerint nem lehetséges az összeférhetetlenségi
ok alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése – pl. a
közszolgálati tisztviselő közszolgálati jogviszonya két hónapos lemondási idővel szüntethető
meg – az önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra
jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatának a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott bizottságnak történő átadását az összeférhetetlenség
megszüntetésének kell tekinteni. Az összeférhetetlenségi eljárást az Mötv. 37.§-a szabályozza.
Az önkormányzati képviselő és a polgármester a megválasztásától számított harminc napon
belül (2019. november 13-ig) köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló 2017.
évi CL. tv. 260.§.-ában (Art.) meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az
önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának
hónapját követő hónap utolsó napjáig (azaz legkésőbb december 31-ig) köteles a képviselőtestületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami
adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati
képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli,
amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. az Art. szerint a
köztartozásmentes adózói adatbázis az állami adó- és vámhatóság honlapján közzétett, az
adózó nevét elnevezését, adóazonosító számát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az
adózókat tartalmazza, akik vagy amelyek a közzétételt megelőző hónap utolsónapján az
alábbi együttes feltételeknek megfelelnek.
a.) nincs az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott nettó tartozása, valamint
köztartozása,
b.) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott és el nem évült tartozása,
c.) az adózó nyilatkozata alapján az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének
maradéktalanul eleget tesz vagy tett,
d.) nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás alatt,
e.) csoportos általános forgalmi adóalanyiság esetén a csoportos általános forgalmi
adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása,
f.) csoportos társasági adóalanyiság esetén a csoportos társasági adóalanynak nincs
társasági adó tartozása,
g.) adó megfizetésére kötelezettként lejárt esedékességű tartozása nincs.
Az állami adóhatóság az adózó erre irányuló kérelme alapján, a kérelem benyújtásának
hónapját követő hónap 10. napján felveszi az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisba,

4

ha vizsgálata alapján az adózó a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez az
Art-ben előírt feltételeket teljesíti. A kérelem teljesítésének a köztartozásmentes adózói
adatbázisba történő felvétel minősül. A kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be. Az
adóhatóság a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt követően az adózó a
feltételek bármelyikének nem felel meg, az adóhatóság az adózót a köztartozásmentes adózói
adatbázisból törli, amelyről az adózót elektronikus úton és írásban értesíti. Ezt követően a
köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel a kérelem ismételt benyújtásával
kérhető.
A képviselő-testület méltatlanság miatt megszünteti – többek között – annak az
önkormányzati képviselőnek a megbízatását, akinek az állammal, önkormányzattal szemben
köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon
belül –részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat
rendelkezéseinek megfelelően – nem rendezi.
Az elhangzottakat a jelenlévő 7 képviselő tudomásul veszi.
2. a.) A polgármester eskütétele a 2011. évi CLXXXIX. tv. 63.§. alapján.
Esküvevő: Köles Zoltán korelnök képviselő
b.) Polgármesteri program ismertetése.
Előadó: Dr. Nagy János polgármester
Köles Zoltán korelnök felkéri Dr. Nagy János polgármester Urat, hogy a 2011. évi
CLXXXIX. tv. 63.§. alapján az esküt tegye le.
(Eskütétel)
Köles Zoltán korelnök gratulál Dr. Nagy János polgármester Urnak, munkájához sok sikert
kíván. Ez után az ülés vezetését átadja Dr. Nagy János polgármesternek.
Polgármesteri program ismertetése.
(A polgármesteri program a jegyzőkönyv melléklete)
Dr. Nagy János polgármester:
Tisztelt
Képviselő-testület!
Gratulálok mindenkinek! Ragaszkodnunk kell ahhoz az eddig jól bevált gyakorlathoz, hogy a
képviselőtestület tagjai bármilyen kérdésükkel, igényükkel csak közvetlenül a
polgármesterhez vagy a jegyzőhöz fordulhatnak, a hivatal többi dolgozóját ezzel továbbra se
terheljük.
Azt kérem, minden képviselőtől, minden politikai erőtől, hogy öt évre felejtsék el a
pártpolitikát. Az a dolgunk, hogy közösséget építsünk, és immár egyetlen közös célunk van:
Nyíracsád fejlesztése.
Minden képviselőtől azt várom, hogy Nyíracsád legyen számára az első. Én az
együttműködés, összefogás politikájában hiszek, Érdemes bíznunk az összefogás erejében.
Nyíracsád mindig akkor volt sikeres, amikor széleskörű összefogás jött létre. Ez azt jelenti,
hogy viták helyett eljött a közös cselekvés ideje.
Biztos vagyok abban, hogy lesznek vitáink. Higgyétek el, ez jó. Jó akkor, ha vitáink lesznek,
és
nem
viszályaink.
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Értelmes és eredményes vitákat kívánok magunknak, mert ezek a viták megegyezéssel
zárulnak majd, és ezek a megegyezések viszik előbbre Nyíracsádot.
Az önkormányzat képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az
igények kerüljenek előtérbe, – melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére
irányulnak, melyek alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz
kapcsolódnak, vagy – melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is
segítik, – melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak,
– melyek megvalósítása hosszú idő óta várat magára. A településfejlesztés átgondoltságát
segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves költségvetési tervek, melyek sorrendbe
állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a ciklus évei alatt.
Nyíracsád Község Önkormányzata településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy
az önkormányzati vagyon a képviselő-testület ciklusa alatt ne csökkenjen. A célkitűzés, mely
a közép és hosszú-távú vagyongazdálkodásra vonatkozik jelenleg is aktuális.
Csak olyan fejlesztéseket vállaljon a képviselő-testület, melyekkel a megvalósuló eszközöket,
programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja.
A településfejlesztés széles nyilvánossága
Az önkormányzat képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település
számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a
biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek
tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.
A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések
A település honlapja, melynek karbantartása és információkkal való feltöltése elsődleges
feladat. Továbbá az Acsádi Krónika és a képes krónika naprakész működtetése, üzemeltetése
és az aktuális települési programok közvetítése.
A pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket
kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott
pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő.
Településfejlesztési célok
Az elnyert pályázatok megvalósítása, és ha szükséges önerő biztosítása.
1. Külterületi utak aszfaltozása
2. Belterületi csapadékvíz elvezetése
3. Malom Galéria energetikai korszerűsítése
4. Szegregációs pályázatok, EFOP 2.4.1.: EFOP 1.6.2.
Öt év, Öt projekt
Az önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település
általános fejlesztését, fejlődését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és
fenntartásához kapcsolódnak.
Településfejlesztési célok:
–
Új bölcsőde építése,
–
járdák, utak építése, karbantartása
–
50 férőhelyes Bentlakásos Idősek Otthonának építése,
–
csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása, árkok karbantartása
–
Jó kedv, jó lelkiismeret. Rendezvények
Az adópolitika célkitűzései
A helyi adók esetében az önkormányzat képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja
kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az
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önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört
illetően. Arányos és igazságos legyen a közteherviselés.
A helyi adóztatás során az önkormányzat képviselő-testülete új adónem bevezetését és a
meglévő adók mértékének emelését lehetőség szerint elkerüli. Az adóbevételek növelése
érdekében a képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy – az adózók fizetési
morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az adókintlévőségek
nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó végrehajtási szankciók
alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről.
Közigazgatás
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:
– a szolgáltató jellegű közigazgatás fenntartása,
– a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása.
Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések:
– informatikai eszközök folyamatos cseréje.
A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
Az önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás és szennyvíz elvezetés szolgáltatást.
Az ivóvízzel történő ellátás, a szennyvíz elvezetés a TRV Zrt. szolgáltatón keresztül történik.
A helyi közutak és közterületek fenntartása
A képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan
kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek. Szükséges a belterületi
utak folyamatos karbantartása, felújítása.
A képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő
fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:
–
Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására.
–
Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és
pótlásáról.
–
Figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére.
A község jelentős földúthálózattal rendelkezik,melynek fenntartása szintén komoly tehertétel.
A probléma megoldására beszereztünk egy grédert, több munka-és erőgépet, de önmagában
ez sem képes megoldani gondjainkat, melynek több összetevője is van: rossz útalap,
kíméletlen használat mezőgazdasági gépekkel, vízelvezetés megoldatlansága, költséges
karbantartás.
Turizmusfejlesztés, idegenforgalom lehetőségei
Ez a fejezet olyan témát érint, mely még ma sem teljesen elfogadott a településen. Nyíracsád
birtokában van olyan adottságoknak, melyek alkalmassá teszik arra, hogy turisztikailag
jelentős községgé váljon: természeti, táji és kultúrtörténeti értékeink feljogosítanak erre. Ezért
ki kell használni az adottságokat és el kell kezdeni a turizmus fejlesztését. Újra kell gondolni
a Noszvaji üdülő hasznosítását
A köztisztaság és településtisztaság fenntartása
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az
önkormányzat továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és
ártalmatlanításáról;
Az önkormányzat propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében
– tájékoztatva a lakosságot a szemétégetés negatív környezeti hatásáról,
Az önkormányzat gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hó
eltakarításról. Szükséges egy sószóró és homokszóró megvásárlása.
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– A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról az önkormányzat
gondoskodik.
A közbiztonság helyi feladatainak ellátása
Az önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása
érdekében támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését,
ilyen programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél, támogatja polgárőrség
működtetését. A körzeti megbízottak részére heti rendszerességgel biztosít ügyfélfogadásra
helyet.
– Javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére,
– felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető
körülményekre.
Pályázat útján kamerarendszer kiépítésére törekszik.
Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
Az önkormányzat közreműködik a településen élő magánszemélyek foglalkoztatási
problémáinak megoldásában.
Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról
Az önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következő
feladatokat látja el:
–
Áttekinti az intézményműködtetés formáját.
–
szorgalmazza az oktatási intézmények közötti kapcsolat építését és fenntartását.
–
az önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a
benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását.
Az oktatási tevékenység biztosításához a következő fejlesztésekre, felújításokra van szükség:
–
épület: bölcsőde kialakítása
–
gép, berendezés, felszerelés: óvoda konyha.
Gondoskodás az egészségügyi ellátásról
Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A képviselőtestület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő
módon kívánja biztosítani.
Fenntartja
– a háziorvosi ellátást,
– a gyermekorvosi ellátást,
– a védőnői ellátást az egészségügyi rendelőjében.
– a fogászati ellátást
Gondoskodás a szociális ellátásról
Az önkormányzat képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását,
olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának.
A következő szociális szolgáltatásokat biztosítja Társulási Megállapodás keretében
– családsegítő szolgálat,
– házi segítségnyújtás.
– gyermekjóléti szolgálat.
- Népkonyha működtetése
Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos művészeti tevékenység, és a
sport támogatása
Az önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az
önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a
szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következő feladatok ellátásának
szükségességét fogalmazza meg:
A könyvtár működtetése során:
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–
intézkedéseket kell tenni a könyvállomány gyarapítása érdekében, ehhez ki kell
használni a pályázati lehetőségeket, fogadni kell a magánszemélyek, intézmények,
vállalkozások könyv, elektronikus információhordozó, folyóirat, felajánlásait, illetve anyagi
támogatását,
–
ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét,
–
biztosítani kell az internet hozzáférést, az elektronikus információhordozók használatát,
–
a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani.
A művelődési ház működésével kapcsolatban
– a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek számára biztosítva legyen a
működésükhöz szükséges közösségi hely,
– támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését.
A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások
további biztosítását is. Ennek érdekében:
– Segíti és szorgalmazza a sportegyesület pályázati tevékenységét.
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása
Az önkormányzat képviselő-testülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogainak érvényesülését. Együttműködési Megállapodást köt a Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal.
A köztemető fenntartás
Falunkban nagymértékben megnövekedett az urnás temetkezések száma. Új urnás
temetkezési helyeket kell kijelölni és új sírhelyeket kialakítani. Új hűtőkamra vásárlása,
térkövezés, parkoló tér kialakítása.
Civil szervezetek
Nyíracsádon sok civil szervezet működik, településünk legnagyobb értékei közé tartoznak.
Munkájukat anyagi támogatáson kívül is segíteni kell. A rendezvények szervezésében,
lebonyolításában munkájuk nélkülözhetetlen. A civil szervezetek és az Önkormányzat szerves
egységet képeznek a falu életében, kiegészítik egymást. Az együttműködést tovább kell
gondolni és fejleszteni.
Elismerések, díjak
Elismerések, díjak létrehozásának, alapításának a lehetőségét meg kell vizsgálni. A
feltételrendszert ki kell dolgozni.
Önkormányzatunk alapvető célja az, hogy a mi falunk tovább fejlődjön, a közszolgáltatások
színvonalát emeljük, javítsuk polgárainak életminőségét. Ebben a törekvésben számítunk a
falu minden polgárára, a civil szervezetekre, a nemzetiségi önkormányzatokra, a
vállalkozásokra, a közszolgáltatókra, az állami és önkormányzati intézményekre, mindenki
aktív részvételére, együttműködésére. Arra törekszünk, hogy a különböző erőket és
tevékenységeket a lehető legnagyobb mértékben összehangoljuk a közös célok érdekében.
Mint polgármester és a Képviselő-testület tagjai, ebben a munkában felelősségteljesen
szeretnénk a ciklus végéig együtt dolgozni, a programot megvalósítani.
Az elhangzottakat a képviselő-testület tudomásul vette.
3. A képviselők eskütétele a 2011. évi CLXXXIX. tv. 28.§. (2) bek. alapján.
Esküvevő: Dr. Nagy János polgármester
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Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, felkéri a képviselőket, nemzetiségi
önkormányzati képviselőket, hogy a 2011. évi CLXXXIX. tv. 28.§. (2) bek. alapján az esküt
tegyék le.
(Eskü)
Dr. Nagy János polgármester megköszöni az eskü letételét, gratulál a képviselőknek
megválasztásukhoz, kéri a képviselő-testület valamennyi tagját, hogy esküjéhez hűen vállalt
megbízatásának legjobb tudása, lelkiismerete szerint tegyen eleget.
4. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének jóváhagyására
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 35.§. (4) bekezdése értelmében
az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat. A
polgármesterre is megfelelően kell alkalmazni a képviselőkre vonatkozó szabályokat, ebből
közvetkezően a polgármester illetménye, tiszteletdíja is nyilvános adat ,melyet nyilvános képviselőtestületi ülésen összegszerűen kell meghatározni.
A főállású polgármester illetményét az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből,
illetménykiegészítésből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegének alapul vételével
kell kiszámolni.
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. tv. 51.§-a és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
132.§.-a alapján az államtitkár illetménye a kerekítés szabályait figyelembe véve 997.200.- Ft.
Az Mötv. 71.§. (4) bekezdés b.) pontja alapján a főállású polgármester illetménye 2001-5000 fő
lakosságszámú település polgármestere esetében az államtitkár illetményének 55 %-a, azaz 548.500.Ft.
Az Mötv. 71.§. (6) bekezdése értelmében a polgármester havonta a tiszteletdíjának 15 %-ában
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, az 82.275. – Ft.

Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a
polgármester illetményére vonatkozóan meghozta az alábbi határozatát:
86/2019. (X.31.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71.§. (5) bekezdése alapján megállapítja,
hogy Dr. Nagy János polgármestert illetménye 2019. október 13.napjától 548.500.- Ft.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a
polgármester költségtérítésére vonatkozóan meghozta az alábbi határozatát:
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87/2019. (X.31.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71.§. (6) bekezdése alapján megállapítja,
hogy Dr. Nagy János polgármester 2019. október 13. napjától tiszteletdíjának 15%-ában
meghatározott 82.275. – Ft. költségtérítésre jogosult.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Dr. Nagy János polgármester:
Alpolgármester személyére most ezen az ülésen nem kívánok javaslatot tenni, a következő
testületi ülésen kívánom az alpolgármester személyét megjelölni. Így az 5, 6,7. napirendek
okafogyottá váltak, azokat elnapolásra javaslom.
A fentiekkel jelenlévők egyetértenek.
8. Előterjesztés Bizottságok megválasztására, bizottsági tagok eskütétele.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 57. szakasza
felhatalmazást ad a képviselő-testület számára, hogy a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározza bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat és hatáskörét,
valamint működésük alapvető szabályait.
A képviselő-testület az Mötv. felhatalmazása alapján az önkormányzat és szervei szervezeti és
működési szabályairól szóló 5/2015. (III.26.) sz önkormányzati rendelet rendelkezett a
képviselő-testület bizottságairól, azok létszámáról.
Az Mötv. által előírt pénzügyi bizottság a 2000-nél több lakosú településen kötelező jellegű.
Az Mötv. 57.§. (1) bekezdése kötelezést tartalmaz a képviselő-testület számára, hogy az
alakuló, vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére válassza meg a törvény
által kötelezően létre hozandó és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
bizottságait.
Az Mötv. 57.§. (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a bizottság elnökének és tagjának
megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület
megbízatásának időtartamára. A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is
választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein
megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogával és kötelezettségével.
A bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az
önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke, vagy tagja a
polgármester, alpolgármester.
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a bizottság személyi
összetételét, létszámát, a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a
kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságokat megszüntetheti.
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Négy bizottság létrehozását javaslom, egyenként öt taggal (3 képviselő, 2 nem képviselő tag).
az alábbiak szerint:
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság az alábbi személyi összetétellel:
elnök: Czapár Gábor
képviselő-testületi tag: Köles Zoltán, Bródi Róbert
külső bizottsági tag: Bálega Jánosné, Vargáné Busai Julianna
Szociális és Egészségügyi Bizottság az alábbi személyi összetétellel:
elnök:Czirjákné Szabó Katalin
képviselő-testületi tag: Czapár Gábor, Banczalovszki János
külső bizottsági tag: Béres Istvánné, Szászné Veze Rita
Sport és Szabadidő Bizottság az alábbi személyi összetétellel:
elnök: Szórádi Sándor
képviselő-testületi tag: Köles Zoltán, Banczalovszki János
külső bizottsági tag: Szmír Mihály, Pünkösd János
Oktatási és Kulturális Bizottság az alábbi személyi összetétellel:
elnök:Bródi Róbert
képviselő-testületi tag: Czirjákné Szabó Katalin, Szórádi Sándor
külső bizottsági tag:Pósán Ferencné, Szabó Mihályné
A javaslattal jelenlévők egyetértenek.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságot hozzon létre
az alábbi személyi összetétellel:
elnök: Czapár Gábor
képviselő-testületi tag: Köles Zoltán, Bródi Róbert
külső bizottsági tag: Bálega Jánosné, Vargáné Busai Julianna, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő 7 igen szavazattal egyetért és meghozta az alábbi
határozatát:
88/2019. (X.31.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 57.§. (1) bekezdése alapján öt fős
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságot hoz létre az alábbi személyi összetétellel:
elnök: Czapár Gábor
képviselő-testületi tag: Köles Zoltán, Bródi Róbert
külső bizottsági tag: Bálega Jánosné, Vargáné Busai Julianna
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ függelékében a személyi változás
átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Határidő: azonnal
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Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságot hozzon
léter az alábbi személyi összetétellel:
elnök:Czirjákné Szabó Katalin
képviselő-testületi tag: Czapár Gábor, Banczalovszki János
külső bizottsági tag: Béres Istvánné, Szászné Veze Rita, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő 7 igen szavazattal egyetért és meghozta az alábbi
határozatát:
89/2019. (X.31.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 57.§. (1) bekezdése alapján öt fős
Szociális és Egészségügyi Bizottságot hoz létre az alábbi személyi összetétellel:
elnök:Czirjákné Szabó Katalin
képviselő-testületi tag: Czapár Gábor, Banczalovszki János
külső bizottsági tag: Béres Istvánné, Szászné Veze Rita
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ függelékében a személyi változás
átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület Sport és Szabadidő Bizottságot hozzon létre az
alábbi személyi összetétellel:
elnök: Szórádi Sándor
képviselő-testületi tag: Köles Zoltán, Banczalovszki János
külső bizottsági tag: Szmír Mihály, Pünkösd János, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő 7 igen szavazattal egyetért és meghozta az alábbi
határozatát:
90/2019. (X.31.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 57.§. (1) bekezdése alapján öt fős Sport és
Szabadidő Bizottságot hoz létre az alábbi személyi összetétellel:
elnök: Szórádi Sándor
képviselő-testületi tag: Köles Zoltán, Banczalovszki János
külső bizottsági tag: Szmír Mihály, Pünkösd János
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ függelékében a személyi változás
átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottságot hozzon létre az
alábbi személyi összetétellel:
elnök:Bródi Róbert
képviselő-testületi tag: Czirjákné Szabó Katalin, Szórádi Sándor
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külső bizottsági tag:Pósán Ferencné, Szabó Mihályné, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő 7 igen szavazattal egyetért és meghozta az alábbi
határozatát:
91/2019. (X.31.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 57.§. (1) bekezdése alapján öt fős
Oktatási és Kulturális Bizottságot hoz létre az alábbi személyi összetétellel:
elnök:Bródi Róbert
képviselő-testületi tag: Czirjákné Szabó Katalin, Szórádi Sándor
külső bizottsági tag:Pósán Ferencné, Szabó Mihályné
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ függelékében a személyi változás
átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően a bizottsági tagoktól Dr. Nagy János polgármester az esküt kiveszi.
(Eskütétel)
9. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők tiszteltdíjáról szóló rendelet
megalkotására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 35.§. alapján a
képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának
rendeletében meghatározott tiszteletdíjat állapíthat meg.
Mivel az új szabályozás a régi szabályozástól eltérő előírásokat tartalmaz, ezért – a jelenleg
hatályos – a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló
13/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni és új rendeletet kell
alkotni.
Az önkormányzati képviselő tiszteletdíjának megállapításánál már nincsenek összegszerű
sávhatárok, kitétel azonban, hogy a tiszteletdíjak megállapítása nem veszélyeztetheti az
önkormányzat kötelező feladatainak az ellátását.
Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.
A rendelet tervezet szerint az önkormányzati képviselő e tisztségéből eredő feladatainak
ellátásáért bruttó 41.000.- Ft/hó összegű tiszteletdíjra jogosult (alapdíj).
A képviselő bizottsági tagságáért bruttó 19.000.- Ft/hó illeti meg.
A képviselő-testület bizottságának elnökeit bruttó 37.000.- Ft/hó tiszteletdíj illeti meg az
alapdíjon felül.
A bizottságok nem képviselő tagjait bruttó 19.000.- Ft/hó tiszteletdíj illeti meg.
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A fenti tiszteletdíj összegek megegyeznek az előző ciklusban alkalmazott díjakkal. A
képviselők bizottsági tagságukért, függetlenül attól, hogy hány bizottságnak a tagjai bruttó
19.000.- Ft illeti meg.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő 7 igen szavazattal megalkotta az
alábbi rendeletét:
Nyíracsád Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
16/2019. (X.31.) rendelete

a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról.
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§. (4) bek. f. pontjában biztosított
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1.§.
(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati képviselőkre, a bizottság elnökeire és
tagjaira.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.
2.§.
(1) Az önkormányzati képviselő e tisztségéből eredő feladatainak ellátásáért bruttó
41.000.- Ft/hó összegű tiszteletdíjra jogosult (alapdíj).
(2) A képviselő bizottsági tagságáért, függetlenül attól, hogy hány bizottság tagja, bruttó
19.000.- Ft/hó illeti meg.
(3) A képviselő-testület bizottságának elnökeit az alapdíjon, illetve a bizottsági tagságért
járó juttatáson felül, bruttó 37.000.- Ft/hó tiszteletdíj illeti meg.
(4) A bizottságok nem képviselő tagjait bruttó 19.000.- Ft/hó tiszteletdíj illeti meg.
3.§.
Az e rendeletben megállapított tiszteletdíj kifizetése a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig
történik bankszámlára.
4.§.
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Nyíracsád Községi
Önkormányzat Képviselő-testület a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról,
egyéb önkormányzati juttatásairól szóló 13/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete.
10. Előerjesztés az SZMSZ felülvizsgálatáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
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Dr. Nagy János polgármester:
December 31-ig kell az SZMSZ-t megalkotni a képviselő-testületnek, felkérem a jegyzőt,
hogy e határidőig készítse el és terjessze a képviselő-testület elé.
Köles Zoltán:
Arra kérem a képviselőket, illetve a lakosságot, hogy akinek van javaslata, juttassa el a
jegyzőhöz. Szeretném, ha minden olyan probléma kezelhető legyen, ami esetleg előfordulhat
a napi munka során. Ezeket a módosító javaslatokat november közepéig juttassa el mindenki a
jegyzőhöz, hogy az beépítésre kerülhessen az SZMSZ-be. Arra szeretnénk törekedni, hogy
minél nyilvánvalóbbá váljon a lakosság számra az önkormányzat működése.
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
92/2019. (X.31.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ
felülvizsgálatát december 31-ig végezze el és egységes szerkezetben terjessze a képviselőtestület el, beépítve az esetleges képviselői, vagy lakossági javaslatokat.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.
Dr. Nagy János
polgármester

Nagyné Jobbágy Piroska
jegyző
Köles Zoltán
korelnök

Bródi Róbert
jegyzőkönyv hitelesítő

Banczalovszki János
jegyzőkönyv hitelesítő

