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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 27.-én 
14.00. 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 
    Veres Istvánné alpolgármester 
     

Csontos Sándor 
    Kiss Józsefné 
    Koszorus Sándor 
    Köles Zoltán 
    Rácz Zoltán képviselők 
 
Meghívottak:   Sándor Edit  Ligetalja Közműv.Kp. igazgató 
    Pósán Ferencné óvodavezető 
    Varga Józsefné Könyvtárvezető 
    Grézné Fekete Erzsébeet védőnő 
    Kupeczné Gholami Alexandra 
 
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 az  alábbiak szerint kiegészülve kerüljenek 
megtárgyalásra: 
 

1. Előterjesztés  anyakönyvi rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

2. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző  
 

3. Előterjesztés védőnői álláshely betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző  
 

4. Előterjesztés Bursa  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. 
évi fordulójához történő csatlakozásról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester  

 
5. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár SZMSZ-ének elfogadására. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester  
 

6. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatásra igény benyújtásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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7. Előterjesztés  a Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítésére 
pályázat benyújtására. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

8. Előterjesztés Dr. Koncz Endre háziorvos kérelméről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

9. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása tárgyában. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
ZÁRT ÜLÉS: 
 

10. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem elbírálásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
A döntéshozatalban résztvevő  7 fő képviselő a napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadta. 
 
Dr. Nagy János polgármester javasolja,  hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői                        
Köles Zoltán és Rácz Zoltán  képviselők legyenek. 
 
A döntéshozatalban résztvevő   7 fő képviselő a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 7 igen 
szavazattal elfogadta. 
 

1. Előterjesztés  anyakönyvi rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági főosztálya folyamatosan figyelemmel kíséri 
az önkormányzatok döntését és rendeletalkotását. Ennek kapcsán  az anyakönyvi rendelet 
felülvizsgálata is megtörtént, így a jogszabályi változások következményeként javasolja egy 
új rendelet megalkotását. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, az anyakönyvi rendelet módosítását elfogadásra 
javasolja. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
Az anyakönyvi rendelet módosításáról szóló napirendet a bizottságunk megtárgyalta, 
elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
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Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
15 /2017 ( IX.27. ) önkormányzati rendelete  

az anyakönyvi eljárás szabályairól és egyes díjairól 
 

Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. I. törvény 96. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárval a következőket rendeli el: 
 

Általános rendelkezések 
 
1. § 

 
A rendelet hatálya a Nyíracsád Község Önkormányzatának közigazgatási területén történő 
házasságkötések létesítése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe 
vevőkre terjed ki. 
 

Eljárási szabályok 
 

2. § 
 

(1) Az önkormányzat a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget a Nyíracsád 
Polgármesteri Hivatal épületében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. szám) biztosítja. 
 
(2) A házasságkötés során ingyenes alapszolgáltatás az anyakönyvvezető hivatalos 
közreműködése a hivatali munkaidőn belül. 

 
3. § 

 
(1) A házasságkötést hivatali időn, valamint hivatali helyiségen kívül a jegyző 
engedélyezi. 
 
(2) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezését e rendelet 1. melléklete, a 
hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését 2. melléklete szerinti 
nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor. 
 
(3) Az ügyfél az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés 
helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról 
a díj megfizetésével gondoskodik. 

 
4. § 

 
A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés pénteki napokon 12.00-20.00 óráig, szombati 
napokon 10.00-20.00 óráig terjedő időintervallumban tartható. 
 

5. § 
 
A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés pénteki és szombati napokon 10.00-20.00 óráig 
terjedő időintervallumban tartható.  
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Anyakönyvi eljárás díjai 

 
6. § 

 
(1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként eseményenként bruttó 15.000,- forint mértékű díjat kell az 
önkormányzat részére fizetni, mely összeg az anyakönyvvezető díjazására fordítandó. 
 
(2) A díj az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. 

 
7. § 

 
(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként eseményenként  bruttó  40.000.-   forint mértékű díjat kell az 
önkormányzat részére fizetni, mely összeg az anyakönyvvezető díjazására fordítandó. 
 
(2) A díj magában foglalja a házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli megkötése esetén 
fizetendő díj összegét is, azonban az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. 

 
8. § 

 
(1) A 6. és 7. §-ban meghatározott díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell 

megfizetni legkésőbb a kérelem benyújtásáig. 
 

(2) Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, az ügyfél a kérelem elutasításáról szóló 
jogerős döntés kézhezvételét követő naptól kérheti a díj visszafizetését a 
Polgármesteri Hivatal házipénztárában. 

 
(3) Amennyiben a házasulók legalább egyike legkésőbb a házasságkötés napja előtt 

legalább 3 munkanappal írásban indokolt kérelmet nyújt be a Polgármesteri 
Hivatalhoz, mely alapján a házasságkötést nem kéri megtartani, a 6. és 7. §-ban 
meghatározott díj teljes összegének visszafizetését kérheti a jegyzőtől. 

 
(4) A visszafizetést a jegyző engedélyezi a Polgármesteri Hivatal házipénztárában való    

           felvétel útján, vagy a     kérelmező választása szerint a díj - az átutalás költségével    
           csökkentett - összegének kérelemben megjelölt bankszámlaszámra történő átutalásával. 
 

Záró rendelkezések 
 

9. § 
 

(1) Ez a rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba. 
 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nyíracsád Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének A hivatali helyiségben, valamint hivatali 
munkaidőn kívüli házasságkötésről és a szolgáltatási díjakról szóló 4/2011. (III.31. )  
önkormányzati rendelete. 
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1. melléklet  
                                                                                            illetékbélyeg helye 
 

KÉRELEM 
 
a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséhez 
 
Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali munkaidőn kívül történő 
engedélyezését ……… év …………….. hónap ……….nap ………..óra időpontra. 
 
Név: 
Lakcím: 
Kézbesítési cím: 
 
Név: 
Lakcím: 
Kézbesítési cím: 
 
A  bruttó 15.000.- összegű díjat megfizettük. 
 
Nyíracsád, …………………………………………… 
 
           ……………………………   ……………………………… 
                            aláírás                                                           aláírás 
 
 
Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom. 
 
 
……………………………….. 
közreműködő anyakönyvvezető 

2. melléklet  
 

       illetékbélyeg helye 
 

KÉRELEM 
 

hivatali helyiségen és munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezéséhez 
 

Alulírottak kérjük házasságkötés hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli 
engedélyezését. 
 
Név: 
Lakcím: 
Kézbesítési cím: 
 
Név: 
Lakcím: 
Kézbesítési cím: 
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A hivatali helyiségen kívüli helyszín:  
 
Nyíracsád, ………………………..közterület …………… házszám/helyrajzi szám 
 
A  bruttó 40.000.-  összegű díjat megfizettük. 
 
 
Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik 
közre a házasságkötésnek hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha  
a) a tanúk, - és ha szükséges - a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét 
biztosítjuk, 
b) gondoskodunk a házasságkötés méltó keretéről, 
c) gondoskodunk az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről. 
 
Nyíracsád, ………év ……………………. hó ……….. nap 
 
       ………………………………….                          ………………………………… 
   

aláírás       aláírás 
 
Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom. 

………………………………… 
közreműködő anyakönyvvezető 

 
 

2. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző  

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A Képviselő-testület 2016-ban  módosította az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló helyi 
rendeletét.  A rendelettel a fiatal házasok Nyíracsádon történő letelepedését ösztönzi az 
önkormányzat. Ennek keretében vissza nem térítendő támogatást nyújt a lakást építő fiatalok 
és vásárlók részére.  
Az utóbbi időben a településen egyre több lakás kerül árverezés alá, melynél több esetben egy 
bank lesz az ingatlan tulajdonosa. 
Településünkön vannak olyan  fiatal családok, akik árverezés útján szereznek ingatlant, de a 
jelenleg hatályos rendelet alapján nem részesülhetnek vissza nem térítendő támogatásban, 
mert a rendelet kimondja, hogy a kérelem benyújtásakor csatolni kell az adásvételi 
jegyzőkönyvet. Ez esetben viszont adásvételi jegyzőkönyv nincs, hanem árverési 
jegyzőkönyvvel bizonyítják, hogy megszerezték az ingatlant. Ahhoz, hogy ezeket a 
családokat vissza nem térítendő támogatásban tudja részesíteni az önkormányzat, szükséges a 
rendelet módosítása. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet 
módosítását elfogadásra javasolja. 
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Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A rendelet módosításáról szóló napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
Az első lakáshoz jutók támogatására vonatkozó rendelet módosításáról szóló napirendet a 
bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő   7 fő képviselő  7 igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  

16/2017.  ( IX.27. ) számú önkormányzati rendelete 
 

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (XI.2.)  az első lakáshoz 
jutók támogatásáról szóló rendelet módosítására 

 
Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete   az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 1.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1.§. 

4.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
/1/ A kérelem előterjesztésének módja: 
 

 a.) A kérelmet előterjeszteni a Polgármesteri Hivatalhoz lehet. 
b.)  Építés esetén a jogerős és érvényes építési engedély megadásától a 
használatbavételi engedély megadásáig, a jogerős építési engedéllyel, 
c.) Vásárlás  esetén  az  adás - vételi  szerződés, vagy árverési jegyzőkönyv 
megkötését  követő  6 hónapon  belül,   adásvételi  szerződéssel, vagy árverési 
jegyzőkönyvvel. 
 

2.§. 
 

Ez a rendelet 2017. szeptember 28.-án lép hatályba. 
 

3. Előterjesztés védőnői álláshely betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző  

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A képviselő-testület 58/2017. (VII.26.) számú határozatával  meghirdette a településen lévő 2. 
számú körzet védőnői álláshelyét. Az álláshelyre Kupeczné Gholami Alexandra nyíracsádi 
lakos nyújtott be pályázatot. 
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Településünkön évek óta  egy védőnő látja el a két körzetben lévő védőnői feladatokat. A 
jelenlegi álláshely már korábban is meg volt hirdetve, de jelentkezés hiányában az álláshelyet 
nem tudtuk betölteni.  
Jelenleg egy helyben élő, frissen végzett, gyakorlattal nem rendelkező védőnő nyújtott be 
pályázatot az álláshely betöltésére.  Korábban a gyakorlati idejét is itt töltötte, így 
megismerkedett az itt élő családok gondjaival.  
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, a pályázatot megismerte és javasolja Kupeczné 
Gholami Alexandra  védőnővé történő kinevezését. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a pályázót meghallgatta, a védőnői 
állás betöltésére alkalmasnak ítéli,  az állás betöltésére javasolja. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendi pontot a bizottság megtárgyalta, Javasolja Kupeczné Gholami Alexandra védőnői 
pályázatának elfogadását. 
 
Kiss Józsefné: 
A pályázatból kitűnik, hogy a szakdolgozatát  a dohányzásról írta. A kismamákban már a 
gyerekvállalás előtt tudatosítani kellene a dohányzás magzatra vonatkozó káros hatását. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Mivel két védőnői körzet van, szükség van két védőnőre, de évek óta egy védőnő tölti be az 
álláshelyet. Örülünk neki, hogy helyi, fiatal szakképzett  dolgozót alkalmazhatunk e feladat 
ellátására. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  7 fő képviselő  7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
71/2017. (IX.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kupeczné Gholami Alexandrát  2017. 
október 1. napjától a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.                  
alapján a  nyíracsádi 2. számú védőnői körzet védőnőjének határozatlan időre kinevezi. 
Illetménye:  F1 196.222.- Ft + területi pótlék az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 
(III.3.) Korm. rendelet alapján. 
 
Felhatalmazza a képviselő-testület Dr. Nagy János polgármestert, hogy a kinevezéssel 
kapcsolatos munkáltatói feladatok elvégzéséről gondoskodjon.  
Határidő: 2017. október 1. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

4. Előterjesztés Bursa  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2018. évi fordulójához történő csatlakozásról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester  

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta,  javasolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozást. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta,  javasolja a Bursa Hungarica  
Ösztöndíjpályázat2018. évi fordulójához történő csatlakozást. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta,  javasolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozást. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
72/2017. (IX.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilatkoztatja azon szándékát, hogy 
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására  létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat  2018. évi fordulójához. 
A pályázati kiírást „A” és „B” együttesen a szabályzatnak megfelelően a  polgármesteri 
hivatal hirdetőtábláján  közzé kell tenni. 
Felhatalmazza a Képviselő-testület Dr. Nagy János polgármestert a nyilatkozat aláírására és a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, valamint a Felsőoktatási  Pályázatok Irodája részére 
történő továbbítására. 
Határidő: 2017. október 2. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

5. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár SZMSZ-ének elfogadására. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester  

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta,  javasolja a Ligetalja Könyvtár SZMSZ-ének 
elfogadását. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,  javasolja a Könyvtár SZMSZ-ének 
elfogadását. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta,  elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő   7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
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73/2017. (IX.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ligetalja Könyvtár Szervezeti és 
Működési Szabályzatát és az ahhoz kapcsolódó mellékleteket elfogadja. 
Felkéri a Ligetalja Könyvtár vezetőjét,  hogy gondoskodjon az intézmény jelen ülésen 
elfogadott SZMSZ-ben foglaltak szerinti működtetésről. 

Határidő:  folyamatos. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
   Varga Józsefné intézményvezető 
 

6. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatásra igény benyújtásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta,  javasolja a támogatási igény benyújtását. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,  javasolja  a támogatási igény benyújtását. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta,   javasolja a támogatási igény benyújtását. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Kormány ebben az évben is lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak rendkívüli 
önkormányzati támogatás iránti igény  benyújtására. 
Mivel az elmúlt években is sikeresen pályáztunk hasonló jellegű támogatásokra, ezért 
javaslom, hogy a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. tv. 3. sz. melléklet 
I.7 és III.1. -  megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési önkormányzatok 
rendkívüli támogatására -  alapján Nyíracsád Községi Önkormányzat nyújtsa be  igényét 
rendkívüli önkormányzati támogatásra. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
74/2017. (IX.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 3. melléklet I.7.  és III.1. alapján támogatási igényt 
nyújt be rendkívüli önkormányzati  támogatásra. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról 
gondoskodjon. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 

        Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
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7. Előterjesztés  a Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítésére 
pályázat benyújtására. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A képviselő-testület 26/2016. (III.29.) számú határozatával  döntött a VP-6.7.4.1.1-16 
kódszámú településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című pályázati felhívással 
kapcsolatos pályázat benyújtásáról. 
Az önkormányzat az 1/1 helyrajzi számú kivett park és kiállítóterem művelési ágú Malom 
Galéria épületének külső felújítását tűzte ki fejlesztési célként. 
Idő közben a projekt megvalósításával kapcsolatos adatok pontosításra kerültek, ezért 
szükséges a fenti számú 2016. évben meghozott határozat módosítása. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadását javasolja 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadását javasolja. 
 
Veres Istvánné: 
A határozati javaslatban szerepel a projekt nem elszámolható költségeként 622.067.- Ft. Ez az 
összeg az önerőn kívül értendő, vagy az ezt az összeget is magában foglalja? 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az önerőn kívüli összeg, az eltérés a következőkből tevődik össze: 3 db beltéri nyílászáró 
támogatását elutasították, a napelemes rendszer kiépítésénél szintén kevesebb összeg került 
jóváhagyásra, növények parkosítás esetén szintén kevesebb összeg került jóváhagyásra és a 
különbözetekből tevőik össze az említett összeg. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen 
szavazattal  meghozta az alábbi határozatát: 
 
75/2017. (IX.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú 
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című pályázati felhívással kapcsolatosan 
2016. március 29. napján kelt, 26/2016. (III.29.) számú határozatát a 2017. július 13. napján 
kelt Támogatói Okiratban szereplő tartalomra tekintettel módosítja az alábbiak szerint: 
 
1. A projekt címe: Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése 
2. A projekt azonosítószáma: 1774391491 
3. A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4262 Nyíracsád, Kassai utca 4. 
4. A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 4262 Nyíracsád, 1/1 hrsz. 
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5. A felhívás száma: VP-6-7.4.1.1-16 
6. A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 32 528 853 Ft 
7. A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft): 31 906 786 Ft 
8. A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft): 622 067 Ft 
9. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő (Ft) 2 217 426 Ft 
10. A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft): 622 067 Ft 
A fenti önerő biztosítása saját forrásból történik. 
11. Támogatás összege (Ft): 30 311 427 Ft 
12. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önerő összegét a 
költségvetésében elkülöníti. 
 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a pályázat benyújtására. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

8. Előterjesztés Dr. Koncz Endre háziorvos kérelméről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, a háziorvos kérelmét megalapozottnak tartja,  
javasolja a gázkazán cseréjét, valamint a festési munkálatok elvégeztetését. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a háziorvosi rendelő kazáncseréjét, illetve 
festetését –  utóbbit közfoglalkoztatottak bevonásával – javasolja. A kazáncserét a 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó vállalkozóval javasolja elvégeztetni. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, javasolja a munkálatok elvégeztetését. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Dr. Koncz Endre háziorvos, a Patkomed Humán Szolgáltató Kft. nevében írásban  fordult az 
Önkormányzathoz, mely szerint kéri, hogy az Önkormányzat a háziorvosi rendelő elavult 
gázkazánját modern, biztonságos készülékre cserélje le. 
Kéri továbbá a beázások miatti balesetveszélyes mennyezeti szakasz kijavíttatását, illetve a 
beázott  részeken a penészes falak újrafestetését a rendelőben. 
 
Köles Zoltán: 
Van-e több árajánlat a munka elvégzésére? 
 
Kiss Józsefné: 
Én is annak a híve vagyok, hogy más ajánlat is legyen a fenti munkára vonatozóan. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Jelenleg egy árajánlat van, melyet helyi vállalkozótól kértünk be. Ez 1,4 millió forintról szól, 
mely a kazáncserét tartalmazza, illetve magában foglalja az ahhoz szükséges egyéb műszaki 
eszközöket, de tudunk kérni más vállalkozótól is ajánlatot és a legkedvezőbbel fogjuk a 
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munkát elvégeztetni. A falak festését közfoglalkoztatottak bevonásával tervezzük megoldani. 
A háziorvos által  jelzett problémát minél hamarabb meg kell oldani, mivel kezdődik a fűtési 
szezon  és a váróban, illetve rendelőkben  tartózkodó betegek, kisgyerekek nem lehetnek 
fűtetlen helyiségben. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
76/2017. (IX.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Patkomed Humán Szolgáltató Kft. 
háziorvosa Dr. Koncz Endre kérelmére a háziorvosi rendelő  gázkazánjának cseréjét, illetve a  
beázott mennyezeti szakasz kijavíttatásának cseréjét, falak festését vállalja. A gázkazán 
cseréjét a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó vállalkozóval, a festési munkálatokat 
közfoglalkoztatottak bevonásával végezteti el. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a fenti munkálatok elvégeztetéséről 
gondoskodjon. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

9. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása tárgyában. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak több környező önkormányzattal együtt 
tagja vagyunk.  Bagamér önkormányzata úgy döntött, hogy december 31-től kiválik a 
társulásból és más formában oldja meg e feladat ellátását.  Így mivel egy tag kiválik a 
társulásból, szükséges a társulási megállapodás módosítása, melyet a tag önkormányzatoknak 
el kell fogadniuk. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.  
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő7 igen szavazattal meghozta 
az alábbi határozatát: 
 
77/2017. (IX.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyíradonyi Szociális és 
Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékleteként csatolt 1661-38/2017. számú módosító okiratot, valamint a 1661-
39/2017. számú Társulási Megállapodást a módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyja. 



14 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét értesítse a döntésről, 
továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást aláírja.   
Határidő: 2017. november 15. 
Felelős: polgármester 
 
Különfélék: 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy  szeptember végétől kezdődik a rókák őszi immunizálása. 
Ez idő alatt, mint rendszeresen, ezúttal is ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el. A 
rókák vakcinázását rendszeresen az állategészségügyi hatóság rendeli el. Annak érdekében, 
hogy a rókák minél nagyobb arányban egyék meg a csalétekbe rejtett oltóanyagot az érintett 
térségekben a vakcinázás kezdetétől ebzárlat és legeltetési tilalom van érvényben. 
 
A Volkswagen kisbusz kb. egy éve került megvásárlásra, azóta folyamatos igény van a 
használatára. Ezért a gépjármű használatával kapcsolatos rendelkezéseket szabályzatba kell 
foglalni. 
 
Köles Zoltán: 
Meg kell állapítani a  kilométer díjat, és sofőr nélkül nem javaslom használatba adni.  
Érdemes a díjat úgy kiszámolni, hogy az önköltséget 10 %-kal meg kell szorozni. Ha a 
tulajdonos, vagy a fenntartó úgy ítéli meg, akkor ingyen is rendelkezésre bocsáthatja a 
gépjárművet. Jó lenne azt is megoldani, hogy mindig egy ember vezesse az autót.  
 
Koszorus Sándor: 
A polgármester és a Jövőnk Reménysége Alapítvány elnöke döntsön a használatba vevők 
köréről. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Magyar Államkincstár normatíva felhasználásra 
vonatkozó ellenőrzést tartott az óvodában, melynek során mindent rendben talált. Októberben 
az Alapszolgáltatási Központban fognak ellenőrzést tartani. 
 
Veres Istvánné: 
Augusztusban  volt 5 éve, hogy az Acsádi Képes Krónika létrejött.  Az interneten elérhető, 
ebben a formában is tájékoztatást, összefoglalót nyújt a lakosság számára hónapról-hónapra a 
községben történt eseményekről. A stáb állandó, lelkiismeretesen, színvonalasan végzik 
munkájukat. Jó lenne egy kis számukra tartandó ünnepség keretében megemlékezni erről az 
érfordulóról, ez által megköszönve munkájukat.  
 
Dr. Nagy János: 
Az Acsádi Képes Krónika szerkesztői, illetve az abban közreműködők jól végzik munkájukat, 
keresni foguk a lehetőséget, hogy megköszönhessük munkájukat. 
 
Veres Istvánné: 
A településen a közelmúltban ismét megjelent a Civil Kurázsi című lap,melyben trágár 
szavak, megfogalmazások szerepelnek. Ugyan az az ember írta ezeket a cikkeket, aki az 
óvodában a labdarúgást oktatja. Úgy gondolom, hogy aki ilyen szavakat használ nyilvánosan, 
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méltatlan arra, hogy közintézményben oktasson. Jó lenne, ha a Labdarúgó Szövetség másik 
oktatót küldene helyette. 
 
Köles Zoltán: 
A Buzitán lakók köszönik az Önkormányzatnak, hogy rendbe tették a buszmegálló környékét. 
Amennyiben lehetséges, jó lenne legléderezni szintén a Buzitán lévő „Csókos” elnevezésű 
részt.  
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az általános iskola október 7-én szombaton a Csonkás Szabadidőparkban Családi Napot 
rendez, ahová Igazgató úr szeretettel várja az önkormányzati képviselőket, valamint a hivatali 
dolgozókat is. 
 
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való 
megjelenést, a további napirend megtárgyalására zárt ülést rendel el, kéri hogy a hallgatóság 
hagyja el az üléstermet, illetve a videókamera kerüljön kikapcsolásra. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 

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


