1

JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 14-én
13.00. órai kezdettel a Nyíracsád Község Polgármesteri Hivatala tanácstermében (4262
Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) megtartott ülésén.
Jelen vannak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Veres Istvánné alpolgármester
Kiss Józsefné
Koszorus Sándor
Köles Zoltán
Rácz Zoltán képviselők

Igazoltan távol:

Csontos Sándor képviselő

Döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra:
1. Polgármesteri jelentés
Lejárt határidejű határozatok végrehajtása.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Előterjesztés a 2018. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti gazdálkodásának
szabályairól szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
rendeletről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
4. Előterjesztés a helyi adóról szóló 21/2017. (XI.30.) sz. rendelet hatályon kívül
helyezéséről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
5. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ellátásra vonatkozó szerződés
meghosszabbítására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
6. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításával
kapcsolatos közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
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7. Előterjesztés a községi önkormányzat és intézményei 2018. évi belső ellenőrzési terv
programjának elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
8. Előterjesztés a 2018. évi ülésterv elfogadására
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
9. Előterjesztés a Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése tárgyú
pályázatok kapcsán lefolytatandó beszerzési eljárás megindításával kapcsolatos
feladatokról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
10. Előterjesztés Start mintaprogram pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
11. Előterjesztés önkormányzati tűzifa juttatásról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
12. Előterjesztés a Buzita 1610 hrsz-ú önkormányzati ingatlan villanyóra átíratásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
13. Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
A döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal a napirendi pontokat
megtárgyalásra elfogadta.
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői
Rácz Zoltán és Koszorus Sándor képviselők legyenek.
A döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő a jegyzőkönyv hitelesítők személyét
6 igen szavazattal elfogadták.
1. Polgármesteri jelentés
Lejárt határidejű határozatok végrehajtása.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Polgármesteri jelentés és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató a jegyzőkönyv
melléklete.)
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
102/2017. (XII.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést, valamint a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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2. Előterjesztés a 2018. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti gazdálkodásának
szabályairól szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A képviselő-testület 25/2016. (XII.8.)számú rendelete 2017. évre szól. A költségvetési
gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a
2018. évi költségvetés elfogadásáig szükséges megalkotni a költségvetési gazdálkodás
átmeneti szabályairól szóló rendeletet.
Az előterjesztéshez kapcsolódó rendelet tervezet ezt az átmeneti állapotot hivatott
szabályozni.
A rendeletben a testület felhatalmazása alapján a polgármester az átmeneti időszakban az
önkormányzati költségvetési gazdálkodás folyamatosságát biztosítja és az önkormányzat
bevételeit folytatólagosan beszedhesse és kiadásait fedezhesse. E tevékenysége során köteles
figyelembe venni a jogszabályokban és a Képviselő-testület hatályos rendeleteiben,
határozataiban foglaltakat, érvényesítve a 2017. évi költségvetés gazdálkodási elveinek
folyamatosságát.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét:
Nyíracsád Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
22/2017. (XII.14.) ÖR. rendelete
a 2018. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól.
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bek. a.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a 32. cikk (2) bek. felhatalmazása alapján
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§. (4) bekezdés
c.) pontja alapján a következőket rendeli el:
1.§.
E rendelet hatálya kiterjed a Nyíracsád Községi Önkormányzat, valamint a fenntartása alá
tartozó valamennyi költségvetési szerv költségvetési gazdálkodására.
2.§.
(1) Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési gazdálkodás
folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet
hatálybalépéséig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, illetve
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kiadásait fedezze, az átmeneti időszakban az önkormányzat és intézményeinek
folyamatos működtetését biztosítsa.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás
időszakában Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló törvénynek, a hatályos
jogszabályoknak és önkormányzati rendeleteknek megfelelően a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
(3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítése területén új forrás
megállapítására, bevonására, a 2017. évben tervezett kiadási jogcímeken túli
kötelezettség vállalására az (1)-(2) bekezdésekben foglalt felhatalmazás terjed ki.
(4) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2018. évi költségvetés
részét képezi, abba beépül.
3.§.
E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és a Nyíracsád Községi Önkormányzat
és intézményei 2018. évi költségvetési rendeletének kihirdetése napján hatályát veszti.
3. Előterjesztés a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
rendeletről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Településünkön több olyan ember él, aki kiemelkedő közösségi munkát végzett. Munkájuk
elismeréseként a képviselő-testület a rendelet tervezetnek megfelelően meg tudja köszönni a
településen végzett odaadó munkájukat.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Bizottság a rendelet tervezetet megtárgyalta, javasolja, hogy az emlékplakett feliratáról a
javasolt község szó kerüljön ki és az alábbiak szerint szerepeljen: „Nyíracsád Kultúrájáért”
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A szociális bizottság, valamint az Egészségügyi és Sportbizottság is javasolja, hogy a
feliratról a község szó kerüljön le, illetve, hogy a kitűntetések átadására valamely nemzeti
ünnep alkalmával tartandó ünnepségen kerüljön sor. Erre legalkalmasabbnak az augusztus 20a alkalmával tartandó ünnepséget tartjuk.
Dr. Nagy János polgármester:
Méltó alkalom az augusztus 20-a alkalmából tartandó ünnepség a kitűntetések átadására, ezt
én is támogatom.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét:
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Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2017.(Xll.14. ) önkormányzati rendelete
a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország
címereinek és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII.
törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján attól az óhajtól
vezérelve, hogy a község fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, az itt lévő
emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységet elismerje a
következőket rendeli el.

I. fejezet
Általános rendelkezések
1.

§

(1) Nyíracsád Község Képviselő-testülete az alábbi helyi elismeréseket, kitüntetéseket
adományozhatja:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

„Díszpolgári Cím”
„Nyíracsád Kultúrájáért” kitüntetés
„Nyíracsád Érdemes Pedagógusa” kitüntetés
„Nyíracsád Egészségügyéért” kitüntetés
„Nyíracsád Közszolgálatáért” kitüntetés
„Nyíracsádi Fiatal a Közösségért” kitüntetés
„Nyíracsád Sportjáért” kitüntetés
2. §

(1) A helyi elismerések adományozására indokolással ellátott javaslatot tehetnek:
a) bármely cselekvőképes nyíracsádi választópolgár
b) a Képviselő-testület bizottságai
c) Képviselő – testület tagjai
d) nyíracsádi székhelyű civil szervezet.
(2) A javaslatokat az egyes kitüntetéseknél megjelölt határidőben a Polgármesternek kell
megküldeni.
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(3) A javaslatokat a Képviselő-testület illetékes bizottságai tárgyalják meg és véleményezik.
(4) A beérkezett javaslatokat a bizottságok véleményével együtt a Polgármester terjeszti a
Képviselő-testület elé.
(5) A helyi elismerések odaítéléséről a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.
(6) Az odaítélt kitüntetést ünnepélyes keretek között a Polgármester adja át.
3. §
(1) Ahol a kitüntetés adományozásakor oklevél is jár, az oklevélnek tartalmaznia kell az
adományozó határozat számát és keltét, a kitüntetés elnevezését, az adományozó és a
kitüntetett nevét, valamint Nyíracsád Község Önkormányzatának bélyegző lenyomatát.
(2) Az oklevelet a Polgármester és a Jegyző írja alá.
4. §
(1) Az e rendelet alapján adományozott kitüntetésekről nyilvántartást kell vezetni. A
nyilvántartásra kitüntetés-fajtánként díszes almanach szolgál, melynek vezetéséről, a
kitüntetettek bejegyzéséről a jegyző gondoskodik.
(2) A nyilvántartásban a következő adatok szerepelnek:
-

a kitüntetés megnevezése;
a kitüntetett neve, lakhelye;
az adományozás jogcíme;
az adományozásról rendelkező határozat száma;
az adományozás időpontja.

(3) Az adományozás bejegyzését a Polgármester és a Jegyző hitelesíti.
5. §
(1) Amennyiben a kitüntetésre felterjesztett személy ellen büntetőeljárás van folyamatban, az
adományozást a jogerős ítélet meghozataláig fel kell függeszteni.
(2) Az a kitüntetett, akit a bíróság jogerős ítéletével a közügyek gyakorlásától eltiltott,
érdemtelenné válik a kitüntető díjra és tőle azt vissza kell vonni.
(3) A kitüntetésre egyéb okból méltatlanná vált személytől, valamint közösségtől az
elismerés visszavonható.
(4) A megvonást azok kezdeményezhetik, akik az egyes helyi elismerések adományozására
javaslatot tehetnek.
(5) A visszavonásról a Képviselő-testület a tudomására jutott tények, információk
mérlegelése alapján, minősített többséggel dönt.
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(6) Visszavonás esetén az adományozott adatait a kitüntetésekről vezetett nyilvántartásból – a
polgármester és a jegyző által hitelesített áthúzással - törölni kell. A tárgyi adomány nem
követelhető vissza.
6. §
(1) Az e rendelet alapján adományozott egyéni kitüntetések posztumusz elismerés
formájában is megítélhetők.
(2) Posztumusz kitüntetés esetén az e rendeletben meghatározott tárgyi adomány- a
Képviselő-testület döntésétől függően - az elismerésben részesített személy
tevékenységéhez közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó szervezet, vagy törvényes
örököse részére is megítélheti a Képviselő-testület.

II. fejezet
7. §
Díszpolgári cím
(1) Nyíracsád Község Képviselő-testülete a település érdekében kiemelkedő érdemeket
szerzett személynek díszpolgári címet adományozhat.
8. §
Nyíracsád Község Önkormányzata az általa alapított legrangosabb
adományozásával ismeri el különösen azon személyek érdemeit:

kitüntetés

a) akik Nyíracsád Község fejlesztéséért több éven keresztül kiemelkedően dolgoztak,
értékteremtésükkel gazdagították a települést, kiérdemelve ezzel a község
lakosságának megbecsülését, tiszteletét és szeretetét,
b) akik kimagasló munkásságukkal, életművükkel hozzájárultak a község jelentős
fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez, tekintélyének emeléséhez – elismerést
szerezve ezáltal országosan és nemzetközi viszonylatban is,
c) akik a község és testvértelepülései közötti szerteágazó kapcsolatok elmélyítésén
fáradoztak - elősegítve ezzel azt is, hogy a magyarság az európai közösség minél
értékesebb tagjává váljon,
d) akik a békét, a kultúrát, a demokráciát és az emberiség egyetemes értékeinek
gyarapítását tiszteletreméltóan szolgálták,
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e) akik elméleti és gyakorlati munkájukkal kiemelkedő módon hozzájárultak Nyíracsád
épített és természeti környezete védelméhez, megóvásához, a műemlékvédelemhez, a
környezeti károk megelőzéséhez, helyreállításához,
f) akik személyes vagy társasági vagyonuk befektetésével a községben munkahelyeket
teremtettek.
9. §
(1) Díszpolgári cím adományozására évente egy adományozható.
(2) A javaslatokat minden év június 15. napjáig kell a Polgármesterhez eljuttatni.
(3)

A kitüntetés adományozásának időpontja minden évben az október 23-i ünnepség
keretében történik.
10. §

(1) A kitüntetés adományozása során aranygyűrű és oklevél kerül átadásra.
(2) A gyűrű művészi kivitelben készül, amelyen Nyíracsád címere látható.
(3) A kitüntetés külföldi állampolgárnak is adományozható.

11. §
(1) Nyíracsád Község Díszpolgárát
megbecsülésben részesíti.

a

település

megkülönböztetett

tiszteletben

és

(2) A díszpolgári címben részesített személy
-

jogosult az önkormányzat kiadványainak egy-egy tiszteletpéldányára,
az önkormányzat által rendezett vagy az önkormányzat támogatásával megvalósuló
jelentősebb ünnepségek és rendezvények állandó meghívottja,
felkérhető Nyíracsád Községet képviselő delegáció résztvevőjének.
III. fejezet
„Nyíracsád Kultúrájáért” kitüntetés
12. §

Nyíracsád Község Képviselő-testülete Nyíracsád Község kulturális, közművelődési,
közgyűjteményi, művészeti életében elért kimagasló érdemek elismerésére „NYÍRACSÁD
KULTÚRÁJÁÉRT” elnevezéssel kitüntetést adományozhat.
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13. §
(1) A „Nyíracsád Kultúrájáért” kitüntetés adományozható:
a) olyan személyeknek, akik Nyíracsád község kulturális életét érintően maradandó
értéket teremtő, kimagasló munkát, vagy jelentős elismerést kiváltó eredményt értek
el,
b) azon személyeknek és közösségeknek, akik a település kulturális életében kiemelkedő
munkát végeztek, vagy jelentős szellemi alkotással járultak hozzá a település
kulturális élet színvonalának emeléséhez,
c) azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a
kulturális munka irányításában, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, akik
művészetükkel, alkotó és szervező munkájukkal magas színvonalon járultak hozzá a
község kulturális, művészeti értékeinek ápolásához, jelentős gazdagításához, országos
és nemzetközi megismertetéséhez,
d) azoknak, akik elméleti és gyakorlati munkájukkal kiemelkedő módon hozzájárultak a
község építészeti kultúrájának alakításához, védelméhez, megóvásához, műemlékvédelméhez.
(2) A kitüntetésből évente egy adományozható.
(3) A kitüntetés személynek és csoportnak is adható.
(4) A kitüntetésre való felterjesztés határideje minden év június 15. napja.
(5) A kitüntetések átadására minden évben az augusztus 20.-i nemzeti ünnep alkalmából
megtartandó ünnepségen kerül sor.

14. §
(1) A kitüntetéssel emlékplakett vagy emlékérem és oklevél jár.
(2) Az emlékplakett (emlékérem) művészeti alkotás, kör alakú, körben „Nyíracsád
Kultúrájáért” felirat és Nyíracsád település címere található.
IV. fejezet
„Nyíracsád Érdemes Pedagógusa” kitüntetés
15. §
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nyíracsád Községben a gyermekek
és az iskolai tanulók fejlődése érdekében hosszabb időn át folytatott kiemelkedő pedagógiai
tevékenység elismerésére „NYÍRACSÁD ÉRDEMES PEDAGÓGUSA” elnevezéssel
kitüntetést adományozha
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16. §
(1) A "Nyíracsád Érdemes Pedagógusa” kitüntetés olyan személyeknek adományozható,
akik Nyíracsád Községben az ifjúság érdekében a felterjesztés időpontját megelőző
időszakban vagy nyugdíjba vonulásukat megelőzően több éven keresztül kiemelkedő
nevelő-oktató munkát végeztek, akik a gyermekek, tanulók érdeklődését, fejlesztését
szem előtt tartják és akik az alkalmazott módszereikben követendő példaként szolgálnak
a többi pedagógus számára.
(2) A kitüntetésből évente egy adományozható.
(3) A kitüntetés adományozására a 2. § (1) a)- d) pontjaiban meghatározottakon felül
javaslatot tehet:
- az intézményi diákönkormányzat
(4) A javaslatokat minden év június 15.-ig lehet felterjeszteni.
(5) A kitüntetés átadására minden évben az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából tartandó
ünnepségen kerül sor.
17. §
(1) A kitüntetés adományozása során emlékérem és oklevél jár.
(2) Az érem egyedi műalkotás, kör alakú, körben a "Nyíracsád Érdemes Pedagógusa" szöveg,
középen egy könyv, melynek borítóján Nyíracsád község címere látható.
V. fejezet
„Nyíracsád Egészségügyéért” kitüntetés
18. §
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nyíracsád Községben az
egészségügyi ellátás területén végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére „NYÍRACSÁD
EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” elnevezéssel kitüntetést adományozhat.
19. §
(1) A kitüntetés azon személyeknek adományozható, akik a községben az egészségügyi
ellátás területén a felterjesztés időpontját megelőző időszakban vagy nyugdíjba
vonulásukat megelőzően hosszabb ideig kiemelkedő munkát végeztek és ezzel
hozzájárultak az ellátás színvonalának emeléséhez.
(2) A kitüntetésből évente egy adományozható.
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(3) A kitüntetések adományozására a 2. § (1) a)- d) pontjaiban meghatározottakon felül a
nyíracsádi székhelyű (telephelyű) egészségügyi intézmények vezetői is javaslatot
tehetnek.
(4) A kitüntetésre való felterjesztés határideje minden év június 15. napja.
(5) A kitüntetések átadására minden évben, az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából
tartandó ünnepségen kerül sor.
20. §
(1) A kitüntetéssel emlékplakett vagy emlékérem és oklevél jár.
(2) Az emlékplakett (emlékérem) művészi kivitelben készül, kör alakú, körben ”Nyíracsád
Egészségügyéért” felirat és Nyíracsád község címere található.
VI. fejezet
„Nyíracsád Közszolgálatáért” kitüntetés
21. §
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nyíracsád Községben a
közszolgálat területén végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére „NYÍRACSÁD
KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” elnevezéssel kitüntetést adományozhat.

22. §
(1) A kitüntetés azon köztisztviselőknek adományozható, akik Nyíracsád Községben a
közszolgálat területén a felterjesztés időpontját megelőző időszakban vagy nyugdíjba
vonulásukat megelőzően több éven keresztül kiemelkedő színvonalú munkát végeztek,
elnyerve ezzel a község lakosságának közmegbecsülését.
(2) A kitüntetésből évente egy adományozható.
(3) A kitüntetések adományozására a 2. § (1) a)- d) pontjaiban meghatározottakon felül az
államigazgatási szervek vezetői és az érdekképviseletek is javaslatot tehetnek.
(4) A kitüntetésre való felterjesztés határideje minden év június 15. napja.
(5) A kitüntetések átadására minden évben az augusztus 20-a alkalmával tartandó
ünnepségen ünnepélyes keretek között kerül sor.
23. §
(1) A kitüntetéssel emlékplakett vagy emlékérem és oklevél jár.
(2) Az emlékplakett (emlékérem) művészi kivitelben készül, kör alakú, körben ”Nyíracsád
Közszolgálatáért” felirat és Nyíracsád Község címere található
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VII. fejezet
A közösségi munkában
kimagasló eredményeket elért fiatal elismerése és kitüntetése
24. §
Nyíracsád Község Képviselő-testülete a közösségi munkában kimagasló eredményeket elért
fiatal elismerésére NYÍRACSÁDI FIATAL A KÖZÖSSÉGÉRT” elnevezéssel kitüntetést
adományozhat.
25. §
(1) A kitüntetés annak a fiatalnak adományozható, aki a közösségi (ifjúságot,
tanulóközösséget összetartó, szervező) munkában, a felterjesztés időpontját megelőző
időszakban kimagasló eredményt ért el.
(2) A kitüntetés Nyíracsádon élő közösségi munkában aktívan tevékenykedő továbbá
településünkről elszármazott fiatalnak adományozható legfeljebb 30 éves korig.
(3) Évente egy kitüntetés adományozható.
(4) A kitüntetés adományozására a 2. § (1) a)- d) pontjaiban meghatározottakon felül
javaslatot tehetnek:
-

az intézményi diákönkormányzat,
az intézmények vezetői, pedagógusai,

(5) A kitüntetésre való felterjesztés határideje minden év június 15. napja.
(6) A kitüntetés átadására minden évben az augusztus 20-a alkalmával tartandó ünnepségen
ünnepélyes keretek között kerül sor.
26. §
(1) A kitüntetés adományozását emlékplakett vagy emlékérem és oklevél tanúsítja.
(2) Az emlékplakett (emlékérem) egyedi műalkotás, kör alakú, körben „Nyíracsádi Fiatal a
Közösségért” felirat és Nyíracsád Község címere található.
VIII. fejezet
„Nyíracsád Sportjáért” kitüntetés
27. §
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(1) Nyíracsád Község Képviselő-testülete a község sportmozgalmában kifejtett kimagasló
sportmunkának, a sportolók eredményes felkészítésének, a sportban kimagasló
eredményeket elért személy vagy csapatok sportteljesítményének elismerésére”
NYÍRACSÁD SPORTJÁÉRT” elnevezéssel kitüntetést adományozhat.
(2) A kitüntetés azoknak a sportszakembereknek, sportolóknak adományozható, akik a
sportban a tárgyévben kimagasló eredményt értek el.
28. §
(1) A kitüntetés annak adományozható, aki a tárgyévben Nyíracsád színeiben versenyzett.
(2) A ” Nyíracsád Sportjáért” elismerés névre szóló serleg, díszoklevél formájában történik.
(3) Évente egy kitüntetés odaítélésére kerül sor.
(4) A kitüntetés személynek és csapatnak adható.
29. §
(1)

A kitüntetésekre való felterjesztés határideje minden év június 15 napja.

(2)

A kitüntetés átadására az augusztus 20-a alakalmával megtartandó
ünnepélyes keretek között kerül sor.

ünnepségen,

IX. fejezet
Átmeneti és vegyes rendelkezések
30. §
(1) Az e rendeletben szereplő kitüntetésekkel járó kiadások költségvetési fedezetét a
mindenkori éves költségvetési rendeletben kell biztosítani.
(2) Az e rendeletben meghatározott kitüntetések adományozásáról, valamint azok esetleges
visszavonásáról szóló határozatot a helyben szokásos módon, a díjazottakról szóló
méltatást pedig az önkormányzat lapjában és honlapján kell közzétenni.
(3) Az e rendelet hatályba lépését megelőzően adományozott címek és kitüntetések tovább
viselhetők.
31. §.
(1) Ez a rendelet 2017. december 15.-én kerül kihirdetésre és lép hatályba,mellyel
egyidejűleg hatályát veszti Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 17/2000. (XII.14.)
valamint annak módosításáról szóló 12/2005 (IX.19.) rendelet.
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4. Előterjesztés a helyi adóról szóló 21/2017. (XI.30.) sz. rendelet hatályon kívül
helyezéséről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete november 30-án elfogadta a helyi
adókról szóló rendeletét, mely az Önkormányzat illetékességi területein lévő ingatlanon
elhelyezett reklámhordozó megadóztatásáról rendelkezik.
Az elfogadott rendelet szerint a reklámhordozó megadóztatása adókötelezettséget nem
eredményez, mert az adó évi mértéke 0 Ft/m2.
A rendelet szerint 2018.január 1-jén lép hatályba, de a hatályba léptetés előtt 2017. december
31. napján hatályát veszti.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A rendelet tervezetet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A bizottságunk a rendelet tervezetet megtárgyalta, elfogadását javasolja, illetve az
Egészségügyi és Sportbizottság is elfogadásra javasolja.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2017 (XII.14.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 21/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet hatályba nem léptetéséről
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.
1.§-ában (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§. (1) bekezdés 13. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
A rendelet nem lép hatályba
Nem lép hatályba Nyíracsád község Önkormányzatának a helyi adókról szóló 21/2017.
(XI.30.) önkormányzati rendelete.
2.§.
Záró rendelkezés
Ez a rendelet 2017. december 31. napján lép hatályba.
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5. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ellátásra vonatkozó szerződés
meghosszabbítására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Község Önkormányzatának a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kftvel megkötött közszolgáltatási szerződése 2017. december 31.-én lejár.
A Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás feladat ellátása kötelező feladata az
Önkormányzatnak,ezért szükséges a szerződés meghosszabbítása.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. meghatározza, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenységet kizárólag az a nonprofit gazdasági társaság végezheti, amely
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő okirattal
rendelkezik.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval a
szerződés meghosszabbítását javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, a szerződés
meghosszabbítását javasolja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval, valamint az
Egészségügyi és Sportbizottság is megtárgyalta a napirendet és javasolja a szerződés
meghosszabbítását.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

6 fő képviselő 6 igen

103/2017. (XII.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. által kiküldött 2018. január 1-jétől
hatályos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátására vonatkozó közszolgáltatási
szerződést egy éves időtartamra írja alá.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
6. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításával
kapcsolatos közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 4.§. (2) bek. d. pontja alapján az Önkormányzat
köteles gondoskodni a településen található szennyvíz bekötés nélküli ingatlanok esetében a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és
ellenőrzéséről.
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Az Önkormányzat az elmúlt évben is gondoskodott a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtéséről. Ennek ismeretében közszolgáltatási szerződést kötött a Vámosvíz
Szolgáltató Kft.-vel mely szerződés 2017. 12.31. –én lejár. A háztartási szennyvíz zavartalan
begyűjtése miatt és környezetvédelmi szempontból ismételten szükséges a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatban a közszolgáltatási szerződés
megkötése.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, a szerződés meghosszabbítását javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, a szerződés
meghosszabbítását javasolja, valamint az Egészségügyi és Sportbizottság is megtárgyalta a
napirendet és javasolja a szerződés meghosszabbítását.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
104/2017. (XII.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Vámosvíz Szolgáltató Kft.-vel (4287 Vámospércs, Béke u. 3.sz.) kössön közszolgáltatási
szerződést és ez által biztosítja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését
2018. január 1.-jétől 1 éves időtartamra.
Felhatalmazz a polgármestert a közszolgáltatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
7. Előterjesztés a községi önkormányzat és intézményei 2018. évi belső ellenőrzési terv
programjának elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Oláh László könyvvizsgáló elkészítette a községi önkormányzat 2018. éves belső ellenőrzés
programjait.
A belső ellenőrzések a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a „költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről” alapján kerülnek elvégzésre.
A 2018. éves ellenőrzési terv mellékletét képezik a vizsgálatok (egyéb ellenőrzési feladatok)
elfogadott ellenőrzési programjai, a kapcsolódó munkalapok, a megbízólevelek, valamint a
teljességi nyilatkozatok, amelyek a konkrét ellenőrzéseket megelőzően kerülnek elkészítésre.
A belső ellenőrzés folyamatosan történik az Önkormányzatnál és az intézményeknél az
előzőleg elfogadott terv alapján. Ez széleskörű, a szabályzatoktól kezdve a munkaköri
leírásokig sok mindenre kiterjed. Nagyon hatékonyan működik, jó, hogy van egy kontroll,
mert az esetleges hibákat tudjuk korrigálni. Öröm számomra, hogy az ellenőrzések során az
intézmények nyilvántartásai rendben vannak.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
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A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, a belső ellenőrzési tervet elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, elfogadását javasolja
és az Egészségügyi és Sportbizottság is megtárgyalta a napirendet és javasolja a belső
ellenőrzési terv elfogadását.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
105/2017. (XII.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2018.
évi belső ellenőrzési terv programjait az előterjesztés mellékletét képező programban
foglaltak szerint elfogadja.
Felhatalmazza a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a 2018. évi belső
ellenőrzési terv program jóváhagyásáról szóló határozatot a Oláh László külső szakértő
részére küldje meg.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
8. Előterjesztés a 2018. évi ülésterv elfogadására
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A képviselő-testület szükség szerint, általában havonta, de évente legalább 6 alkalommal
ülésezik. A képviselő-testületnek a következő évre vonatkozóan üléstervet kell készítenie,
melynek alapján végzi munkáját. Törvényi kötelezettsége az Önkormányzatnak több téma
napirendre tűzése, mely határidőkhöz kötött, pl: költségvetés, zárszámadás, koncepció.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, az ülésterv elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, elfogadását
javasolja, illetve az Egészségügyi és Sportbizottság is megtárgyalta a napirendet és javasolja a
2018. évre készített ülésterv elfogadását.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
106/2017. (XII.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi üléstervét az alábbiak szerint
elfogadja:
Január:
Polgármesteri jelentés.
Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról.
Előadó: Dr. Nagy János polgármester
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1. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési tervezet
előzetes tárgyalására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
2. Előterjesztés
Nyíracsád község 2018. évi közművelődési és idegenforgalmi
rendezvényeinek elfogadására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Február
Polgármesteri jelentés
Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról.
Előadó: Dr. Nagy János polgármester
1. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének
elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
Készíti : gazd.vezető
Tárgyalja: Valamennyi bizottság
2. Beszámoló a háziorvosi tevékenység munkájáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Április :
Polgármesteri jelentés.
Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról.
Előadó: Dr. Nagy János polgármester
1. Előterjesztés a települési önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről
szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
2. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2017. évi gazdálkodásáról –
zárszámadás.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
Készíti: gazd. vezető
Tárgyalja: Valamennyi bizottság
3. Előterjesztés a gyermekvédelmi helyzet értékeléséről készült beszámoló elfogadásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Május:
Polgármesteri jelentés.
Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról.
Előadó: Dr. Nagy János polgármester
1. Előterjesztés a civil szervezetek támogatásának elbírálásáról.
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Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
2. Előterjesztő a közrend közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés az Polgármesteri Hivatalban történő igazgatási szünet időpontjáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Június:
Polgármesteri jelentés.
Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról.
Előadó: Dr. Nagy János polgármester
1. Beszámoló az Akácliget Óvoda működéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Beszámoló a védőnői tevékenységről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Szeptember :
Polgármesteri jelentés.
Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról.
Előadó: Dr. Nagy János polgármester
1. Előterjesztés a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Tájékoztató a települési önkormányzat és intézményei I. félévi gazdálkodási
helyzetéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
Előkészíti: gazd. vezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Október :
ÜNNEPI ÜLÉS
1. Előterjesztés a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
2. Beszámoló a Platinim Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat munkájáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
November :
Polgármesteri jelentés.
Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról.
Előadó: Dr. Nagy János polgármester
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1. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok
elbírálására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottság
2. Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottság
December:
Polgármesteri jelentés.
Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról.
Előadó: Dr. Nagy János polgármester
1. Előterjesztés a 2019. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló
rendeletalkotásra .
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
2. Előterjesztés a képviselő-testület 2019. évi üléstervének elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés a 2019 évi belső ellenőrzési program elfogadásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
4. KÖZMEGHALLGATÁS
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy az év közben jelentkező aktuális
témákat szükség esetén rendkívüli, más esetben a soron következő ülésen napirendként
terjessze elő.
Határidő: folyamatos és 2018. december 31.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
9. Előterjesztés a Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése tárgyú
pályázatok kapcsán lefolytatandó beszerzési eljárás megindításával kapcsolatos
feladatokról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Az „Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázattal
kapcsolatos beszerzési feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról
döntsön a Képviselő-testület.
A „Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázattal
kapcsolatos építési beszerzési eljárásában ajánlattételre az alábbi ajánlattevők kerüljenek
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felkérésre: KOZDAN-ÉP-COS Kft. (székhely: 4262, Nyíracsád, Pozsonyi u. 28.), NYÍRLOGÉP Kft. (Nyírbéltek,Vasvári Pál u. 38.), Réz Útépítő Kft. (Nyíracsád,Malom u. 12/B.)
Javaslom, hogy a Képviselő- testület döntsön arról, hogy – mivel beszerzési eljárásról és nem
közbeszerzésről van szó - eljárhassak a beszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok kapcsán,
azokat értékelésében, az erre vonatkozó szerződés megkötésében.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális és az Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a napirendben szereplő pályázattal kapcsolatos beszerzési feladatok
ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításra kerüljön, szavazzon.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
107/2017. (XII.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Malom Galéria
külső felújítása és energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázattal kapcsolatos beszerzési
feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításra kerüljön.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert a beszerzési eljárás megindítására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a napirendben szereplő pályázattal kapcsolatos beszerzési feladatok
ellátására vonatkozó beszerzési feladatok ellátására vonatkozóan ajánlattételre a fentebb
felsorolt vállalkozók kerüljenek felkérésre, szavazzon.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
108/2017. (XII.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Malom Galéria
külső felújítása és energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázattal kapcsolatos beszerzési
feladatok ellátására vonatkozóan ajánlattételre az alábbi ajánlattevők kerüljenek felkérésre:
1. KOZDAN-ÉP-COS Kft. (székhely: 4262, Nyíracsád, Pozsonyi u. 28.),
2. NYÍR-LOGÉP Kft. (székhely: Nyírbéltek, Vasvári Pál u. 38.),
3. Réz Útépítő Kft. (székhely: Nyíracsád, Malom u. 12/B.)
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert az ajánlattételek megkérésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Dr. Nagy János polgármester:
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Aki egyetért azzal, hogy a napirendben szereplő pályázatra vonatkozó beszerzési feladatok
ellátásával kapcsolatos ajánlatok értékelésében eljárjak és az ajánlatok – a legalacsonyabb
ellenszolgáltatás értékelési szempont alapján – értékelését megtegyem, szavazzon.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
109/2017. (XII.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Malom
Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázattal kapcsolatos
beszerzési feladatok ellátásával kapcsolatban felhatalmazza a Polgármestert a beérkezett,
érvényes ajánlatok értékelésére a legalacsonyabb ellenszolgáltatás értékelési szempont
alapján.
Felhatalmazza továbbá a polgármestert az ezzel kapcsolatos dokumentumok és a nyertes
ajánlattevővel kötendő szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
10. Előterjesztés Start mintaprogram pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A2018. évi startmunka mintaprogrammal kapcsolatban a Belügyminisztérium döntése alapján
2017. évben a mintaprogramokat decemberben szükséges megtervezni.
2018. évben tervezzük ismételten a mezőgazdasági programot, a helyi sajátosságra épülő
közfoglalkoztatást,
belterületi közutak karbantartását, illegális hulladéklerakó helyek
felszámolását.
Amennyiben a pályázataink nyernek, a képviselő-testületnek nyilatkoznia kell, hogy pozitív
elbírálás esetén a képviselő-testület támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési
eljárások megindítását.
110/2017. (XII.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a startmunka mintaprogram keretében a mezőgazdasági programra, a helyi sajátosságra
épülő közfoglalkoztatásra,
belterületi közutak karbantartása
programra, illegális
hulladéklerakó helyek felszámolására a pályázatot nyújtsa be.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy pozitív elbírálás esetén a képviselő-testület támogassa az
esetlegesen szükséges közbeszerzési támogatások megindítását.
Határidő: 2017. december 31. és folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
11. Előterjesztés önkormányzati tűzifa juttatásról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
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Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint a Szociális, Oktatási és
Kulturális Bizottság takarékos gazdálkodásának köszönhetően a szociális keretből a
településen élő rászorultak részére természetbeni juttatásként
önkormányzati tűzifa
támogatást szeretne nyújtani. Ennek megfelelően módosította a szociális juttatásokról szóló
helyi rendeletét is. Előzetes számítások alapján az önkormányzat 100 m3 szociális jellegű
tűzifát szeretne kiosztani.
Annak érdekében, hogy az otthon melegét biztosítani tudjuk 100 család részére, a tűzifát meg
kell vásárolni, ezért kérem a képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel ennek beszerzésére.
Kiss Józsefné:
Támogatom, mert évről évre lakossági igény merül fel a szociális tűzifa iránt, és amennyiben
lehetőségünk van rá, támogassuk az erre rászorultakat.
Koszorus Sándor:
Vannak olyan családok, akiknek ez a fajta támogatás nagy segítséget nyújt a téli hideg időben.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
111/2017. (XII.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Nagy János
polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés terhére – szociális keretből - 100 m3 szociális
jellegű tűzifát vásároljon helyi erdőgazdálkodótól 15.000.- Ft + ÁFA m3 áron - bruttó
1.905.000.- Ft értékben - és annak házhoz szállításáról gondoskodjon.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
12. Előterjesztés a Buzita 1610 hrsz-ú önkormányzati ingatlan villanyóra átíratásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Horváth Róbert a Nyíracsád Buzitai szociális bérlakásban bérlőként lakik. Villanyszámla
hátraléka halmozódott fel, melyre részletfizetési kérelmet nyújtott be a szolgáltatóhoz. A
szolgáltató tájékoztatása szerint erre csak akkor van lehetőség, ha a villanyóra az ő nevén van
(jelenleg az önkormányzat nevén van a villanyóra.) Ehhez kéri a képviselő-testület
hozzájárulását.
Koszorus Sándor:
Javaslom, hogy járuljon hozzá a képviselő-testület a villanyóra átíratásához.
Kiss Józsefné:
Én is ezt javaslom, mert így a bérlő részletekben rendezni tudja majd tartozását.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
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112/2017. (XII.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Nyíracsád, Buzita
1610 hrsz. alatt lévő ingatlanon található villanyóra Horváth Róbert Attila nevére történő
átíratásához.
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert az átiratához szükséges dokumentumok
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
12.Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció
Társulási Megállapodásának módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

Hulladékgazdálkodási

Társulás

(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. június 8-án levélben
tájékoztatott minden Hajdú-Bihar Megyei önkormányzatot, hogy lehetőséget biztosít a
Társuláshoz történő csatlakozásra.
Ennek oka, hogy az 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat kiemelt projektként nevesítette a
„komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar Megyében, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” tárgyú projektet.
A pályázat célja a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése és a hasznosítható
hulladékok elkülönített kezelése a megye teljes területén.
A Kormányhatározat kezdeményezetnek a DAHUT-ot jelölte meg. Annak érdekében, hogy
valamennyi önkormányzat a pályázatban megvalósuló új eszközökön és válogató művekben
tulajdont tudjon szerezni, lehetőséget biztosítanak arra, hogy a 21 taggal már működő
DAHUT tagja legyen minden Hajdú-Bihar Megyei települési önkormányzat.
A pályázatot megvalósító társulásban való részvétellel az önkormányzat vagyona is
növekszik.
Az önkormányzati társulások létrejöttének és működésének alapvető szabályait a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. tartalmazza. Az
Mötv. szerint a társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó
napjával lehet, ha a törvény vagy társulási megállapodás másként nem rendelkezik. Azok a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok, akik nem voltak tagjai a társulásnak, döntöttek
csatlakozási szándékukról. Ennek értelmében módosítani szükséges a társulási megállapodást.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
113/2017. (XII.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Nagy János
polgármestert, hogy a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodás módosítását aláírja.
Határidő: 2017. december 20.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
13. Különfélék
Dr. Nagy János polgármester:
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Megkeresett Tóth Gábor és Bán Ferenc Kistagban élő lakosok azzal, hogy a lakásuk állapota
nagyon megromlott és ha lehet, próbáljunk segíteni lakhatásuk megoldásában. Elhagyni a
lakásukat nem akarják. A házuk állapota valóban nagyon rossz, a falakon, a ház oldalain
lyukak vannak, amik rongyokkal vannak betömítve.
Gondolkodhatunk egy konténer lakás vásárlásában. Ennek szállítási költsége 450.- Ft/km+Áfa
+ az összeszerelési díj és a konténer ára. A konténert Komárom megyéből szállítanák, ami
oda-vissza 700 km. Ha ezt a megoldást választjuk, több kérdés merül fel, pl. hová helyezzük
el, kérünk-e bérleti díjat, stb.
Kiss Józsefné:
Meg kell próbálni segíteni, de azzal is számolni kell, hogy utána mások is jelentkezni fognak
hasonló problémával.
Veres Istvánné:
Annyi pénzért, amennyibe a konténer kerülne, már egy kisházat lehetne építeni számukra.
Minden képpen fel kell ajánlani számukra valamit, hogy az önkormányzat is védve legyen.
Dr. Nagy János polgármester:
Nem kötelességünk megoldani a lakásproblémát, de ha összerogy a házuk, az már az
önkormányzat kötelessége, hogy lakhatást biztosítson.
A Munkácsy-Malom utca sarkán van egy ingatlanunk, amit a közelmúltban vásároltunk. Ott
terveztük a tájház megvalósítását, de jelenleg üres az épület és lakható. Másik lehetőség,
hogy a benzinkút mögötti ingatlanon egy kis faházat építsünk számukra.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Esetükben évtizedek óta fennáll ez a probléma, de hiányzik az öngondoskodás. Úgy tudom a
szomszédok és még sokan mások is felajánlották már segítségüket a helyrehozatalban, de a
lakók így sem kezdtek hozzá a helyrehozatalhoz. A lakás állapotán évek óta nem javítottak.
Koszorus Sándor:
Magam is ajánlottam fel nekik segítséget, de nem kezdtek hozzá a felújításhoz. A Munkácsy
utca sarkán lévő épületet alkalmasnak tartom arra, hogy beköltözhessenek, javaslom ajánljuk
fel számukra ezt a lehetőséget, amennyiben elfogadják Polgármester Úr a bérleti szerződést
kösse meg az érintettekkel.
Dr. Nagy János polgármester:
Beszélni fogok az érintettekkel és tolmácsolom a képviselő-testület javaslatát, mely szerint
bérbe vehetik a Munkácsy-Malom u. sarkán lévő önkormányzati épületet.
Kiss Józsefné:
Szeretném, ha a buszmegállók tisztaságára is odafigyelnénk és rendszeresen megtörténne
azok takarítása.
A Kistagban nem működik a közvilágítás, illetve az út sem alkalmas közlekedésre.
Dr. Nagy János polgármester:
A közfoglalkoztatottak a buszmegállókat rendszeresen takarítják.
A Kistagban az út járhatósága érdekében rendszeresen végzünk gréderezést. A közvilágítás
érdekében akkumlátorok kerülnek felszerelésre.
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Vargáné Pintye Judit:
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy december 20-án az ASP rendszer lezár, legközelebb január
1-jén nyit újra. December 20-a után tehát semmilyen készpénzes kifizetést nem tudunk
lebonyolítani, ezért kérem az intézményeket, hogy ezt vegyék figyelembe.
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való
megjelenést, minden jelenlévőnek Békés, Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet kíván.
kmf.
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