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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 27.-én 
10.00. órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (4262 Nyíracsád, 
Petőfi tér 8. sz. ) megtartott  ülésén. 
 
Jelen vannak:  Dr. Nagy János polgármester 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
    Bródi Róbert alpolgármester 
    Czapár Gábor 
    Czirjákné Szabó Katalin 
    Köles Zoltán képviselők 
 
Távolmaradt:  Banczalovszki János 
    Szórádi Sándor képviselők 
 
Meghívottak:   Varga Józsefné könyvtárvezető 
    Pósán Ferencné óvodavezető 
    Grézné Fekete Erzsébet védőnő 
    Kupeczné Gholami Alexandra védőnő 
    Béres Istvánné családsegítő 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
 
Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek az alábbiak szerint módosulva 
kerüljenek megtárgyalásra, illetve a 6. napirend  - Előterjesztés Nyíracsád Község 
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.9.) rendelet módosításáról szóló 
Nyíracsád Község Polgármesterének 9/2020. (V.19.) rendelete hatályon kívül helyezéséről – a 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslatára kerüljön le napirendről: 
 
 

1. Polgármesteri beszámoló 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

2. Előterjesztés  Nyíracsád Község Polgármesteri Hivatala Közszolgálati 
Szabályzatának  megtárgyalásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

3. Előterjesztés a Nyíracsád Község Önkormányzata által üzemeltetett 
gépjárművek üzemeltetésének és használatának szabályzata 
megtárgyalásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
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4. Előterjesztés a  szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 
megalkotásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

5. Előterjesztés a szociális tűzifa beszerzési eljárás eredményhirdetéséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző  

 
6. Előterjesztés a Nyíracsád Község Önkormányzatának a „Nyíracsád Község 

belterületi vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
7. Előterjesztés a Nyíracsádi Polgárőr Egyesület kérelméről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 
8. Előterjesztés a Szent Piroska Gyermekmosoly Alapítvány kérelméről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 
9. Előterjesztés a Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány kérelméről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 
10. Előterjesztés az Eördögh Forgó Néptáncegyüttes kérelméről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 
11. Előterjesztés a „Tisztítsuk meg az országot!” pályázati felhívásról. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

12. Előterjesztés Úti ikon elhelyezéséről hozott  56/2020. (VII.28.) számú 
határozat módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

13. Előterjesztés az YAY-292 forgalmi rendszámú pótkocsi értékesítéséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

14. Előterjesztés a Nyíracsádi Művelődési Ház és Könyvtár alapító 
okiratának módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

15. Előterjesztés a Nyíracsádi Művelődési Ház és Könyvtár vezetője 
illetményének megállapításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

16. Előterjesztés a „Szegregált élethelyzetek felszámolása Nyíracsádon” 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

17. Előerjesztés a Bölcsőde építése Nyíracsádon” tárgyú, a közbeszerzés 
megindításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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18. Előterjesztés a „Fogorvosi rendelő korszerűsítése” tárgyú beszerzési 

eljárás megindításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
19. Különfélék. 

Zárt ülés: 
 

1. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal a napirendi pontokat 
megtárgyalásra elfogadta. 
 
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője 
Czirjákné Szabó Katalin képviselő legyen. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítő 
személyét elfogadta. 
 

1. Polgármesteri beszámoló 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Polgármesteri beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
A polgármesteri beszámoló megismerése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
83/2020. (X.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri beszámolóban  
leírtakkal egyetért és az abban  foglaltakat  tudomásul veszi az alábbiak szerint: 

- A Balogh Ügyvédi Irodával megkötött szerződés augusztus 1. napjával megszüntetésre 
került. 

- Az Acsádi Krónika megjelentetésével kapcsolatban megállapítja, hogy a három 
árajánlatot tevő gazdasági szereplő közül a Kaligráf Nyomda  (88.- Ft/db. + ÁFA árral 
kalkulált a helyi újság nyomtatásával)   a legalacsonyabb árajánlatot tevő.  

- az önkormányzati gépjárművekbe GPS beszerelésével kapcsolatban kijelenti, hogy az 
Easy Track ajánlatát a Silver App díjcsomag 24 hónapos hűségidővel 2.159.- Ft 
szállítási költséggel, 2.473.- Ft kiszállítási költséggel, valamint 2.800.- Ft+Áfa/hó/db. 
szolgáltatási díj költséggel hat gépjármű tekintetében 21.336.-  Ft/hó került a 
szerződés aláírásra.   

- az önkormányzat tulajdonában lévő pótkocsi és traktor eladásáról kijelenti, hogy az 
MTZ traktor  eladási  ára  bruttó 3.000.000.-Ft, a műszaki vizsgával nem rendelkező 
pótkocsi eladási ára bruttó 600.000.- Ft. 

- a főtéren lévő buszváró létesítéséről kijelenti, hogy a buszváró  elkészült.  
 
Határidő: 2020. október 31. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
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2. Előterjesztés  Nyíracsád Község Polgármesteri Hivatala Közszolgálati 
Szabályzatának  megtárgyalásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi  CXCIX. tv. 75.§. (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és 
közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának  egyes kérdéseit szabályzatban 
szükséges megállapítani.  
A szabályzat rendelkezik munkáltatói jogok gyakorlásáról,  munkavégzés szabályairól, a 
köztisztviselők illetményéről, egyéb juttatásokra vonatkozó szabályokról. 
Előzőleg már napirenden volt a Szabályzat tárgyalása, az ott elhangzott javaslatok figyelembe 
vételével most újból átdolgozásra került. Volt több olyan juttatás is korábban, ami adható volt, 
de nem részesültek benne a köztisztviselők, így azok kikerültek a szabályzatból. 
 
Bródi Róbert: 
A közszolgálati szabályzat ilyen módon történt módosításával úgy látom nem éri hátrány a 
köztisztviselőket. Javaslom az elfogadását. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
84/2020. (X.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzatát áttekintés után tudomásul veszi. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a szabályzatot a közszolgálatban dolgozók részére tegye elérhetővé. 
Határidő: 2021. január 1. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

3. Előterjesztés a Nyíracsád Község Önkormányzata által üzemeltetett 
gépjárművek üzemeltetésének és használatának szabályzata 
megtárgyalásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásának előírásait tartalmazó 368/2011.  (XII.31.) 
Korm. rendelet 13.§. (2) bek. előírja, hogy a költségvetési szervek vezetőinek belső 
szabályzatban rendeznie kell a működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró 
jogszabályban nem szabályozott kérdéseket.  
Nyíracsád Község Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek használata szabályzatban 
van rögzítve.  A Szabályzat rendelkezik  az üzemeltetésben lévő közúti gépjárművek 
üzemanyag fogyasztásáról és elszámolásáról.  
A Szabályzat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi  CXVII. tv. , a számvitelről szóló 
2000. évi C. tv., a kötelező gépjármű felelősségbiztosításról szóló 2009. évi  LXII. tv., az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi  CXXVII. tv., a közúti gépjárművek, az egyes 
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mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag és kenőanyag fogyasztásának igazolás 
nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992.(IV.1.) Korm. rendelet, valamint a közúti közlekedés 
szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletén alapszik. 
 
Köles Zoltán: 
A Szabályzat megemlíti, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművekbe GPS van 
beszerelve. Viszont nem rendelkezik arról,  hogy kinek van jogosultsága arra, hogy összevesse ezeket 
az adatokat az útnyilvántartással, menetlevéllel. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Mint költségvetési szerv vezetője nekem van jogom a szabályzatot megalkotni, a képviselő-testület 
csak javasolhat. Magasabb rendű jogszabály nem rendelkezik arról, hogy ilyen jellegű ellenőrzést ki 
végezhet. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az utóbbi képviselő-testületi ülésen felvetődött a kérdés, hogy ki tekinthet bele a GPS által rögzített 
adatokba. A tisztánlátás végett állásfoglalást kértünk a NAIH-tól, amire azonban a mai napig válasz 
nem érkezett. A jegyző nagyon alaposan,körültekintően járt el ebben a dologban. 
 
Bródi Róbert: 
Úgy gondolom, hogy a gépjármű ellenőrzés hiányossága elég magas szintű a hivatalban. Nem volt 
kellő képpen ellenőrizve eddig és szerintem most sincs. Ez így ahogy most megy, biztos, hogy nem jó.  
Az, hogy a testület hoz egy döntést és nem nézhet bele utána az adatokba, azt nem tartom jogosnak. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Ezt adatvédelmi szempontból aggályosnak tartom. 
 
Czapár Gábor: 
Nem azért hozta a testület azt a döntést, hogy GPS legyen az önkormányzati gépjárművekbe, hogy 
utána ne tekintsen bele az adatokba. Szeretnénk látni, hogy mennyit futottak a gépjárművek, mennyi 
üzemanyagot használtak, stb. 
 
Bródi Róbert: 
Nem értem, miért  ellenzitek a GPS adatokba való betekintést.  
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Erre van a menetlevél. Ez már a megfigyelés kategóriájába tartozik. Nem a képviselők a 
munkáltatók. A polgármesternek sajátos jogviszonya van, a képviselő-testületnek nincs 
ellenőrzési joga arra vonatkozóan, hogy a polgármester mikor merre jár a gépjárművel. Nem 
szeretném, ha a képviselő-testület túllépné a hatáskörét. 
 
Köles Zoltán: 
Nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy a polgármester hol jár, hiszen a GPS nem mutatja, hogy 
ki ül benne, hanem a gépjárművek mozgására lennénk kíváncsiak. 
 
Akkor most javaslom, hogy mivel nem vagyunk egy véleményen, vegyük le napirendről, 
várjuk meg a NAIH állásfoglalását. Ne hozzunk most döntést  a gépjármű szabályzattal 
kapcsolatban. 
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A döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással  a Nyíracsád 
Község Önkormányzata által üzemeltetett gépjárművek üzemeltetésének és használatának 
szabályzata megtárgyalásáról szóló napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 
 
85/2020. (X.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  Nyíracsád Község Önkormányzata 
által üzemeltetett gépjárművek üzemeltetésének és használatának szabályzatát ebben a 
formában nem veszi tudomásul.  
A NAIH állásfoglalásának megérkezését követően kerül a napirend ismételten 
megtárgyalásra. 
 

4. Előterjesztés a  szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 
megalkotásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzata  pályázatot nyújtott be  a Belügyminisztérium 
Magyarország  2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi  LXXI. tv. 3. melléklet I.8.  
pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra.  A döntést követően a BMÖGF/46-41/2020. iktatószám 
alatti  miniszteri döntésnek megfelelően  Nyíracsád Község Önkormányzata, mint 
kedvezményezett 12.192.000.- Ft egy összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatásban 
részesül, mely támogatást 600 erdei köbméter kemény lombos tűzifa vásárlására használhatja 
fel. A támogatás feltétele, hogy az Önkormányzat a szociális rászorultság és a 2020. évi 
igénylés részletes feltételeit rendeletben szabályozza.  Az önkormányzati rendeletben a 
szociális rászorultság szempontjait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. tv. szerint szabályozhatja.  
 
A támogatást az Önkormányzat + -  5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú 5 – 
35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által 
nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásárlásra fordíthatja.  
Kemény lombos, vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a 
lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.  
 
A támogatást a belügyminiszter utalványozása alapján a Kincstár folyósította az 
Önkormányzat részére. 
A tűzifa szállításáról – ide értve a rászorulókhoz való eljutást is – származó költségek az 
Önkormányzatot terhelik.  Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kérhet. 
Az Önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát 2021. február 15-ig osztja ki a rászorulók 
részére a rendeletében foglaltaknak megfelelően a támogatás teljes összegének pénzügyi 
felhasználása legkésőbb 2021. március 31-ig történhet meg. 
 
Az Önkormányzat köteles a költségvetési támogatási iratokat, valamint a támogatási összeg 
felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen a mindenkori iratkezelési 
szabályzatnak megfelelően kezelni és a támogatás elszámolását követő 5 naptári évig 
hiánytalanul megőrizni. 
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Czirjákné Szabó Katalin Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, az ott elhangzott 
módosításokkal elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
17/2020 (X.27. ) önkormányzati rendelete  

 
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 

Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában  meghatározott feladatkörében eljárva a szociális tűzifa 
támogatás helyi szabályairól a következő rendeletet alkotja: 

A rendelet célja, hatálya 

1. § 

(1) Nyíracsád Község Önkormányzata a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény 3.sz. mellékletének I.8. pontjában szabályozott  települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatáshoz a 2020. 
09.23. napján kelt BMÖGF/46-41/2020. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 
12.192.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

(2) E rendelet célja, hogy az Önkormányzat támogatást nyújtson a településen élők részére a 
fűtési idényben szociális rászorultság alapján   és ennek érdekében meghatározza a szociális 
tűzifa támogatás ellátási forma jogosultsági feltételei és az igénylés odaítélésének rendjét.  

(3) E rendelet hatálya kiterjed a Nyíracsád Község közigazgatási területén állandó, vagy 
ideiglenes lakóhellyel  rendelkező állampolgárokra. 

(4) Jelen rendeletben szabályozott ellátással kapcsolatos eljárásra és az itt használt fogalmakra 
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben 
meghatározottakat kell alkalmazni.  

A támogatás feltételei 

2. §. 

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként  minimum 1 m3,  
maximum 3 m3 kemény lombos tűzifát biztosít  annak a személynek, akinek a 
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családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 
legkisebb összegének 400 %-át és 

a.) aktív korúak ellátására, vagy 
b.) idős korúak járadékára, vagy 
c.) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – 

lakhatási támogatásra jogosult, vagy 
d.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben 

szabályozott hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy 
e.) 65 életévét betöltötte.  

 
(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról 
több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. 
 

(3) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek teljesülésétől – a kérelmező, 

a. ha az általa életvitelszerűen lakott ingatlan tűzifával egyáltalán nem fűthető, vagy 
b. az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él 
c. aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett, 

vagy ilyen tevékenységből jövedelmet, vagy tűzifát szerzett. 

A támogatás igénylésének menete 

3. §. 

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul. 

(2) A kérelmeket 2020. november 20. napjáig a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában lehet 
benyújtani. 

(3) A kérelmeket a  Szociális és Egészségügyi Bizottság  bírálja el 2020. november 30. napjáig.  

 (4) A döntést követő 60  munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról. 

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával 
igazolja. 

A támogatás forrása 

4. §. 

A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 12.192.000 ,- Ft kiegészítő 
támogatás.  

IV. FEJEZET 

Záró rendelkezések 

5. § 

(1) Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2021. május 31. napján.  
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1. melléklet a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló   17/2020. (X.27.) önkormányzati 
rendelethez 

KÉRELEM 
szociális tűzifa igénylésére 

 
1…………………………………………….(név) TAJ szám:…………………………… 
…………………………………...........................(szül.hely, idő) 
 
Nyíracsád……………………………….utca……….szám alatti lakos kérem, hogy részemre 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatásról 
szóló önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát 
biztosítani. 
 
A megfelelő rész aláhúzandó: 

a.) aktív korúak ellátásában részesülök, 
b.) idős korúak járadékára vagyok jogosult, 
c.) lakhatási támogatásra vagyok jogosult, 
d.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben 

szabályozott hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek, 
e.) 65 életévét betöltöttem. 

2. A kérelmező és a vele egy családban élő személyek adatai és jövedelme: 

Név Rokoni kapcsolat a 
kérelmezővel 

Születési idő (év, hó, 
nap) 

Havi nettó jövedelem 
(Ft) 

    
    
    
    
    

a jövedelem igazolásokat mellékelni szükséges! 

3. NYILATKOZOM, hogy: 
- a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum    
   legkisebb összegének 400 %-át. 
- erdőgazdálkodó nem vagyok, 2 éven belül fakitermelést nem végeztem. 
- a háztartásomból más személy szociális célú tűzifa támogatást nem igényelt, 
- a lakásom fával fűthető és rendelkezem fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, 
- Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
- Tudomásul veszem, hogy az általam közölt adatokat, tényeket és szociális helyzetet a 
Polgármesteri Hivatal környezettanulmány felvétele során ellenőrizheti. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
Dátum: Nyíracsád, 2020…………………..                                                                                                  
                                                                                     ………………………………………… 
                                                                                                       kérelmező aláírása 
 
A kérelmeket november 20. napjáig a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában lehet 
benyújtani. Határidő elmulasztása  esetén támogatás nem állapítható meg! 
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2. melléklet a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló  17/2020. (X.27. ) önkormányzati 
rendelethez  
 
 

Átvételi elismervény 
 
……………………………………………., Nyíracsád, …………………………………. alatti lakos 
aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló   17/2020. (X.27.) önkormányzati rendelete 
alapján megállapított természetbeni juttatásként  ……….m3 mennyiségű tűzifát átvettem. 
 
 
Nyíracsád, …………..év ……………………hó ….... nap 
 
 

átadó      átvevő 
 

5. Előterjesztés a szociális tűzifa beszerzési eljárás eredményhirdetéséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző  

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Mint ismeretes Nyíracsád Község Önkormányzata  pályázatot nyújtott be  a 
Belügyminisztérium Magyarország  2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi  
LXXI. tv. 3. melléklet I.8.  pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.  A döntést követően a 
BMÖGF/46-41/2020. iktatószám alatti  miniszteri döntésnek megfelelően  Nyíracsád Község 
Önkormányzata, mint kedvezményezett 12.192.000.- Ft egy összegű egyszeri vissza nem 
térítendő támogatásban részesül, mely támogatást 600 erdei köbméter kemény lombos tűzifa 
vásárlására használhatja fel. 
A szociális tűzifa megvásárlását megelőzően a Nyíracsád Község Önkormányzata  által 
elkészített beszerzési szabályzatnak megfelelően három  gazdasági szereplők részére lett 
megküldve az ajánlattételi felhívás. A beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet Magyar 
István egyéni vállalkozó adta. 
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, a legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó vállalkozóval javasolja a szerződés megkötését. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
86/2020. (X.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a  szociális tűzifa beszerzésével 
kapcsolatban a legalacsonyabb árajánlatot adó Magyar István vállalkozót hirdeti nyertesnek, 
mely alapján vállalkozótól 600 m3 tűzifa kerül beszerzésre összesen 12.192.000.- Ft értékben.  
Felkéri a polgármestert, hogy a beszerzési eljárásnak megfelelően kössön szerződést a 
vállalkozóval és gondoskodjon a tűzifa kiszállításáról.  
Határidő: 2020. október 31. 
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Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

6. Előterjesztés a Nyíracsád Község Önkormányzatának a „Nyíracsád 
Község belterületi vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Nyíracsád Község Önkormányzata  a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00030 azonosító számú 
projekt keretében 123.511.043.-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Nyíracsád 
Község belterületi vízrendezése céljából.  A belterületi csapadékvíz elvezetéséhez szükséges 
tervek elkészültek,melyeket folyamatosan módosítani kellett külső műszaki tényezők miatt. A 
beruházás megvalósítása céljából ismételten szükséges a közbeszerzési eljárás megindítása.  
Javaslom, hogy a Képviselő-testület határozzon a „Nyíracsád Község belterületi 
vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás ismételt megindításáról, illetve, hogy az ismételten 
megindítandó közbeszerzési eljárásban az előterjesztésben szereplő gazdasági szereplők 
kerüljenek felkérésre ajánlattételre. 
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben szereplő 
gazdasági szereplők felkérésével javasolja a közbeszerzési eljárás megindítását. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Úgy néz ki,hogy a mai napon elkészül a vízjogi engedély. Azt, hogy a megvalósításhoz kell-e 
hozzá tenni saját erőt, nem tudjuk megmondani. 
 
Köles Zoltán: 
A képviselő-testület korábban mondta, hogy nézzük meg csökkentett műszaki tartalommal is. 
Gondolom  ez el is készült, szeretnénk látni az ez alapján készült tervezői költségbecslést.  
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Ezt a képviselő-testületi tagoknak meg fogom küldeni. 
 
Köles Zoltán: 
Így nehéz dönteni, ha nem tudjuk az összeget, a tervezői költségbecslést. Ehhez tudnánk 
viszonyítani, hogy  a költségvetésben szereplő pénz mennyi. 
 
Bródi Róbert: 
Jó ez így, csak legyen benne a kivitelezési költség is. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
87/2020. (X.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata  Képviselő-testülete határoz a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése alapján „Nyíracsád Község belterületi 
vízrendezése „tárgyú közbeszerzési eljárás ismételt megindításáról. 
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A fenti közbeszerzési eljárásban az alábbi öt gazdasági szereplő kerül felkérésre ajánlattételre: 

1. T+C COMPANY Kft. 
    Adószám: 25034802-2-09 
    EKR azonosító: EKRSZ_51836155 
2. GEOPAJZS Kft. 
    Adószám: 23757727-2-09 
    EKR azonosító: EKRSZ_35313832 
3. MERLUC-ÉPKER KFT. 
    Adószám: 26375250-2-09 
    EKR azonosító: EKRSZ_77376763 
4. PETERMAN Kft. 
    Adószám: 13639747-2-09 
    EKR azonosító: EKRSZ_64923112 
5. "SZIB-ÉP" Kft. 
    Adószám: 12926743-2-09 
EKR azonosító: EKRSZ_10236026 

 
Határidő: Azonnal  
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

7. Előterjesztés a Nyíracsádi Polgárőr Egyesület kérelméről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Nyíracsádi Polgárőr Egyesület  azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy 2020. 
évben 200.000.- Ft-tal  támogassa az Egyesületet. 
A támogatást a Polgárőr Egyesület által használat szolgálati autó benzinköltségére, valamint 
felszerelések vásárlására  szeretné felhasználni. 
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, javasolja az egyesület részére 
200.000.- Ft támogatás nyújtását, illetve, hogy a határozatban szerepeljen az, hogy milyen 
célra kapja az egyesület a támogatást és történjen támogatási megállapodás kötése. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Szeretném, ha a testület megnevezné azt a költséghelyet, ahonnan átcsoportosítunk a 
költségvetésből az Egyesület támogatására. 
 
Köles Zoltán: 
A polgármester reprezentációs keretéből. 
 
Bródi Róbert: 
Ha a népdalkör nem használta fel a számukra megítélt összeget, akkor megmaradt az az 
összeg.  
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Dr. Nagy János polgármester: 
Ha egyszer már meg lett szavazva a népdalkör számára az az összeg, akkor azt nem vonhatjuk 
vissza tőlük. 
 
Bródi Róbert: 
De ha nem valósult meg az, amire a népdalkör kérte, akkor megvan az a pénz, nem lett 
elköltve. 
 
Köles Zoltán: 
Épp a polgárőrség az az egyesület, ami a vírushelyzet ideje alatt és most is folyamatosan 
működik. Ezért épp ők azok, akiknek a tevékenységét támogatnunk kell. 
 
Czapár Gábor: 
Amikor a polgármester veszélyhelyzet idején döntött a dolgozók számára a cafetériáról, akkor 
nem kérdezte meg tőlünk, hogy honnan lesz erre fedezet. Akkor most is ugyan úgy oldják 
meg, hogy honnan legyen erre forrás. A 2020. évi költségvetés terhére. 
 
A Pénzügyi Bizottság javaslatával jelenlévők egyetértenek és az elhangzottak után a 
döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
88/2020. (X.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyíracsádi Polgárőr Egyesület 
részére 2020. évi költségvetése terhére 200.000.- Ft támogatást biztosít. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatásról tájékoztassa a Nyíracsádi Polgárőr Egyesületet,  
valamint a támogatási összeg átutalásáról gondoskodjon. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

8. Előterjesztés a Szent Piroska Gyermekmosoly Alapítvány kérelméről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Szent Piroska Gyermekmosoly Alapítvány alapítója azzal a kéréssel fordult az 
Önkormányzathoz, hogy 2020. évben 150.000.- Ft-tal az iskola alapítványát támogassa. 
A támogatást az iskolás gyerekek programjainak megszervezésére, illetve úszásoktatás 
megszervezésére szeretné fordítani. 
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, nem javasolja a kérelem 
támogatását. mivel a jelenlegi járványügyi helyzetben az előre megtervezett támogatandó  
programok elmaradnak. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodással meghozta az alábbi határozatát: 
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89/2020. (X.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent Piroska Gyermekmosoly 
Alapítvány részére támogatást nem nyújt. 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a Szent Piroska Gyermekmosoly 
Alapítványt tájékoztassa. 
Határidő: 2020. november 15. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

9. Előterjesztés a Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány kérelméről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány  azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az 
Alapítvány részére 150.000.- Ft támogatást nyújtson. 
Céljaik között szerepel, hogy az óvodások egészségének védelmében új udvari játékok 
beszerzésével a gyermekek mozgáskoordinációjának, egyensúlyérzékének, téri észlelését 
fejlesszék, illetve a „Tökjó” napi programot színvonalasan megrendezzék és lebonyolítsák. 
(Udvari egyensúlyozó játék: 110.000.- Ft, Előadóművész: 40.000.- Ft) 
Az óvodában ebben a nevelési évben 3 csoportban vannak kiscsoportos gyermekek, ebből két 
csoportban magas létszámmal, ezért az eddig sportudvarként funkcionáló udvarrészen került 
kialakításra az egyik kiscsoport játszóudvara, ahol semmilyen játék nem volt. Jelenleg 
homokozó van, de ez a gyermekek szükségleteit nem elégíti ki. ezért feltétlenül szükség van 
ennek az udvarnak a mielőbbi felszerelésére. 
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, nem javasolja a kérelem 
támogatását. Ugyan az a helyzet, mint az előző napirendi pontnál, hogy mivel a jelenlegi 
járványügyi helyzetben az előre megtervezett támogatandó  programok elmaradnak. 
Ugyanakkor örömmel értesültünk róla, hogy az óvoda több mint 5 millió forint kiegészítő 
támogatásban részesült, így lehetőségük van játékok beszerzésére. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Market Kft. is támogatja az óvodát, most is folyamatban van pl. a járda megépítése az első 
udvaron. Ha elkészül egy köszönőlevelet küldeni kell a Market Kft-nek 
 
Köles Zoltán: 
Az óvoda vezetőnek is meg kell köszönni a munkáját ezzel kapcsolatban. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodással meghozta az alábbi határozatát: 
 
90/2020. (X.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány 
részére támogatást nem nyújt. 
Felkéri a képviselő-testülete a jegyzőt, hogy a határozatról a Nyíracsádi Óvodásokért 
Alapítványt tájékoztassa. 
Határidő: 2020. november 15. 
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Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző  
 

10. Előterjesztés az Eördögh Forgó Néptáncegyüttes kérelméről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az Eördögh Forgó Néptáncegyüttes azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy 
100.000.- Ft támogatást nyújtson az Együttes számára. 
A Néptáncegyüttes az összetartozás jeleként minden tagjának  egységes együttesi pólót 
szeretne vásárolni a fenti összegből. 
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, nem javasolja a kérelem 
támogatását, mivel ebben az éven szinte teljesen elmaradtak a fellépések, valamint úgy 
gondoljuk, hogy a megjelölt cél megvalósítása, amire kérik a támogatást, nem halaszthatatlan. 
 
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 54 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát: 
 
91/2020. (X.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Eördögh Forgó Néptáncegyüttes 
részére támogatást nem nyújt. 
Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról az Eördögh Forgó 
Néptáncegyüttest tájékoztassa. 
Határidő: 2020. november 15. 
Felelős:  Dr. Nagy János polgármester 
 

11. Előterjesztés a „Tisztítsuk meg az országot!” pályázati felhívásról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Belügyminisztérium az illegális hulladék lerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg 
az országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX.21.) 
Korm. határozat 6. pontjában foglaltak alapján nyilvános pályázati felhívást tett közzé a 
települési önkormányzatok számára.  
Az önkormányzatok az önkormányzati  információs rendszeren keresztül erre a célra 
kialakított pályázati felületen rögzítheti igényét.  
A pályázat benyújtásának határideje 2020. november 5.  
A pályázat megvalósításának időszaka 2020. szeptember 21. és 2021. február 28. közötti 
időszak.  
A felhasznált támogatással legkésőbb 2021. március 31. napjáig szükséges elszámolni.  
Az igényelhető támogatás felső határa 3.000.000.- Ft.  
 
A fentiekkel a jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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92/2020. (X.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete arról határoz, hogy pályázatot nyújt be 
az illegális hulladék lerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg  az országot!”  projekt 
2020. évben megvalósítandó I. ütemére.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot  ebr42 önkormányzati információs rendszeren 
keresztül nyújtsa be.  
Határidő: 2020. november 5. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

12. Előterjesztés Úti ikon elhelyezéséről hozott  56/2020. (VII.28.) számú 
határozat módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Barna Tibor Nyíracsád, Kossuth u. 21. sz. alatti lakos kérelmével kapcsolatban a képviselő-
testület július 28-án megtartott ülésén hozott határozatot, melyben a Csonkás Szabadidő Park 
letérő sarkán lévő terület tartós használatának átadásáról rendelkezik. A határozat 50 éves 
tartós, térítésmentes és ingyenes terület átadásáról szól. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény  11.§. (10) bekezdése „A nemzeti 
vagyon hasznosítására vonatkozós szerződés csak természetes személlyel, vagy átlátható 
szervezettel köthető. A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan, vagy  legfeljebb 15 
éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal, legfeljebb 5 évvel 
meghosszabbítható abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét 
szerződés szerűen, késedelem nélkül teljesítette. E bekezdés szerinti korlátozás nem 
vonatkozik az állammal, költségvetési szervvel, önkormányzattal, vagy önkormányzati 
társulással kötött szerződésre.” 
A rendelet (13) bekezdése alapján „nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, 
a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges 
infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint 
adható vagyonkezelésbe.” 
A nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseit figyelembe véve javaslom, hogy közfeladat 
biztosítása céljából határozatlan  időre kerüljön hasznosításra  a 25 m2 terület. 
Így szükséges az 56/2020. (VII.28.) határozatát  hatályon kívül helyezése . 
 
Czapár Gábor: 
A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, javasolja az 56/2020. (VII.28.) számú 
határozat hatályon kívül helyezését. 
Felmerült  a területet jelképes, akár 100.- Ft/év összegért történő bérbe adása, de át kell 
gondolni, hogy mi lenne a jó megoldás arra vonatkozóan, hogy a kérelemnek is eleget 
tegyünk, de a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásainak is megfelelő döntést hozzunk.  
Ezeket a kérdéseket jól körül kell járni és ha tisztázódik, újra visszatérünk rá. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal  
meghozta az alábbi határozatát: 
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93/2020. (X.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 56/2020. 
(VII.28.) számú határozatát. 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a kérelmező, valamint a Görög 
Katolikus Parochia részére. 
Határidő. folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester  
 

13. Előterjesztés az YAY-292 forgalmi rendszámú pótkocsi értékesítéséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta. A beérkezett árajánlatok közül 
a legkedvezőbb ajánlatot – 621.000.- Ft -  tevő részére javasolja a traktor értékesítését.  
Szeretném kérdezni, hogy a traktor megvásárlására tett-e valaki ajánlatot? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nem érkezett vételi ajánlat. 
 
Bródi Róbert: 
A traktor értékesítés a költségvetésben e van tervezve 3.000.000.- Ft-tal. Ha nem érkezett egy 
ajánlat sem, akkor szeretném jelezni, hogy a Nyírtrans Kft megvásárolná 3.000.000.- Ft-ért. 
Ezt a következő képviselő-testületi ülésre elő is lehet készíteni, és meg tudja tárgyalni a 
testület. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
94/2020. (X.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az YAY-292 forgalmi rendszámú 
pótkocsit a legkedvezőbb ajánlatot tevő  Kerezsi Gyula részére javasolja értékesíteni bruttó 
621.000.- Ft-ért. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

14. Előterjesztés a Nyíracsádi Művelődési Ház és Könyvtár alapító 
okiratának módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatait: 
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95/2020. (X.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határoza: 

Módosító	okirat	

A	 Ligetalja	 Közművelődési	 és	 Turisztikai	 Központ	 Nyíracsád,	 Nyíracsád	 Község	
Önkormányzata	 Képviselő-testülete	 	 által	 2014.	 március	 14.	 napján	 kiadott	 alapító	
okiratát	az	államháztartásról	szóló	2011.	évi	CXCV.	törvény	8/A.	§-a	alapján	–	Nyíracsád	
Község	 Önkormányzata	 Képviselő-testülete	 29/2020.	 (II.28.)	 számú	 határozatára	
figyelemmel	–	a	következők	szerint	módosítom:	

	

1. ................................................................................................................................................ A
z	alapító	okirat	1.	pontjában	a	költségvetési	szerv	megnevezése	–	mely	a	módosított	
alapító	 okirat	 1.1.	 pontjának	 1.1.1.	 alpontja	 alatt	 szerepel	 –	 helyébe	 a	 következő	
rendelkezés	lép:	

„1.1.	A	költségvetési	szerv	
1.1.1.	megnevezése:	”	Nyíracsádi Művelődési Ház és Könyvtár”		

				

2. ................................................................................................................................................ A
z	 alapító	 okirat	 1.	 pontjában	 a	 költségvetési	 szerv	 telephelyei	 –	mely	 a	módosított	
alapító	 okirat	 1.2.	 pontjának	 1.2.2.	 alpontja	 alatti	 táblázatban	 szerepel	 –	 helyébe	 a	
következő	rendelkezés	lép:	

„1.2.2.	telephelye(i):	
	 telephely	megnevezése	 telephely	címe	
1	 Kéktúra	Vendégház	 4262	Nyíracsád,	Buzita	tanya	30.	
2	 Ligetalja	Könyvtár	 4262	Nyíracsád,	Kassai	utca	4.”	
	

3. ................................................................................................................................................ A
z	 alapító	 okirat	 2.	 pontja	 –	 mely	 a	 módosított	 alapító	 okirat	 2.3.	 pontja	 alatti	
táblázatban	szerepel	–	a	következő	3.	sorral	egészül	ki:	

„3	 Ligetalja	Könyvtár	Nyíracsád	 4262	Nyíracsád,	Kassai	utca	4.”	
				

4. ................................................................................................................................................ A
z	alapító	okirat	3.	pontja	–	mely	a	módosított	alapító	okirat	4.1.	pontja	alatt	szerepel	–	
helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:	

„4.1.	A	költségvetési	szerv	közfeladata:	Magyarország	helyi	önkormányzatairól	szóló	2011.	
évi	CLXXXIX.	 törvény	13.	 §	 (1)	bekezdés	7.	 pontja,	 valamint	 a	muzeális	 intézményekről,	 a	
nyilvános	könyvtári	ellátásról	és	a	közművelődésről	 szóló	1997.	évi	CXL.	 törvény	 	37/A.§.	
(2)	bekezdés,	a	64.	§.	(2)	bekezdés	a)	pontja	szerinti	nyilvános	könyvtári	ellátás,	valamint	a	
76.	§.	(3)	bekezdés	szerinti	közművelődési	alapszolgáltatások	biztosítása.” 

	
5. ................................................................................................................................................ A

z	alapító	okirat	5.	pontja	–	mely	a	módosított	alapító	okirat	4.3.	pontja	alatt	szerepel	–	
helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:	
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„4.3.	A	költségvetési	szerv	alaptevékenysége:		
Közművelődési	alapszolgáltatások	biztosítása:	
Közművelődés	-	közösségi	és	társadalmi	részvétel	fejlesztése	
- ............................................................................................................................. a

	helyi	 társadalom	kapcsolatrendszerének,	közösségi	életének,	érdekérvényesítésének,	
a	 különböző	 kultúrák	 közötti	 kapcsolatok	 kiépítésének	 és	 fenntartásának	 segítése,	 a	
közösség-	 és	 társadalmi	 részvétel,	 a	 közösségfejlesztés	 feltételrendszerének	 javítása,	
az	állampolgári	részvétel	növelése,	az	önkéntesség	és	a	virtuális	közösségek	erősítése,	
a	gyermekek,	az	ifjúság,	az	idősek,	a	nemzetiségek	közösségi	művelődésének	segítése,	
a	 szegénységben	 élők	 és	 kirekesztett	 csoportok	 társadalmi,	 kulturális	 részvételének	
fejlesztése,	 a	 megértés,	 a	 befogadás,	 az	 esélyegyenlőség	 elősegítése,	 mentálhigiénés,	
prevenciós	programok	megvalósítása.	

Közművelődés	-	hagyományos	közösségi	kulturális	értékek	gondozása	
- ............................................................................................................................. a

	település	 környezeti,	 szellemi,	 művészeti	 értékeinek,	 hagyományainak,	
helytörténetének,	 népművészetének,	 népi	 iparművészetének,	 szellemi	 kulturális	
örökségének	 feltárása,	megismertetése,	 a	helyi	művelődési	 szokások	és	értéktárak,	 a	
magyar	nyelv	gondozása,	gazdagítása,	az	egyetemes,	a	nemzeti,	a	nemzetiségi	és	más	
kisebbségi	kultúra	értékeinek	megismertetése,	az	ünnepek	kultúrájának	gondozása.	

										Közművelődés	-	egész	életre	kiterjedő	tanulás,	amatőr	művészetek	
- ............................................................................................................................. a

z	 öntevékeny,	 önképző	 tanfolyamok,	 életminőséget	 és	 életesélyt	 javító	 tanulási	
lehetőségek,	 a	 tehetségfejlesztés,	 az	 ismeretszerző,	 az	 amatőr	 alkotó,	 művelődő	
közösségek	 tevékenységének	 elősegítése,	 alkotó	 művelődési	 közösségek,	 művészeti	
csoportok,	körök,	klubok	biztosítása.	

			Nyilvános	könyvtári	ellátás	feladatai:	

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

	
											Könyvtári	állomány	feltárása,	megőrzése,	védelme	

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

	
										Könyvtári	szolgáltatások	

- ............................................................................................................................. a
	rendelkezésre	bocsátással	és	a	könyvtári	tájékoztatással	összefüggő	feladatok	ellátása	

- ............................................................................................................................. a
	könyvtárak	 közönségkapcsolatai	 és	 egyéb	 tevékenységével	 kapcsolatos	 feladatok	
ellátása.		

				Múzeumi	kiállítási	tevékenység	
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- ............................................................................................................................. a
	kulturális	 javakra	 alapozott	 hazai	 állandó,	 időszakos	 vagy	 vándorkiállítások,	 tárlatok	
szervezésével,	rendezésével	összefüggő	feladatok	ellátása	

   Múzeumi	közművelődési,	közönségkapcsolati	tevékenység 
- ............................................................................................................................. k
iállításokhoz	 vagy	 az	 intézményhez	 kapcsolódó	 bármely,	 külső	 érdeklődőket	 bevonó	
tevékenységformával,	 valamint	 kiadványok	 megjelentetésével	 kapcsolatos	 feladatok	
ellátása	

											Kiemelt	önkormányzati	rendezvényekkel	összefüggő	feladatok	ellátása.”	
	

6. ................................................................................................................................................ A
z	 alapító	 okirat	 7.	 pontja	 –	 mely	 a	 módosított	 alapító	 okirat	 4.4.	 pontja	 alatti	
táblázatban	 szerepel	 –	 a	 következő	 2.,	 3.	 és	 4.	 sorokkal	 egészül	 ki	 a	 többi	 sorok	
számozásának	a	cofog	számok	növekvő	sorrendbe	helyezésével:	

„2	 082042	 Könyvtári	állomány	gyarapítása,	nyilvántartása	
3	 082043	 Könyvtári	állomány	feltárása,	megőrzése,	védelme	
4	 082044	 Könyvtári	szolgáltatások”	
	

7. ................................................................................................................................................ A
z	alapító	okirat	11.	pontja	–	mely	a	módosított	alapító	okirat	5.1.	pontja	alatt	szerepel	
–	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:	

„5.1.	 A	 költségvetési	 szerv	 vezetőjének	 megbízási	 rendje:	 A	 vezetőt	 nyilvános	 pályázat	
alapján	 Nyíracsád	 Község	 Önkormányzata	 Képviselő-testülete	 bízza	 meg	 5	 év	 határozott	
időtartamra	 és	 gyakorolja	 felette	 a	 munkáltatói	 jogokat.	 Az	 egyéb	 munkáltatói	 jogkör	
gyakorlója	 a	 polgármester.	 A	 vezető	 foglalkoztatási	 jogviszonyára	 a	 közalkalmazottak	
jogállásáról	 szóló	 1992.	 évi	 XXXIII.	 tv.,	 valamint	 a	 törvény	 végrehajtásáról	 a	 művészeti,	 a	
közművelődési	 és	 a	 közgyűjteményi	 területen	 foglalkoztatott	 közalkalmazottak	
jogviszonyával	 összefüggő	 egyes	 kérdések	 rendezéséről	 szóló	 150/1992.	 (XI.20.)	 Korm.	
rendelet	vonatkozik.”		

	
8. ................................................................................................................................................ A

z	alapító	okirat	12.	pontja	–	mely	a	módosított	alapító	okirat	5.2.	pontja	alatt	szerepel	
–	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:	
„5.2.	A	költségvetési	szervnél	alkalmazásban	álló	személyek	jogviszonya:	

	 foglalkoztatási	jogviszony	 jogviszonyt	szabályozó	jogszabály	
1	 Közalkalmazotti	jogviszony	 1992.	évi	XXXIII.	törvény	a	közalkalmazottak	jogállásáról	

2	 Megbízási	jogviszony	 2013.	évi	V.	törvény	a	Polgári	Törvénykönyvről	

3	 Munkaviszony	 2012.	évi	I.	törvény	a	munka	törvénykönyvéről	

4	
	
Közfoglalkoztatási	jogviszony	

2011.	évi	CVI.	törvény	a	közfoglalkoztatásról	és	a	
közfoglalkoztatáshoz	kapcsolódó,	valamint	egyéb	
törvények	módosításáról”	

	

9. ................................................................................................................................................ A
z	alapító	okirat	a	következő	2.1.	ponttal	egészül	ki:	

„	2.1.	A	költségvetési	szerv	alapításának	dátuma:	2008.10.02.”	
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10. .............................................................................................................................................. A
z	alapító	okirat	4.	pontja	elhagyásra	kerül.	

	
Jelen	módosító	okiratot	a	2020.	október	01.	napjától	kell	alkalmazni.	
 
 
96/2020. (X.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 

Alapító	okirat	
módosításokkal	egységes	szerkezetbe	foglalva	

Az	államháztartásról	szóló	2011.	évi	CXCV.	törvény	8/A.	§-a	alapján	a	Nyíracsádi	Ligetalja	
Könyvtár	és	Közösségi	Színtér		alapító	okiratát	a	következők	szerint	adom	ki:	

1. ................................................................................................................ A
	költségvetési	szerv	

megnevezése,	székhelye,	telephelye	

1.1. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	
1.1.1. .................................................................................................................................. m

egnevezése: Nyíracsádi	Művelődési	Ház	és	Könyvtár	

1.2. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	
1.2.1. .................................................................................................................................. s

zékhelye: 4262	Nyíracsád,	Kassai	utca	6.	
1.2.2. .................................................................................................................................. t

elephelye(i):	
	 telephely	megnevezése	 telephely	címe	

1	 Kéktúra	Vendégház	 4262	Nyíracsád,	Buzita	tanya	30.	

2	 Ligetalja	Könyvtár	 4262	Nyíracsád,	Kassai	utca	4.	

2. ................................................................................................................ A
	költségvetési	szerv	

alapításával	és	megszűnésével	összefüggő	rendelkezések	

2.1. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	alapításának	dátuma:	2008.10.02.	
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2.2. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	alapítására,	átalakítására,	megszüntetésére	jogosult	szerv	
2.2.1. .................................................................................................................................. m

egnevezése:	Nyíracsád	Község	Önkormányzata		
2.2.2. .................................................................................................................................. s

zékhelye:	4262	Nyíracsád,	Petőfi	tér	8.		

2.3. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	jogelőd	költségvetési	szervének	
	 megnevezése	 székhelye	

1	 Dózsa	György	Művelődési	Ház		 4262	Nyíracsád,	Kassai	utca	6.	

2	 Községi	Könyvtár		 4262	Nyíracsád,	Kassai	utca	4.	

3	 Ligetalja	Könyvtár	Nyíracsád	 4262	Nyíracsád,	Kassai	utca	4.	

3. ................................................................................................................ A
	költségvetési	szerv	irányítása,	felügyelete	

3.1. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	irányító	szervének	
3.1.1. .................................................................................................................................. m

egnevezése:	Nyíracsád	Község	Önkormányzata	Képviselő-testülete	
3.1.2. .................................................................................................................................. s

zékhelye:	4262	Nyíracsád,	Petőfi	tér	8.	

3.2. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	fenntartójának	
3.2.1. .................................................................................................................................. 	

megnevezése:	Nyíracsád	Község	Önkormányzata	
3.2.2. .................................................................................................................................. s

zékhelye:	4262	Nyíracsád,	Petőfi	tér	8.	

4. ................................................................................................................ A
	költségvetési	szerv	tevékenysége	

4.1. .............................................................................................................................................. A	
költségvetési	 szerv	 közfeladata:	 Magyarország	 helyi	 önkormányzatairól	 szóló	 2011.	 évi	
CLXXXIX.	 törvény	 13.	 §	 (1)	 bekezdés	 7.	 pontja,	 valamint	 a	 muzeális	 intézményekről,	 a	
nyilvános	könyvtári	ellátásról	és	a	közművelődésről	szóló	1997.	évi	CXL.	törvény		37/A.§.	(2)	
bekezdés,	a	64.	§.	(2)	bekezdés	a)	pontja	szerinti	nyilvános	könyvtári	ellátás,	valamint	a	76.	§.	
(3)	bekezdés	szerinti	közművelődési	alapszolgáltatások	biztosítása.”			
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4.2. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	főtevékenységének	államháztartási	szakágazati	besorolása:	

	
szakágazat	
száma	

szakágazat	megnevezése	

1	 910110	 Közművelődési	intézmények	tevékenysége	

4.3. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	alaptevékenysége:		
Közművelődési	alapszolgáltatások	biztosítása:	
Közművelődés	-	közösségi	és	társadalmi	részvétel	fejlesztése	
- ............................................................................................................................. a

	helyi	 társadalom	kapcsolatrendszerének,	közösségi	életének,	érdekérvényesítésének,	
a	 különböző	 kultúrák	 közötti	 kapcsolatok	 kiépítésének	 és	 fenntartásának	 segítése,	 a	
közösség-	 és	 társadalmi	 részvétel,	 a	 közösségfejlesztés	 feltételrendszerének	 javítása,	
az	állampolgári	részvétel	növelése,	az	önkéntesség	és	a	virtuális	közösségek	erősítése,	
a	gyermekek,	az	ifjúság,	az	idősek,	a	nemzetiségek	közösségi	művelődésének	segítése,	
a	 szegénységben	 élők	 és	 kirekesztett	 csoportok	 társadalmi,	 kulturális	 részvételének	
fejlesztése,	 a	 megértés,	 a	 befogadás,	 az	 esélyegyenlőség	 elősegítése,	 mentálhigiénés,	
prevenciós	programok	megvalósítása.	

Közművelődés	-	hagyományos	közösségi	kulturális	értékek	gondozása	
- ............................................................................................................................. a

	település	 környezeti,	 szellemi,	 művészeti	 értékeinek,	 hagyományainak,	
helytörténetének,	 népművészetének,	 népi	 iparművészetének,	 szellemi	 kulturális	
örökségének	 feltárása,	megismertetése,	 a	helyi	művelődési	 szokások	és	értéktárak,	 a	
magyar	nyelv	gondozása,	gazdagítása,	az	egyetemes,	a	nemzeti,	a	nemzetiségi	és	más	
kisebbségi	kultúra	értékeinek	megismertetése,	az	ünnepek	kultúrájának	gondozása.	

										Közművelődés	-	egész	életre	kiterjedő	tanulás,	amatőr	művészetek	
- ............................................................................................................................. a

z	 öntevékeny,	 önképző	 tanfolyamok,	 életminőséget	 és	 életesélyt	 javító	 tanulási	
lehetőségek,	 a	 tehetségfejlesztés,	 az	 ismeretszerző,	 az	 amatőr	 alkotó,	 művelődő	
közösségek	 tevékenységének	 elősegítése,	 alkotó	 művelődési	 közösségek,	 művészeti	
csoportok,	körök,	klubok	biztosítása.	

			Nyilvános	könyvtári	ellátás	feladatai:	

			Könyvtári	állomány	gyarapítása,	nyilvántartása	

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

											Könyvtári	állomány	feltárása,	megőrzése,	védelme	

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

										Könyvtári	szolgáltatások	



24 

 

- ............................................................................................................................. a
	rendelkezésre	bocsátással	és	a	könyvtári	tájékoztatással	összefüggő	feladatok	ellátása	

- ............................................................................................................................. a
	könyvtárak	 közönségkapcsolatai	 és	 egyéb	 tevékenységével	 kapcsolatos	 feladatok	
ellátása.		

				Múzeumi	kiállítási	tevékenység	
- ............................................................................................................................. a
	kulturális	 javakra	 alapozott	 hazai	 állandó,	 időszakos	 vagy	 vándorkiállítások,	 tárlatok	
szervezésével,	rendezésével	összefüggő	feladatok	ellátása	

   Múzeumi	közművelődési,	közönségkapcsolati	tevékenység 
- ............................................................................................................................. k
iállításokhoz	 vagy	 az	 intézményhez	 kapcsolódó	 bármely,	 külső	 érdeklődőket	 bevonó	
tevékenységformával,	 valamint	 kiadványok	 megjelentetésével	 kapcsolatos	 feladatok	
ellátása	

											Kiemelt	önkormányzati	rendezvényekkel	összefüggő	feladatok	ellátása.	

4.4. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	szerv	alaptevékenységének	kormányzati	funkció	szerinti	megjelölése:	

	 kormányzati	
funkciószám	

kormányzati	funkció	megnevezése	

1	 016080	 Kiemelt	állami	és	önkormányzati	rendezvények	

2	 082042	 Könyvtári	állomány	gyarapítása,	nyilvántartása	

3	 082043	 Könyvtári	állomány	feltárása,	megőrzése,	védelme	

4	 082044	 Könyvtári	szolgáltatások	

5	 082063	 Múzeumi	kiállítási	tevékenység	

6	
082064	 Múzeumi	közművelődési,	közönségkapcsolati	

tevékenység	

7	
082091	 Közművelődés	-	közösségi	és	társadalmi	részvétel	

fejlesztése	

8	
082092	 Közművelődés	-	hagyományos	közösségi	kulturális	

értékek	gondozása	

9	
082093	 Közművelődés	-	egész	életre	kiterjedő	tanulás,	amatőr	

művészetek	

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

5. ................................................................................................................ A
	költségvetési	szerv	szervezete	és	működése	

5.1. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	 szerv	 vezetőjének	megbízási	 rendje:	 A	 vezetőt	 nyilvános	 pályázat	 alapján	
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Nyíracsád	 Község	 Önkormányzata	 Képviselő-testülete	 bízza	 meg	 5	 év	 határozott	
időtartamra	 és	 gyakorolja	 felette	 a	 munkáltatói	 jogokat.	 Az	 egyéb	 munkáltatói	 jogkör	
gyakorlója	 a	 polgármester.	 A	 vezető	 foglalkoztatási	 jogviszonyára	 2020.	 november	 1.	
napjától	a	Munka	Törvénykönyvéről	szóló	2012.	évi	I.	tv.	vonatkozik.		

5.2. .............................................................................................................................................. A
	költségvetési	szervnél	alkalmazásban	álló	személyek	jogviszonya:	

	
foglalkoztatási	
jogviszony	

jogviszonyt	szabályozó	jogszabály	

1	
Munka 
Törvénykönyve 

2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről 

2	 Megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

3	 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

4	
Közfoglalkoztatási 
jogviszony 

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és 
a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról 

6. ................................................................................................................ Z
áró	rendelkezés	

Jelen	 alapító	 okiratot	 a	 2020.	 november	 01.	 napjától	 kell	 alkalmazni,	 ezzel	 egyidejűleg	 a	
költségvetési	szerv	2020.	szeptember	22.	napján	kelt	alapító	okiratot	visszavonom.	
 
 

15. Előterjesztés a Nyíracsádi Művelődési Ház és Könyvtár vezetője 
illetményének megállapításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottság megtárgyalta, javasolja az intézmény vezető vezetői pótlékának 
felemelését 80.000.- Ft-ra. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 4 igen szavazattal 1 
tartózkodással meghozta az alábbi határozatát: 
 
97/2020. (X.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a 60/2020. (IX.14.) számú határozatát  
az alábbiak szerint kiegészíti: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
módosított 1992. évi XXXIII. tv. 23.§. (2) bekezdésében valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a 
közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján: 



26 

 

  
Varga Józsefné 

 
a Nyíracsádi Művelődési Ház és Könyvtár integrált intézmény vezetőjét  

a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. tv. alapján  
F fizetési osztályba,  14 fokozatba sorolja: 196.115.- Ft 

garantált bérminimum közti különbözet: 14.485.- Ft 
összesen: 210.600.- Ft 

vezetői pótlék: 80.000- Ft 
kulturális illetménypótlék: 29.400.- Ft 

 
Összesen: 320.000- Ft 

 
 

A Képviselő-testület megbízza Dr. Nagy János polgármestert, hogy az intézmény vezető 
részére a megállapított illetmény munkáltatói feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.  
 
Végrehajtásért felelős: Dr. Nagy János polgármester  
Határidő: 2020. október 31. 
 
 

16. Előterjesztés a „Szegregált élethelyzetek felszámolása Nyíracsádon” 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

  
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
98/2020. (X.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 

1. Nyíracsád Község Önkormányzata ajánlatkérő nevében a „Szegregált élethelyzetek 
felszámolása Nyíracsádon” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115.§ (1) bekezdése szerinti – nemzeti eljárásrendbe 
tartozó – hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás megindítását elrendeli. 
 

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat éves közbeszerzési tervébe a közbeszerzési 
eljárást felveszi. 
 

3. A Képviselő-testület az eljárás során az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel 
ajánlattételre: 
 

Cég neve:  SZIB-ÉP Kft. 
Székhelye:  4254 Nyíradony, Széchenyi u. 25. 
Adószám:  12926743-2-09 

 
Cég neve:  JANTA-BAU Kft. 
Székhelye:  4254 Nyíradony, Széchenyi u. 43. 
Adószám:  14815443-2-09 

 
Cég neve:  T+C Company Kft. 
Székhelye:  4254 Nyíradony, Toldi u. 22. 
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Adószám:  25034802-2-09 
 
Cég neve:  Verdi Ép Kft. 
Székhelye:  4254 Nyíradony, Kinizsi u. 2. 
Adószám:  12437889-2-09 

 
Cég neve:  KARÉP-COLOR Kft. 
Székhelye:  4262 Nyíracsád, Szatmári u. 10. 
Adószám:  23149759-2-09 

 
 

4.  A Képviselő-testület a Kbt. 27.§ (4) bekezdésére figyelemmel az alábbi 
bírálóbizottsági tagokat jelöli ki az ajánlatok értékelésére: 

 
- Vincze Andrea, közbeszerzés tárgya szerinti műszaki-szakmai szakértelem 
-  Vargáné Pintye Judit pénzügyi szakértelem 
- dr. Kovács Péter közbeszerzési-jogi szakértelem, felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó 

5. A megvalósítandó építési beruházás tekintetében a fedezet az EFOP-2.4.1-16-2017-
00072 azonosító számú pályázati forrás alapján biztosított, melynek összege 
mindösszesen nettó 127 244 869 Ft. A részenkénti fedezet értéket a következőképpen 
került meghatározásra: 

Építési 
tevékenység 
megnevezése Beruházás címe 

Helyrajzi száma 
(ha releváns) Tervezői költségbecslés 

Közterület 
fejlesztés Kassai utca  hrsz. 149/1                        6 299 340  
  Vágóhíd utca hrsz. 1325.                        3 397 954  
Új építés Szolgáltató ház hrsz. 1074.                      79 016 099  
Felújítások Buzita tanya hrsz. 1610.                        5 922 256  
  Kassai utca  hrsz. 184/2                        8 503 646  
  Kassai utca  hrsz. 184/2                        3 755 100  
  Kassai utca  hrsz. 1683                        1 080 000  
  Zrínyi utca 75.                          5 267 856  
  Pozsonyi utca. 28                          6 030 228  
  Sport utca 19.                          7 952 390  
Összesen                       127 224 869  

6. Az építési beruházás tekintetében a becsült érték meghatározása a Kbt. 28. § (2) 
bekezdés d) pontja alapján szakmai kamarák által ajánlott díjszabások alapján, 
illetőleg az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a tervezői költségvetés 
alapján történt.  

A tervezői költségvetés alapján ezen közbeszerzési eljárásban mindösszesen nettó 
127 224 869,- Ft becsült érték került meghatározásra.  
A Kbt. 16-19. § szerinti becsült érték meghatározására vonatkozó előírások 
alkalmazásra kerültek az előkészítés során, az építési beruházások értékét az 
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Önkormányzatnak más beszerzéssel nem kellett egybeszámítania, illetőleg az 
Önkormányzat a Kbt. 19. § szerinti tilalmi előírásokra tekintettel járt el. 

7. A Képviselő-testület a Kbt. 27.§ (3) bekezdésének való megfelelés érdekében az 
alábbi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót jelöli ki: 

Név: dr. Kovács Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
Székhely: 3525 Miskolc, Madarász Viktor u. 13. II. (C) lph. 1. em. 104. 
Lajstromszám: 00628 

  
8. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásához szükséges további intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

17. Előerjesztés a Bölcsőde építése Nyíracsádon” tárgyú, a közbeszerzés 
megindításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
99/2020. (X.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 

1. Nyíracsád Község Önkormányzata ajánlatkérő nevében a „Bölcsőde építése 
Nyíracsádon” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 115.§ (1) bekezdése szerinti – nemzeti eljárásrendbe tartozó – 
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás megindítását elrendeli. 

 
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat éves közbeszerzési tervébe a közbeszerzési 

eljárást felveszi. 
 

3. A Képviselő-testület az eljárás során az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel 
ajánlattételre: 

 
Cég neve:  JANTA-BAU Kft. 
Székhelye:  4254 Nyíradony, Széchenyi u. 43. 
Adószám:  14815443-2-09 

 
Cég neve:  Verdi Ép Kft. 
Székhelye:  4254 Nyíradony, Kinizsi u. 2. 
Adószám:  12437889-2-09 

 
Cég neve:  KARÉP-COLOR Kft. 
Székhelye:  4262 Nyíracsád, Szatmári u. 10. 
Adószám:  23149759-2-09 

 
Cég neve:  Réz Útépítő Kft. 
Székhelye:  4262 Nyíracsád, Malom utca 12/ A 
Adószám:  14504806-2-09 
 
Cég neve:  Zemplénkő Kft. 
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Székhelye:  4921 Tivadar, Petőfi utca 24. A. ép 
Adószám:  12523326-2-15  

 
 

4.  A Képviselő-testület a Kbt. 27.§ (4) bekezdésére figyelemmel az alábbi 
bírálóbizottsági tagokat jelöli ki az ajánlatok értékelésére: 

 
-  Vincze Andrea közbeszerzés tárgya szerinti műszaki-szakmai szakértelem 
-  Vargáné Pintye Judit pénzügyi szakértelem 
- dr. Kovács Péter közbeszerzési-jogi szakértelem, felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó 

5. A megvalósítandó építési beruházás tekintetében a fedezet a TOP-1.4.1-19-HB1-2019-
00012 azonosító számú pályázati forrás alapján biztosított, melynek összege nettó 
140 053 231 Ft. 

6. Az építési beruházás tekintetében a becsült érték meghatározása a Kbt. 28. § (2) 
bekezdés d) pontja alapján szakmai kamarák által ajánlott díjszabások alapján, 
illetőleg az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a tervezői költségvetés 
alapján történt.  

A tervezői költségvetés alapján ezen közbeszerzési eljárásban nettó 152 895 645 Ft + 
ÁFA  becsült érték került meghatározásra. A megvalósítás helyszíne: 4262 Nyíracsád, 
Kassai utca 8. 148/6 hrsz. 
A Kbt. 16-19. § szerinti becsült érték meghatározására vonatkozó előírások 
alkalmazásra kerültek az előkészítés során, az építési beruházások értékét az 
Önkormányzatnak más beszerzéssel nem kellett egybeszámítania, illetőleg az 
Önkormányzat a Kbt. 19. § szerinti tilalmi előírásokra tekintettel járt el. 

7. A Képviselő-testület a Kbt. 27.§ (3) bekezdésének való megfelelés érdekében az 
alábbi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót jelöli ki: 

Név: dr. Kovács Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
Székhely: 3525 Miskolc, Madarász Viktor u. 13. II. (C) lph. 1. em. 104. 
Lajstromszám: 00628 

  
8. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásához szükséges további intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
 

18. Előterjesztés a „Fogorvosi rendelő korszerűsítése” tárgyú beszerzési 
eljárás megindításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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100/2020. (X.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Beszerzési Szabályzat alapján az 
alábbi gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre a Nyíracsád Rákóczi u. 17. sz. alatt lévő 
fogorvosi rendelő korszerűsítésére: 
 

Cég neve:  KARÉP-COLOR Kft. 
Székhelye:  4262 Nyíracsád, Szatmári u. 10. 
Adószám:  23149759-2-09 

 
 

Cég neve:  Réz Útépítő Kft. 
Székhelye:  4262 Nyíracsád, Malom utca 12/ A 
Adószám:  14504806-2-09 

 
Cég neve:  KOZDAN-ÉP-COS Kft. 
Székhelye:   4262 Nyíracsád, Kolozsvári u. 43. 
Adószám:  24885193-2-09 

 
Felkéri a polgármestert,  hogy az ajánlattételi felhívást a fenti gazdasági szereplőknek küldje 
meg. 
Határidő: 2020. november 15. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

19. Különfélék. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Mozgáskorlátozottak Egyesülete kérelmet 
nyújtott e, mely szerint kéri, hogy 2021. évre kerüljön elhalasztásra a kapott támogatással 
történő elszámolásuk. 
 
A képviselő-testület a kérést tudomásul vette. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Korábban egy képviselő javaslatára az óvodás SNI-s gyerekek fejlesztésével a Református 
Szakszolgálatot bíztuk meg, mivel Képviselő Úr szerint ez a szolgálat ingyenesen látja el a 
feladatot. Ezzel ellentétben kiderült, hogy az SNI-s gyerekekre kapott dupla normatívának a 
felét az említett szakszolgálat fogja lehívni. Óvodavezető elmondása alapján 4 gyerekről van 
szó. 
 
Köles Zoltán: 
Ha ez másképpen van benne a szakszolgálattal kötött szerződésen, akkor jogi útra lehet 
terelni. 
 
Pósán Ferencné óvodavezető: 
A feladatot jelenleg ellátó szakszolgálat dolgozói nagyon lelkiismeretesen végzik a 
munkásukat. Minden nap itt vannak, ha kell. Szakmailag nagyon elégedettek vagyunk a 
munkájukkal. 
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Dr. Nagy János polgármester: 
A közelmúltban temető működtetésével kapcsolatos ellenőrzés volt a településen, mely során 
mindent renden találtak. 
 
Köles Zoltán: 
A jelenlegi temetőgondnok szerződése ez év végén lejár. Ki az, aki januártól átveszi ezt a 
munkakört? Tett-e az Önkormányzat a gondnok mellé olyan embert, aki betanulhat, vagy 
beiskoláztunk-e ez irányban valakit? 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Több közfoglalkoztatottat is tettünk már a gondnok mellé, azonban eddig még mindenki 
elment onnan, senki nem akart ezen a területen maradni. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Sajnos eddig nem találtunk olyan embert, aki ezen a területen hosszabb távon szeretett volna 
dolgozni. Itt az év minden napján 24 órában készenlétben kell állni, mert ha halott van, akkor 
ki kell menni a ravatalozóban hűtőt kinyitni, ismerni kell a parcellákat, tudni kell a sírhelyet 
kijelölni, nyilvántartást vezetni, stb. A jelenlegi gondnok ezeket évtizedek óta végzi, jól 
csinálja, és úgy gondolom, ha kell, maradna még év vége után is a munkakörben. De meg kell 
kérdezni tőle, hogy mi a szándéka. 
 
Köles Zoltán: 
Nekünk kell eldönteni, hogy hogyan gondoljuk. Oda tudunk-e állítani egy főállású dolgozót, 
aki kap egy főállású bért. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Javaslom, hogy a jelenlegi gondnok szerződését hosszabbítsuk meg fél évre, addig kialakul, 
hogy ki veszi át tőle és pontot tudunk tenni a végére. 
 
Bródi Róbert: 
Már egy alkalommal azt mondtuk korában, hogy hosszabbítsuk meg, akkor ez meg is történt 
ez év végéig. Most megint ugyan ott tartunk. 
 
Köles Zoltán: 
Ez nem örök életre szól, de furcsa, hogy akit eddig oda tettünk betanulni, az mind elment. 
Erre ki kell találni valamit és le kell zárni. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Három éve benyújtásra került egy pályázat a LEADER Egyesülethez térségi rendezvényekre. 
Az a pályázat 2 millió forint támogatásban részesült, mely összeget december 31-ig fel kell 
használni.  A jelenlegi helyzetet figyelembe véve rendezvényt már nem tudunk tartani év 
végéig, ezért kérni fogjuk, hogy ez az időpont 2021. december 31-re módosuljon. 
 
A javaslattal a jelenlévő képviselők egyetértenek. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Pannon Antenna megkeresett azzal, hogy a település területén lévő jeladótoronyra vételi 
szándékot nyújt be. Jelenleg a Vodafonnal van szerződésünk, de a Pannon Antenna meg 
kívánja vásárolni azt a 25 m2 területet, amint a jeladó torony áll. 
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Köles Zoltán: 
Legyen tájékoztatva, hogy jelenleg nem kívánja a képviselő-testület értékesíteni, de nyújtson 
be árajánlatot és majd annak megfelelően döntünk. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az Alapszolgáltatási Központban is ellenőrzés volt a közelmúltan, mindent rendben találtak. 
 
Érkezett egy megkeresés, mi szerint egy vállalkozó bérelni kíván egy kb. 3-5000 m2 területű 
telket. Előnyt jelentene, ha kis épület, csarnok lenne a területen. 
 
Köles Zoltán: 
Először tudjuk  meg pontosan, hogy milyen tevékenységet folytat, mit gyárt és utána 
döntsünk. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Polgármesteri Hivatal szomszédságában lévő ingatlan tulajdonosa azzal keresett meg, hogy 
az Önkormányzat a két telek közé készítsen zárt kerítést. Jelenleg drótkerítéssel van elkerítve 
a két telek, azonban a hivatal udvarán  lévő folyamatos mozgás,  közfoglalkoztatottak  
gyülekezője, munkája számukra privát szférájukra tekintve zavaró. 
 
Köles Zoltán: 
Vásárolni kell hozzá anyagot, például lemezt és közfoglalkoztatottak bevonásával el kell 
készíteni. 
 
A kerítés létesítésével a jelenlévő képviselők egyetértenek. 
 
Czapár Gábor: 
Korábbi testületi ülésen szó volt róla, hogy a noszvaji üdülőre vételi szándék érkezett. Hogy 
áll ez az ügy, Polgármester Úr mit intézett ezzel kapcsolatban? 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Jelenleg várjuk, hogy a többi tulajdonos önkormányzat hogy dönt . Talán Szentpéterszeg 
gondolkodik rajta, hogy megvásárolja annyiért, amilyen összegű vételi ajánlatot kaptunk. 
 
Czapár Gábor: 
Közeledik a téli időszak, szeretném kérdezni, hogy hó eltakarításra felkészültünk-e,  rendben 
van-e a hótoló? 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Igen, a hó eltakarításhoz szükséges járművek, homokszóró is rendben van. 
 
Czapár Gábor: 
A karácsonyi díszkivilágítással megvalósításával kapcsolatban történt-e előrelépés? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Igen, kértem árajánlatokat, ha kell , majd be tudom hozni. 
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Czapár Gábor: 
Eszköz nyilvántartás kihez tartozik? Egy kimutatást szeretnék látni az elmúlt 5 évre 
vonatkozóan pályázati, illetve saját vásárlású eszközöket érintően. 
 
Megkeresett egy állampolgár, aki több évvel ez előtt 2008-ban, vagy 2009-en megvásárolta a 
volt vágóhíd épületét, de még nem került a nevére az ingatlan. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Igen, tudok az ügyről. Utána néztünk és semmiféle dokumentum nem lelehető fel, ami arra 
utalna, hogy az adásvétel megtörtént volna. Sem szerződés, sem a kifizetésre vonatkozóan 
nincs semmilyen hivatalos dokumentum a birtokunkban. Képviselő-testületi határozat van a 
döntésről, de valószínűleg az adásvétel már nem történt meg. 
 
Czapár Gábor: 
A gyalog átkelővel kapcsolatban a villamos tervezővel hol tart a dolog? 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Még nem jeleztek vissza. 
 
Köles Zoltán: 
Nyíregyházán van több cég is, aki ilyesmivel foglalkozik,  megkeresem őket és megkérdezem, 
hogy mennyiért csinálnák meg. 
 
Czapár Gábor: 
A Balkányi rész közvilágításával kapcsolatban van-e előrelépés? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Ezt már rég óta szeretnénk megoldani, az a probléma, hogy annak idején nem építettek ki 
olyan szálat, amibe ezt a vezetéket be tudnák húzni. De ezt már megkértük. 
 
Köles Zoltán: 
A Mezei Villtől és az E-Ontól is kérni kell rá árajánlatot. 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
Miért van az, hogy néha a közvilágítás egyes területeken teljesen kimarad napokra. Ezt a 
lakosság sérelmezi. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Amikor fúj a szél, a vezetékek összeérnek, ez okozza az áramkimaradást. Ez ügyen már írtam 
levelet az E-Onnak, távtartók kihelyezésével megoldódik ez a probléma. 
 
Köles Zoltán: 
Jelezni kell az E-Onnak, hogy biztosítsák a kimaradás mentes, folyamatos áramellátást, mivel 
sok  jelzést kaptunk a lakosságtól ez ügyen. 
 
Czapár Gábor: 
Tanyagondnoki kisbusszal kapcsolatban sikerült-e intézni valamit? 
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Dr. Nagy János polgármester: 
A pályázat írónak jeleztük, hogy fellebbezni szeretnénk. 
 
Czapár Gábor: 
A pályázat írókkal kapcsolatban úgy látom, hogy nem jelzik minden alkalommal, amikor 
pályázati lehetőség van. Erre már többször volt példa, hogy elúsztak lehetőségek, pl járda 
építés, stb. Több 10 millió forinttól elestünk már e miatt. Napra készen kellene figyelni és 
szeretnénk, ha minden lehetőségről tájékoztatnának. Illetve probléma az is, hogy nem nyernek 
az általuk készített pályázatok. 
 
Köles Zoltán: 
Egyetértek, ez így nem mehet tovább. Küldjenek minden pályázati lehetőségről tájékoztatást 
és mi is kapjuk ezt meg másolatban. Ha már fizetünk nekik, akkor ezt tegyék meg. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nem fizetünk a cégnek semmit, csak abban az esetben kapnak bizonyos összeget, amikor 
nyertes pályázatunk van. 
 
Köles Zoltán: 
Ezért van az, hogy javarészt olyan pályázatok vannak, amelyek képzéseket foglalnak 
magukban. 
 
Czapár Gábor: 
Legutóbbi szociális bizottsági ülésen kértünk egy kimutatást azzal kapcsolatban, hogy a 
Nyíradonyi Szociális Társulással kapcsolatban pénzügyileg hogy állunk. Akkor erről nem volt 
még adat, de azóta van egy olyan információm, hogy az önkormányzat részére már 
megküldték az elszámolást. Ezt szeretnénk majd látni. 
 
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. A további napirend tárgyalására zárt ülés tartását rendeli el. Kéri a 
hallgatóságot, hogy hagyják el a tanácstermet, illetve a videokamera kerüljön kikapcsolásra. 
 

kmf. 
 

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


