
1 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 26-án 
10.00. órai kezdettel a Nyíracsád községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) megtartott 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:  Béres Istvánné családsegítő 
   Pósán Ferencné óvodavezető 
   Varga Józsefné könyvtárvezető 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
    
Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendek kerüljenek megtárgyalásra. 
 
Szórádi Sándor képviselő javasolja, hogy egy napirend kerüljön felvételre: a Vámospércsi 
Kistérségi Szakellátó Központ felügyelő bizottságába új delegált tag kijelölése. 
 
A napirendi pont felvételét a döntéshozatalban résztvevő 7 fő elfogadja, így a napirendek 
az alábbiak: 
 

1. Előterjesztés a  főállású polgármester szabadság megváltásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
2. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának kifizetésének, folyósításnak, 

valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, a tanyagondnoki szolgáltatásról, valamint a természetben 
nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló 11/2017. (VIII.21.) rendelet 
módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

3. Előterjesztés a vásárokról és a piacokról szóló 13/2019. (V.29.) rendelet 
módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításával 

kapcsolatos közszolgáltatási szerződés megkötéséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
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5. Előterjesztés a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási 
tanácsába delegált tag választásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

6. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
7. Előterjesztés a temető gondnok megbízási szerződésének meghosszabbításáról. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

8. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési 
megállapodásról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

9. Előterjesztés Volkswagen T6 Combi gépjármű üzemeltetésének visszaadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

10. Előterjesztés a Kassai u. 16. sz. alatti régi óvoda épületének gázfogyasztás 
mérőjének elkülönítéséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

11. Előterjesztés szociális bérlakás iránti kérelemről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
12. Előterjesztés a községi önkormányzat és intézményei 2020. évi belső ellenőrzési 

terv programjának elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

13. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

14. Előterjesztés alpolgármester választásról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

15. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

16. Előterjesztés az alpolgármester költségtérítésének megállapításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

17. Előterjesztés bizottsági tagság módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
18. Előterjesztés a Vámospércsi Kistérségi Nonprofit Egészségügyi Szakellátó 

Központ Felügyelő Bizottságába új delegált tag kijelölése. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

19. Különfélék. 
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ZÁRT ÜLÉS: 
 

20. Előterjesztés a  középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíj pályázatának 
elbírálásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
 
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője 
Szórádi Sándor és Czirjákné Szabó Katalin képviselők legyenek. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyét elfogadta. 
 

1. Előterjesztés a  főállású polgármester szabadság megváltásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2019. (II.14.) számú határozatával 
döntött Dr. Nagy János polgármester szabadság ütemezéséről, melyről minden esztendőben 
határozatot hoz. A jegyző nyilvántartja a polgármester részére megállapított szabadságot és az 
igénybe vételét.  
Az előterjesztésben 2019. évben őt megillető 185 munkanap szabadság ütemezéséről döntött. A ki 
nem vett szabadság ütemezése részben teljesült, mivel ebben az évben október 13-ig 
nyilvántartásunk alapján 40 nap szabadság kivételére került sor.  
 
A Kttv. 225/C.§.-a  szabályozza a polgármester éves szabadsága tervezésének engedélyezésének és 
igénybevételének rendjét.  
A Kttv. szabályozza, hogy a ki nem vett szabadság pénzbeni megváltását a foglalkoztatási 
jogviszony megszűnésekor kell megváltani. Ennek feltételeit a Kúria 15/2017. számú munkaügyi 
elvi határozata tartalmazza. 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi  CXCIX. tv. 225.§. (1) és (2) bek. szerint a  
polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között választással 
létrejövő sajátos közszolgálati viszony.  
 
A polgármesteri tisztség a megválasztással jön létre és az új polgármester megválasztásával 
megszűnik. A polgármester újraválasztása esetén a korábbi tisztsége megbízatása megszűnik az 
újraválasztással új polgármesteri tisztség keletkezik.  
A szabadság megváltásának az alapja a jogosultat jogviszonya idején megillető illetmény. 
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A napirendet bizottságunk megtárgyalta és a polgármester részére az utóbbi 5 év alatt 
összegyűlt, ki nem vett 85 nap szabadság megváltását javasolja. 
 
Czirjákné Szabó Katalin Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta és szintén 85 nap ki 
nem vett szabadság megváltását javasolja. 
 
 
Bródi Róbert Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
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A napirendet az Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta, 85 nap szabadság 
megváltását javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Szórádi Sándor Sport és Szabadidő Bizottság elnöke: 
A napirendet  bizottságunk is megtárgyalta és Dr. Nagy János polgármester részére 5 év 
alatt összegyűlt, 85 nap ki nem vett szabadság megváltását javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
116/2019. (XI.26.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. tv. 107.§. (2) bek. B. pontja alapján Dr. Nagy János polgármester 
megválasztását megelőző polgármesteri megbízatása idején nem érvényesített 85 
munkanap szabadságának megváltásához hozzájárul.  
A képviselő-testület felkéri Nyíracsád Község Polgármesteri Hivatal gazdálkodási 
csoportját, hogy a 85 munkanap szabadság megváltása érdekében az önkormányzat kiadási 
előirányzat terhére  - a megszűnt munkaviszony alatt hatályos illetmény figyelembe 
vételével a ki nem vett szabadság  kifizetéséről– intézkedni szíveskedjen.  
Határidő: 2019. november 30. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

2. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának kifizetésének, 
folyósításnak, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól, a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, a tanyagondnoki szolgáltatásról, valamint a 
természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló 11/2017. (VIII.21.) 
rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 28-án a 10/2019. 
(III.28.) önkormányzati rendelettel módosította a 11/2017. (VIII.21.) számú rendeletet, 
mely a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 
felhasználása ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a 
tanyagondnoki szolgáltatásról, valamint a természetben nyújtott mezőgazdasági 
terménysegélyről szól. 
E rendeletben tévesen lett megjelölve a rendelet módosításának melléklete, így azt 
módosítani szükséges. Hogy könnyebben áttekinthető legyen az alaprendelet, az összes 
melléklet újra sorszámozásra került. 
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A napirendet bizottságunk megtárgyalta. A rendelet tervezet elfogadását javasolja azzal a 
kiegészítéssel, hogy a kérelem nyomtatványok alján legyen egy hozzájáruló nyilatkozat az 
ügyfél részéről a becsatolt kereseti igazolások, stb. valódiságának vizsgálatáról. 
 
Czirjákné Szabó Katalin Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta elfogadásra javasolja. 
 
 
Bródi Róbert Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
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A napirendet az Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Szórádi Sándor Sport és Szabadidő Bizottság elnöke: 
A rendelet tervezetet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

20/2019. ( XI.26. ) számú rendelete  
 

a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a tanyagondnoki 

szolgáltatásról, valamint a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló 11/2017. 
(VIII.21.) ÖR. rendelet módosítására 

 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 
szóló 1993. évi III. tv. 92.§. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az 56.§. (1) 
bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 
13.§. (1) bek. 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nyíracsád Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályairól szóló 5/2015.( III.26.) 
számú rendelete 26.§. (1) bek. biztosított véleményezési jogkörben eljáró Nyíracsád Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének bizottsága véleményének kikérésével Nyíracsád Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a  11/2017. (VIII.21.) önkormányzati rendelete 
módosításáról a következőket rendeli el: 
 

1.§. 
 

A rendelet 3.§. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(4) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket a polgármester, a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság  gyakorolja. 
 

2.§. 
 

A rendelet 6.§. (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(8) A lakhatási támogatás megállapítása a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe 
tartozik, aki a tárgyévre megállapított támogatást év közben felülvizsgálhatja. 
 

3.§. 
 

A rendelet 7.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) A Szociális és Egészségügyi Bizottság ápolási támogatásra való jogosultságot 

állapíthat meg annak a nagykorú és cselekvőképes személynek, aki: 
 

4.§. 
 

A rendelet 8.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) A Szociális és Egészségügyi  Bizottság temetési támogatásra való jogosultságot 

állapít meg annak a személynek, aki: 
 
A rendelet 8.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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(3)A temetési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától számított 30 napos 
jogvesztő határidőn belül kell benyújtani a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon. A 
kérelemhez mellékelni kell a családtagok előző havi jövedelem igazolását, valamint az 
eltemettetésről szóló számla másolatát.  
 

5.§. 
 

A rendelet 9.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1)A Szociális és Egészségügyi Bizottság rendkívüli települési támogatásra való 
jogosultságot állapít meg annak a személynek,  
 
A rendelet 9.§. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(7) Rendkívüli  élethelyzetben (betegség, tűzkár, viharkár, haláleset, baleset) a 
polgármester is állapíthat meg rendkívüli települési támogatást a Pénzügyi és Ellenőrző 
bizottság, vagy a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének előzetes 
jóváhagyásával,melyről a következő képviselő-testületi zárt ülésen beszámol. 
 

6. §. 
 
A rendelet 12.§. (3) bekezdés a. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

a. ápolást, gondozást nyújtó idősek otthoni ellátása (Sztv. 67.§.) 
Az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona intézményi térítési díját az 6. 
számú melléklet tartalmazza. 
 
                                                     7.§. 

 
 

A 11/2017. (VIII.21.) Ör. 1.- 7. mellékletei helyébe jelen rendelet 1. – 7. mellékletei lépnek. 
 

8.§. 
 

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
1. sz. melléklet 

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
 
 

LAKHATÁSI TÁMOGATÁST 
 IGÉNYLŐ ADATLAP 

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ 
 
 
1./ Kérelmező neve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

 
 /születési név  /      :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
 
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: 
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Születési helye: ---------------------------------------------------------Anyja neve: -------------------------------------------------------
----- 

 
Születési idő: ------------------------év -----------------------------------------------hónap --------------------------------------------- 
nap 

 
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:  
 

2./ * Családi állapota: 
egyedülálló /egyedül élő 
 
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt 

 
3./Lakcímkártyán szereplő  
Lakóhely:                                     ------------------------------------------------------------helység-------------------------------------------------

--- utca________sz 
 
                               
Tartózkodási hely:----------------------------------------------helység---------------------------------------------

- utca________sz 
 
 
*Értesítést:     lakóhelyemre        tartózkodási         helyemre kérem. 
*A megfelelő rész aláhúzandó  
 
Telefonszám:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
 
Számlaszám: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 
Számlavezető pénzintézet neve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
A kérelemhez csatolni kell: 

• munkaviszonyban álló esetén: munkáltatói igazolás  
• nyugdíjas esetén: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése a nyugdíj összegéről 
• munkanélküliek ellátásában részesülők esetén: az ellátást megállapító határozat 

és az utolsó havi összeg igazolása 
• ellátásban nem részesülő esetén: a Munkaügyi Központtal való együtt működés 

igazolása 
• egyéni vállalkozók esetén: NAV igazolás az előző évi jövedelemadó alapjáról 
• A rendszeres pénzellátás esetén: (GYES, GYED, családi pótlék) kifizetési utalvány, 

bankszámla kivonat illetve MÁK Hatósági Bizonyítvány ellátásról 
• nem általános iskoláskorú gyermek esetén: iskolalátogatási igazolás 
• emelt összegű családi pótlék esetén: a szakorvosi igazolás a betegség 

fennállásáról 
• személyi iratok másolata: (adó, lakcím, TAJ kártya) 
• Elvált szülők esetén: válási határozat, gyermektartásdíj összegét igazoló határozat, 

kifizetési utalvány 
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KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI 
 

Név, 
(születési név is) 

Családi 
állapota 
Rokoni 

kapcsolat 

Születési idő 
TAJ szám 

 

Anyja neve Tanintézmény 
munkahely neve, címe 

   
….......év….......hó…..
....nap 
         

 
 

  

   
….......év….......hó…..
....nap 
         

 
 

  

   
….......év….......hó…..
....nap 
         

 
 

  

Háztartás: Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek közössége. 
*A lakhatási támogatás a villanyáram, a víz és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és 
a szemétszállítás díjához, illetve tüzelőanyag költségeihez nyújthat támogatást. 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 
 

Az ellátást igénylő lakáshasználati jogcíme: * 
 
tulajdonos, főbérlő, társbérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó, jogcím nélküli 
lakáshasználó, családtag, haszonélvező, 
 
A lakás típusa:*  családi ház, udvari lakás, társas ház, önkormányzati 
bérlakás,  
 szövetkezeti lakás, szolgálati lakás,  zártkerti hegyi pince 
 
Komfort fokozat:*  összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort 
nélküli 
 
rendelkezik e háztartásban előre fizetős gáz- vagy áramfogyasztás mérő 
készülékkel -  nem – igen 
* megfelelő aláhúzandó 

 
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a lakás nagysága : 
…………………….m2 

(pontos adatot kérünk) 
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szobaszám ………………  félszobaszám ……………. 

 
Jövedelmi adatok: 
 

 A jövedelem típusa Kérelmező  
jövedelme 

A 
kérelmezővel 

közös 
háztartásban 
élő házastárs 

(élettárs) 
jövedelme 

Kérelmezővel 
közös 

háztartásban 
élő egyéb 

hozzátartozó 
jövedelme 

 
 
 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
származó ebből: 
közfoglalkoztatásból származó 
jövedelem, táppénz 

    

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és 
más önálló tevékenységből 
származó 

    

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 
értékesítéséből, bérbeadásából 
származó jövedelem 

    

4. Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

    

5. A gyermek ellátáshoz és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (GYED, GYES, 
GYET, családi pótlék. 
gyermektartásdíj, árvaellátás) 

    

6. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által 
folyósított pénzbeli ellátás 

    

7. Alkalmi munkavégzésből 
származó jövedelem 

    

8. Egyéb jövedelem     

9. A család nettó összes 
jövedelme: 

    

10. A család nettó összes jövedelmét 
csökkentő fizetett tartásdíj 
összege: 

    

 
 

Vagyonnyilatkozat 
I.A kérelmező személyes adatai 
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Neve: 
…..............................................................................................................................................
..... 
Születési neve: 
…..............................................................................................................................................
..... 
Anyja neve: 
…..............................................................................................................................................
..... 
Születési hely, év, hó, nap: 
…..................................................................................................................................... 
Lakóhely: 
…..............................................................................................................................................
..... 
Tartózkodási hely: 
…..............................................................................................................................................
.... 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: 
…................................................................................................................... 
 

I. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona 
 

A. Ingatlanok 
 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 
címe:…......................................... város/község ….............................................. út/utca 
…................. hsz. alapterülete: …........ m2, tulajdoni hányad: …........................, a szerzés 
ideje: …............. év   Becsült forgalmi érték:* …....................................... Ft 
Haszonélvezeti joggal terhelt:*  igen   nem  
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: 
….................... város/község …............................... út/utca …................. hsz. alapterülete: 
…........ m2, tulajdoni hányad: …..................., a szerzés ideje: …............. év          Becsült 
forgalmi érték:* …....................................... Ft 
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó 
használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): 
…......................... címe: …................................... város/község…........................ út/utca 
…................. hsz. alapterülete: …........ m2, tulajdoni hányad: ….............., a szerzés ideje: 
…............. év   Becsült forgalmi érték:* …..................................... Ft 
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: …....................... címe: 
…..................................... város/község …........................... út/utca …................. hsz. 
alapterülete: …........ m2, tulajdoni hányad: …................., a szerzés ideje: …............. év        
Becsült forgalmi érték:* …....................................... Ft 
(*a megfelelő aláhúzandó) 
 

a) Egyéb vagyontárgyak 
Gépjármű: ’ 

b) személygépkocsi:…...............................................................................típus…...........
...............rendszám, 
 
az évjárata:………………év    Becsült forgalmi érték:** 
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….......................................................................... Ft 
 

c) tehergépjármű, autóbusz: 
…...................................................................típus…..........................rendszám, 

       
          az évjárata:……………….…….év Becsült forgalmi 
érték….......................................................................... Ft 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 
 
Kelt: Nyíracsád, ………év  …………………  hó  ………………  nap 
                                                                            …............................................. 

              aláírás 
 

A kérelmező, illetve a családban/háztartásban lakó valamennyi érintettnek szükséges 
kitölteni az alábbi, rá vonatkozó nyilatkozatot/nyilatkozatokat. 

 
NYILATKOZAT 
(KÉRELMEZŐ) 

(Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a nyilatkozatban 
közölt adatok a valóságnak megfelelnek.) 

 
Név: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
Születési hely, idő:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  
Lakóhely:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 
 
Tartózkodási hely:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
 
A/* jövedelemmel nem rendelkezem  
 
B  /    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------(név)-tól, mint tartásra köteles személytől, 
 
------------------------------------------------------------------------nevű gyermekem után--------------------------------------------
Ft/hó 
 
------------------------------------------------------------------------nevű gyermekem után--------------------------------------------
Ft/hó 
 
* tartásdíjban   részesülök 
 
nem  részesülök, oka:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C/   * életvitelszerűen:    lakóhelyemen  /  tartózkodási          helyemen élek  
 
D/* GYES/GYED/GYET- ben részesülök, mellette munkaviszonnyal rendelkezem / nem 
rendelkezem 
(amennyiben munkaviszonnyal rendelkezik, nettó kereseti igazolás csatolása szükséges) 
 
Kelt: Nyíracsád, ……  év  ……………  hó  …… nap 
                                                                                        …………………………………… 

Aláírás 
* A megfelelő rész aláhúzandó 
 

NYILATKOZAT 
(CSALÁDBAN/HÁZTARTÁSBAN LAKÓ) 

(Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a nyilatkozatban 
közölt adatok a valóságnak megfelelnek.) 

 
Név: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
Születési hely, idő:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
 
Lakóhely:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 
 
Tartózkodási hely:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
 
A/* jövedelemmel rendelkezem / nem rendelkezem  
 
B  /    -------------------------------------------------------------------------------(név)-tól, mint tartásra köteles 
személytől, 
 
--------------------------------------------------------------nevű gyermekem után--------------------------------------------Ft/hó 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------    nevű gyermekem után-------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ft/hó 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------    nevű gyermekem után-------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ft/hó 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------    nevű gyermekem után-------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ft/hó 
 
* tartásdíjban   részesülök 
 
nem  részesülök, oka:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C/   * életvitelszerűen:    lakóhelyemen  /  tartózkodási          helyemen élek  
 
D/* GYES/GYED/GYET- ben részesülök, mellette munkaviszonnyal rendelkezem / nem 
rendelkezem 
(amennyiben munkaviszonnyal rendelkezik, nettó kereseti igazolás csatolása szükséges) 
 
* A megfelelő rész aláhúzandó! 
 
Kelt: Nyíracsád, ………  év  ……………..hó  …… nap 
 

Aláírás 
 
 

NYILATKOZAT 
(CSALÁDBAN/HÁZTARTÁSBAN LAKÓ) 

Név: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Születési hely, idő:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lakóhely:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tartózkodási hely:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
 
A/* jövedelemmel nem rendelkezem  
 
B/          Tanulmányokat folytatok Intézmény neve                                                                                       
Intézmény neve címe 
 
--------------------------------------------------------------------------------   --------------------
-------------------------------------------- 
 
C/           * életvitelszerűen:      lakóhelyemen               tartózkodási             helyemen élek          
* A megfelelő rész aláhúzandó 
 
 
Kelt: Nyíracsád, …………… év  ……………… hó  ………………  nap                                                                       
           ……………………………..    
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                       Aláírás 

 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése 
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
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Az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A becsatolt jövedelem igazolás  
valódiságának ellenőrzése céljából hozzájárulok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
megkereséséhez.  
 
                                                                    ……………………………………………. 
                                                                                              Aláírás 
 
 
 
 
 
 

2.sz. melléklet 

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
 

 
ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS 

 IGÉNYLŐ ADATLAP 
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ 

 
P. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 

 
P. Személyes adatok 
Neve:  .............................................................................................................................................  
Születési neve:  ..............................................................................................................................  
Anyja neve:  ..................................................................................................................................  
Születési hely, év, hó, nap:  ..........................................................................................................  
Lakóhely:  ......................................................................................................................................  
Tartózkodási hely:  .......................................................................................................................  
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:  ......................................................................................  
Adóazonosító jele:  .......................................................................................................................  
Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat:  ...............................................................................  
Telefonszám (nem kötelező megadni):  ......................................................................................  
Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra 
kéri): …................. ........................................................................................................................  
A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:  ...............................................................................  
 

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok* 
a) Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt 
személy: 

 
� 18. életévét betöltött tartósan beteg 

 
– nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban állok*:     IGEN   -   
NEM 
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– rendszeres pénzellátásban* 
� részesülök és annak havi összege: …........................ 
� nem részesülök 

– az ápolási tevékenységet*: 
� a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen 
� az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem. 

– életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő 
rész aláhúzandó) 

 
c) Az ápolt személy*: 
� közoktatási intézmény tanulója, 
� óvodai nevelésben részesül, 
� nappali szociális intézményi ellátásban részesül, 
� felsőoktatási intézmény hallgatója. 

 
II. Az ápolt személyre vonatkozó adatok 
 

P. Személyes adatok 
Neve:  .............................................................................................................................................  
Születési neve:  ..............................................................................................................................  
Anyja neve:  ..................................................................................................................................  
Születési hely, év, hó, nap:  ..........................................................................................................  
Lakóhely:  ......................................................................................................................................  
Tartózkodási hely:  .......................................................................................................................  
Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:  ....................................  
A törvényes képviselő lakcíme:  ..................................................................................................  

 
2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat* 

� Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat 
kérelmező hozzátartozóm végezze. 

� Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel 
összefüggésben a fokozott ápolási igény megállapításához szükséges 
vizsgálatokat elvégezzék. (Ezt csak akkor kell jelezni, ha az ápolt személy 
súlyosan fogyatékos és fokozott ápolást igényel.) 

 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során 
történő felhasználásához. 
 

*A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni. 
 
Dátum: 20…..... év ….................. hó …........ nap  
 
 …..............................................................     
….............................................................................................. 
 az ápolást végző személy aláírása az ápolt személy vagy törvényes képviselője 

aláírása 
 

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 
 

Ápolási támogatás  
7.§. 
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(1) A Szociális és Egészségügyi Bizottság ápolási támogatásra való jogosultságot 
állapíthat meg annak a nagykorú és cselekvőképes személynek, aki: 
a.) 18. életévét betöltött tartósan beteg, 
b.) Nyíracsádon állandó lakcímmel rendelkező és életvitel szerűen is Nyíracsádon lakó 
hozzátartozója gondozását végzi. 
 

P. Hozzátartozó a Ptk. szerinti hozzátartozó, a jegyes kivételével.  
 

P. Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb 
időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. 

 
P. A (3) bek. szerinti tényt az ápolt személy háziorvosa igazolja a 2. sz. melléklet 

szerinti formanyomtatványon. 
 
(5) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha : 
 
a.) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 100 %-át,  
b.) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg gyógyintézeti, valamint nappali 
ellátást nyújtó, vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, 
c.) rendszeres pénzellátásban részesül, vagy az arra való jogosultság megállapításához 
szükséges feltételekkel rendelkezik, 
d.) nappali rendszerű képzés keretében folytat tanulmányokat, 
e.) kereső tevékenységet folytat. 
 
(6) Az ápolási és gondozási feladatok teljesítését a Polgármesteri Hivatal útján évente 
ellenőrzi.  
 
(7) Meg kell szüntetni az ápolási támogatás folyósítását, ha 
a.) az ápolt személy meghal, 
b.) az ápolást végző az ápolási támogatásra való jogosultsága felülvizsgálatára irányuló 
eljárásban az eljáró hatóság felhívásának nem tesz eleget, 
c.) a jogosultságot kizáró körülmény következik be. 
 
(8) Az ápolási tevékenység nem teljesítésnek minősül, ha az ápolást végző személy több 
egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási 
igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénes körülményeinek 
biztosításáról, ez esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről. 
 
(9) az ápolási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 80 %-a, az ápolási támogatás összegéből levonásra kerül az egészségügyi 
hozzájárulás összege.  
 
(10) Az ápolási támogatás iránti kérelmet 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 
benyújtani. 
 
(11) Az ápolási támogatásra való jogosultság megállapítása egy évre történik. 

 
IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY  

az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 
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(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.) 
I. Igazolom, hogy 

Neve:           
  
Születési neve:          
  
Anyja neve:          
  
Születési hely, év, hó, nap:        
  
Lakóhely:            
Tartózkodási hely:          
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:        
□ Súlyosan fogyatékos 

 súlyos fogyatékosságának jellege:   □  látássérült                  □  hallássérült    
                                                           □  értelmi sérült             □  mozgássérült, vagy  

□ Tartósan beteg 
 
Fenti igazolást nevezett részére 
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási 
szerv …….. számú szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, vagy a 
…................... megyei gyermek szakfőorvos …................. számú igazolása, vagy 
………........................... fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény 
….................................................... szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott 
…................. keltű igazolás/zárójelentés, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló 
Szakértő Bizottság …............ számú szakvéleménye alapján állítottam ki. 

 
II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy fogyatékossága / betegsége miatt 

állandó és tartós gondozásra szorul. A gondozás várható időtartama: 
□ 3 hónapnál hosszabb, vagy 
□ 3 hónapnál rövidebb. 
 
Dátum:     

…............................................. 
háziorvos aláírása  

munkahelyének címe 
P. H. 

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI 
 

Név, 
(születési név is) 

Családi 
állapota 
Rokoni 

kapcsolat 

Születési idő 
TAJ szám 

 

Anyja neve Tanintézmény 
munkahely neve, címe 

   
….......év….......hó…..
....nap 
         

 
 

  

   
….......év….......hó…..
....nap 
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….......év….......hó…..
....nap 
         

 
 

  

 
Háztartás: Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek közössége. 

 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése 
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
 
Az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A becsatolt jövedelem igazolás  
valódiságának ellenőrzése céljából hozzájárulok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
megkereséséhez.  
                                                                    ……………………………………………. 
                                                                                              Aláírás 
 
                                                                                                                                   3.sz. melléklet 

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

 
TEMETÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 

 
1./ Kérelmező neve /születési név is 
/____________________________________________  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ 
 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: 
 

Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________ 
 
Születési idő: _____év ________________hónap _______ nap 
 
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány 

törzsszáma:  
 
2./ * Állampolgársága: magyar 
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező  
hontalan, menekültként, oltalmazottként elismert  

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______ 
 

3./ * Családi állapota: 
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egyedülálló /egyedül élő 
 
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt 

 
4./Lakcímkártyán szereplő  
Lakóhely: __________________________________helység 

_________________________________utca________sz..________em.______ajtó 
 
Tartózkodási hely: ___________________________________helység 

_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó 
 
*Értesítést:     lakóhelyemre        tartózkodási         helyemre kérem. 
*A megfelelő rész aláhúzandó  
 
Telefonszám: ____________________ 
 
5./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos - haszonélvező - főbérlő - bérlő - 
családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó 

* A megfelelő rész aláhúzandó 
 

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI 
 

 
Név,  

születési név is 
 

 
Családi 
állapota 
Rokoni 

kapcsolat 
 

 
Születési idő 

TAJ szám 
 

 
Anyja neve 

 

   
............év..............hó.....nap 

 
         

 

 

   
...........év..............hó.....nap 

 
         

 

 

   
...........év..............hó.....nap 

 
         

 

 

   
...........év..............hó.....nap 

 
         

 

 

   
...........év..............hó.....nap 
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Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 
 

AZ ELHUNYT ADATAI 
 

Az elhunyt neve / születési név / :------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
 
Születési helye: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
 
Anyja neve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
 
Születési idő: __________ év _________________ hónap _________ nap 
 
Lakóhely: __________________________________________________ 
helység 
 
   ________________________________ utca ___________ sz. __________ em. 
________ ajtó 
 

 
A jövedelem típusai 

 

 
Kérelmező 
jövedelme 

 

 
A háztartás 
tagjainak 
jövedelme 

 

 
Összesen 

Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 
jövedelem 

   

Társas és egyéni 
vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és 
más önálló 

tevékenységből származó 
jövedelem 

   

Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

   

Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű 
rendszeres szociális 

ellátások 

   

Önkormányzat és állami 
foglalkoztatási 

szervek által folyósított 
ellátások 

   

Egyéb jövedelem    
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Összes jövedelem    

 
 
Egy főre számított havi családi jövedelem: ................................Ft/hó. 
 
A kérelemhez csatolni kell: 

• a temetési számlák fénymásolatát, amely a temetési kellékeket és a temetési 
szolgáltatást tartalmazza, 

• halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát.  
• munkaviszonyban álló esetén: munkáltatói igazolás  
• nyugdíjas esetén: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése a nyugdíj összegéről 
• munkanélküliek ellátásában részesülők esetén: az ellátást megállapító határozat 

és az utolsó havi összeg igazolása 
• ellátásban nem részesülő esetén: a Munkaügyi Központtal való együtt működés 

igazolása 
• egyéni vállalkozók esetén: NAV igazolás az előző évi jövedelemadó alapjáról 
• A rendszeres pénzellátás esetén: (GYES, GYED, családi pótlék) kifizetési 

utalvány, bankszámla kivonat illetve MÁK Hatósági Bizonyítvány ellátásról 
• nem általános iskoláskorú gyermek esetén: iskolalátogatási igazolás 
• emelt összegű családi pótlék esetén: a szakorvosi igazolás a betegség fennállásáról 
• személyi iratok másolata: (adó, lakcím, TAJ kártya) 

 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy 
valótlan 
adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 
igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli. 
 
Nyíracsád, 20___ év_________________hó _____nap 
 
____________________________                                  
______________________________ 
    kérelmező házastársa/élettársa/                                                        kérelmező aláírás 
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése 
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
 
Az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A becsatolt jövedelem igazolás  
valódiságának ellenőrzése céljából hozzájárulok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
megkereséséhez.  
 
                                                                    ……………………………………………. 
                                                                                              Aláírás 
 

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága                                       4. sz. melléklet 

 
 RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST 



22 
 

IGÉNYLŐ ADATLAP 
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ 

 
1./ Kérelmező neve /születési név is 
/____________________________________________  
 
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ 
 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: 
 

Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________ 
 
Születési idő: _____év ________________hónap _______ nap 
 
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány 

törzsszáma:  
 
2./ * Állampolgársága: magyar 
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező  
hontalan, menekültként, oltalmazottként elismert  

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______ 
3./ * Családi állapota: 
egyedülálló /egyedül élő 
 
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt 

 
4./Lakcímkártyán szereplő  
Lakóhely: __________________________________helység 

_________________________________utca________sz..________em.______ajtó 
 
Tartózkodási hely: ___________________________________helység 

_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó 
 
*Értesítést:     lakóhelyemre        tartózkodási         helyemre kérem. 
*A megfelelő rész aláhúzandó  
 
Telefonszám: ____________________ 
 
5./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos – haszonélvező – főbérlő – bérlő – 
családtag – szívességi lakáshasználó – jogcím nélküli lakáshasználó 

* A megfelelő rész aláhúzandó 
Egy főre számított havi családi jövedelem: ….............................Ft/hó. 
 

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI 
 

 
Név,  

születési név is 
 

 
Családi 
állapota 
Rokoni 

kapcsolat 

 
Születési idő 
TAJ szám 

 

 
Anyja neve 
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….........év…...........hó…..nap 
 

         
 

 

   
…........év…...........hó…..nap 

 
         

 

 

   
…........év…...........hó…..nap 

 
         

 

 

 
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 

 
A jövedelem típusai 

 

 
Kérelmező 
jövedelme 

 

 
A háztartás 
tagjainak 
jövedelme 

 

 
Összesen 

Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 
jövedelem 

   

Társas és egyéni 
vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és 
más önálló 

tevékenységből származó 
jövedelem 

   

Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

   

Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű 
rendszeres szociális 

ellátások 

   

Önkormányzat és állami 
foglalkoztatási 

szervek által folyósított 
ellátások 

   

Egyéb jövedelem    
Összes jövedelem    

 
 
TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK OKA:  
 
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése 
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alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
 
A kérelemhez csatolni kell minden olyan okirat másolatot (elemi kár esetén tűzoltóság 
vagy katasztrófavédelem által kiadott jegyzőkönyv, 3-as vagy többes iker születése esetén 
születési anyakönyvi kivonat, kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat, 
stb.), amely igazolja a kérelem okaként megjelölt létfenntartási gondot, illetve 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet. 
 
 
 
A kérelemhez csatolni kell: 
 

• munkaviszonyban álló esetén: munkáltatói igazolás  
• nyugdíjas esetén: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése a nyugdíj összegéről 
• munkanélküliek ellátásában részesülők esetén: az ellátást megállapító határozat 

és az utolsó havi összeg igazolása 
• ellátásban nem részesülő esetén: a Munkaügyi Központtal való együtt működés 

igazolása 
• egyéni vállalkozók esetén: NAV igazolás az előző évi jövedelemadó alapjáról 
• A rendszeres pénzellátás esetén: (GYES, GYED, családi pótlék) kifizetési 

utalvány, bankszámla kivonat illetve MÁK Hatósági Bizonyítvány ellátásról 
• nem általános iskoláskorú gyermek esetén: iskolalátogatási igazolás 
• emelt összegű családi pótlék esetén: a szakorvosi igazolás a betegség fennállásáról 
• személyi iratok másolata: (adó, lakcím, TAJ kártya) 

 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy 
valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és 
rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben 
visszaköveteli. 
 
 
Nyíracsád, 20___ év_________________hó _____nap 
 
_____________________________                                 
_____________________________ 
    kérelmező házastársa/élettársa/                                                        kérelmező aláírása 
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése 
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
 
Az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A becsatolt jövedelem igazolás  
valódiságának ellenőrzése céljából hozzájárulok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
megkereséséhez.  
 
                                                                    ……………………………………………. 
                                                                                              Aláírás 
 

5.sz.melléklet 
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KÉRELEM 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 
(Ápolást-gondozást nyújtó intézmény: idősek otthona) 

1. Kérelmező adatai   
Kérelmező családi és utóneve   
Kérelmező születési családi és utóneve   
Kérelmező anyja születési családi és 
utóneve 

  
Kérelmező születési helye   
Kérelmező születési ideje   
Kérelmező telefonszáma   
Kérelmező e-mail címe    
Kérelmező személyi igazolvány száma  
Kérelmező TAJ-száma  
Kérelmező lakóhelye  
Kérelmező tartózkodási helye   
Kérelmező értesítési címe   
Kérelmező állampolgársága  
Kérelmező bevándorolt, letelepedett 
vagy menekült, hontalan jogállása a 
szabad mozgás és tartózkodás jogára 
vonatkozó adat 

 

Kérelmező cselekvőképessége  
2. Törvényes képviselő adatai   
Törvényes képviselő neve   
Törvényes képviselő születési neve   
Törvényes képviselő telefonszáma   
Törvényes képviselő e-mail címe  
Törvényes képviselő lakóhelye   
Törvényes képviselő tartózkodási helye   
Törvényes képviselő értesítési címe   
3. Megnevezett hozzátartozó adatai   
Megnevezett hozzátartozó neve   
Megnevezett hozzátartozó születési neve   
Megnevezett hozzátartozó telefonszáma   
Megnevezett hozzátartozó e-mail címe  
Megnevezett hozzátartozó lakóhelye   
Megnevezett hozzátartozó tartózkodási 
helye 

  
Megnevezett hozzátartozó értesítési címe   
4. Kérelmező nagykorú gyermekének 
adatai 

  
Nagykorú gyermek neve   
Nagykorú gyermek születési neve   
Nagykorú gyermek telefonszáma   
Nagykorú gyermek e-mail címe  
Nagykorú gyermek lakóhelye   
Nagykorú gyermek tartózkodási helye   
Nagykorú gyermek értesítési címe   
5. Milyen időponttól kéri a 
szolgáltatás biztosítását 
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6. Milyen időtartamra kéri a 
szolgáltatás biztosítását ((határozott 
(annak ideje) vagy határozatlan)) 

 

7. Az idősotthoni ellátás igénybevételéhez szükséges gondozási szükséglet megállapítását a 
36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb körülmény 
alapján kérem (megfelelő bekarikázandó): 
 

a) a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, amelyet az orvosszakértői szerv vagy a 
Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy 
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleményével igazoltak; 

b) az ellátást igénylő egyedül él, és 
ba) nyolcvanadik életévét betöltötte, vagy 
bb) hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves 

villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan, vagy 
bc) hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában 

részesül, amit az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat 
másolatával igazoltak, vagy 

bd) a bc) pont szerinti eseten kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül és az 
orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági 
állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és 
hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak, 

be) I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 
illetve rokkantsági járadékban részesül, amit a nyugdíját, járadékot megállapító jogerős határozat, 
vagy a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény 
vagy bankszámlakivonat másolatával igazoltak, vagy 

bf)13 munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű 
egészségkárosodást szenvedett és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának 
szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította 
meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak. 
 

 
7. Soron kívüli elhelyezést kér-e:              igen         ��                           nem         ��     
 
               ha igen, annak oka (megfelelő bekarikázandó): 

1. önmaga ellátására nem képes, és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról 
gondoskodna, továbbá ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás 
biztosításával sem oldható meg, 

2. soron kívüli elhelyezése a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint indokolt, 
3. szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett 

be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé, 
4. kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul 

megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti. 
 
 
 

 
8. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy egyedülálló vagyok         ��   

 
Kelt, 201…. év ……………… hó ………. nap 
    
 

………………………..……………………… 
az ellátást igénylő és vagy törvényes 

 képviselő aláírása 
 
 

II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT 
 
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 

Név:  ...........................................................................................................................................................................  

Születési név:  .............................................................................................................................................................  
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Anyja neve:  ................................................................................................................................................................  

Születési hely, idő:  ....................................................................................................................................................  

Lakóhely:  ...................................................................................................................................................................  

Tartózkodási hely:  .....................................................................................................................................................  

(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik) 

Telefonszám (nem kötelező megadni):  .....................................................................................................................  

Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi 
térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e (a rovat 
kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak): 
□ igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a „III. Vagyonnyilatkozat” nyomtatványt 
nem kell kitölteni, 
□ nem 
 
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok: 
 

A jövedelem típusa  Nettó összege 

 Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó   

 Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

  

 Táppénz, gyermekgondozási támogatások   

 Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások   

 Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások   

 Egyéb jövedelem   

 Összes jövedelem   
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Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok: 
A család létszáma: .................... fő  Munka-  

viszonyból  
és más  

foglalkoztatá
si  

jogviszonybó
l  

származó 

 Társas és  
egyéni  

vállalkozásbó
l, 

őstermelői,  
szellemi és  
más önálló 
tevékeny-  

ségből  
származó 

 Táppénz,  
gyermek-  
gondozási  

támogatások 

 
Önkormányz

at 
és 

munkaügyi 
szervek által 
folyósított 
ellátások 

 Nyugellátás  
és egyéb  

nyugdíjszerű  
rendszeres  
szociális  
ellátások 

 
Egyé

b  
jöve-  
dele
m 

 Az ellátást igénybe vevő kiskorú             
 A közeli 

hozzátartozók 
neve, 

születési ideje 

 Rokoni  
kapcsolat 

            

 1)               
 2)               
 3)               
 4)               
 5)               

 ÖSSZESEN:             

 (szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők) 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj 
megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a 
kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához. 

Dátum: ................................................ 

................................................................  
Az ellátást igénybe vevő  
(törvényes képviselő) aláírása 

 

Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez 

I. Személyi adatok 
Család alatt az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 

intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli 
hozzátartozók közösségét kell érteni. 

Közeli hozzátartozó a jövedelemvizsgálat vonatkozásában a házastárs, az élettárs, a húszévesnél fiatalabb, 
önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali 
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 
rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, 
illetve nevelt gyermek, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az 
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (fogyatékos gyermek), továbbá a 18. 
életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő 
házastársa vagy élettársa. 

II. Jövedelmi adatok 
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről 

származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és 
az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 
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A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az 
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert 
költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett 
tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és 
járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári 
tagdíj és munkavállalói járulék. 

Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági 
őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére 
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az 
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg 
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként 
adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli 
támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett 
nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a szépkorúak jubileumi juttatását, a fogadó 
szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében 
társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül 
jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, az egyszerűsített foglalkoztatásról 
szóló törvény alapján történő munkavégzés révén szerzett bevétel, továbbá a természetes személyek között az 
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára 
létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a havi 
ellenértéke. 

A családtagok jövedelmét kizárólag kiskorú igénybe vevő esetén kell feltüntetni, külön-külön. A családi 
pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell 
figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 

A havi jövedelem kiszámításakor 
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, 
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem 

benyújtását megelőző tizenkét hónap 
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 

III. Jövedelem típusai 
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a 

munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban, 
bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre 
irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - 
tevékenységből származó jövedelem. 

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 
jövedelem: itt kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből 
származó jövedelmet, valamint a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint 
teljesített mellékszolgáltatást. 

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási 
díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti 
rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; 
rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági 
járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó 
jövedelempótlék. 

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a 
rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, 
álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, 
szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak 
értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan 
bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került 
feltüntetésre. 
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Szükség esetén a nyilatkozatok rovatai bővíthetők, valamint kitöltésük mellékletben folytatható. 
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak 

másolatát kell a kérelemhez mellékelni. 
A vagyonnyilatkozatban feltüntetett pénzvagyonról a kérelemhez mellékelni kell a bankszámlakivonat, a 

betétkönyv, illetve a takarékbetét-szerződés másolatát. 
 

III. VAGYONNYILATKOZAT 
(tartós bentlakásos intézményi ellátás kérelmezése esetén kell kitölteni) 
1. A nyilatkozóra vonatkozó személyes adatok: 
Név:  ..............................................................................................................................................  
Születési név:  ...............................................................................................................................  
Anyja neve:  ..................................................................................................................................  
Születési hely, idő:  .......................................................................................................................  
Lakóhely:  .....................................................................................................................................  
Tartózkodási hely:  ........................................................................................................................  
(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik) 
Telefonszám (nem kötelező megadni):  ........................................................................................  
A nyilatkozó vagyona: 
2. Pénzvagyon 
1. A nyilatkozó rendelkezésére álló készpénz összege: 
............................................................... Ft 
2. Bankszámlán/fizetési számlán rendelkezésre álló összeg, ideértve a bankszámlán/fizetési 
számlán lekötött betéteket és a betétszerződés alapján rendelkezésre álló összeget is: 
................................. Ft 
A számlavezető pénzintézet neve, címe: 
.......................................................................................... 
3. Takarékbetét-szerződés alapján rendelkezésre álló összeg: 
..................................................... Ft 
A betétszámlát vezető pénzintézet neve, címe: 
................................................................................. 
 
Rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén a „3. 
Ingatlanvagyon” pontot nem kell kitölteni! 
3. Ingatlanvagyon 
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon címe: 
................................................................................... helyrajzi száma: .................., a lakás 
alapterülete: ........ m2, a telek alapterülete: ........ m2, tulajdoni hányad: .........., a szerzés 
ideje: ............ év 
Becsült forgalmi érték: ........................... Ft 
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen/nem (a megfelelő aláhúzandó) 
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon címe: 
................................................................................. helyrajzi száma: ..............., az üdülő 
alapterülete: .......... m2, a telek alapterülete: ........ m2, tulajdoni hányad: .........., a szerzés 
ideje: ............ év 
Becsült forgalmi érték: ........................... Ft 
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon megnevezése (zártkerti 
építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): 
............................................................... címe: 
............................................................................ helyrajzi száma: ................., alapterülete: 
......... m2, tulajdoni hányad: .........., a szerzés ideje: ............ év 
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Becsült forgalmi érték: ........................... Ft 
4. Termőföldtulajdon megnevezése: ....................................... címe: .................................... 
helyrajzi száma: ............, alapterülete: ........ m2, tulajdoni hányad: .........., a szerzés ideje: 
............ év 
Becsült forgalmi érték: ........................... Ft 
5. 18 hónapon belül ingyenesen átruházott ingatlan címe .................................................... 
helyrajzi száma: ............, alapterülete .......... m2, tulajdoni hányad ........, az átruházás ideje 
........... év 
Becsült forgalmi érték: ........................... Ft 
6. Ingatlanhoz kötődő vagyoni értékű jog: 
A kapcsolódó ingatlan megnevezése 
......................................................................................... címe: 
...................................................................................................... helyrajzi száma: 
....................... 
A vagyoni értékű jog megnevezése: haszonélvezeti □, használati □, földhasználati □, 
lakáshasználati □, haszonbérleti □, bérleti □, jelzálogjog □, egyéb □. 
Ingatlan becsült forgalmi értéke: ........................... Ft 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 
szereplő adatoknak az eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 
Dátum: ........................................................................... 

.......................................................................  
Az ellátást igénybe vevő  
(törvényes képviselő) aláírása 

Megjegyzés: 
Ha a nyilatkozó vagy kiskorú igénybe vevő esetén családtagja bármely vagyontárgyból 
egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak 
számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon 
nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam 
hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 
 
A vagyonnyilatkozatban feltüntetett pénzvagyonról a kérelemhez mellékelni kell a 
bankszámlakivonat, a betétkönyv, illetve a takarékbetét-szerződés másolatát. 
 
I.  
EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS 
(a háziorvos, kezelőorvos, vagy kórházi kezelés esetén a kórházi osztályos orvos tölti ki) 
 
Név (születési név): 
…………………………………………………………………………….. 
Szül. hely, 
idő:………….…………………………..................................................................... 
Lakóhely: 
……………………………………………………………………………………… 
Társadalombiztosítási Azonosító Jel: 
……………………………………………………….. 
 
1. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 

igénybevétele esetén 
1.1. krónikus betegségek (kérjük, sorolja fel): 
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1.2. fertőző betegségek (kérjük, sorolja fel): 
 

 

1.3. fogyatékosság (típusa és mértéke): 
 

 

1.4. egyéb megjegyzések, pl. speciális diéta 
szükségessége: 

 

2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére vonatkozóan igazolom, hogy 
egészségi állapota alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 

 
indokolt □                                                          nem indokolt □ 
 

3. Átmeneti elhelyezést (az éjjeli menedékhely kivételével), ápolást-gondozást nyújtó, 
rehabilitációs intézmények, lakóotthonok esetén 

3.1. esettörténet (előzmények az egészségi 
állapotra vonatkozóan): 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, 
BNO kóddal): 
 
 
 
 
 
 

 

3.3. prognózis (várható állapotváltozás): 
 
 

 

3.4. ápolási-gondozási igények: 
 
 
 
 

. 

3.5. speciális diéta: 
 

 

3.6. szenvedélybetegség: 
 

 

3.7. pszichiátriai megbetegedés: 
 

 

3.8. fogyatékosság (típusa, mértéke): 
 

 

3.9. demencia: 
 

 

3.10. gyógyszerszedés gyakorisága, várható 
időtartama (pl. végleges, időleges stb.), 
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valamint az igénybevétel időpontjában 
szedett gyógyszerek: 
 
 
 
3.11. soron kívüli elhelyezése indokolt: 
 
 

 

4. A háziorvos (kezelőorvos) egyéb 
megjegyzései: 

 
 
 
 

 

 
……………………………… 
 
Dátum: 

 
………………………………… 
 
              Orvos aláírása: 

P.H. 

 
(Szükség esetén külön melléklet csatolható az igazoláshoz.) 
 
Értékelő adatlap 
Személyes adatok 
Név:…………………………………………………………………………………………
……………… 
Születési hely, 
idő:…………………………………………………………………………………………. 
Lakcím:………………………………………………………………………………………
…………….. 
Törvényes képviselőjének neve, 
elérhetősége:…………………………………………………………….. 
Mérőtábla 
Tevékenység, funkció Értékeljen 0–4 pont között 

(a pontérték a szükséges segítség 
mértékével emelkedik) 

Intézmény- 
vezető 

Háziorvos 

Térbeli-időbeni tájékozódás 0: mindig, mindenkor térben, időben, 
személyeket illetően tájékozott 
1: esetenként segítségre, tájékoztatásra 
szorul 
2: részleges segítségre, tájékoztatásra 
szorul  
3: gyakran tájékozatlan 
4: térben-időben tájékozatlan 

 

  

Helyzetnek megfelelő 
viselkedés 

0: mindig, mindenkor a helyzetnek 
megfelelően viselkedik 
1: esetenként bonyolultabb helyzetekben 
segítségre szorul 
2: gyakran az adott helyzetnek nem 
megfelelően viselkedik 
3: nem megfelelő viselkedése gyakran  
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kellemetlenséget okoz, reakciója nem 
kiszámítható – viselkedési kockázat  
4: nem képes az adott helyzetnek 
megfelelően viselkedni 

Étkezés 0: önmagát kiszolgálja, önállóan étkezik 
1: felszolgálást igényel, de önállóan 
étkezik 
2: felszolgálást és evőeszköz tisztításához 
segítséget igényel 
3: felszolgálás és elfogyasztáshoz részbeni 
segítséget igényel  
4: teljes segítséget igényel az étel 
elfogyasztásához 

  

 

Öltözködés 0: nem igényel segítséget 
1: önállóan végzi, de a megfelelő 
ruhaneműk kiválasztásához segítséget 
igényel 
2: egyes ruhadarabok felvételében igényel 
segítséget 
3: jelentős segítséget igényel az 
öltözködésben, megfelelő öltözet 
kiválasztásában 
4: öltöztetés, vetkőzés minden 
szakaszában segítségre szorul 

  

 

Tisztálkodás (személyi higiéné 
biztosítása) 

0: szükségleteit felmérve önállóan végzi 
1: szükségleteit felismeri, bizonyos 
feladatokhoz segítséget igényel 
2: szükségleteit felismeri, tisztálkodni 
csak segítséggel tud 
3: részlegesen ismeri fel szükségleteit, 
segítséget igényel 
4: nem ismeri fel szükségleteit, 
tisztálkodni önállóan nem képes 

  

 

WC használat 0: önálló WC használatban, 
öltözködésben, higiénés feladatait ellátja 
1: önállóan használja WC-t, de 
öltözködésben, illetve higiénés 
feladatokban ellenőrizni kell  
2: önállóan használja WC-t, de 
öltözködésben és vagy higiénés 
feladatokban segíteni kell 
3: segítséget igényel WC használatban, 
öltözködésben, higiénés feladatok 
elvégzéséhez 
4: segítséggel sem képes WC használatra, 
öltözködésre, higiénés feladatok 
elvégzésére 
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Kontinencia 0: vizeletét, székletét tartani képes 
1: önállóan pelenkát cserél, elvégzi a 
higiénés feladatait 
2: pelenka cserében, öltözködésben, 
illetve higiénés feladatokban alkalmanként 
segítséget igényel 
3: rendszeres segítséget igényel pelenka 
cserében, öltözködésben, higiénés 
feladatok elvégzésében 
4: inkontinens, teljes ellátásra szorul 

  

 

Kommunikáció 
Képes-e megfogalmazni, 
elmondani a panaszát, megérti-e 
amit mondanak neki 

0: kifejezőkészsége, beszédértése jó 
1: kommunikációban időszakosan 
segítségre szorul 
2: beszédértése, érthetősége megromlott 
3: kommunikációra csak segédeszközzel 
vagy csak metakommunikációra képes 
4: kommunikációra nem képes 

  

 

Terápiakövetés 
Rábízható-e az előírt 
gyógyszerek adagolása, szedése 

0: az orvos utasításait, előírt gyógyszeres 
terápiát betartja 
1: gyógyszerelésben segítséget igényel, 
utasításokat betartja 
2: elrendelt terápiát tartja, segítséggel 
tudja tartani az utasításokat  
3: elrendelt terápiát, utasításokat 
ellenőrzés mellett tartja 
4: gyógyszer bevétele csak gondozói 
ellenőrzéssel 

 

  

Helyzetváltoztatás 0: önállóan 
1: önállóan, segédeszköz használatával 
2: esetenként segítséggel 
3: gyakran segítséggel 
4: nem képes 

  

 

Helyváltoztatás 0: önállóan 
1: segédeszköz önálló használatával 
2: segédeszköz használatával, segítséget 
esetenként igényel 
3: segédeszköz használatával, gyakran 
csak segítséggel 
4: nem képes 

  

 

Életvezetési képesség 
(felügyelet igénye) 

0: önállóan 
1: esetenkénti tanácsadás, részfeladatra 
betanítható 
2: személyes szükségletei ellátásában 
segítségre szorul 
3: személyes szükségletei ellátásában 
gyakran vagy rendszeresen segítségre 
szorul, belátási képessége hiányzik  
4: állandó 24 órás felügyelet 
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Látás 0: jól lát, szemüveg használata nélkül 
1: jól lát, szemüveg használatával 
2: szemüveg használatára szorul, de 
elutasítja azt 
3: szemüveg használatával sem kielégítő a 
látása (pl. hályog, érbetegség) 
4: nem lát 

  

 

Hallás 0: jól hall, átlagos hangerő mellett 
1: átlagos hangerő mellett időnkénti 
hallásproblémái vannak 
2: hallókészülék használatára szorul 
3: van hallókészüléke, de nem képes 
használni vagy elutasítja 
4: nem hall 

  

 

Fokozat: Intézményvezető és az orvos által adott 
összes pontszám     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM 
rendelet 4. § (1) bekezdés ............... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények állnak 
fenn. 
 
A vizsgálat eredménye alapján: 
–    szociális segítés a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló 

szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 
36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3/A. § (1) bekezdés b) pont 
.....................alpontja szerinti egyéb körülmény alapján 

Fokozat Értékelés Pontszám Jellemzők 

0. Tevékenységeit elvégzi 
0–19 Az egyén a vizsgált tevékenységeket el tudja végezni.  

A szolgáltatás a szociális és egészségi állapot szinten 
tartására korlátozódik. 

I. Egyes tevékenységekben 
segítségre szoruló 

20–34 Az egyén egyes tevékenységekben hetente többször 
segítségre szorul vagy figyelmet, irányítást igényel. 

II. Részleges segítségre 
szoruló 

35–39 Az egyén bizonyos tevékenységek elvégzésében napi 
rendszeres segítségre szorul vagy napi szintű kontrollt 
igényel. 

III. Teljes ellátásra szoruló 
40–56 Az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozásra, 

ápolásra szorul, intenzív odafigyelést és gyakori 
beavatkozást igényel. 
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–    személyi gondozás 
–    idősotthoni elhelyezés 
nyújtható. 
 
Dátum:……………………………….                                ……………………………….. 
                                                                                                    intézményvezető 
 
         
…………………………………. 
                                                                                                          szakorvos 
 
A gondozási szükséglet felülvizsgálatát az intézmény fenntartójától lehet kérni. 
 
 

NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ 
 
Alulírott,        kijelentem, hogy az 
információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény által biztosított adatkezeléshez történő hozzájárulási jogomról, valamint a 
szolgáltatás igénybevételével járó adat-nyilvántartási kötelezettségről (KENYSZI) a 
415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet alapján nyilvántartott adataimról és a szolgáltatás 
igénybevételéről és a szolgáltató általi elektronikus úton történő adatszolgáltatási 
kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatásban részesültem. 
 
Aláírásommal, önkéntesen hozzájárulok / nem járulok hozzá, hogy az Alapszolgáltatási 
és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 4. a személyes 
adataimról a nyilvántartást vezesse, hivatalos megkeresés esetén azokról adatot 
szolgáltasson, az együttműködés során tudomására jutott különleges adataimat a 
mindenkori hatályos jogszabályokban előírtak szerint kezelje.  
 
_________________, 20___________________ hó _______ nap 
 
                                                                                   
__________________________________ 

 
       ellátott és/vagy törvényes képviselője
   
 

6. számú melléklet 
 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott 
Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ intézményi térítési díjait az 
alábbiakban állapítja meg: 
 
Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott 
Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ intézményi térítési díjait az alábbiakban 
állapítja meg: 
 

ÁPOLÁST-GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS 
IDŐSEK OTTHONA  

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA 
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2019. április 01-től 
 
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 
 
Az intézményi térítési díj havi összege:  94.950 Ft/hó/fő 
Az intézményi térítési díj napi összege:              3.165 Ft/nap/fő 
 

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS  
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA 

2019. április 01-jétől 
 

A ténylegesen alkalmazandó térítési díj: 
A szolgáltatás TÉRÍTÉSMENTES 

  
7. számú melléklet 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv és nyilatkozat  
a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegély jogosultsági feltételeiről. 

 
1. Átvevő (terménysegélyre jogosult) személyes adatai: 

 
Név:  
Születési név:  
Születési hely, idő:  
Anyja neve:  
Lakóhely:  
Tartózkodási hely:  
TAJ szám:  
 

2. Az átadott mezőgazdasági terménysegély: 
Terményfajta mennyisége (darabszám vagy kilogramm) 

  
  
  
 

3. Alulírott nyilatkozom, hogy jogosult vagyok  
a.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint 

aa.) aktív korúak ellátására 
ab.) időskorúak járadékára 
ac.) települési támogatásra 

b.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben 
szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő család 
tagja vagyok 

c.) 60 éven felüli vagyok 
 

4. Alulírott jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megjelölt adatok a 
valóságnak megfelelnek életvitelszerűen lakóhelyemen, vagy tartózkodási helyemen élek. 

5. Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóságok ellenőrizhetik. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a 
szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

 
                                                                ………………………………………………….. 
                                                                            nyilatkozat tevő, átvevő aláírása 
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Nyíracsád, …………………………………… 
 
Átadó és átvevő aláírásukkal igazolják, hogy az 1. pontban megjelölt átvevő részére a 2. pont 
szerinti terményfajta az ott meghatározott mennyiség szerint a fenti napon mezőgazdasági 
terménysegély jogcímen az Önkormányzat munkatársa által átadásra került. 
 
             …………………………………………                   
…………………………………………. 
                                   átadó aláírása                                                           átvevő aláírás 
 

3. Előterjesztés a vásárokról és a piacokról szóló 13/2019. (V.29.) rendelet 
módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzata  május 29-i ülésén  megalkotta a vásárokról és 
piacokról szóló rendeletét.  
A rendeletében meghatározta a piacon szedhető helypénz összegét,mely nem rendelet 
alkotási tárgykör. Ezért szükséges a rendelet módosítása. 
Ahhoz, hogy a piac továbbra is zavartalanul tudjon működni, a helyi termelői piac 
üzemeltetési rendje tartalmazza a piacon szedhető helypénz összegét. 
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A napirendet bizottságunk megtárgyalta, a  rendelet tervezet elfogadását javasolja.  
 
Czirjákné Szabó Katalin Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta elfogadásra javasolja. 
 
Bródi Róbert Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet az Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Szórádi Sándor Sport és Szabadidő Bizottság elnöke: 
A rendelet tervezetet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

21/2019. (XI.26.) számú rendelete  
 

a  vásárokról és a piacokról szóló 13/2019. (V. 29.)  rendelet módosításáról 
 
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: 
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1.§. 

 
(1) A rendelet 2.§. (3) bekezdése hatályát veszti. 
(2) A rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti. 

 
 

2.§. 
 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításával 
kapcsolatos közszolgáltatási szerződés megkötéséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 4.§. (2) bek. d. pontja alapján az 
Önkormányzat köteles gondoskodni a településen található szennyvíz bekötés nélküli 
ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének 
szervezéséről és ellenőrzéséről.  
Az Önkormányzat az elmúlt évben is gondoskodott a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtéséről. Ennek ismeretében közszolgáltatási szerződést kötött a 
Vámosvíz Szolgáltató Kft.-vel (4287 Vámospércs Béke u. 3. sz.) mely szerződés 2019. 
12.31. –én lejár. A háztartási szennyvíz zavartalan begyűjtése miatt és környezetvédelmi 
szempontból ismételten szükséges a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésével kapcsolatban a közszolgáltatási szerződés megkötése. 
A szolgáltató megküldte a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatási díjakat, mely az alábbi: 
 
1 m3 szennyvíz összegyűjtésének nettó díja: 
5 m3 esetén:   2.200.- Ft/m3 
2 m3 esetén: 3.300.- Ft/m3 
 
Czapár Gábor bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Célszerű lenne, ha a jövőben több szolgáltatót is megkeresne az Önkormányzat. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő bizottsági tag 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
117/2019. (XI.26.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Vámosvíz Szolgáltató Kft.-vel (4287 Vámospércs, Béke u. 3.sz.) kössön közszolgáltatási 
szerződést és ez által biztosítja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtését 2020. január 1.-jétől 1 éves időtartamra. 
Felhatalmazz a polgármestert a közszolgáltatási szerződés megkötésére. 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
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5. Előterjesztés a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 
társulási tanácsába delegált tag választásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Az önkormányzati választásokra tekintettel a társulások jogszerű működésének elősegítése 
érdekében a kormányhivatal a következőkre hívja fel a figyelmet: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) és 
95. § (1)-(2) bekezdései szerint a társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-
testületei által delegált tagok alkotják. A társulási tanács tagjai közül elnököt választ, 
alelnököt választhat, bizottságokat alakíthat.  
 A társulási tanácsba a tagot a képviselő-testület delegálja, a delegált személy a képviselő-
testület tagja, azaz a polgármester vagy önkormányzati képviselő lehet, beleértve a 
képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármestert is. A képviselő-testület 
kizárólagos delegálási joga magában foglalja a helyettesítőként delegált tag 
megválasztásának jogát is, ide nem értve, ha a polgármestert törvény erejénél fogva a 
képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester helyettesíti.  
 Az önkormányzati választásokat követően indokolt a képviselő-testület társulási tanácsba 
delegálásról, valamint a társulási tanács elnökének, alelnökének, a bizottság tagjainak 
megválasztásáról szóló határozatok, valamint a társulási megállapodás felülvizsgálata, 
szükség esetén módosítása. 
Fentiekre tekintettel kérem a képviselő-testületet, hogy a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó 
és Hasznosító Társulás társulási tanácsába szíveskedjen delegált tagot megnevezni. 
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A napirendet bizottságunk megtárgyalta, a  Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és 
Hasznosító Társulás társulási tanácsába Dr. Nagy János polgármestert javasolja delegálni 
Nyíracsád Község Önkormányzata részéről. 
 
Czirjákné Szabó Katalin Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta szintén Dr. Nagy János 
polgármestert javasolja delegálni Nyíracsád Község Önkormányzata részéről a  Hajdúsági 
Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási tanácsába. 
 
Bródi Róbert Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet az Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta a  Hajdúsági Szilárd 
Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási tanácsába Dr. Nagy János polgármestert 
javasolja delegálni Nyíracsád Község Önkormányzata részéről. 
 
Szórádi Sándor Sport és Szabadidő Bizottság elnöke: 
A rendelet tervezetet a Sport és Szabadidő Bizottság megtárgyalta, szintén Dr. Nagy János 
polgármestert javasolja delegálni Nyíracsád Község Önkormányzata részéről a  Hajdúsági 
Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási tanácsába. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő bizottsági tag 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
118/2019. (XI.26.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
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Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó 
és Hasznosító Társulás társulási tanácsába tagként  Dr. Nagy János polgármestert delegálja. 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a Hajdúsági Szilárd 
Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási tanácsát értesítse. 
Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

6. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 2019. november 13-
i ülésén módosította a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodását. 
A 2019. október 13-án megtartott települési önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választása után négy településen változott a polgármester személye, mely változások miatt 
a Társulási Megállapodást módosítani szükséges. 
Jelen változás miatt a Társulási Megállapodás I. fejezet 2. pontjának módosítása szükséges 
tekintettel a polgármester választások eredményeire. Azt figyelembe véve  
 

• Bagamér Nagyközség Önkormányzata képviselőjeként Erdős Tibor polgármestert, 
• Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata képviselőjeként Nagy Lajos 

polgármestert, 
• Nyíradony Város Önkormányzata képviselőjeként Tasó Béla polgármestert, 
• Nyírmártonfalva Község Önkormányzata képviselőjeként Filemon Mihály 

polgármestert 
 
szükséges feltüntetni. 
 
Czirjákné Szabó Katalin Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Szociális és Egészségügyi Bizottság a Nyíradonyi Szociális és 
Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta,  a módosítást elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
119/2019. (XI.26.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyíradonyi Szociális 
és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és az 
1. számú mellékletként csatolt I/840-60/2019. számú módosító okiratot, valamint a 2. 
számú mellékletként csatolt I/840-61/2019. számú Társulási Megállapodást a 
módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
 

7. Előterjesztés a temető gondnok megbízási szerződésének meghosszabbításáról. 
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Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Nyíracsád Község Önkormányzata 2019. január 1. napjától üzemelteti a Sport utcai 
köztemetőt. Az üzemeltetéshez hozzá tartozik  a ravatalozó épület és környékének tisztán 
tartása, a temető összterületének gyomtalanítása, a temetési szertartások összehangolása, 
park gondozás, táblakönyv vezetés és egyéb adminisztratív feladatok, valamint napi 24 
órás ügyelet ellátása.  
A képviselő-testület által megbízott temetői gondnok megbízási szerződése december 31-
én lejár, ezért az eddigi munkáját és rátermettségét figyelembe véve szükséges 
szerződésének meghosszabbítása.  
Az Önkormányzatnak kötelező feladata a temető fenntartása, ezért kérem a képviselő-
testületet, hogy a szerződés  2020. december 31-ig történő meghosszabbításához 
hozzájárulni szíveskedjen.  
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendet. Javasolja a temető gondnok 
szerződésének meghosszabbítását 2020. december 31-ig. Továbbá javasolja, hogy március 
1-jétől – ha indul a közmunka program - keresni kell  egy személyt, aki betanul a jelenlegi 
gondnok mellett és ezt a feladatot vállalni tudja majd a későbbiekben. Olyan megbízható 
ember kell oda, aki vállalni tudja a 24 órás rendelkezésre állást, akár hétvégén, vagy 
ünnepnapon is.  
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Jelenleg is közfoglalkoztatottak segítik munkáját, a továbbiakban is eben gondolkodunk. 
Az sem lenne aj, ha nem is egy ember tanulná meg ezeket a feladatokat. Azt viszont nem 
tudom biztosra mondani, hogy pontosan március 1-jén indul a közfoglalkoztatási program. 
És még a jövő évi közfoglalkoztatás feltételei is képlékenyek, nem tudom, hogy milyen 
lehetőségek lesznek és milyen létszám keret lesz engedélyezve.   
A jelenlegi gondnoknak nagyon sok éves tapasztalata, tudása van, amit át kell adnia. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Tájékoztatás képpen elmondom, hogy most egy közfoglalkoztatott fiatal asszony dolgozik 
a gondnok mellett, akinek ideális a helyben történő alkalmazás és a jövőben is szívesen 
vállalná ezt a munkát. 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
A temető gondnokot is meg kellene kérdezni, hogy ő kit javasol. 
 
Köles Zoltán: 
Valamilyen módon tájékoztatni kellene a lakosságot, hogy kik azok a temetési 
szolgáltatók, akik itt helyben az utóbbi időben végzik a szolgáltatást. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Ezzel nagyon óvatosan kell bánni, nehogy jogtalan előnyhöz juttassunk ilyen módon 
szolgáltatót. Amikor úgy döntött a képviselő-testület, hogy visszaveszi a temető 
üzemeltetését, akkor éppen azért tette meg ezt a lépést, hogy ne legyen egy cég sem 
monopol helyzetben. ármelyik temetkezési szolgáltató jöhet temetni, éppen ezért törik le az 
árakat. Tehát a hozzátartozók választhatnak. 
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Czapár Gábor: 
Ez kiküszöbölhető, ha a szolgáltatókkal vesszük fel a kapcsolatot és felajánlani számukra, 
hogy hirdethetik magukat.  
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Bármelyik  szolgáltató, aki befizeti a létesítmény igénybe vételi díjat, jöhet a szolgáltatást 
végezni.  
 
Banczalovszki János: 
Hosszabb ideje volt egy közfoglalkoztatott a temetőben, miért került el onnan? 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Közmunka program keretében jogunk van átcsoportosítani a dolgozókat, ha a munka úgy 
kívánja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
120/2019. (XI.26.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzat képviselő-testülete a temetői gondnok kinevezését 2020. 
december 31-ig meghosszabbítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a gazdasági iroda útján gondoskodjon a szerződés 
meghosszabbításáról. 
Határidő: 2019. december 31.  
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

8. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési 
megállapodásról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 159.§. (3) bekezdése a helyi 
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti, a nemzetiségi törvény szerinti 
feltételeknek megfelelő megállapodás  megkötését írja elő.  
Az együttműködési megállapodás tartalmát a nemzetiségi törvény határozza meg. 
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is ennek megfelelően készült el a megállapodás 
tervezet.  
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A napirendet bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Czirjákné Szabó Katalin Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
  
 
Bródi Róbert Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet az Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
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Szórádi Sándor Sport és Szabadidő Bizottság elnöke: 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztést a Sport és Szabadidő Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
121/2019. (XI.26.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyíracsád Községi Önkormányzat 
és a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 2020. évre vonatkozó 
együttműködési megállapodást elfogadja. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy az együttműködési 
megállapodásban foglaltak betartásáról gondoskodjon. 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  Dr. Nagy János polgármester  
               Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

9. Előterjesztés Volkswagen T6 Combi gépjármű üzemeltetésének visszaadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Jövőnk Reménységei Alapítvány az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások jogcímén  2015-ben elnyert egy 
Volkswagen T6 Combi gépjárművet. 
Az Alapítvány a gépjárművet a köz javára kívánta fordítani, de üzemeltetését átadta az 
Önkormányzatnak, melyről 104/2015. (XI.30.) számú határozattal döntött a képviselő-
testület. 
 
Az Önkormányzat rendelkezik kellő számú gépjármű állománnyal, mely feladatai 
ellátásához elegendő, így a fent említett kisbusz további fenntartása nem indokolt. 
A gépjármű 76457 km-t  futott, fenntartása az elmúlt évben több mint egy millió forint 
terhet rótt az Önkormányzatra. 
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A napirendet bizottságunk megtárgyalta, a kisbusz visszaadását  javasolja a Jövőnk 
Reménységei Alapítvány részére. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Jelenleg nincs műszaki a kisbuszon, de szerdán le lesz műszakiztatva és úgy kerül majd 
visszaadásra. Pályáztunk tanyabuszra, bízunk benne, hogy nyerni fogunk. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
 
122/2019. (XI.26.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Volkswagen T6 Combi típusú, 
NJJ-672 rendszámú gépjármű használatát, teljes fenntartását és üzemeltetését  2019. 
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december 31. napjától visszaadja a tulajdonosnak, azaz a Jövőnk Reménységei 
Alapítványnak. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa a Jövőnk 
Reménységei Alapítvány  elnökét. 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester  
 

10. Előterjesztés a Kassai u. 16. sz. alatti régi óvoda épületének gázfogyasztás 
mérőjének elkülönítéséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július 18-án a 66/2019. 
számú önkormányzati határozattal arról döntött, hogy Kiss József Széchenyi u. 11. sz. alatti 
lakos festőművész számára a Kassai u. 16. sz. alatti régi óvoda épület három helyiségét 
műtermi célra 2034. december 31-ig biztosítja a művész számára. A műterem használat 
ellentételezéseként műalkotást (festmény, grafika) ajánl fel évi 100.000.- Ft értékben, 
illetve a közüzemi díjakat fizeti. 
A jelzett ingatlanon a műterem mellett van egy lakás céljára használható épületrész is, 
melynek a bérleti jogviszonya a bejelentés alapján november 1. napjával megszűnt. Eddig 
Kiss József az ott lakóval megegyezett a gáz fogyasztással kapcsolatban, így a gáz számlát 
közösen fizették.  (A jelzett ingatlanon a gáz számla a Kiss József nevére érkezett, a víz és 
a villany számla a bérlő nevén van. ) 
Kiss József a kérelmében előadja,hogy gáz fogyasztása november végétől áprilisig 
mérhető,a legalacsonyabb fokozaton kb. 3-5 Celsius fok van a helyiségekben. 
Kérelmében leírja, hogy ez havi 8-10 m3 gázfogyasztásnak felel meg. 
A továbbiakban az elhasznált gáz mennyiség a két épületrészben való egyértelművé 
tételének és mérésének érdekében kéri a lakás és a műterem fogyasztásnak elkülönítését.  
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a lakás és a műterem gáz elkülönítése szakember 
általi előzetes kalkuláció szerint kb.  5 - 600.000.- Ft. összeget jelent az Önkormányzatnak. 
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
Mivel az épület állaga elég rossz  műszaki állapotú,  a bizottság úgy döntött, hogy így nem 
javasolja most, hogy költsön az Önkormányzat  a gázóra leválasztására. 
 
Köles Zoltán: 
Készüljön valamilyen műszaki állapot felmérés az épületről. Azt gondolom, hogy szükség 
lehet a lakásra továbbra is. De addig, amíg nem tudjuk, hogy érdemes-e még javítani, addig 
ne költsünk rá. 
 
Banczalovszki János: 
Úgy tudom, hogy a falak salétromosak, rossz állapotban van az épület. 
 
Az elhangzottak figyelembe vételével a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
123/2019. (XI.26.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete   a Kassai u. 16. sz. alatti régi 
óvoda épületének – lakás és műterem épületrész közötti - gáz fogyasztás mérésének 
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elkülönítését nem végzi el, az épület műszaki állapota, valamint az ezzel járó költségek 
figyelembe vételével. 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa. 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

11. Előterjesztés szociális bérlakás iránti kérelemről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A Kassai u. 16. sz. alatti lakás bérbevétele iránti kérelem érkezett az előterjesztésben 
leírtak szerint. Az előterjesztés elkészítését követően egy másik kérelem is érkezett ugyan 
ezen bérlakás iránt. Kérelmező jelenleg a buzitai szociális érlakásban lakik, de szeretne 
átköltözni a Kassai u. 16. sz. alatt kiüresedett lakásba. 
 
Czirjákné Szabó Katalin Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta. A bérlakást, különösen az előző napirendi pont 
témáját képező gázmérő elkülönítés problémája miatt nem javasolja kiadni, így a kérelmet 
sem tudja támogatni. 
 
Köles Zoltán: 
Ez is mutatja, hogy igény van szociális bérlakásra. Műszaki állapot felmérés után adott 
esetben közfoglalkoztatottak bevonásával olyan szinten rendbe kellene tenni a lakást, hogy 
lakhatóvá váljon. Az is megoldás lehet, ha a nyári hónapokban, fűtési szezonon kívül adjuk 
ki a lakást. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Ez nem kivitelezhető, mert nincs garancia arra, hogy kiköltözik az esetlegesen ott lakó a 
fűtési szezon kezdetekor. 
 
Szórádi Sándor: 
Gyermekes család esetében a törvény olyan védelmet biztosít, hogy nem lehet utána 
kitenni őket a lakásból. Akkor megint ott van a gázfogyasztás problémája, ami az előző 
napirendnél téma volt. 
 
Banczalovszki János: 
Olyan esetben például, ha valamelyik bérlakásban felújítás van, arra az időre lakhatási 
lehetőséget biztosíthatna a Kassai u. 16. sz. alatti ingatlan. Az adott hónapra átvállalhatná 
az önkormányzat a közüzemi díjak fizetését. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Ez kivitelezhetetlen, hiszen a más nevére szóló közüzemi számlát az Önkormányzat nem 
fizetheti ki. 
 
 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Pályázati program keretében a Buzitán két szociális bérlakás felújításra kerül. Vannak 
pályázati feltételek, hogy ezeket a szociális bérlakásokat milyen feltételekkel kik vehetik 



48 
 

igénye. 5 lakást összesen 33 főnek kell bére adni, tehát nagycsaládosoknak. Az lesz a 
probléma, hogy a jelenlegi lakók, ha nem felelnek meg ezeknek a feltételeknek, akkor az ő 
lakhatásukat hogyan oldjuk meg. 
A Buzitai bérlakás nagyon lelakott állapotban van, sajnos el lett tulajdonítva a radiátor, a 
fűtést így kályhával oldják meg jelenleg. 
 
Banczalovszki János: 
Van-e biztosítás kötve ezekre a lakásokra? 
 
Dr. Nagy János: 
Igen, de a szándékos rongálásra nyilván nem fizet a biztosító. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
124/2019. (XI.26.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Maczó Alexandra részére szociális 
bérlakást bérbe adni jelenleg nem tud. 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy nevezettet a döntésről tájékoztassa. 
Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

12. Előterjesztés a községi önkormányzat és intézményei 2020. évi belső ellenőrzési 
terv programjának elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Oláh László  könyvvizsgáló elkészítette a községi önkormányzat 2020. éves belső 
ellenőrzés programjait. 
A belső ellenőrzések a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a „költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről” alapján kerülnek elvégzésre. 
A 2020. éves ellenőrzési terv mellékletét képezik a vizsgálatok (egyéb ellenőrzési 
feladatok) elfogadott ellenőrzési programjai, a kapcsolódó munkalapok, a megbízólevelek, 
valamint a teljességi nyilatkozatok, amelyek a konkrét ellenőrzéseket megelőzően kerülnek 
elkészítésre. 
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A napirendet bizottságunk megtárgyalta.  Minden eseti, illetve komplex ellenőrzés külön-
külön megállapított összege kerül, így költségtakarékosság szempontjából javasoljuk, hogy 
az előterjesztésben szereplő 2-3 pont kerüljön összevonásra, valamint az 5, 8. pont kerüljön 
ki. Komplex ellenőrzésre  az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központot 
javasoljuk. 
 
Czirjákné Szabó Katalin Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta. Szintén javasoljuk 
hogy az előterjesztésben szereplő 2-3 pont kerüljön összevonásra, valamint az 5, 8. pont 
kerüljön ki. Komplex ellenőrzésre  az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális 
Központot javasoljuk. 
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 Bródi Róbert Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A Oktatási és Kulturális Bizottság véleménye is az, hogy  az előterjesztésben szereplő 2-3 
pont kerüljön összevonásra, valamint az 5, 8. pont kerüljön ki. Komplex ellenőrzésre  az 
Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központot javasoljuk. 
 
Szórádi Sándor Sport és Szabadidő Bizottság elnöke: 
A községi önkormányzat és intézményei 2020. évi belső ellenőrzési terv programjának 
megtárgyalása után bizottságunk az előterjesztésben szereplő 2-3 pont kerüljön 
összevonásra, valamint az 5, 8. pont kerüljön ki. Komplex ellenőrzésre  az 
Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központot javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
125/2019. (XI.26.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 
2020. évi belső ellenőrzési terv programjait az alábbiak szerint elfogadja: 
 

Nyíracsád Község Önkormányzata 2020 évi javasolt belső ellenőrzési témakörök 
 

1. Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ (Önkormányzat 
által kijelölt intézmény, esetleg témakör) komplex jellegű, felügyeleti 
ellenőrzése 

 
Az alábbiak vizsgálata:  

• Az intézményi törzskönyvi nyilvántartás,  
• SZMSZ,  
• alapító okirat, 
• belső szabályzatok 
• kijelölt költségvetési szerv valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szerv közötti munkamegosztási megállapodás  
• szakmai feladatok ellátásával kapcsolatos dokumentumok, 
• gazdálkodási, pénzügyi tevékenység dokumentumai. 
• leltározás ellenőrzése 
• a belső ellenőrzési rendszer minősítése. Komplex ellenőrzés. 

 
2. Pénzkezelés, bizonylati fegyelem ellenőrzése, pénztárbizonylatok és banki 

utalásokhoz tartozó bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzése 
 

Célja: annak vizsgálata, hogy a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok alaki és tartalmi 
szempontból megfelelőek-e. 
A készpénzkezelés, vagyonvédelem, pénztárzárlat ellenőrzése, pénztári rovancs.  
A pénzkezelési szabályzatban foglaltak betartásának vizsgálata. 
A számviteli rendszer működésének vizsgálata, az a törvényi előírásoknak megfelelő-e. 
Számlarend, bizonylati rend, alaki-tartalmi követelmények vizsgálata.  
Továbbá annak megállapítása, hogy a pénztár- és bankbizonylatok alaki és tartalmi 
szempontból megfelelnek-e a törvényi előírásoknak, a pénzgazdálkodási jogköröket a 
jogszabályi és belső szabályoknak megfelelően gyakorolják-e. Eseti ellenőrzés. 
 



50 
 

3. Önkormányzati Beszámoló Forgóeszközök mérlegsorok megfelelőségi 
ellenőrzése. 

Célja: A könyvviteli mérleg ”forgóeszközök” adatai hitelt érdemlően alátámasztottak-e? 
A „forgóeszköz” vagyon számbavételét, leltározását és a különböző számviteli 
nyilvántartások adatainak rendszeres egyeztetését elvégezték-e? 
A forgóeszközök értékvesztésének elszámolása a szabályossági követelményeknek 
megfelel-e? 
A forgóeszközök változása milyen hatással volt a saját tőke növekedésére csökkenésére)? 
Eseti ellenőrzés. 
 

4. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések vizsgálata. 

Célja: annak ellenőrzése, hogy a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetében 
kidolgozott-e a beszerzések eljárásrendje, az ajánlati felhívások kidolgozása, az 
összehasonlító árak figyelembe vétele megtörtént-e. Eseti ellenőrzés. 

5. „Tartalék” egy eseti, az önkormányzat soron kívüli igényének megfelelő 
vizsgálat. 

Eseti ellenőrzés. 

Felhatalmazza a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a 2020. évi 
belső ellenőrzési terv program jóváhagyásáról szóló határozatot  Oláh László külső 
szakértő részére küldje meg. 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

13. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014-ben megalkotta a 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ezt követően többször került módosításra. 
A Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. felhatalmazást 
ad az önkormányzatoknak, hogy helyi sajátosságnak megfelelően alkossák meg a 
szervezeti és működési szabályzatot, mely alapján működhet a képviselő-testület és 
bizottságai. 
Az SZMSZ átdolgozásra került, hiszen megváltozott a képviselő-testületi tagok listája,  
valamint a képviselő-testület bizottságai is változtak. 
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A napirendet bizottságunk megtárgyalta.  
Javasolja, hogy a képviselő-testületi anyag és meghívó az ülést megelőző 5 munkanappal 
korában kerüljön kiküldésre az eddigi 5 nappal szemben.  
Polgármester saját hatáskörben 400.000.- Ft felett rendelkezhet testületi döntés nélkül. Az e 
feletti kiadásokról a képviselő-testület dönt.  
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Polgármester rendkívüli élethelyzetben a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság vagy a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság elnökének beleegyezésével adhat támogatást, melyekről a 
következő képviselő-testületi ülésen beszámol. 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság élni kíván a betekintés jogával és negyedévente a 
gazdálkodással kapcsolatos iratokat áttekinti a gazdasági vezetővel előzetesen egyeztetett 
időpontban.   
A jegyzői hatáskörben lévő lakásfenntartási támogatásról a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság dönt. 
 
Köles Zoltán: 
Mivel közvagyonnal gazdálkodunk, joga van a testületnek, mint fenntartó képviselőjének 
ellenőrizni, hogy mire kerül elköltésre a pénz. 
 
A képviselő-testületi jegyzőkönyvek és rendeletek kerüljenek fel a honlapra. Szeretném, ha 
ez az ülést követően 15 napon elül megtörténne.  
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Sajnos jelenleg azzal a problémával küzdünk, hogy a honlapunk elavult, nem lehet már 
szinte semmit feltölteni rá és nem is lehet már frissíteni.  Ezért nincs az utóbbi időben 
aktualizálva. Tervezzük egy új honlap létrehozását. Az önkormányzatnál nincs 
informatikus, ezért  ez helyben nem oldható meg. 
 
Köles Zoltán: 
Meg kellene hirdetni, hogy hátha van olyan helyi szakember, aki ezt meg tudja csinálni. 
 
Czirjákné Szabó Katalin Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet bizottságunk megtárgyalta.  
Javasolja, hogy a képviselő-testületi anyag és meghívó az ülést megelőző 5 munkanappal 
hamarabb kerüljön kiküldésre az eddigi 5 nappal szemben.  
Polgármester saját hatáskörben 400.000.- Ft felett rendelkezhet testületi döntés nélkül. Az e 
feletti kiadásokról a képviselő-testület dönt.  
Polgármester rendkívüli élethelyzetben a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság vagy a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság elnökének beleegyezésével adhat támogatást, melyekről a 
következő képviselő-testületi ülésen beszámol. 
A jegyzői hatáskörben lévő lakásfenntartási támogatásról a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság dönt. Amennyiben ez utóbbi ebben a formában nem fog működni, akkor a 
bizottság visszaadja ezt a hatáskört. 
 
Bródi Róbert Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta a napirendet és szintén javasolja, hogy a 
képviselő-testületi anyag és meghívó az ülést megelőző 5 munkanappal korábban kerüljön 
kiküldésre az eddigi 5 nappal szemben.  
Polgármester saját hatáskörben 400.000.- Ft felett rendelkezhet testületi döntés nélkül. Az e 
feletti kiadásokról a képviselő-testület dönt.  
Polgármester rendkívüli élethelyzetben a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság vagy a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság elnökének beleegyezésével adhat támogatást, melyekről a 
következő képviselő-testületi ülésen beszámol. 
A jegyzői hatáskörben lévő lakásfenntartási támogatásról a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság döntsön. 
 
Szórádi Sándor Sport és Szabadidő Bizottság elnöke: 
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A Sport és Szabadidő Bizottság is megtárgyalta az SZMSZ módosítást és javasolja, hogy a 
képviselő-testületi anyag és meghívó az ülést megelőző 5 munkanappal korábban kerüljön 
kiküldésre az eddigi 5 nappal szemben.  
Polgármester saját hatáskörben 400.000.- Ft felett rendelkezhet testületi döntés nélkül. Az e 
feletti kiadásokról a képviselő-testület dönt.  
Polgármester rendkívüli élethelyzetben a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság vagy a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság elnökének beleegyezésével adhat támogatást, melyekről a 
következő képviselő-testületi ülésen beszámol. 
A jegyzői hatáskörben lévő lakásfenntartási támogatásról a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság döntsön. 
Javasolja továbbá, hogy a Sport és Szabadidő Bizottság hatáskörébe kerüljön a civil 
szervezetekkel való kapcsolattartás. 
 
A javaslatokkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 
igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

22/2019.(XI.26.) ÖR. rendelete 
 

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
 

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,  az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket   rendeli el:   

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1.§ 
 
(1) megnevezése:         Nyíracsád Községi Önkormányzat 
                                                                 (továbbiakban: Önkormányzat) 
 
(2) székhelye:                    4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz. 
                                                              e-mail címe: onkormanyzat@nyiracsad.hu 
                                                               honlap: www.nyiracsad.hu 
 
(3)   Az önkormányzat jogi személy 
 
(4) Az önkormányzati jogok gyakorlásával felruházott szervezet:  
     Nyíracsád Község    Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     (a továbbiakban: képviselő-testület). 
      A képviselő-testületet a település polgármestere képviseli. 
 
(5) A képviselő-testület hivatalának neve:    Nyíracsád Községi Önkormányzat    
                                                                        Polgármesteri  Hivatala 
 
(6) Az alapító okirat kelte, száma:                 2004. november 25. 

       125/2004. (XI.25.)  
       Módosítva: 46/2009.(VI. 08.) 
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(7) Illetékességi területe:         Nyíracsád község közigazgatási   
                                                                        területe 
 

Az önkormányzat jelképei, elismerő díjak és az önkormányzat hivatalos lapja 
2. § 

 
(1) Az önkormányzat jelképei: címer és zászló. 
 
(2) A címer leírása: csücskös talpú, vörössel és kékkel negyedelt pajzs. Az első mezőben 
– pajzsfő jobb oldal – vörös alapon három szál arany búzakalász. A második mezőben – 
pajzsfő bal oldal – kék alapon élével kifele, hegyével felfele fordított lebegő ezüst ekevas. 
A harmadik mezőben hegyével befele, élével lefele néző ezüst csoroszlya. A negyedik 
mezőben vörös alapon két egymást X alakban keresztező arany bugaverő fa. A pajzs felső 
peremén aranyszínű, háromgyöngyös, háromleveles, vörös bélésű korona. A pajzsot jobb 
oldalon zöld színű tölgyfaág, bal oldalt zöld színű fűzfaág kartus övezi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) A zászló leírása: Az alapszín fehér, 150 cm hosszú, 90 cm széles, széles aranyzsinórral 
díszített, alul arany rojtozat. A zászló felső harmadának közepén helyezkedik el Nyíracsád 
címere. A címer alatt Nyíracsád felirat olvasható. A felirat nagybetűs, aranyszínű. 
 
(4) A címer és a zászló használatának rendjét külön rendeletben szabályozza. 
 
(5) A helyi önkormányzati kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására 
vonatkozó szabályokat külön rendelet tartalmazza. 
 
(6) Az önkormányzat helyi híreket  megjelenő lapja az Acsádi Krónika. 
 

3. § 
 
(1) Az önkormányzat pecsétje kör alakú, középen az ország címere, körülötte „Nyíracsád 
Község Önkormányzata ” körfelirat található. 

 
(2)  Az önkormányzat pecsétjét kell használni: 
 
     a) a Képviselő-testületi ülésen készített jegyzőkönyv hitelesítésére. 
     b) a Képviselő-testület által adományozott okleveleken, 
     c) az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait tükröző dokumentumokon. 
 
(3) A polgármester és a jegyző hivatalos kör alakú pecsétjén középen az ország címere van, 
a köríven pedig a következő felirat olvasható: „Nyíracsád Község Polgármestere” illetve 
„Polgármesteri Hivatal Jegyzője Nyíracsád” 
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4. § 
 
(1) A képviselő-testület szervei: 

- a képviselő-testület bizottságai 
- a polgármester 
- a polgármesteri hivatal 

 
(2) A képviselő-testületnek tagja a polgármester és 6 települési képviselő.  A képviselők 
névsorát e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 

5. § 
 
(1) Az önkormányzat – saját felelősségére – vállalkozási tevékenységet folytathat. 
Ennek megfelelően: 

a) közvetlenül részt vehet vállalkozásban, 
b) a helyi önkormányzati politikával illetőleg annak eszközeivel, módszereivel és 

konkrét formáival (pl. helyi adó politikával, telek- és ingatlanértékesítéssel, stb.) 
vállalkozásélénkítő, piacgazdaság barát környezetet teremt. 

c) vagyoni értékű jogokkal rendelkezik (pl. bérbeadás, részvények stb.). 
 

(2) Az önkormányzat gazdasági vállalkozási tevékenysége nem veszélyeztetheti az 
önkormányzat kötelező alapellátási feladatait, valamint az azokhoz szükséges anyagi 
eszközöket és tartalékokat. 

 
(3) A gazdasági vállalkozásban való részvétel kérdésében történő képviselő-testületi 

döntést megelőzően a Pénzügyi és Ellenőrző  Bizottságnak gazdasági elemzést kell 
készítenie. 

 
6. § 

(1) A képviselő-testület véleményt nyilvánít és kezdeményez a feladat- és hatáskörébe nem 
tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben. E jogával különösen abban az esetben 
él, ha az ügy a településfejlesztéssel és üzemeltetéssel, a lakossági közszolgáltatások 
fejlesztésével áll szoros kapcsolatban. Ilyen ügyekben a képviselő-testület – a 
polgármester indítványára – csak a közvetlenül érintett lakossági csoport, 
érdekképviseleti szerv, társadalmi, illetve civil szervezet meghallgatása után nyilvánít 
véleményt, illetve tesz kezdeményezést. 

 
(2) Önkormányzati döntést: 

a) -  a  képviselő-testület, illetve annak felhatalmazására 
-  bizottsága, 
- a polgármester, 

            - a jegyző, továbbá 
 -  társulása 

b) a helyi népszavazás hozhat. 
II. Fejezet 

Az önkormányzat által ellátott feladat- és hatáskörök 
7.§ 

 
(1) Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg.  
(2) A képviselő-testület a településfejlesztéssel, a helyi közszolgáltatásokkal, az alapvető 

intézményhálózat létrehozásával és működtetésével szorosan összefüggő 
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hatásköreinek gyakorlását nem ruházhatja át. A képviselő-testület kizárólagos 
hatáskörébe tartozik: 
a) a rendeletalkotás; 
b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által a 

képviselő-testület hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, 
c) a helyi népszavazás kiírása az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő 

címek meghatározása, használatuk szabályozása, a díszpolgári cím adományozása; 
d) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló 

beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv 
jóváhagyása, a Képviselő-testült által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a 
kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás 
átvétele és átadása; 

e) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási 
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervekhez való 
csatlakozás, abból történő kiválás.  

f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi 
önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás, 

g) intézmény alapítása, átszervezése,megszüntetése, 
h) közterület elnevezése,köztéri szobor műalkotás állítása,  
i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; 
j.) Bíróságok ülnökeinek megválasztása,  
k.) Állásfoglalás intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti, 
l.) A települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati 

eljárással kapcsolatos továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés, 
m.) az önkormányzati képviselő megbízatás megszüntetéséről való döntés, ha a 

képviselő egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén.  
n.) Településfejlesztési eszközök és településszerkezeti tervjóváhagyása, 
o.) Területszervezési kezdeményezés, 
p.) Amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. 

(3) Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha: 
     a) ellátása nem sérti más települések érdekeit, 
     b) nem tartozik más szerv kizárólagos hatáskörébe, 
     c) megvalósítása nem veszélyeztetheti a kötelezően előírt feladat és hatáskörök   
         ellátását, 
     d) ellátásához szükséges feltételek fennállnak. 
 (4) Új közszolgáltatási feladat felvállalása előtt előkészítő eljárását kell lefolytatni, 

amelynek során meg kell vizsgálni a feladat ellátásának anyagi, személyi és technikai 
feltételeit. Az eljárás során a képviselő-testület illetékes bizottságait véleményezési 
jogkör illeti meg. Az előkészítő eljárást a képviselő-testület döntésétől függően a 
polgármester, illetve alpolgármester vagy az erre felkért bizottság folytatja le.  

(5) Az előkészítő eljárás eredményét összegező előterjesztés csak akkor terjeszthető a 
képviselő-testület elé, ha az tartalmazza a feladat felvállalásával elérendő célokat és a 
(4) bekezdésben említett feltételeket. 

(6) A képviselő-testület hatásköreit átruházhatja: 
a) a polgármesterre; 
b) a bizottságokra; 
c) jegyzőre 
d) társulásokra. 

(2) Az (6) bekezdés szerinti szervekre átruházott hatásköröket az SZMSZ 2. sz. melléklete 
tartalmazza. 
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III. Fejezet 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE 
Általános szabályok és a képviselő-testületi ülés összehívása 

8. § 
  (1) A képviselő-testület tagja a polgármester, és 6 fő települési képviselő. A képviselő-

testület tagjainak névsorát az SZMSZ. 1. számú melléklete tartalmazza. 
  (2) A képviselő-testület szükség szerint, általában havonta, de évente legalább 6 ülést tart.  
  (3) A képviselő-testület: alakuló ülést, rendes- és rendkívüli ülést, valamint 

közmeghallgatást tart. 
  (4) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, 

mindkettőjük akadályoztatása esetén a Pénzügyi Bizottság Elnöke hívja össze az 
önkormányzat székhelyére. Amennyiben a tárgyalandó napirend, vagy egyéb 
körülmény indokolja a képviselő-testület ülése a székhelyén kívül máshol is 
összehívható. 

  (5) A képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi pontokhoz 
kapcsolódó előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak 
és a részvételi joggal jelenlévőknek olyan időpontban kell megküldeni, hogy azok azt 
az ülés előtt legalább 5 munkanappal megkapják. 

  (6) A képviselő-testületi ülések időpontjáról a lakosságot az ülés előtt legalább 3 nappal a 
helyben szokásos módon, pl. hirdetőtáblán elhelyezett hirdetménnyel, a település 
honlapján és közösségi oldalán tájékoztatja. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a 
testületi ülések időpontját, helyét és napirendjét, valamint azt, hogy a napirendek 
anyagát hol lehet megtekinteni az önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri 
hivatalában (a továbbiakban: polgármesteri hivatal).  

(7) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni a képviselőket, a jegyzőt, a Nemzetiségi 
Önkormányzat Elnökét, a napirend szerinti előadót, szakértőt, szükség szerint az 
érintetteket. A jegyző feladata a meghívó kiküldése és az ülés tárgyalási anyagának 
összeállítása.  

(8) Különösen indokolt esetben a képviselő-testület rövid úton (telefon, sms, e-mail 
útján) is összehívható. 
 Különösen indokolt a képviselő-testület összehívása: 

a. az önkormányzat és intézményei működését érintő esetben;  
b. pályázati eljárással kapcsolatos halaszthatatlan esetben;  
c. más sürgető határidő esetén;  
d. vis maior esetén. 

 
9. § 

Az évente megtartandó közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpontját, 
helyét legalább 8 nappal a közmeghallgatás előtt a helyben szokásos módon (pl. hirdető 
táblákra kihelyezett meghívók, Acsádi Krónika című helyi lapban, valamint a település 
honlapján, közösségi oldalán  közzé tenni) nyilvánosságra kell hozni. 
 

A képviselő-testület ülésével és annak vezetésével kapcsolatos általános szabályok 
 

10.§ 
(1) A képviselő-testület ülését a polgármester vezeti. Akadályoztatása esetén a képviselő-

testület ülését az alpolgármester vagy mindkettőjük akadályoztatása esetén a Pénzügyi 
Bizottság Elnöke vezeti.  

 
(2) A polgármester megállapítja a képviselő-testület határozatképességét, valamint 
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megnevezi az ülés jegyzőkönyvét hitelesítő képviselőket. 
(3) Amennyiben az ülés határozatképes, a polgármester előterjeszti az ülés napirendi 

javaslatát. 
(4) A meghívóban nem szereplő, halaszthatatlan döntést igénylő javaslat soron kívüli 

megvitatása érdekében a polgármester, valamint a jegyző sürgősségi indítványt 
terjeszthet elő írásban, valamint a képviselők minősített többsége kezdeményezésére.  

(5) A napirend előtti tájékoztatásokat követően a polgármester vagy jegyző előterjeszti – 
szükség esetén – a sürgősségi indítványt. 

(6) A (4) bekezdésben foglaltakról a képviselő-testület vita nélkül határoz. 
(7) A polgármester minden egyes előterjesztés felett külön vitát nyit. 
(8) A jegyző az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevételeiről szükség szerint 

tájékoztatja a képviselő-testületet. 
(9) A napirendi pontok érdemi tárgyalását (kérdések, hozzászólások) szóbeli kiegészítés 

előzheti meg, melynek megtételére az előterjesztő, a polgármester, és a tárgy szerinti 
bizottság elnöke jogosult legfeljebb 5 percben. 

(10) A kiegészítésre jogosulthoz a képviselő-testület tagjai, és a tanácskozási joggal 
meghívottak kérdést intézhetnek. 

(11) A vita során a polgármester a bejelentkezés sorrendjében adja meg a szót. A 
felszólalás időtartama legfeljebb 5 perc. Ha ugyanaz a személy, ugyanazon 
napirenddel kapcsolatban ismételten hozzászólásra jelentkezik, a polgármester a 
második és a további hozzászólásokat 2 percre korlátozhatja. Az idő túllépése miatt 
az ülés vezetője megvonhatja a szót a felszólalótól. 

(12)  A polgármester a napirendi pont szerinti ügytől való eltérés miatt a hozzászólótól 
a szót megvonhatja. 

(13)   Az önkormányzat bizottsága(i), valamint a képviselő-testület tagja(i) a vita 
lezárásáig bármely előterjesztéshez módosító indítványt nyújthat(nak) be a 
képviselő-testülethez. 

(14) Az előterjesztő – figyelemmel a vitában elhangzottakra – az előterjesztésben 
szereplő javaslatot, illetve a módosító javaslatot benyújtó javaslatát a vita bezárásáig 
megváltoztathatja, vagy azt a szavazás megkezdéséig visszavonhatja. 

(15) A képviselő-testület elhatározhatja, hogy a kiemelkedően fontos ügyeket két 
fordulóban – előbb az elveket, majd a konkrét döntéstervezetet – tárgyalja meg.   

 
11. § 

(1) Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, a polgármester a vitát lezárja. 
(2) A vita bármelyik szakaszában, illetve annak lezárása után, a jegyző törvényességi 

észrevételt tehet. 
(3)  A képviselő-testület a vita lezárása után dönt, rendeletet alkot, vagy határozatot hoz. 
(4) A képviselő-testület ülése nyilvános. Az ülésen bármely állampolgár szabadon részt 
vehet, és az ülésvezető előzetes engedélyével felszólalhat, melyet előzőleg szavazásra kell 
bocsájtani. 

12.§ 
     (1) A képviselő-testület: 

a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, 
kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; 

b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 
adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő 
személyi ügy tárgyalásakor; 
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c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt 
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános 
tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 

(2) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a jegyző, továbbá meghívása esetén a 
polgármesteri hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi 
önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi 
tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen.  

 
Az előterjesztés 

13. §  
(1) Előterjesztésnek minősül: 

a) Az előterjesztésbe  felvett és új – tervezett napirenden kívüli – anyag; 
b) a képviselő-testület vagy a képviselő-testület bizottsága által előzetesen javasolt 

rendelet-tervezet, határozattervezet, beszámoló és tájékoztató. 
(2) Előterjesztés benyújtására jogosult: 

a) a polgármester;  
b) az alpolgármester,  
c) a témakör szerint illetékes bizottság(ok) elnöke(i);  
d) a jegyző. 

(3) A képviselő-testületi ülésre az előterjesztés a (4) bekezdésben foglalt kivétellel írásban 
kell benyújtani. Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a képviselő-testület ülését 
megelőző 10. napig kell a jegyzőhöz eljuttatni. Halaszthatatlan esetben a polgármester 
engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek és a határozati javaslatnak az ülésen 
történő kiosztását.  

(4) Szóbeli előterjesztést kivételesen, a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott 
döntése alapján lehet felvenni a napirendek közé. A határozati javaslatot akkor is 
írásban kell meghozni, ha az előterjesztésre szóban került sor. A szóbeli előterjesztés 
leghosszabb ideje 10 perc. 

(5) Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként 
kell szavazásra bocsátani. Először – az elhangzás sorrendjében – a módosító illetve 
kiegészítő indítványokról dönt a képviselő-testület, majd a döntéséről végleges 
határozatot hoz. 

(6) A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselő-testületi tagok több mint felének „igen” 
szavazata szükséges. A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy 
akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a 
személyes érintettséget. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy 
bármely képviselő-testületi tag javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt 
képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.  

(7) Minősített többség – 4 fő képviselő-testületi tag „igen” szavazata – szükséges: 
a) önkormányzati rendeletalkotáshoz, 
b) az önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához, 

továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz; 
c) önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez 

való csatlakozáshoz, 
d) külföldi önkormányzattal való együttműködést rögzítő megállapodáshoz, 

nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz, 
e) intézmény alapításához, 
    intézmény átszervezéséhez, ellátási területének megváltoztatásához, 
f) zárt ülés elrendeléséhez, 
g) képviselő-testületi tag kizárásához, 
   bizottsági tag döntéshozatalból való kizárásához,  
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h) a képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti önfeloszlatásához, 
i) a polgármester elleni bírósági kereset benyújtásához, 
j) alpolgármester választásához, 
k) a ciklusprogram elfogadása, a közmeghallgatás és ciklusbeszámoló tartalmának és 

időpontjának elfogadása, az önkormányzati vagyont érintő „nonprofit” szervezet 
létrehozása, vagy támogatása. 

l) más önkormányzattal közös fenntartású intézmény vagy gazdasági szervezet 
létrehozásához. 

(8) A testület a szavazással dönt: 
  a) a feladat-meghatározását nem tartalmazó előterjesztések elfogadásáról, 
  b) tájékoztatás tudomásul vételéről, 
  c) interpellációra adott válasz elfogadásáról. 

 
Képviselő-testületi tagok szavazása   

14. § 
(1) A képviselő-testület a döntéseit általában nyílt szavazással hozza meg. A zárt ülésen 

hozott határozatokat is nyilvános ülésen kell ismertetni. 
(2) Nyílt szavazás esetén bármely képviselő indítványára egyszerű szótöbbséggel név 

szerinti szavazás rendelhető el. Név szerinti szavazás esetén a jegyző felolvassa a 
képviselő-testületi tagok névsorát, utolsónak a polgármester adja le szavazatát. A 
válaszokat „igen”-nel vagy „nem”-mel vagy „tartózkodom”-mal adja meg.  

(3) Név szerinti szavazást kell tartani a képviselő-testület megbízatásának lejártát megelőző 
feloszlásáról szóló testületi döntésről.  

 (4) A titkos szavazás a (2) bekezdésben meghatározottak szerint történik, de a szavazás 
során a szavazat és az azt leadó képviselő kapcsolatának rögzítése nem történik meg. 
A szavazás bonyolítása során valamennyi képviselő-testületi tag elhagyja az 
üléstermet, ahol csak a szavazás bonyolítását végző lehet jelen. Ezek után a képviselők 
egyenként, névsor szerint adják le szavazatukat, utolsóként a polgármester szavaz. 

(5) A szavazatok összeszámlálásáról az ülést vezető gondoskodik. Ha a szavazás 
eredményéről kétség merül fel, bármely képviselő, vagy a polgármester javaslatára 
ugyanazon az ülésen a képviselő-testület minősített többséggel elrendelheti a szavazás 
megismétlését. 

(6) Annak a képviselőnek a szavazata érvénytelen, aki a Mötv. 49.§. (1) bekezdésében 
szabályozott, személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét 
elmulasztja. 

(7) A személyes érintettség bejelentésének elmulasztása esetén a képviselő-testület a 
döntést a személyes érintettség bejelentésének elmulasztására való tudomására jutást 
követő ülésen felülvizsgálja, továbbá ezzel egyidejűleg az okozott kár megtérítése 
iránt igényt támaszthat. 

 
 

Önkormányzati rendeletalkotás 
15.§ 

(1) Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi 
társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján 
önkormányzati rendeletet alkot. 
(2) Az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. 

 
(3) Önkormányzati rendelet megalkotását helyi társadalmi viszonyok rendezésére 

kezdeményezheti: 
a) a képviselő-testület tagja; 
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b) az önkormányzat bizottságai; 
c) a polgármester, az alpolgármester; 
d) a jegyző; 

 
(4) alapvető jogalkotási tárgykörök a következők: 

a) önkormányzati jelképek alkotása, 
b) helyi kitüntetések és elismerő címek alapítása, 
c)  a települési képviselők javadalmazásának kérdései, 
d)  önkormányzati hatósági jogkör megállapítása, 
e)  a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól való 

rendelkezés, 
f)  a helyi adók. 
g)  a szervezet és működés szabályai. 

 
(5) A képviselő testület döntést hozhat a rendelet-tervezet kétfordulós tárgyalásáról is. 
(6) Az önkormányzati rendelet-tervezet elkészítése a jegyző feladata, aki belátása szerint 

külső segítséget is igénybe vehet. 
(7) a jegyző – a polgármester és a bizottságok egyetértése esetén – a rendelet-tervezetet 
indokolással együtt a képviselő-testület elé terjeszti; 
(8) A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző állítja össze. A rendeletet a polgármester 

és a jegyző írja alá. 
(9) A képviselő-testület rendeleteit a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal, 
törve az évszámmal, zárójelben a kihirdetésének hónapja és napja. 
(10) A jegyző gondoskodik rendeletek kihirdetéséről, nyilvántartásáról, folyamatos 

karbantartásáról, és szükség esetén kezdeményezi a rendeletek módosítását vagy 
hatályon kívül helyezését.  

(11) Az önkormányzati rendelet végrehajtására kötelezettek – a polgármester indítványára 
– tájékoztatást adnak a végrehajtás, a rendelet hatályosulása helyzetéről és a fontosabb 
tapasztalatokról. 

(12) Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni: 
         - helyi újságban (Acsádi Krónika) történő megjelentetés,  
        - a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján,  
        - a település hivatalos honlapján (www.nyiracsad.hu) történő közzététel. 
 

Határozathozatal 
16.§ 

(1) A képviselő - testület határozatait a Mötv.-ben  és az SZMSZ-ben meghatározottak 
kivételével, egyszerű szótöbbséggel hozza, több döntést igénylő napirendi pont 
tárgyalása esetén a  határozathozatal külön-külön történik.  

(2) Minősített többséggel dönt a Mötv-ben meghatározottakon túl 
a.) képviselő-testület hatáskörének átruházásáról, 
b.) sürgősségi indítvány elfogadásáról, 
c.) díszpolgári cím és kitüntető díjak adományozásáról, 
d.) hitelfelvételről. 

(3) A képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől kezdődően folyamatos 
sorszámmal, törve az évszámmal, zárójelben az elfogadás hónapja, és napja. 

(4) A testületi határozatokról a jegyző határidős nyilvántartást vezet. 
 

Kérdés, felvilágosítás, bejelentés, felvetés és interpelláció 
17. § 
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(1) A képviselő-testület tagja a képviselő-testület ülésén az önkormányzati hatáskörbe 
tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű felvetésként vagy 
tudakozódásként kérdést tehet fel.  

 
(2) A kérdésre a megkérdezettnek a képviselő-testület ülésén kell választ adni. A válasznak 

lényegre törőnek kell lennie. A válaszadás időtartama nem haladhatja meg a 3 percet. 
Amennyiben összetett problémafelvetésről van szó 15 napon belül, írásban kell a 
választ megadni. 

(3) Felvilágosítás kérés minden olyan – önkormányzati hatáskörbe tartozó intézményi 
szervezetre, működésre vonatkozó – tudakozódás, amely valamely tény, adat 
megismerésére irányul és nem kapcsolódik valamely napirendi pont témájához. 

(4) A bejelentés valamely tény, körülmény megismertetése a képviselő testülettel, amely 
intézkedést nem igényel, és nem kapcsolódik valamely napirendi pont témájához. 

(5)  A felvetés olyan közérdekű téma jelzése, amelyben a képviselő testület állást foglalhat, 
illetve az intézkedésre jogosulthoz továbbíthat, annak intézkedését kezdeményezheti. 

 
A tanácskozás rendje 

18. § 
(1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester, illetve a képviselő-testületi ülés 

levezető elnöke gondoskodik. 
(2) A képviselő-testületi ülés rendjének és méltóságának fenntartása érdekében a következő 

intézkedéseket teheti, illetve kell megtennie: 
a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem 

illő, sértő kifejezéseket használ, illetve a képviselő-testület tagjához méltatlan 
magatartást tanúsít. Ismételt figyelmeztetés után megvonhatja a szót.  

b) rendre utasíthatja azt a személyt, aki a tanácskozás rendjét megzavarja; 
c) ismétlődő rendzavarás esetén javaslatot tehet a képviselő-testületnek arra, hogy a 

rendbontó képviselő tiszteletdíját csökkentse. 
(3) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyen 

tartózkodhatnak. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester 
rendreutasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a 
terem elhagyására kötelezheti. Ismételt vagy súlyos rendbontás esetén a polgármester 
illetve a levezető elnök az ülés felfüggesztésére tesz javaslatot.   

(4) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat 
visszautasítani nem lehet. 

A jegyzőkönyv 
19. § 

 (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 
a) a testületi ülés helyét; 
b) időpontját; 
c) a megjelent önkormányzati képviselők nevét; 
d) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét; 
e) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat; 
f) az előterjesztéseket; 
g) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a     
 hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét; 
h) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát; 
i) a döntéshozatalban résztvevők számát; 
j) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát; 
k) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését; 
l) a szavazás számszerű eredményét; 
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m) a hozott döntéseket és 
n) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat. 

(2) A képviselő testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester a jegyző és a       
       képviselők közül választott két képviselő írja alá. A jegyzőkönyv közokirat,   
       amelynek elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A zárt ülésről külön   
       jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon   
       belül a jegyző köteles megküldeni a kormányhivatalnak. 
(3) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a képviselő-  
      testület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe. A közérdekű adat és   
      közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása   
      esetén is biztosítani kell. A zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntés is    
      nyilvános. 

 (4) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy hányan szavaztak igennel, hányan  
       nemmel, illetve hányan tartózkodtak. 
(5) A jegyzőkönyv mellékletei: 

a.) a meghívó,  
b.) a jelenléti ív,  
c.) a megtárgyalt írásos előterjesztések, 
d.) egyéb írásos indítványok, 
e.) név szerinti szavazás esetén a szavazatokat tartalmazó névsor. 

(6) A jegyzőkönyv eredeti példányát mellékleteivel együtt a hivatal kezeli, évente 
      bekötteti és elhelyezi az irattárban. 
(7) A nyilvános ülésekről video (kép-és hangfelvétel) készül, mely nem    
       selejtezhető. 
        A felvétel két példányban a Ligetalja Könyvtárban kerül elhelyezésre,  
        ahol nyilvántartása, kezelése a Könyvtár vezetője által biztosított.  
 (8) A nyilvános ülésről készült jegyzőkönyvet és mellékleteit az állampolgárok  
       - csak hivatali dolgozó jelenlétében - a polgármesteri hivatalban tekinthetik   
         meg. 
 (9) A zárt ülésről készített külön jegyzőkönyvbe, valamint írásos anyagába az  
         érintetteken kívül más nem tekinthet be. A zárt ülés jegyzőkönyvét és írásos  
         anyagait az általános szabályok szerint, de elkülönítve kell tárolni és    
         megőrizni. 
 
 

A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ 
A képviselő jogai 

 
20. § 

(1) A képviselő-testület ülésén – a szervezeti és működési szabályzatban     
      meghatározott módon kezdeményezheti rendelet megalkotását, vagy határozat     
      meghozatalát. 
(2) Részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk 

megszervezésében és ellenőrzésében. 
(3) Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a 

polgármesternek – a képviselő-testület által átruházott – önkormányzati ügyben hozott 
döntését.  

(4) A képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a 
bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen 
– vagy 15 napon belül írásban – érdemi választ kell adni. 
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(5) Sürgős, azonnali intézkedést igénylő közérdekű ügyekben kezdeményezheti a 
polgármesteri hivatal intézkedését, a hivatal érintett dolgozója erre 15 napon belül 
köteles érdemi választ adni.  

(6) Bármely bizottsági ülésen tanácskozási joggal részt vehet. Javasolhatja a bizottság 
elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, elutasítás esetén a 
bizottsághoz vagy a tisztségviselőkhöz fordulhat. 

(7)  Igényt tarthat írásban benyújtott hozzászólásának jegyzőkönyvhöz csatolására, illetőleg 
kérheti véleményének jegyzőkönyvbe való rögzítését. 

(8)  A képviselő-testület vagy a tisztségviselők megbízása alapján képviselheti a képviselő-
testületet. 

(9) Képviselő-testület és bizottsága ülésein tanácskozási joggal rendelkeznek 
intézményvezetők, civil szervezetek képviselői,  valamint a napirendi pontban 
szereplőtéma szakértői. 

 
A képviselő kötelezettségei 

21. § 
A képviselő köteles: 
a) részt venni a képviselő-testület, illetve a bizottsága ülésein.  
b) tevékenyen részt venni a képviselő-testület, illetve a bizottsága munkájában és ennek 

érdekében írásban vagy szóban a polgármesternél előzetesen bejelenteni, ha a testület 
ülésén nem tud megjelenni, illetőleg egyéb megbízatásának teljesítése akadályba 
ütközik; 

c) felkérés alapján részt venni a testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző 
vizsgálatokban; 

d) kapcsolatot tartani a választópolgárokkal; 
e) a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot a polgármesternek haladéktalanul 

bejelenti. 
f)  a képviselő-testület, illetve a bizottság(ok) munkájában való közreműködés 
g)  olyan magatartás tanúsítása, amely méltóvá teszi a képviselőt a közéleti tevékenységre, 

a választók bizalmára és óvja a képviselő-testület, valamint annak szervei tekintélyét és 
hitelét. 

h) vagyonnyilatkozatot tenni (2000. évi XCVI. törvény szerint.) 
j) a megválasztott önkormányzati képviselő, aki egymást követő hat testületi ülésen nem 

vesz részt, távolmaradását nem igazolja, úgy az  a részére megállapított tiszteletdíj 50 
%-os csökkentését vonja maga után további 6 hónapra. Ha távolmaradását továbbra sem 
igazolja, úgy  a részére megállapított tiszteletdíj teljes megvonására kerül sor. 

IV. Fejezet 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI 
A bizottságok típusai, feladatai és szervezete 

22. § 
(1) A képviselő-testület – meghatározott önkormányzati feladatok ellátására – állandó vagy 

ideiglenes bizottságokat hozhat létre. 
(2) A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre: 

a) Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság létszáma: 5 fő (3+2) 
b) Szociális és Egészségügyi Bizottság létszáma: 5 fő (3+2) 
c) Sport és Szabadidő Bizottság létszáma: 5 fő (3+2) 
d.) Oktatási és Kulturális Bizottság létszáma: 5 fő (3+2) 

 (3) A képviselő-testület dönt a polgármester vagy bármely képviselő javaslata alapján 
legkésőbb az alakuló ülésen vagy a soron következő ülésen a bizottsági elnöki tisztség 
betöltéséről.  
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(4) A bizottságok feladatkörének módosítását szükség esetén a képviselő-testület bármely 
tagja írásban indítványozhatja. 

(5)  A képviselő-testület a bizottságaira hatáskört ruházhat át és azt visszavonhatja. 
(6) Az átruházott hatáskörben eljáró bizottság önkormányzati hatósági ügyben hozott 

határozata ellen jogorvoslattal a képviselő-testülethez lehet élni. 
(7) Az egyes bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét az SZMSZ 2. sz. melléklete 

tartalmazza. 
(8) A képviselők vagyonvizsgálatával kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi  és Ellenőrző 

Bizottság látja el. 
23. § 

(1) A képviselő-testület – meghatározott szakmai feladat ellátására, illetve időtartamra – 
ideiglenes bizottságot alakíthat.  

(2) A képviselő-testület az ideiglenes bizottság létszámáról, összetételéről, feladatköréről a 
bizottság megalakításakor dönt, e döntés módosítását szükség esetén bármelyik 
képviselő írásban indítványozhatja. 

(3) Az ideiglenes bizottság a képviselő-testület által meghatározott feladat elvégzését, 
illetve mandátuma lejártát követően megszűnik.  

 
24. § 

 
(1) Az állandó bizottság (a továbbiakban: bizottság) elnökét és tagjainak több mint a felét a 

települési képviselők közül kell megválasztani. A polgármester, az alpolgármester és a 
polgármesteri hivatal köztisztviselője nem lehet bizottság elnöke, illetve tagja.  

(2) A bizottság elnökét, valamint képviselő és nem képviselő (külső szakértő) tagjait a 
polgármester vagy bármely képviselő javaslatára a képviselő-testület választja meg.  

(3) A bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei a bizottsági 
működéssel összefüggésben azonosak.  

(4) A képviselő több bizottság tagjának is megválasztható. 
(5) A bizottságok nem képviselő tagjai a Képviselő-testület előtt esküt tesznek. 
(6) A bizottsági elnök, illetve tagság megszűnése esetén a (2)-(3) bekezdésben foglaltakat 

kell értelemszerűen alkalmazni az új bizottsági elnök, illetve tag megválasztásakor. 
 

25. § 
(1) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti le. Az ülést a bizottság elnöke úgy 

köteles összehívni, hogy az előterjesztéseket és a meghívót legalább az ülést megelőző 
2 nappal kézhez kapják az érdekeltek. 

(2) A bizottságot össze kell hívni a képviselő-testület határozata alapján, illetve a 
polgármester, vagy a bizottsági tagok több mint felének napirendi javaslatot is 
tartalmazó indítványára. 

(3) A bizottsági ülésekre állandó meghívott a polgármester, az alpolgármester és a jegyző. 
(4) A bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a bizottság tagjainak több mint fele 

jelen van. 
(5) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját 

személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A 
kizárásról az érintett  bizottság dönt. 

(6) A bizottság ülése nyilvános, zárt ülést az e rendelet 12.§. (1)-(2) bekezdésében 
meghatározott szabályok megfelelő alkalmazásával tarthat. 

(7) A bizottság a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerű többséggel hoz 
döntést.  

26. § 
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(1) A bizottság a képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó téma előkészítésekor 
(javaslattétel, véleményezés) állásfoglalást alakít ki. 
(2) A bizottság átruházott hatáskör gyakorlása során döntését határozati formában jeleníti 
meg. 
(3) A bizottsági döntések végrehajtásához, további működésükhöz szükséges szakmai, 
technikai és adminisztrációs feltételek biztosításáról a jegyző – a polgármesteri hivatal 
útján – gondoskodik. 
(4) A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, melyet a bizottság elnöke és egy tagja ír alá. 
(5) A jegyzőkönyveknek a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz való felterjesztéséről 
      a  jegyző gondoskodik. 
(6)  A bizottság működésének ügyviteli feladatait a polgármesteri hivatal látja el. 
 

V. Fejezet 
A TISZTSÉGVISELŐK 

A polgármester 
27. § 

(1) A polgármester a megbízatását főállásban látja el. 
(2) A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége, 

döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő. A 
polgármester a megválasztását követően a képviselő testület alakuló ülésén  esküt tesz 
a testület tagjai előtt. 

(3) A polgármesterrel kapcsolatos munkáltatói jogok közül a képviselő testület gyakorolja 
a következőket:  
– az illetmény megállapítása,  
– a jutalmazás, 
– összeférhetetlenség kimondása, 
– a fegyelmi eljárás megindítása és a fegyelmi büntetés kiszabása, 
– az anyagi felelősség megállapítása. 

(4) A polgármester illetményére az alakuló ülésen a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tesz 
javaslatot.  

28. § 
(1) A polgármesternek a képviselő-testület működésével összefüggő feladatai: 

a) összehívja és vezeti a képviselő-testület üléseit, 
b) képviseli az önkormányzatot, 
c) segíti a képviselő-testület tagjainak a munkáját; 
d) szervezi a településfejlesztést és közszolgáltatásokat; 
e) biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlást és a közakarat érvényesítését; 
f) ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon 

ügyben egy alkalommal az ülést követő három napon belül kezdeményezheti a 
döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezésről a képviselő-testület a 
benyújtás napjától számított tizenöt napon belül dönt,  

g) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit. 
(2) A polgármester a jogszabályokban és az e rendeletben meghatározott hatáskörein 

túlmenően: 
a) ellátja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggő protokolláris 

feladatokat; 
b) véleményt nyilvánít a község életét érintő kérdésekben; 
c) nyilatkozatot ad a hírközlő szerveknek; 
d) gondoskodik a képviselő-testület és szervei, valamint az intézmények munkáját, 

céljait hitelesen és tárgyilagosan bemutató, a község érdekének megfelelő 
propaganda tevékenység kialakításáról; 
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e) ellátja a törvényben megfogalmazott honvédelmi és polgári védelmi feladatokat; 
f) kapcsolatot tart felsőbb szintű szervekkel, megyei közgyűléssel, más település 

önkormányzataival, helyi pártok és társadalmi szervek, egyesületek  és civil 
szervezetek vezetőivel. 

(3) A polgármesternek a bizottságok működésével összefüggő feladatai különösen: 
a) indítványozhatja a bizottság összehívását; 
b) felfüggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-

testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit, a felfüggesztett 
döntésről a képviselő-testület a következő ülésén határoz. 

 (4) A polgármesteri hivatallal összefüggő polgármesteri feladatok: 
a) a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva 

irányítja a polgármesteri hivatalt; 
b) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső 

szervezeti tagozódásnak, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének a 
meghatározására; 

c) szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét; 
d) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az 

önkormányzati intézményvezetők tekintetében; 
e) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 

jogkörökben. Egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja. 
  
(5) A polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot 

köteles tenni a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó 
szabályok szerint. 

 (6) A polgármester bármelyik képviselőt felhatalmazhatja nyilatkozattételi joggal.  
 

29.§ 
 

A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Mötv. 42. §-ban 
meghatározott ügyek kivételével dönthet halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe 
tartozó önkormányzati ügyekben: 

a) amennyiben a képviselő testület határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya 
miatt két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést; 

b) két ülés között felmerülő, halaszthatatlan, képviselő testület hatáskörébe tartozó 
önkormányzati ügyekben; 

c) meghatározott értékhatárig (2. sz. melléklet) dönt a forrásfelhasználásról. 
 

30. § 
A polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt a képviselő-testület 
- minősített többséggel hozott határozata alapján - keresetet nyújthat be a polgármester 
ellen a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi 
bírósághoz a polgármester tisztségének megszüntetése érdekében. Egyidejűleg kérheti a 
polgármesternek e tisztségéből történő felfüggesztését is. A döntéshozatalban a 
polgármester nem vesz részt, de a határozathozatalnál a határozatképesség szempontjából 
jelenlévőnek kell tekinteni.  

Az alpolgármester 
31. § 

(1) A képviselő-testület – a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 
a polgármester helyettesítésére és munkájának segítségére alpolgármestert választ.  

(2) Ha az alpolgármester megválasztásához nincs meg a minősített többség a soron 
következő ülésen kell a választást (szavazást) megismételni. 
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(3) Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a 
megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 

 
32. § 

(1) Az alpolgármester társadalmi megbízatású állásban látja el feladatait, akit a 
polgármester irányít. 

       A polgármester és az alpolgármester az önkormányzati, valamint államigazgatási 
feladatait a képviselő-testület hivatalának közreműködésével látja el. 

(2) Az alpolgármesterrel kapcsolatos munkáltatói jogok közül a képviselő-testület 
gyakorolja a következőket:  
– megválasztás, 
– az illetmény megállapítása,  
– összeférhetetlenség kimondása, 
– a fegyelmi eljárás megindítása és a fegyelmi büntetés kiszabása, 
– az anyagi felelősség megállapítása. 

(3) Az alpolgármester illetményére a polgármester tesz javaslatot. 
 

Összeférhetetlenség és méltatlanság 
33.§ 

 
A 2011. évi CLXXXIX. törvény 36.§, 37.§, 38.§-ban foglaltakat kell alkalmazni. 
 

VI. Fejezet 
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 

34. § 
(1) A képviselő-testület polgármesteri hivatalt hoz létre az önkormányzat működésével, az 

önkormányzati ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, 
valamint a jogszabályokban meghatározott államigazgatási feladatok ellátására. A 
hivatal elnevezése: Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal 
            székhelye: 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. 

 (2) A polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti. 
 

35. § 
(1)  A polgármesteri hivatal önálló költségvetési szerv.  
(2)  Időszaki és rendkívüli feladatok ellátására – a jegyző ajánlására – külön szervezeti 

egység hozható létre. Erről a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet. 
(3) A polgármesteri hivatal köteles ellátni a bizottságok működésével kapcsolatos, 

valamint a képviselő-testület és a polgármester által meghatározott feladatokat, 
különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a képviselő testület által átruházott 
hatáskörben jár el a bizottság. 

(4)  A települési képviselő a polgármesteri hivataltól a jegyző útján igényelheti a képviselői 
munkához szükséges tájékoztatást és ügyviteli közreműködést. Közérdekű ügyben 
kezdeményezheti a képviselő-testület hivatalának az intézkedését, amelyre a hivatal 
köteles intézkedni, illetve tizenöt napon belül érdemi választ adni. 

 
36. § 

 (1) A polgármesteri hivatal a Nyíracsád Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Szervezeti és Működési Szabályzata szerint működik. 

(2) A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát a jegyző készíti el, a 
polgármester előterjesztése alapján a képviselő testület önkormányzati határozattal 
fogadja el. 
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37.§. 

A jegyző 
 

(1) A jegyző jogállására és feladataira az Önkormányzati törvény előírásai az 
irányadók. 

(2) A jegyző egyéb feladatai: 
a. javaslatot tesz a polgármesterének a Hivatal szervezeti és működési rendjének 

szabályozására, 
b. rendszeresen ügyfélfogadást tart, 
c. ellátja a törvényben, vagy kormányrendeletben előírt közigazgatási feladatokat, 

hatósági jogköröket, 
d. ellátja a közigazgatási tevékenység korszerűsítésével és fejlesztésével 

összefüggő feladatokat, 
e. gondoskodik a hivatali dolgozók rendszeres továbbképzéséről, 
f. jelzi a képviselő-testületnek a képviselő-testület szervének és a 

polgármesternek, ha döntésük,működésük során jogszabálysértést tapasztal, 
g. a jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve egyidejű tartós akadályoztatása esetén 

a  jegyzői feladatok ellátásával – legfeljebb 6 hónap időtartamra – a 
polgármester a Hivatal vezető besorolású, a jegyzőre vonatkozó képesítési 
előírásoknak megfelelő köztisztviselőjét bízza meg.  

 
VII. Fejezet 

LAKOSSÁGGAL VALÓ KAPCSOLATI FORMÁK 
 

Fogadóórák 
 

38.§ 
 

(1) A polgármester a polgármesteri hivatalban minden hétfőn 9,00 órától 12,00 óráig 
fogadónapot tart. 

 
Lakossági fórum 

 
39.§ 

 
  (1) A Képviselő-testület lakossági fórum szervezésével teremt lehetőséget az                                   
állampolgárok és közösségeik számára a helyi ügyekben való részvételre: 
 

a) fontosabb döntések előkészítése során véleménynyilvánításra, 
b) közvetlen tájékoztatásra, 
c) közérdekű bejelentésekre vagy javaslattételekre. 

 
 (2) A lakossági fórumot a polgármester vezeti. A fórum állásfoglalásairól, az ott   
felmerült véleményekről tájékoztatja a képviselő testületet. 
(3) A közmeghallgatás formáját a polgármester határozza meg a képviselő-testület 
javaslata alapján.  
 

 Közmeghallgatás 
 

40. § 
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A képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal közmeghallgatást 
tart az alábbi szabályok figyelembevételével: 

a) a közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi 
szervezetek, egyesületek, civil szerveződések kérdéseket intézhetnek, illetőleg 
közérdekű javaslatokat tehetnek; 

b) a közmeghallgatás(ok) idejét, helyét és témáját, valamint más lakossági fórumok 
megtartásának tervét a képviselő-testület határozza meg, lehetőleg a munkatervének 
elfogadásakor;  

c) a közmeghallgatás(ok) pontos időpontjára vonatkozó javaslatot a polgármester a 
közmeghallgatás üléstervvel egyidejűleg terjeszti elő; 

d) a közmeghallgatás(ok)ra általában az önkormányzat székhelyén, de indokolt esetben 
az önkormányzat által létrehozott intézmény székhelyén is sor kerülhet;  

e) a közmeghallgatás helyéről, idejéről, a tárgykörökről a hirdetőtáblán és a helyi 
újságban elhelyezett hirdetménnyel, valamint a honlapon keresztül is tájékoztatni 
kell a lakosságot a rendezvény előtt legalább 8 nappal. 

41. § 
(1) A közmeghallgatást a polgármester vezeti. 
(2) A közmeghallgatáson felvetett kérdésekre, javaslatokra lehetőleg azonnal, de legkésőbb 

15 napon belül írásban kell választ adni. 
(3) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelyre értelemszerűen vonatkoznak a 

képviselő-testület jegyzőkönyvére irányadó szabályok. 
VIII. Fejezet 

A Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés 
42. § 

(1) A Képviselő testület a Nemzetiségi Önkormányzat  működésének feltételeit biztosítja. 
(2) Együttműködési megállapodást köt vagyonának használatára, költségvetésének, 

zárszámadásának előkészítésére, gazdálkodási feladatainak ellátására, valamint 
ügyviteli feladatainak biztosítására. A megállapodást a polgármester és a Nemzetiségi 
Önkormányzat határozata alapján a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írja alá.— 3.  
sz. melléklet 

(3) A polgármesteri hivatal köteles a nemzetiségi önkormányzat munkáját segíteni. A 
gazdálkodási iroda a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának bonyolító szerve. A 
szervezési iroda a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos adminisztratív 
feladatokat látja el. 

IX. Fejezet 
Az önkormányzat kapcsolatrendszere 

43. § 
 
(1) A Képviselő-testület feladatainak ellátása és hatáskörének gyakorlása során – kölcsönös 
érdekek alapján – együttműködik a más megyén belüli települési önkormányzatokkal, 
települési civil szervezetekkel, érdekképviseleti szervezetekkel, gazdasági, szakmai 
kamarákkal. 
 
(2) A Képviselő-testület a rendelkezésre álló eszközökkel támogatja a választópolgárok 
olyan öntevékeny együttműködéseit, szerveződéseit, amelyek céljuk és rendeltetésük 
szerint a helyi önkormányzati feladatok (közügyek) megoldására irányulnak. 

44. § 
 

(1) A Képviselő-testület együttműködhet – megállapodás alapján – külföldi 
önkormányzattal. 

X. Fejezet 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
45. § 

(1)  Ez a rendelet 2019. november 27.-án lép hatályba.  
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nyíracsád Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
módosított 15/2015. (III.26.) rendelete, valamint annak módosításáról szóló 21/2018. 
(XII.13.) rendelet. 

 
          
 

1. sz. melléklet a Képviselő-testület névsora 
 

2. sz. melléklet  a képviselő-testület bizottságainak, a polgármester, valamint a 
jegyző  hatásköri jegyzéke  

 
3. sz. melléklet Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat  Együttműködési 

Megállapodása 
 

Az SZMSZ 1. sz. melléklete 
 
A Képviselő-testület névsora: 
 

1. Dr. Nagy János    
2. Banczalovszki János 
3. Bródi Róbert 
4. Czapár Gábor 
5. Czirjákné Szabó Katalin  
6. Köles Zoltán  
7. Szórádi Sándor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az SZMSZ 2. sz. melléklete 
 

A képviselő-testület bizottságainak hatásköri jegyzéke  
 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság hatásköre: 
 
- véleményezi az éves költségvetési előterjesztést és végrehajtásáról szóló féléves, 
éves beszámoló tervezeteit, valamint a helyi adók megállapítására irányuló rendelet 
tervezeteteket. 
- figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 
bevételekre, a vagyonváltozás alakulására, véleményezi az azt előidéző okokat, 
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- vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a 
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem 
érvényesítését. A bizottság elnöke vezetésével havonta ellenőrzést végez, melyről 
tájékoztatja a képviselő-testületet. 
- véleményezi a pénzügyi kihatású pályázatok előterjesztéseit, 
- véleményezi az intézményekben folyó ellátásokért fizetendő térítési díjak 
előterjesztéseit, 
- véleményezi az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának felülvizsgálatát, 
valamint a nem lakás céljára szolgáló épületek, helyiségek, ingatlanok bérbeadási 
díjának előterjesztéseit, 
- véleményezi a vállalkozásokban való önkormányzati részvételt előkészítő testületi 
előterjesztéseket, 
- véleményezi a képviselő testület és bizottságai képviselő és nem képviselő 
tagjainak tiszteletdíjáról szóló rendelet tervezetet, annak módosítását, 
- a polgármester illetményére,bérfejlesztésére, jutalmazására javaslatot tesz, 
megállapítja költségtérítését (általányát), és gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat, 
- elvégzi a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási és ellenőrzési feladatait, 
- a polgármesterrel, a képviselővel szemben felmerülő összeférhetetlenség 
megállapításának kezdeményezését kivizsgálja, és javaslatával terjeszti a képviselő 
testület elé.   
 

Szociális és Egészségügyi Bizottság  hatásköre 
 
- általános feladatain túl dönt: 
-  ápolási támogatás, és a rendkívüli települési támogatás, és a temetési támogatásról, 
- véleményt nyilvánít a szociális feladatok átszervezéséről, intézmény 
megszüntetéséről, illetve új intézmény létrehozásáról, 
- javaslatot tesz a képviselő testületnek a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében támogatásban részesülő hallgatók 
személyére és a támogatás hallgatónkénti összegére, 
- a személyi tulajdonú lakóépületekben a belvíz által okozott károk helyreállításának 
támogatására jogosultak körére vonatkozóan véleményt nyilvánít, 
- javaslatot tesz a szakmai pályázatok meghirdetésére, intézményvezetők 
kinevezésére, 
- szociális tüzifa iránt benyújtott igények elbírálása 
 
 
 
 

Oktatási és Kulturális Bizottság hatásköre: 
 
-véleményt nyilvánít az oktatási és kulturális intézményekkel,  tudományos és 
művészeti neveléssel kapcsolatos előterjesztésekről, 
-  kapcsolatot tart a lakosság önszerveződő közösségével, 
-részt vesz a Ligetaljai Napok programjának összeállításában, és részt vesz 
megvalósításában, 
javaslatot tesz utca nevek megváltoztatására, közterületek elnevezésére, 
- javaslatot tesz kulturális alapítványok létrehozására, kuratóriumi tagok személyére, 
- véleményt nyilvánít oktatási, kulturális és  témakört érintő rendelet tervezetek 
előterjesztéséről, 
- közreműködik nemzeti ünnepeink szervezésében, lebonyolításában, 
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- közreműködik a nemzetközi kulturális csoportok fogadásánál, programjaik 
szervezésében, 
-minden olyan kérdésben véleményt nyilvánít,amely az oktatással és kultúrával 
kapcsolatos. 
 

Sport és Szabadidő Bizottság hatásköre 
 
 
- véleményt nyilvánít a egészségügyi és sporttal kapcsolatos feladatok szervezéséről,  
- kapcsolatot tart a lakossággal a településen működő civil szervezetekkel és a Petőfi 
SE tagjaival, 
- javaslatot tesz a képviselőtestületnek és a polgármesternek az önszerveződő 
csoportok közösségi problémáinak megoldására, 
-  javaslatot tesz a szakmai pályázatok meghirdetésére, intézményvezetők 
kinevezésére, 
- javaslatot tesz utca nevek megváltoztatására, közterületek elnevezésére, 
- javaslatot tesz sporttal kapcsolatos alapítványok létrehozására, kuratóriumi tagok 
személyére, 
- véleményt nyilvánít  sporttal kapcsolatos   témakört érintő rendelet tervezetek 
előterjesztéséről, 
- részt vesz a Ligetaljai Napok programjának összeállításában, és részt vesz 
megvalósításában, 
 

A polgármester hatásköre 
 
- a képviselőtestület által kinevezett intézményvezetők (az önkormányzati 
intézmények) felett – a kinevezést és a felmentést kivéve – egyéb munkáltatói jogok 
gyakorlása, 
- az önkormányzat címerének használatát engedélyezheti, visszavonhatja a nem 
önkormányzati szervek tekintetében, 
- a képviselőtestület által meghatározott céloknak megfelelően rendelkezik a 
költségvetési rendeletben részére meghatározott előirányzatokkal, anyagi 
eszközökkel, 
- a képviselőtestület és bizottsága döntése alapján vagyoni jogügyletek megkötése, 
vagyonhoz kapcsolódó tulajdonosi nyilatkozatok megtétele, nem az önkormányzat 
költségvetési intézményei által történő vagyonnak használatával kapcsolatos 
megállapodások megkötése, 
- gondoskodik a nemzetközi kapcsolatok szervezéséről, 
- Esetenként nettó 400.000 Ft  erejéig vállalhat kötelezettséget testületi döntés 
nélkül, 
- jóváhagyja az önkormányzat intézményeinek szervezeti és működési szabályzatát, 
házirendjét, 
- rendkívüli élethelyzetben rendkívüli települési támogatást  állapíthat meg,a 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, vagy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnökének jóváhagyásával. Erről soron következő képviselő-testületi ülésen zárt 
ülés keretében tájékoztatja a képviselő-testületet. 
- elrendeli a közköltségen történő temetést, 
- a képviselő-testület döntésének alapján aláírja az önkormányzati lakás bérleti 
szerződését 
A szociális bérlakások bérleti szerződésben meghatározott maximum öt év lejártát 
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követően, ha a bérbe adás feltételei továbbra is fennállnak, a polgármester 
meghosszabbíthatja.   
- dönt mindazokban az önkormányzati ügyekben, mely hatáskörrel a hatályos a 
hatályos önkormányzati rendeletek döntési jogot határoznak meg 
- Nyíracsád Község Önkormányzatának Emlékérmét adományozza 
- a díszpolgári címmel kitüntetett személyeknek az erről szóló oklevelet ünnepélyes 
keretek között átadja. 
- A saját hatáskörben hozott döntésekről köteles tájékoztatást adni legkésőbb a 
következő testületi ülésen. 
 

3.számú melléklet 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Nyíracsád Község Önkormányzata, valamint a Nyíracsádi Roma  Nemzetiségi 
Önkormányzat között
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1. Általános szempontok 

Nyíracsád Község  Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Nyíracsádi  Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 27. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. § (1)-(4) 
bekezdéseiben előírtakat együttműködési megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) kötnek. 
A Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: helyi nemzetiségi 
önkormányzat) gazdálkodásának végrehajtó szerve - megállapodás alapján – Nyíracsád Község  
Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) költségvetési szerveként működő 
polgármesteri hivatal (a továbbiakban: önkormányzati hivatal). 
A megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési lehetőségeket, 
amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését és a közösen 
megfogalmazott célok megvalósítását. 

2. Az együttműködési lehetőségek területei és formái 
A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi jogok 
érvényesülését, ellátja a település, a kulturális szolgáltatással, nyilvános könyvtári ellátással,  
fenntartásával, közművelődéssel, tájékoztatással, a nemzetiség szellemi, épített és tárgyi 
örökségével, írott és elektronikus sajtójával, a szociális alapellátással, a helyi közfoglalkoztatással 
kapcsolatos helyi önkormányzati feladatokat. 
A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatai 
egységes szabályok szerinti elvégzése, átláthatósága érdekében kapcsolódik a helyi 
önkormányzat által működtetetett - az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható - 
informatikai rendszerhez, amely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál. 
A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja 
az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel 
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A végrehajtásról az önkormányzati hivatal 
gondoskodik. 
A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati feladat 
ellátásához, működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) helyiség 
ingyenes használatát biztosítja korlátlan időtartamban, másrészt, igény szerint, előre egyeztetett 
időpontban az önkormányzati hivatal épületében a szükséges tárgyi, technikai eszközökkel 
felszerelt helyiséget. A helyiségekhez és annak infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket - 
a telefonhasználat költségeinek kivételével - és fenntartási költségeket a helyi önkormányzat 
viseli. 
A helyi önkormányzat az önkormányzati hivatal Jegyzői Irodán keresztül biztosítja: 

-  a testületi ülések előkészítését (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés 
előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása); 

-  a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és 
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási 
feladatok ellátását. 

A helyi önkormányzat a lehetőségei és költségvetési helyzetének figyelembe vétele mellett a 
helyi nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes egyeztetést követően az adott évi 
költségvetési rendeletében - egyes feladatellátáshoz - pénzügyi támogatást biztosíthat. 
A helyi önkormányzat  segíti a helyi nemzetiségi önkormányzat pályázati lehetőségeinek a 
feltárását és azok elkészítését. 
A helyi önkormányzat jegyzője a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő kapcsolattartásra, a 
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helyi nemzetiségi önkormányzat képviselőit terhelő vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség 
lebonyolításában történő közreműködését elősegíti.  
A helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében a jegyző, vagy  Váraljai Zsoltné igény 
szerint  részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben 
törvénysértést észlel. 
A helyi önkormányzat segíti a helyi nemzetiségi önkormányzat kulturális, művészeti 
hagyományőrző rendezvényeinek megszervezését és lebonyolítását. Ezen kívül közös 
rendezvények szervezésével népszerűsítik és mutatják be a települést és annak értékeit. 
A helyi önkormányzat támogatja a településen működő hagyományőrző együttesek, klubok, civil 
szervezetek működését. 
A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat a számviteli 
politika keretében elkészített - eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az 
eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat - továbbá a felesleges 
vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a számlarend tartalmazza. A 
szabályzatok hatálya a helyi nemzetiségi önkormányzatra is kiterjednek. 

3. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 
A jegyző készíti elő az Áht. 29/A. §-a szerinti határozat és a költségvetési határozat tervezetét, 
amelyet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi nemzetiségi önkormányzat 
testülete elé. 
A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a jegyző a 
helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat - 
a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően - közli a 
helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével. 
A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. és az Ávr. 
előírásait kell alkalmazni. 
A helyi nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésről, az államháztartás pénzügyi információs 
rendszere keretében adatszolgáltatást teljesít. 
Az önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint a helyi nemzetiségi 
önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről a határozat-
tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot 
szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság). 
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az elfogadást követő 
adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért az önkormányzati hivatal Gazdálkodási 
Irodája a felelős. 
 

4. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 
A helyi nemzetiségi önkormányzat előirányzatai kizárólag a helyi nemzetiségi önkormányzat 
költségvetési határozata alapján módosíthatók. 
Amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatai felett többletbevételt ér 
el, bevétel kiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, abban 
az esetben módosítania kell költségvetési határozatát, melyről a nemzetiségi önkormányzat 
képviselő-testülete dönthet. 
A helyi nemzetiségi önkormányzat által végrehajtott előirányzat változásának határozattervezetét 
a jegyző készíti elő. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, a saját 
hatáskörben végrehajtott, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szervei által 
javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a jegyző által 
történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat 
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képviselő-testülete dönt. 
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete - az első negyedév kivételével - 
negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 
elkészítésének határidejéig (február 28-ig), december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési 
határozatát. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi nemzetiségi önkormányzatot érintő módon - 
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az 
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a 
költségvetési határozat módosítását. 
A nemzetiségi önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi előterjesztésének 
előkészítéséért a jegyző a felelős. 
A nemzetiségi önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól az 
önkormányzati hivatal Gazdálkodási Irodája naprakész nyilvántartást vezet. 

5.  Beszámolási kötelezettség 
A jegyző készíti elő a helyi nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozat tervezetét, amelyet 
a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi nemzetiségi önkormányzat testülete elé. 
A helyi nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozatát az elnök a helyi önkormányzat 
zárszámadási rendelettervezetének elkészítéséhez továbbítja a polgármester részére. 
A jegyző által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet követő 
negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. 
A helyi nemzetiségi önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását - a 
költségvetéshez hasonlóan - határozatban köteles elfogadni. 

6.  A költségvetési gazdálkodás szabályai 
A helyi nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve az önkormányzati 
hivatal Gazdálkodási Irodája, amely a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok 
betartása mellett végzi feladatait. 
A helyi nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési hatáskörök és 
ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítés rendjének a 
meghatározását az önkormányzati hivatal Gazdálkodási szabályzata tartalmazza. 
 

6.1. Kötelezettségvállalás 

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére 
kizárólag a nemzetiségi önkormányzat elnöke /vagy/ az általa írásban felhatalmazott helyi 
nemzetiségi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. A felhatalmazás, illetve a 
felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet. 
A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr-ben foglalt 
kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, 
írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat 
rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a 
kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 
A helyi nemzetiségi önkormányzat esetében nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás 
az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely 

a)  értéke a százezer forintot nem éri el, 
b)  pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, vagy 
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c)  az Áht. 36 § (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. 
Az a)-c) pontokban rögzített kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, 
utalványozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályait alkalmazni kell. Az előzetes írásbeli 
kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét a helyi önkormányzat i szabályzata rögzíti, 
ami kiterjed a helyi nemzetiségi önkormányzatra is. 

6.2. Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése 
A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére az 
önkormányzati hivatal állományába tartozó Vargáné Pintye Judit  köztisztviselő jogosult. 
A nemzetiségi önkormányzatnál felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést 
megelőzően meg kell győződnie arról, hogy 

a)  a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és 
várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, 

b)  a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és 
c)  a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésben előírtaknak, a pénzügyi 
ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót. 
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés 
dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult 
személy aláírásával kell igazolni. 

6.3.  Teljesítés igazolás 
A teljesítés igazolására a helyi nemzetiségi önkormányzat nevében az elnök, vagy megbízása 
alapján kisebbségi képviselő írásban jogosult. 
A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra 
jogosult személy aláírásával kell igazolni. 
Nem kell teljesítésigazolást - a helyi önkormányzat  szabályzatában rögzítetteknek megfelelően - 
végezni a más fizetési kötelezettségnek a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az 
összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító 
kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség alapján. 
 

6.4.  Érvényesítés 

Érvényesítésre a helyi nemzetiségi önkormányzat nevében, a jegyző megbízása alapján, az 
önkormányzati hivatal gazdálkodási szabályzatában érvényesítési feladatokkal megbízott 
köztisztviselő írásban jogosult. 

Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított 
összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. 

6.5.  Utalványozás 

Utalványozásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke Horváth Attila vagy az általa írásban 
felhatalmazott helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve a 
felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet. 

Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, 
más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 

Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben. 
 

6.6.  Összeférhetetlenségi követelmények 
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A helyi nemzetiségi önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi 
ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az 
érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A 
kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári 
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. Az önkormányzati 
hivatalnál Vargáné Pintye Judit  gazdálkodási irodavezető a kötelezettségvállalásra, pénzügyi 
ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és 
aláírás-mintájukról az önkormányzati hivatal Gazdálkodási szabályzatában foglaltak szerint 
naprakész nyilvántartást vezet. 

7. Pénzellátás 
A helyi nemzetiségi önkormányzat a helyi önkormányzat számlavezetőjénél /OTP Bank Nyrt./ 
vezeti pénzforgalmi számláit. A számla feletti rendelkezési jogosultakat a pénzkezelési 
szabályzat melléklete tartalmazza. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat csak egy pénzforgalmi számlával rendelkezhet. 
A helyi nemzetiségi önkormányzat döntése alapján és forrásai terhére 

a)  fizetési számlájához kapcsolódóan alcímű számlákat (a központi költségvetésből 
folyósított hozzájárulások, támogatások jogszabályban meghatározott esetben; rövid 
lejáratú betétei elkülönítésére szolgáló alszámla; egyéb, meghatározott célú 
pénzeszközök elkülönítésére szolgáló alszámla és programonként az európai uniós 
forrásból finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló alszámla.) 

b)  A helyi nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárat működtet. A házipénztárból a 
készpénzben történő kiadások teljesítésére a pénztári órák figyelembe vételével kerülhet 
sor. 

A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével 
kapcsolatos feladatokat az önkormányzati hivatal Gazdálkodási Irodája látja el. 

8. Vagyongazdálkodás 
A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről az önkormányzati hivatal 
elkülönített nyilvántartást vezet. 
A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyona, - az abban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés 
- elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zárszámadási határozatban 
kerül bemutatásra. 
A vagyon leltározása a helyi önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában előírtak 
szerinti rendszerességgel és módon történik. A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyonának 
leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt képviselő közreműködik. 
A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat a helyi önkormányzat felesleges 
vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének a szabályzatában előírtak szerint kell elvégezni. 
A helyi nemzetiségi önkormányzat a selejtezésre javasolt eszközeire az elnök - a helyi 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének véleményét kikérve - tesz javaslatot a jegyző 
felé. 

9. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés 
Az önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában köteles a belső 
kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a 
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kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs 
rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert. A helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó 
belső kontrollrendszer kialakításáért a jegyző a felelős. 
A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait, 
továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat. 
A helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését az önkormányzati társulás keretében 
megbízott belső ellenőr végzi. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső 
ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a 
belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. 
A helyi nemzetiségi önkormányzat részt vesz a belső ellenőrzés értékeléséről készülő éves 
beszámoló - rá vonatkozó részének - elkészítésében, amit az önkormányzati hivatal készít el. 

10. Záró rendelkezések 
Ezen megállapodás a felek által történő aláírást követő napon lép hatályba. 
Ezen megállapodás hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a Nyíracsád Község  
Önkormányzata és a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 2019.02.14.-én 
megkötésre került együttműködési megállapodás. 
 
Nyíracsád, 2019. ………………. 
 
               Dr. Nagy János                  Horváth Attila  
                 polgármester       Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

                  Elnöke 
Ellenjegyző:  
 
Nagyné Jobbágy Piroska  
jegyző 
 
 

14. Előterjesztés alpolgármester választásról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Bródi Róbert képviselőt javaslom az alpolgármesteri tisztség ellátására. 
Titkos szavazással kell a javaslatról szavazni. Ehhez szavazatszámláló bizottságot kell 
felállítani.  
Javaslom a szavazatszámláló bizottság elnökének Czirjákné Szabó Katalint, tagjainak 
Banczalovszki Jánost, Czapár Gábort . 
 
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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126/2019. (XI.26.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester titkos szavazással 
történő megválasztása érdekében szavazatszámláló bizottságot hoz létre, melynek elnöke 
Czirjákné Szabó Katalin képviselő, tagjai Banczalovszki János  és Czapár Gábor képviselők. 
Felkéri a képviselő-testület a bizottságot, hogy a szünet elrendelését követően kezdje meg 
munkáját. A szavazás lebonyolítását követően annak eredményéről tegyen jelentést a 
képviselő-testületnek. 
Felelős: Dr. Nagy János  polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
Ezt követően a szavazólapok a titkos szavazáshoz kiosztásra kerülnek. A szavazat összesítés 
idejére Dr. Nagy János polgármester 10 perc szünetet rendel el. 
 
SZÜNET. 
 
Ezt követően Czirjákné Szabó Katalin szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti az 
alpolgármester választás eredményét: 
 
A szavazatok összesítése után a bizottság megállapította, hogy 7 érvényes igen szavazattal 
Bródi Róbert alpolgármester. 
 
127/2019. (XI.26.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Bródi Róbert képviselőt az Mötv. 74.§. (1) 
bek. alapján a 2019-2024. önkormányzati ciklus idejére a polgármester javaslatára, titkos szavazással 
a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 2019. november 26. napjától társadalmi 
megbízatású alpolgármesterré választotta. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el 
feladatait. 
Felhatalmazza a képviselő-testület Dr. Nagy János polgármestert, hogy Bródi Róbert alpolgármestertől 
munkája megkezdése előtt az esküt vegye ki. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
Dr. Nagy János polgármester Bródi Róberttől kiveszi az alpolgármesteri munkájához 
szükséges esküt. 
 
ESKÜTÉTEL. 
 
Bródi Róbert: 
Köszönöm Polgármester Úr, valamint képviselő társaim bizalmát. Azon leszek, hogy ezt a 
bizalmat munkámmal megszolgáljam. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Első megbízatásként fel is kérem Alpolgármester Urat a szombaton megrendezendő 
sakkverseny megnyitására, illetve a díjak kiosztására. 
 
Bródi Róbert: 
A megbízatást elvállalom. 
 

15. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Az alpolgármester tiszteletdíjáról az  önkormányzati törvény rendelkezik. E szerint 229.250.- 
Ft, az alpolgármester  tiszteletdíja. 
 
Az elhangzottakat jelenlévők tudomásul veszik és elfogadják és a döntéshozatalban résztvevő 
7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
128/2019. (XI.26.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019-2024. önkormányzati ciklusra 
megválasztott Bródi Róbert társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját az Mötv. 74.§. 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2019. november 26. napjától bruttó 229.250.- 
Ft/hó összegben állapítja meg. 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj számfejtésével kapcsolatos intézkedéseket 
tegye meg. 
Határidő: 2019. november 26. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

16. Előterjesztés az alpolgármester költségtérítésének megállapításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Szintén  az önkormányzati törvény rendelkezik az alpolgármester költségátalányáról. Ennek 
mértéke a tiszteletdíjának 15 %-a,mely 34.390.- Ft. 
 
Az elhangzottakat jelenlévők tudomásul veszik és elfogadják és a döntéshozatalban résztvevő 
7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
129/2019. (XI.26.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 80.§.-a alapján  Bródi Róbert 
társadalmi megbízatású alpolgármester részére 2019. november 26-től   (229.250.- Ft-nak a 15 
%-a) 34.390.- Ft/hó költségtérítést állapít meg. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatban leírtak szerint a 
gazdálkodási iroda útján a költségtérítés kifizetésről gondoskodjon.  
Határidő: 2019. november 26. 
Felelős:  Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

17. Előterjesztés bizottsági tagság módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Jogszabály kimondja, hogy alpolgármester nem lehet bizottság elnöke, vagy tagja. A 
képviselő-testület október 31-én megtartott ülésén megválasztotta bizottságait.  A mai nap 
folyamán megtörtént alpolgármester választás  eredménye képpen a korábban megválasztott 
bizottságok összetételét módosítani szükséges, mivel Bródi Róbert alpolgármesteri tisztséget 
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kapott. Így a Pénzügyi Bizottságba új tagot, illetve az Oktatási és Kulturális Bizottságba új 
elnököt kell választani. 
 
A javaslattal a jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatait: 
 
130/2019. (XI.26.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 57.§. (1) bekezdése  alapján 88/2019. 
(X.31.) számú határozatával öt fős Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság létrehozásáról szóló 
határozatában szereplő bizottsági összetételt az alábbiak szerint módosítja:  
elnök: Czapár Gábor 
képviselő-testületi tag: Köles Zoltán, Czirjákné Szabó Katalin 
külső bizottsági tag: Bálega Jánosné, Vargáné Busai Julianna 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester  
Határidő: azonnal 
 
131/2019. (XI.26.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 57.§. (1) bekezdése  alapján 91/2019. 
(X.31.) számú határozatával öt fős Oktatási és Kulturális  Bizottság létrehozásáról szóló 
határozatában szereplő bizottsági összetételt az alábbiak szerint módosítja:  
elnök: Köles Zoltán 
képviselő-testületi tag: Czirjákné Szabó Katalin, Szórádi Sándor 
külső bizottsági tag:Pósán Ferencné,  Szabó Mihályné 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester  
Határidő: azonnal 
 

18. Előterjesztés a Vámospércsi Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Központ Nonprofit 
Felügyelő Bizottságába új delegált tag delegálásáról. 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Szórádi Sándor: 
Tudomásunk van róla, hogy a Kistérségi Nonprofit Egészségügyi Szakellátó Központ 
Felügyelő Bizottságában Csontos Sándor volt képviselő rendelkezik jelenleg delegált 
tagsággal. Szeretnénk, ha ezt a tisztséget a jövőben a mostani, újonnan megválasztott 
képviselők közül töltené be valaki. 
 
Köles Zoltán: 
Javaslom erre a tagságra Szórádi Sándor képviselő társamat. 
 
Szórádi Sándor: 
A jelölést elfogadom. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Először a visszahívásról kell szavazni. Aki egyetért azzal, hogy Csontos Sándor képviselő a 
Kistérségi Nonprofit Egészségügyi Szakellátó Központ Felügyelő Bizottsági tagsága 
megszűnjön, szavazzon. 
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A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
132/2019. (XI.26.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Csontos Sándor  Vámospércsi 
Kistérségi Egészségügyi Szakellátó  Nonprofit Kft.Felügyelő Bizottsági munkáját 
megköszöni, tagságát megszünteti. 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy nevezettet és a Kistérségi Egészségügyi Szakellátó 
Nonprofit Kft-t a határozatról tájékoztassa. 
Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy Szórádi  Sándor képviselő a Kistérségi Nonprofit Egészségügyi 
Szakellátó Központ Felügyelő Bizottság tagja legyen, szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
133/2019. (XI.26.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Vámospércsi Kistérségi 
Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjává Szórádi Sándort  
delegálja. 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit 
Kft-t a határozatról tájékoztassa. 
Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

19. Különfélék. 
 
Czapár Gábor: 
Szeretném megköszönni a Balkányi részesi út rendbe tételét. 
A Kossuth utcai buszmegálló visszaállításával kapcsolatban sikerült-e intézni valamit? 
Elmúlt ülésen már említettem, hogy a főtéren szeretném, ha zebra kerülne felfestésre,mert 
főként a reggeli órákban erre nagy  szükség lenne közlekedés biztonsági szempontból. 
Közlekedési szakembert kell felkérni arra, hogy adjon ezzel kapcsolatban egy szakvéleményt. 
Én meglátásom szerint a Rákóczi u.- Kassai u.- Petőfi tér kereszteződésében U alakban, 
valamint a Szatmári u. –Dózsa u. –Petőfi tér kereszteződésében, szintén U alakban lenne 
célszerű. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Közlekedési hatósággal kell egyeztetnünk ez ügyben. 
 
Czapár Gábor: 
Van-e ebtartási rendelete a településnek? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nincs ebtartási rendelet, ugyanis ez nem testületi hatáskör, hanem magasabb jogszabály 
szabályozza. 
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Abban gondolkodunk, hogy kutyacsapdákat szerzünk be, ami élve fogja el az ebeket. Ennek 
az a lényege, hogy az állat bele tud menni a csapdába a nélkül, hogy megsérülne, de kifelé 
már nem tud jönni. Ez tulajdonképpen egy élve fogó csapda. 
 
Czapár Gábor: 
A Balkányi rész, Kistag közvilágítását meg kell oldani. 
 
Szórádi Sándor: 
Én is voltam kint a helyszínen, két napelem már sajnos nincs meg. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Az a probléma, hogy nincs olyan kábel kihúzva amire fellehetne szerelni. 
 
Köles Zoltán: 
Kerüljön oda egy alkony kapcsoló. A főtéren nincsenek kicserélve az ízzók  LED világításra. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Mezei Vill Kft-vel beszéltem erről, ez az önkormányzatot fogja terhelni. Probléma az is, 
hogy sokszor elmegy a közvilágítás. Az E-ON szerint  abból adódik az áram szünet, hogy 
nagyobb szél esetén összeérnek a vezetékek. Távtartók kihelyezésével ez kiküszöbölhető. 
 
Hamarosan aktuálissá válik a karácsonyi dísz kivilágítás. Kérdés, hogy vásároljunk-e újakat, 
vagy jó lesz az eddigi. 
 
Czapár Gábor: 
Szerintem tegyük fel azt, ami megvan. Kérjünk árajánlatot a dísz kivilágításra. 
 
Bródi Róbert: 
A főtéren egy szép fenyőfát kellene feldíszíteni. 
 
Köles Zoltán: 
Meg fogom érdeklődni, hogy mennyiért lehetne egy szép élő fenyőfát vásárolni. 
 
Banczalovszki János: 
Meg kellene hirdetni egy időpontot a lakosság számára karácsonyfa díszítésre. Szerintem  
lenne rá igény és érdeklődés.  
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
A közlekedési táblák néhány helyen n agyon megkoptak, nem látszik egyértelműen a jelzésük 
és ez balesetveszélyes. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Folyamatban van ezeknek a felmérése.  
 
A Nemzeti Fejlesztési Intézettől 3.926 e Ft-ot nyertünk 8 db szennyvíz átemelőre. 
 
A Széchenyi u. 3. sz. alatti ingatlant tulajdonosa megvásárlásra felajánlja. 
 
Czapár Gábor: 
Várjuk meg a jövő évi költségvetést. 



85 
 

 
Bródi Róbert: 
Ha  jelenleg nincs mire használni, akkor várjunk vele. Tájékoztatni kell a tulajdonost, hogy 
jelenleg nincs vételi szándékunk. 
 
Banczalovszki János: 
Egy kecskeméti cég elvinné a településről az összegyűjtött használat autógumit  ingyen. Ez jó 
lehet a lakosságnak, mert  az autógumit lomtalanításkor nem szállítják el.  
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Először meg kellene  ismerni a céget, illetve szállítási szerződés is szükséges, amelyben 
garantálja, hogy elviszi a használat kerékgumikat. 
 
Banczalovszki János: 
Van olyan utca, ahol egyáltalán nincs bent a gáz gerincvezeték, de néhány ingatlanra 
szeretnék az ott lakók bevezettetni. Ezt egyénileg  kell intézniük? 
Dr. Nagy János polgármester: 
Felmerült a Vágóhíd utcán is az igény. Ezen a héten kapunk időpontot a TIGÁZ-tól, amikor 
ezzel kapcsolatban tárgyalhatunk.  
 
Hamarosan itt a hószezon. Nagy probléma, hogy a gépkocsivezető, aki a hótolót vezeti beteg 
lett és úgy néz ki, hogy tartósan táppénzen lesz.  Ugyan ez a probléma a szociális tüzifa 
kiszállításával is. A fával kapcsolatban Magyar István és a Nyírerdő Zrt. egyformán olyan 
ajánlatot adott, hogy 18.000.- Ft+ÁFA összegért szállítaná be a fát. 
Alpolgármester Úrra bízom, hogy nézzék meg mindkét helyen, hogy milyen fát ajánlanak fel. 
Onnantól, hogy a beszállítás megtörténik a telepre, gondolkodnunk kell, hogy hogyan és ki 
fogja kihordani a lakosság számára. Erre várom az ötleteket. 
 
Bródi Róbert: 
Ma délután kimehetünk Magyar Istvánhoz megnézni, hogy milyen az a fa, amit eladásra 
kínál. 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
Ha nincs a fa kiszállításához közfoglalkoztatott, akkor nyugdíjas, vagy megváltozott 
munkaképességű ember bevonásában is lehet gondolkodni.  
 
Czapár Gábor: 
Vannak olyan részek, ahová homokot kell szórni, amikor leesik a hó, mert olyan kritikus 
helyei a településnek, amely különösen balesetveszélyes. 
 
Bródi Róbert: 
Az is lehet, hogy a Nyírtrans Kft. géppel be tud segíteni a hó eltakarításban. 
 
Köles Zoltán: 
Abban is lehet gondolkodni, hogy 2-3 nyugdíjas traktorost megkeressünk, és velük megbízási 
szerződést kötünk. De első kézben annak a lehetőségét kell keresni, hogy saját magunk oldjuk 
meg.  
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Szórádi Sándor: 
Ha úgy alakul a hóesés, akkor a közfoglalkoztatottakkal meg kell beszélni a hétvégi hó 
elseprését. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska: 
Ez eddigi is így működött. Amikor nagy havazás van hétvégén, megoldjuk az elseprését. 
 
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester az ülés további részére zárt ülés 
tartását rendeli el. Megkéri a hallgatóságot, hogy hagyják el a tanácstermet, illetve a kamera 
kerüljön kikapcsolásra. 

kmf. 
 
 

                Dr. Nagy János                                                           Nagyné Jobbágy Piroska 
                  polgármester                                                                           jegyző 
 
 
                          Czirjákné Szabó Katalin                                  Szórádi Sándor 
                           jegyzőkönyv hitelesítő                              jegyzőkönyv hitelesítő 
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