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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 13-án 
15.30. órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (4262 Nyíracsád, 
Petőfi tér 8. sz. alatt) 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 Műv.Ház igazgató 
   Varga  Józsefné Könyvtárvezető 
   Pósán Ferencné óvodavezető 
   Kupeczné Gholami Alexandre védőnő 
   Horváth Attila RNÖ elnöke 
   Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 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 kiegészülve  
kerüljenek megtárgyalásra. 
 

1. Polgármesteri jelentés 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
  

2. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat  2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II.9.) ÖR. rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester. 

 
3. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi 

költségvetéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

4. Előterjesztés a  reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, 
alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről, tilalmáról és a településképi 
bejelentési eljárásról szóló rendelet elfogadására. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

 



2 

 

5. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2017. (III.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
6. Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2017. évi bérleti díjának 

felhasználásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
7. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
8. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Nyíracsád 2018. 

évi munkatervének és rendezvénytervezetének elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
9. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 2017. évi beszámolója, 

valamint a 2018. évi munkatervének elfogadásáról.  
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

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

11. Előterjesztés a Zrínyi u. 73. sz. alatti szociális bérlakás bérbeadásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
12. Előterjesztés a Zrínyi u. 73. sz. alatti szociális bérlakás bérleti szerződésének 

meghosszabbításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

13. Előterjesztés Konyári József Rákóczi u. 152. sz. alatti lakos kérelméről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

14. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

15. Előterjesztés a temető fenntartására kapott normatíva  felhasználásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
16. Előterjesztés a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!” felhíváshoz 

történő csatlakozásról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

17. Előterjesztés Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

18. Előterjesztés Közbeszerzési Terv elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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19. Előterjesztés az önkormányzat és intézményeinél végzendő könyvvizsgálatról. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

20. Előterjesztés Tóth Gábor és Bán Ferenc Kistag 9. sz. alatti lakosok számára 
önkormányzati lakás bérbeadásáról. 
Előerjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

21. Különfélék. 
 
Zárt ülés 

22. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmek elbírálásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

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

1. Polgármesteri jelentés 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Polgármesteri jelentés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
A polgármesteri jelentés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
1/2018. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést tudomásul 
veszi. 
 

2. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat  2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II.9.) ÖR. rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester. 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: áht.) 34. §. (5) bekezdése 
szerint „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat 
átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése 
szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.”  
Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, illetve az áht. 
felhatalmazása alapján a központi költségvetési előirányzatok módosulása valamint a 
Képviselő-testület döntésének megfelelően a Nyíracsád Községi Önkormányzat 2017. évi 
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költségvetéséről szóló 1/2017.(II.9.) ÖR rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az 
előterjesztésben foglaltak szerint szükséges módosítani. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Bizottságunk a napirendet megtárgyalta, a rendelet módosítást elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 

1/2018.(II.13.) ÖR rendelete 
Nyíracsád Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló  

1/2017. (II.9.) ÖR rendeletének módosítására 
 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat 
és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 120. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi 
Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva Nyíracsád Község Önkormányzatának 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017.(II.9.) ÖR. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a következők 
szerint módosítja: 

1. §. 
 
A Rendelet 3. §  (2) - (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 

(1) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetés mérleg főösszeg bevételi oldalát 745.237 E 
Ft módosított bevétellel, 670.226 E Ft költségvetési bevétellel, teljesített bevételét 
75.011 E Ft finanszírozási bevétel mellett 743.514 E Ft-ban állapítja meg e rendelet 
1. sz. melléklete szerint.  
 

(2) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetés mérleg főösszeg kiadási oldalát 745.237 E 
Ft módosított kiadással, 737.193 E Ft költségvetési kiadással, teljesített kiadását 
179.320 E Ft finanszírozási kiadás mellett 743.514 E Ft-ban állapítja meg e rendelet 
1. sz. melléklete szerint.     

  
2. §. 

 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 

3. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi 
költségvetéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Bizottságunk a napirendet megtárgyalta, a költségvetést  elfogadásra javasolja. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A Szociális bizottság a napirendet megtárgyalta, a költségvetést elfogadásra javasolja. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos: 
Két nyertes konzorciumi pályázatunk van, ami jelentős összegű, humán szolgáltatások 
Nyíradony Járásban 64.573.998.-, illetve Humán fejlesztések Nyíradony Járásban 
44.436.110.- Ft összegben. Illetve pénzmaradványunk is van. 
 
Köles Zoltán: 
Ez a költségvetés tartalmazza a Malom Galéria felújítására és a csapadékvíz elvezetésre 
kapott összegeket? 
 
Vargáné Pintye Judit: 
Igen, tartalmazza ezeket az összegeket is. 
 
Köles Zoltán: 
Én azt látom, hogy az Önkormányzat éli fel a vagyonát, a mérleg adatok szerint tizedére 
csökkent a tőke jellegű felhalmozási összeg. ez azt jelenti, hogy nem történik annyi fejlesztés 
a  településen, mint amennyit elvisz az amortizáció. A továbbiakban erre nagyon oda kell 
figyelni. Jobban ki kellene használni a pályázati lehetőségeket, amelyek növelik a település 
vagyonát. Összességében a költségvetés visszafogott. 
Egy kiadványban  felsorolásra kerültek, hogy a megyében melyik település mennyi 
támogatást nyert el, de Nyíracsád nem szerepel benne. 
 
Koszorus Sándor: 
Úgy gondolom, hogy sok pályázati lehetőséggel élt az Önkormányzat, de csak arra tudunk 
pályázni, amit a pályázati kiírás tartalmaz. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Utána fogok járni, hogy miért nem szerepel a felsorolásban Nyíracsád. 
 
A költségvetéssel kapcsolatban nem érzem úgy, hogy éljük fel a vagyon, hiszen nem 
értékesítettünk, inkább vásároltunk ingatlanokat, de azt is szem előtt kell tartani, hogy az 
intézmények működéséhez jelentős összeget kell hozzátennünk. Például törvény írja elő 
intézmény esetében a béremelést, de ahhoz nem kapunk finanszírozást, hanem saját 
költségvetésünkből kell kigazdálkodni.  
 
Vargáné Pintye Judit: 
Ez most költségvetési mérleg, ahol a tavalyi terv van összehasonlítva az idei tervvel, tehát 
nem vagyon  mérlegről van szó. 
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Dr. Nagy János polgármester: 
Aki a 2018. évi költségvetést elfogadja, szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással megalkotta 
az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Községi Önkormányzat  
2 / 2018.(II.13.) ÖR. rendelete 

 
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

 
Nyíracsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) 
és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) 
bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről az 
alábbi rendeletet alkotja. 

I. fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A rendelet célja 

1. § 
 
A rendelet célja Nyíracsád Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi 
költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a 
közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és 
ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása.  
Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a 
kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik.  
 

A rendelet hatálya 
 

2.  § 
 
(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre 
terjed ki. 
 
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri 
Hivatal, az önállóan működő Akácliget Óvoda, az Alapszolgáltatási és Bentlakást nyújtó 
Szociális Központ, a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ, és a Ligetalja 
Könyvtár, melyek önálló címet alkotnak. 
 
(3) Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni 
az Áht. törvény alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet. 
 

II. fejezet 
A költségvetés bevételei és kiadásai 

3. § 
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(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
 

• költségvetési bevételeit         490.172 e Ft-ban, 
• költségvetési kiadásait         661.447 e Ft-ban, 
• költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét     - 171.275 e Ft-ban, 

 
állapítja meg a Képviselő-testület. 
(2)A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti, - 171.275 e Ft összegű hiányt az előző évi 
pénzmaradvány 171.275 e Ft összegű igénybevételével finanszírozza. (11. sz. melléklet) 
 
(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyévi mérleg főösszeg bevételei oldalát 
661.447 e Ft-ban állapítja meg, melynek forrásonkénti megbontását a rendelet 1/a. sz. 
melléklete tartalmazza. 
 

(4) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetés mérleg főösszeg kiadási oldalát 661.447 e Ft-
ban, állapítja meg e rendelet 1/b. sz. melléklet szerint. 
 

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetését a 8. sz. melléklet 
szerint határozza meg: 
 

a) A Polgármesteri Hivatal intézményi bevételeit és kiadásait a 8/a sz. melléklet szerint 
hagyja jóvá, 
 

b) Az Akácliget Óvoda intézményi bevételeit és kiadásait a 8/b sz. melléklet szerint 
hagyja jóvá, 

 

c) Az Alapszolgáltatási és bentlakást nyújtó Szociális Központ intézményi bevételeit és 
kiadásait a 8/c sz. melléklet szerint hagyja jóvá, 

 

d) A Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ intézményi bevételeit és kiadásait 
a 8/d sz. melléklet szerint hagyja jóvá, 

 

e) A Ligetalja Könyvtár intézményi bevételeit és kiadásait a 8/e sz. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
 

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásait, 
illetve működési és felhalmozási bevételeit az 1/a., 3. és 4. sz. mellékletek tartalmazzák. 
 

(7) Az önkormányzatot illető 2018. évi feladatalapú támogatások részletezését az 1/a., 2. és a 
3. sz. mellékletek rögzítik. 
 

(8) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési kiadásait az 
5. sz. melléklet szerinti részletezésben rögzíti. 
 

(9) A képviselő-testület - az Áht 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján – a 2018. évi 
költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait:  
 
 

465.016 eFt működési bevétellel ebből:  
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  63.500 eFt közhatalmi bevétellel 

  46.182 eFt intézményi működési bevétellel 

  13.000 eFt átengedett központi adóval 

233.965 eFt állami támogatással 

118.369 eFt működési célú pénzeszköz átvétellel,  
25.156 eFt részesedések megszűnéséhez kapcsolódó felhalmozási bevétellel állapítja meg a 
11. sz. melléklet szerint. 
 
 
(10) A képviselő-testület - az Áht 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján – a 2018. évi 
költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:  
 

512.503 eFt működési költségvetéssel ebből:  

184.267 eFt személyi juttatással 

  36.774 eFt munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval 

258.129 eFt dologi és egyéb folyó kiadással 

    3.500 eFt működési célú pénzeszköz átadással, egyéb támogatással 

  28.733 eFt ellátottak pénzbeli juttatásával 

    1.100 eFt államháztartási és céltartalékkal 
 

29.974 eFt felhalmozási költségvetéssel ebből: 

   118.970 eFt beruházási ill.  
    29.974 e Ft felújítási célú kiadással állapítja meg a 11. sz. melléklet szerint. 

 
(11) A képviselő-testület a beruházási, felújítási kiadási előirányzatát a 6. sz. mellékletében 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
 
(12) Az Ávr. 24.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek 
engedélyezett létszámkeretét a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza. 
 
(13) Az önkormányzat likviditási tervét a 10. sz. melléklet tartalmazza. 
 
(14) Az önkormányzat és intézményei 2018. évi összevont költségvetési mérlege működési és 
felhalmozási cél szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok 
szerinti bontását a 12. sz. melléklet tartalmazza. 
 
(15) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettséggel nem rendelkezik. (13. sz. 
melléklet) 
 
(16) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint az Önkormányzat a 2018. évi 
közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 14. sz. melléklete tartalmazza. 
 
(17) A szociálpolitikai juttatások a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet szerinti 
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egyéb szociális ellátásokat a 15. sz. melléklet mutatja, melyet az igénylések változása miatt év 
közben folyamatosan kontrollálni szükséges.  
 
(18) A Képviselőtestület az Áht. 23.§ (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24.§ (1) bekezdés bc) 
pontja alapján az Önkormányzat 2018. évi államháztartási és céltartalékát e rendelet 1/a. sz. 
melléklete szerint hagyja jóvá. 
 
(19) Európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a rendelet 16. sz. melléklete 
mutatja. 
 
(20) Az önkormányzat kiadásaiból reprezentációra 2.800 e Ft használható fel. 
 

III. fejezet 

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 

4. § 
 
 

(1) A költségvetés végrehajtásáért az önkormányzat- illetve az önkormányzati költségvetési 
szerv vezetői felelősek. 
 
(2)A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési 
szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.  

Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési 
törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó 
előirányzatokat.  

 
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben 
szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a 
rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az 
átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat. 
 
(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben 
szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A 
módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat. 
 
 (5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek 
az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat 
költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről 
a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 
 

(6) Életszerű változások kezelésére a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást 
hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési 
rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 
 

(7) E rendelet 2. § (20) bekezdésben megjelölt összegek felhasználásáról a polgármester dönt. 
Az évközben központi keretből, vagy más forrásból az önkormányzat rendelkezésére álló 
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fedezet terhére az előirányzat átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át, melyről 
tájékoztatja a képviselő-testület. 
 
(8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy 
elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a 
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.  
 
 

(9) A képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás illetve előirányzat módosítás miatt 
bekövetkezett változások alapján a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő 
megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal 
dönt költségvetési rendelete ennek megfelelő módosításáról. 
 

V. fejezet 
Záró rendelkezések 

                                                                5. §. 
 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell 
alkalmazni, mellyel egyidejűleg a 2017. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól 
szóló 22/2017.(XII.14.) ÖR. rendelet hatályát veszti. 
 

 
4. Előterjesztés a  reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, 

alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről, tilalmáról és a településképi 
bejelentési eljárásról szóló rendelet elfogadására. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A településképi rendelet és a településképi arculati kézikönyv megalkotásának határidejét a 
jogalkotó 2017. december 31-re módosította, azonban előírta, hogy településképi rendelet 
hiányában az önkormányzatoknak meg kell alkotniuk a reklámok, reklámhordozók és cégérek 
elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi 
bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletet. 
 
A  településképi rendelet hatályba lépéséig alkalmazhatják a helyi reklámrendeletet, mivel a 
reklámokra vonatkozó előírások is bekerülnek majd a településképi rendeletbe. Terveink 
szerint 2018. első félévében tárgyalja majd a Képviselő-testület a településképi rendeletet 
tervezetet, mely tartalmazza majd többek között a jelen rendelet tervezetben foglaltakat is, 
tehát a jelen rendelet egy átmeneti időszakban, a településképi rendelet elfogadásáig maradna 
hatályban. 
A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, 
feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról több magasabb szintű 
jogszabály is állapít meg általános szabályokat, ezek figyelembe vételével készült el a 
rendelet tervezet. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Bizottságunk a napirendet megtárgyalta,  elfogadásra javasolja. 
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Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A Szociális bizottság a napirendet megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 6 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2018.  (II.13.) önkormányzati rendelete  

 
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére, alkalmazására vonatkozó 
szabályok követelményeiről, feltételeiről, tilalmáról és a településképi bejelentési 

eljárásról  
 

Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. tv. 12.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. tv. 13.§. (1) bek.  1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1.§. 
A rendelet hatálya 

 
E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki  Nyíracsád község közigazgatási területén 
reklámot tesz közzé, reklámhordozót helyez el, valamint reklámot, reklámhordozót kíván 
elhelyezni, vagy ilyen céllal felületet alakít ki. 
 

2.§. 
Értelmező rendelkezések 

 
(1) Reklám: A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. 11/F.§. 3. pontjában 

meghatározott fogalom. 
(2) Reklámhordozó: A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. 11/F. §. 4. 

pontjában meghatározott eszköz. 
(3) Utcabútor: A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével 

kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 
1.§. 19. pontjában meghatározott fogalom. 

(4) Információs vagy más célú berendezés: Részben reklámnaknem minősülő információs 
cél, vagy egyéb célmegvalósításával közérdeket is szolgáló egyedi tájékoztató tábla, 
önkormányzati információs tábla, totem oszlop, reklám zászló, napvédő ponyva, 
transzparens, molinó. 

(5) Önkormányzati információs tábla: Információs, vagy más célú berendezésnek 
minősülő rögzített hirdető berendezés,mely a helyi lakosok számára nyújt 
rendszeresen változó tartalommal közérdekű információkat. 
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3.§. 
Reklámok, reklámhordozók elhelyezésére, és alkalmazására vonatkozó 

követelmények 
 
 

(1) Közterületen kizárólag utcabútor, valamint az e rendelet szerinti információs, vagy 
más célú berendezés használható reklám közzétételére reklámhordozóként és 
reklámhordozót tartó berendezésként. 

 
(2) A reklámhordozó akkor tekinthető leszereltnek, ha nem csak a hirdetőfelület, hanem 

annak tartószerkezete is (alapozással együtt) elbontásra kerül. Amennyiben a 
tartószerkezet, vagy annak  része nem kerül elbontásra, a hirdetési célú berendezést 
meglévőnek kell tekinteni. 

(3) Reklámok, reklámberendezések elhelyezése esetén a közterület használati hozzájárulás 
kiadása a bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolás alapján történhet.  

(4) Közterületről két, vagy több oldalról látható reklámhordozó csak két, vagy több oldali 
hirdetőfelülettel kerülhet kialakításra. 

 
4.§. 

 
Reklámok, reklámhordozók  elhelyezésének általános szabályai 

 
(1) A rendelet hatálya alá tartozó területen reklám, reklámhordozó  csak az e rendeletben 

előírt célra és módon településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően 
helyezhető el a 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 1,2. melléklete által meghatározott   
területen. 

 
5.§. 

 
Reklámok, reklámhordozók  elhelyezésére vonatkozó előírások 

 
(1) Reklámhordozó, reklámnak minősülő falfestés felirat, plakát, helyi egyedi védelem 

alatt álló épületen és az előtte lévő közterületen nem helyezhető el.  
(2) A 841x1189 mm és ezt meghaladó ívméretű óriásplakát és reklámhordozó a település 

közigazgatási területén nem helyezhető el. 
(3) Épülethomlokzaton reklám, reklámhordozó felület, gépjárműforgalmat nem zavaró 

elhelyezéssel és mérettel helyezhető el. 
(4) Reklám célú védőháló és ponyva – az építés, felújítás ideje alatt, de legfeljebb 6 hónap 

időtartamra – épületnyúlványon elhelyezhető, amennyiben azt más jogszabály nem 
tiltja. A felületen továbbá az építkezésre vonatkozó tájékoztatás épületterv, látványterv 
tüntethető fel.  

(5) Építési reklámháló kihelyezése az építési tevékenység időtartamára településképi 
bejelentési eljárás lefolytatását követően lehetséges. 
 

6.§. 
 

Reklámok, reklámhordozók  színére, méretére, anyagára vonatkozó településképi 
követelmények 
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(1) Az épületen elhelyezhető reklámhordozó szerkezeteinek felülete rikító színű, 
káprázást okozó fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás 
nem engedhető meg. 

(2) Üzlethelyiségenként legfeljebb egy darab A1-es méretű két oldalas mobil 
reklámtábla helyezhető el a közterületen, mely az üzlet kirakatától maximum 1 m-
re állhat, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon. 

(3) Belterületen 1 m2 nagyságot meghaladó reklám, reklámhordozó szerkezet nem 
helyezhető el és nem engedélyezhető 1 m2 felületet meghaladó reklám jellegű 
homlokzat festés sem. 

7. § 

A meghatározó területre vonatkozó kiegészítő előírások 

(1) Tetőfelületre cégér nem helyezhető el. 

 (2) Épületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla, információs vagy más célú 
berendezés épületdíszítő tagozatot nem takarhat el. 

 (3) Üzletenként legfeljebb két cégtábla és egy darab cégér helyezhető el. Saroktelek 
esetén mindkét közterület irányába elhelyezhető a cég és címtáblák és 1-1 db cégér. 

 (4) Üzlethelyiségenként legfeljebb két egyedi tájékoztató mobil tábla helyezhető el a 
közterületen, legfeljebb 75/150 cm méretű kialakítással, a gyalogosforgalmat nem 
akadályozó módon. 

(5) Üzletfelirat hossza legfeljebb 3,0 méter, magassága 1,0 méter, vastagsága 15 cm lehet. 

8.§. 
 

Záró rendelkezések 
 

(1) E rendelet 2018. február 14-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 20/2017. (XI.30.) 
önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 
5. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2017. (III.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A képviselő-testület az elmúlt évben is módosította a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló helyi rendeletét.  
Megállapítható, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. folyamatosan változik, így 
a változást az önkormányzatoknak is követnie kell, ezért szükséges a helyben megalkotott 
rendelet ismételt módosítása.  
A rendeletben szabályozni kell a közszolgáltatók adategyeztetésével összefüggésben a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási 
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díjbeszedéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelességet, valamint az ügyfélszolgálati 
feladatok ellátásához szükséges adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a 
lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezések helyi rendeletben történő  rögzítését. 
A hulladékról szóló törvény alapján 2018. január 1.napjától a települési önkormányzat 
ingyenes közterület használatot köteles biztosítani saját terület hiányában a közszolgáltatónak.  
Az önkormányzati rendeletnek tartalmaznia kell továbbá az alvállalkozó által végzett 
hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá az elvállalkozónak a közszolgáltatási egészéhez 
viszonyított arányát is. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Bizottságunk a napirendet megtárgyalta,  elfogadásra javasolja. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A Szociális bizottság a napirendet megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 6 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2018. (  II.13. ) sz. Önkormányzati rendelete  

 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 
88.§. (4) bek. a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§. (1) bek. 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendeletet 
(továbbiakban:R) az alábbiak szerint módosítja: 
 
 

1.§.  
 

A R. „Bevezető rendelkezések”  fejezet helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
Az Önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv-ben (a továbbiakban: Ht.) rögzített 
elveknek megfelelően az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása keretében biztosítja 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.  
 

2.§. 
 

A R.  3.§.  az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 
 
(2) A közszolgáltató alvállalkozó igénybevétele útján biztosítja a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási tevékenységek ellátását, ahol az alvállalkozó a közszolgáltatás egészéhez 
viszonyítottan 99,3 %-ban látja el a közszolgáltatást. 
 

3.§.  
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A R. 7.§.-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
(3)Az Önkormányzat ingyenes közterület használatot biztosít a Ht. 37/c.§-ában meghatározott 
esetekben nevelési, oktatási intézmény részére papírhulladék gyűjtése, a legalább 300 m2 alapterületű 
üzlettel rendelkező forgalmazó részére a csomagolási üveghulladék gyűjtése céljából. 
 

4.§. 
 

A R. 11.§. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(1)  Nyíracsád Község Önkormányzata a közszolgáltatóval egyetértésben zöld pontot létesített a 
településen. A zöld pont 4262 Nyíracsád, Sport u. 17. sz. alatt található. A jelzett ingatlanon 
elhelyezett 4 konténer az ingatlanokon keletkezett zöld hulladék begyűjtésére szolgál, melyet 
a közszolgáltató bejelentésre 48 órán belül elszállít.  

 
 

5.§. 
 

A R.  14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Adatszolgáltatási és adatkezelési szabályok 
 

(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltató ügyfélszolgálati feladatainak ellátásához a 
közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges adatok kezelése. 

(2) A közszolgáltató ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok körébe 
tartozik mindazon adat, amely az ügyfélszolgálatnál, valamint az ingatlanhasználó és  az 
ügyfélszolgálat közötti kapcsolat során keletkezik. Az adatok  kezelése ebben az esetben az 
érintett által indított eljáráshoz a szolgáltatáshoz továbbá a szolgáltatás teljesítéséhez 
kapcsolódik.  

(3) A közszolgáltató kötelezettsége az ügyfélszolgálaton keletkezett adatok elkülönítése a 
közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges személyes adatokra és egyéb adatokra. 

(4) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek 
az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához saját tevékenységi körén belül 
szükségesek. 

(5) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján a 
természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az 
adatokat kezeli. 

(6) A közszolgáltató az általa kezelt adatokat nyilvánosságra nem hozhatja, az ügyfélszolgálati 
feladatainak ellátásán , a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási 
kötelezettségén túl más célra fel nem használhatja. 

(7) A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől 
annak megszűnéséig,  díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy 
díjhátralék megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti 

6.§. 
 

A R. 19.§-a  helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(1)  A közszolgáltatási szerződés tartalma a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásra 
megegyezik a hulladékról szóló 2012. évi  CLXXXV. tv. 34.§.  (5) – (9) bekezdéseivel. 

 
7.§. 
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A R.  11.§. (2) bekezdése, 14.§-a, valamint a 20.§. (3) és (5) bekezdése hatályát veszti. 
 

8.§. 
 

Ez a rendelet 2018. február 14. napján lép hatályba. 
 
 

6. Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2017. évi bérleti díjának 
felhasználásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Településünkön az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatást a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
végzi. A 2017. évi összesített elszámolása alapján az Önkormányzatunk számára fizetendő 
bérleti díja összesen nettó 4.476.924.- Ft (ivóvíz: 1.073.982.-, szennyvíz: 3.402.942.- Ft). 
Az elmúlt év során összesen 9 alkalommal történt szennyvíz szivattyú felújítás, illetve 
beszerzés, ami összesen  nettó 1.902.550.- Ft-ba került, mely összeg az Önkormányzatot 
terheli. A meghibásodást legtöbb esetben az okozza, hogy sajnos a lakosság sok mindent 
beledob lefolyóba, csatornába, ami eldugítja, lefojtja a szivattyút. 
 
Köles Zoltán: 
A lakosság nem kevés közüzemi díjat fizet, a meghibásodás, amortizáció, stb. költségét nem 
kellene felvállalnunk. Magam részéről nem javaslom a meghibásodott szivattyúk javítási 
költségeinek kifizetését. Gondolkodjon el azon a képviselő-testület, hogy értékesítsük a TRV 
Zrt. részre a tulajdoni hányadunkat. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Májusban fog befejeződni a végelszámolás és még ott van a részesedésünk a Hét vezér utcai 
ingatlanból is. 
 
Kiss Józsefné: 
A helyi újságba kellene írni egy cikket, amiben felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy mit nem 
szabad a lefolyóba dobni. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 4 igen szavazattal, 3 
tartózkodással meghozta az alábbi határozatát: 
 
2/2018. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és engedélyei a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. 2017. évi bérleti díj felhasználását, mely szerint a 3.402.942.- 
Ft+ÁFA bérleti díjjal szemben 1.902.550.- Ft+ÁFA  kerüljön elszámolásra.   
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a további intézkedések megtételére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
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7. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Nyíracsád a változásokat követve  aktualizálta 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az 
intézmény  adatait, szervezeti felépítését; a vezetők, alkalmazottak feladatait és jogkörét; az intézmény 
működési szabályait.  
Az intézmény szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzat és annak mellékletét képező 
belső szabályzatok hatálya kiterjed az intézmény vezetőire, közalkalmazottaira és az intézménnyel 
munkaviszonyt létesítőkre; az intézményben működő szervekre, közösségekre, valamint az intézmény 
szolgáltatásait igénybe vevőkre, a használókra.  
A függelékben található szabályzatok jelen SZMSZ változtatása nélkül is bármikor módosíthatók, 
amennyiben jogszabályi előírások, intézményi megfontolások, az intézmény vezetőjének, vagy 
fenntartójának megítélése ezt szükségessé teszi. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Bizottságunk a napirendet megtárgyalta,  elfogadásra javasolja. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A Szociális bizottság a napirendet megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
3/2018. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ligetalja Közművelődési és 
Turisztikai Központ Nyíracsád Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.  
A függelékben található szabályzatok az SZMSZ változtatása nélkül is bármikor 
módosíthatók, amennyiben jogszabályi előírások, intézményi megfontolások, az intézmény 
vezetőjének, vagy fenntartójának megítélése ezt szükségessé teszi. 
Határidő:  Folyamatos – 2018. december 31. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
              Sándor Edit intézményvezető 
 

8. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Nyíracsád 2018. 
évi munkatervének és rendezvénytervezetének elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
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A Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Nyíracsád minden év elején – 
kötelezettségeinek eleget téve – elkészíti az aktuális évre vonatkozó munkatervét, melynek 
szerves része a rendezvények tervezete.  
A munkaterv tartalmazza a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Nyíracsád 
intézményegységeinek tevékenységeit,  terveit, rendezvényeit a 2018. évre vonatkozóan. 
A tervezett programok időpontjai esetenként változhatnak, pályázati lehetőség útján újakkal 
bővülhetnek, vagy – forrás hiányában – elmaradhatnak.  
Az intézmény a műsorváltoztatás jogát minden esetben fenntartja. 
 
Veres Istvánné: 
Hét végén részt vettem egy helyi rendezvényen a Művelődési Házban, ahol nagy volt a 
résztvevők száma. Többen felvetették, hogy jó lenne egy nagyobb helyiség  ilyen esetekre, 
amit egyébként máskor le lehetne zárni. El kellene gondolni a bővítés lehetőségén, ha erre 
vonatkozóan adódna pályázati lehetőség. Energetikai pályázatokat folyamatosan figyelni kell 
és ha van kedvező kiírás pályázatot benyújtani. 
 
Sándor Edit: 
Mi is gondolkodtunk már ebben, a nagyterem oldalsó részénél lehetne egy bővítés úgy, hogy 
a hozzáépített rész lezárható lenne és igény szerint nyitnánk csak meg. 
Napelemek jelenleg is vannak az épületen, próbálunk mindent megtenni azért, hogy a lehető 
legkevesebb legyen a rezsije az intézménynek. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
Nagyon dicséretes, hogy az intézményi munkát két állandó dolgozó – közfoglalkoztatottak 
segítségével -  látja el, meg kell becsülni a munkájukat.  
Büszkék vagyunk az intézményre, nagy érték a településen, a rendezvények színvonalasak. 
Javaslom ping-pong emlékverseny létrehozását,  Kabály Csaba nevének viselésével. 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Bizottságunk a napirendet megtárgyalta,  elfogadásra javasolja. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
4/2018. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai 
Központ  Nyíracsád 2018. évi munkatervét és rendezvénytervezetét elfogadja. 
Határidő: Folyamatos – 2018. december 31. 
Felelős: Sándor Edit intézményvezető 
 

9. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 2017. évi beszámolója, 
valamint a 2018. évi munkatervének elfogadásáról.  
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
 (Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
Ebben a kulturális intézményben 1 fő állandó  és egy részmunkaidős dolgozó dolgozik. Itt is 
közfoglalkoztatottak segítik a munkát.  
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Bizottságunk a napirendet megtárgyalta,  elfogadásra javasolja. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja 
 
Kiss Józsefné: 
Mit jelent az állományvédelem? Milyen időszaki kiállításokat terveznek? 
 
Varga Józsefné: 
„Selejtezés”, amikor az állapotánál fogva egy könyvet a törlési jegyzékbe kerül, de van, amit 
beköttetésre szánunk, az az állományvédelem. 
Időszakos kiállítás  pl. egy-egy költőről készített összeállítás, amit  váltogatni szoktunk. Pl. 
Tóth Árpád, József Attila, stb. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatait: 
 
5/2018. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád  2017. 
évi beszámolóját, valamint a 2018. évi munkatervét elfogadja. 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatot az intézményvezető részére 
továbbítsa. 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 
6/2018. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád  2018. 
évi munkatervét elfogadja. 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatot az intézményvezető részére 
továbbítsa. 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
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A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 159.§. (3) bekezdése a helyi 
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti, a nemzetiségi törvény szerinti 
feltételeknek megfelelő megállapodás  megkötését írja elő.  
Az együttműködési megállapodás tartalmát a nemzetiségi törvény határozza meg. 
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is ennek megfelelően készült el a megállapodás tervezet 
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével egyeztetve. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Bizottságunk a napirendet megtárgyalta,  elfogadásra javasolja. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
7/2018. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyíracsád Községi Önkormányzat és a 
Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 2018. évre vonatkozó együttműködési 
megállapodást elfogadja. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy az együttműködési megállapodásban 
foglaltak betartásáról gondoskodjon. 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  Dr. Nagy János polgármester, Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

11. Előterjesztés a Zrínyi u. 73. sz. alatti szociális bérlakás bérbeadásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Kabályné Bogdán Katalin kéréssel fordult a képviselő-testülethez, melyben önkormányzati 
bérlakás kiutalását kéri.  Jelenleg a görögkatolikus egyház épületében laknak, melyet az 
egyház áprilisban fel fog újítani. Ennek tudatában a jelenlegi lakásukat el kell hagyniuk, és 
szüleik  nem tudnak részükre lakhatást biztosítani.  
A Zrínyi u. 73. sz. alatti lakás jelenleg Géczi Zsoltné Nyíracsád, Zrínyi u. 137. sz. alatti lakos 
bérli, melynek szerződése 2018. május 15.-én lejár.  
Tájékoztatom a Testületet, hogy Géczi Zsoltné a jelzett lakásra kéri a bérleti szerződés 
meghosszabbítását.  
 
 
 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
Támogatom, hogy Kabályné Bogdán Katalin kérelmező részére legyen kiutalva a lakás. 
Jelenlegi lakó Géczi Zsoltné már öt éve lakik a bérlakásban, szülei házában megoldható lenne 
lakhatása. 
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Bizottságunk a döntéshozatalnál 3 tartózkodással, 1 igen szavazattal Kabályné Bogdán 
Katalin részére a lakás kiutalását elvetette. 
Köztes megoldás lehetne azonban kérelmező lakásproblémájának megoldására az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Munkácsy u.13. sz. alatt lévő ingatlan nyári konyhájának 
felajánlása. 
 
Köles Zoltán: 
Gondolkodni kellene  a helyi rendelet módosításán, például a lakó vállalhatna egy bizonyos 
havi összegű lakás célú megtakarítást lakástakarékpénztári formában. Ez egy ösztönzés lenne 
számára, hogy saját erőből oldja meg lakhatását és az önkormányzat is látná erre a 
hajlandóságot.  
A  bérlakás kiutalása 5 évre szóljon - évenkénti felülvizsgálattal- , melynek 
meghosszabbítására legyen lehetőség + 5 évre. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A rendelet módosítást elő kell készíteni, melyre felkérjük a jegyző. Amennyiben a rendelet 
módosul, ezt követően kerülhetne sor a döntéshozatalra, jelenleg még kérelmező lakhatása 
megoldott. 
 
Aki egyetért azzal, hogy Kabályné Bogdán Katalin részére kerüljön bérbeadásra a Zrínyi u.73. 
sz. alatti ingatlan, szavazzon. 
 
A javaslatot 1 igen szavazattal, 6 tartózkodással a képviselő-testület elvetette. 
 
Aki egyetért azzal a módosító indítvánnyal, mely szerint a bérlakások bérbeadásáról szóló 
rendelet kerüljön módosításra, Kabályné Bogdán Katalin kérelmében a döntés kerüljön 
elnapolásra, - arról a rendelet módosítás után döntsön - szavazzon. 
 
Jelenlévők a javaslatot 7 igen szavazattal elfogadták és meghozták az alábbi határozatot 
 
8/2018. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonéban lévő 
bérlakások bérbeadásáról szóló rendelet módosításának előkészítésére felkéri a jegyzőt. 
Kabályné Bogdán Katalin kérelmében a döntéshozatalt elnapolja, arról a fent említett rendelet 
módosítást követően dönt. 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt a rendelet  módosítás előkészítésére, ezt követően a 
napirend újbóli előterjesztésére. 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző  
 

12. Előterjesztés a Zrínyi u. 73. sz. alatti szociális bérlakás bérleti szerződésének 
meghosszabbításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottság megtárgyalta, a bizottsági tagok a döntéshozatalnál tartózkodtak. 



22 

 

Ismételten azt tudom elmondani saját véleményként, hogy jelenlegi bérlő 5 éve él két kamasz 
gyermekével a bérlakásban, meghosszabbítható ugyan a szerződés, de nem kötelező. Szülei 
házába is visszaköltözhetne gyermekeivel és a bérlakást más, rászorultabb család részére 
átadhatná. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska: 
Jelenlegi bérlő közüzemi számlái kiegyenlítettek, lakbérhátraléka nincs. Kérelmében, 
melyben a bérleti szerződés meghosszabbítását kérte, leírta, hogy  édesanyja pszichés 
betegsége miatt szülei nyugalma és gyermekei egészséges fejlődése miatt szeretne a 
bérlakásban maradni. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A jelenlegi napirend összefügg az előzőleg tárgyalttal, mivel  bérlakás bérleti szerződésének 
meghosszabbításáról van szó. A bérleti szerződés május hónapban jár le, így annak 
meghosszabbítása tárgyában is a rendelet módosítás után tudunk dönteni. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
9/2018. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zrínyi u. 73. sz. alatt lévő szociális 
bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítása tárgyában a döntést elnapolja, arról az 
önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérbeadásáról szóló rendelet módosítása után 
dönt. 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt a rendelet módosítás előkészítésére, ezt követően a 
napirend újbóli előterjesztésére. 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős:  Nagyné Jobbágy Piroska jegyző     
 

13. Előterjesztés Konyári József Rákóczi u. 152. sz. alatti lakos kérelméről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Konyári József Nyíracsád, Rákóczi u.152.sz. alatti lakos azzal a kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy szeretné megvásárolni az Önkormányzat tulajdonában álló1533  
hrsz-ú,  Rákóczi u. 150. sz. alatti 2400 négyszögöl területű üres telket. 
 
Koszorus Sándor: 
A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, javasolja, hogy először értékbecslővel 
értékeltesse fel az Önkormányzat a jelzett ingatlant. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
10/2018. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
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Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyíracsád, Rákóczi u. 150. sz. alatti 
1533 hrsz-ú, 2400 négyszögöl területű ingatlant –vásárlási kérelem elbírálásához - 
értékbecslővel felértékelteti, mely eredmény ismeretében dönt az ingatlan értékesítéséről. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert az értékbecslési eljárás lebonyolítására. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

14. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény rendelkezik arról, hogy minden év február 28-ig 
jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. Meg kell állapítani a polgármester 
előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi 
szabadsághoz hozzá kell számítani.  
A 225/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elkészített nyilvántartás alapján megállapításra 
került, hogy a polgármester előző évben sem tudta maradéktalanul kivenni szabadságát.   
Mindezek figyelembe vételével készült el az ez évre vonatkozó szabadságolási ütemterv. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnök: 
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 az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
11/2018. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint munkáltató – Dr. Nagy 
János polgármester választása szerint a 2018. évre esedékes 165 nap szabadság kivétel 
ütemezését a benyújtott tervnek megfelelően engedélyezi.   
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

15. Előterjesztés a temető fenntartására kapott normatíva  felhasználásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
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Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 1.1.  bc.) 
köztemető fenntartásával kapcsolatos alapfeladatok támogatásáról rendelkezik.  A támogatás 
a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz 
kapcsolódóan illeti meg.  
A Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat Igazgató Asszonya korábban  
megkeresett azzal, hogy kéri  az Önkormányzatnak folyósított-  a köztemető fenntartásával 
kapcsolatos feladatokra- támogatást részükre engedjük át.  
Az elmúlt testületi ülésen  kérte a képviselő-testület, hogy a normatíva átengedésével 
kapcsolatban keresse meg a Magyar Államkincstárt. Az Államkincstár megküldte válaszát, 
mely szerint „a támogatás a települési önkormányzatokat illeti meg, ennek alapján az 
elszámolási kötelezettség is az Önkormányzatot terheli. A felhasználást illetően a jogszabály 
csak annyi kitételt fogalmaz meg, hogy a támogatást a köztemető fenntartásával, 
működtetésével kapcsolatos feladatokra kell használni, arra vonatkozóan azonban nem 
tartalmaz előírást, hogy e feladatot milyenmódon köteles ellátni, így azt akár közvetlenül, akár 
szerződés alapján vállalkozóval is teljesítheti. Ebben az esetben a támogatás átengedésére 
lehetősége van az önkormányzatnak, de erre vonatkozó jogszabályi kötelezettsége nincs. 
Lényeges azonban, hogy a támogatás átengedése esetén is az önkormányzatot terheli az 
elszámolási kötelezettség.” 
A hatályban lévő közszolgáltatási szerződés rendelkezik arról, hogy a közszolgáltató köteles a 
temetőben és a temető területén lévő karbantartási munkálatokat elvégezni jó gazda 
gondosságával. 
Mint ismeretes, eddig ezeket a feladatokat az Önkormányzat látta el saját költségvetéséből.  
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a normatíva temetkezési vállalat részére 
történő átadását nem javasolja. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, javasolja az államtól kapott normatíva 50 %-ának 
átadását – számla és teljesítés igazolás ellenében – a temetkezési vállalatnak. 
Magam részéről is támogatom a normatíva 50 %-ának átengedését. Jelenleg nagyon szépen 
rendben van tartva a temető, úgy gondolom, ez továbbra is így fog működni, akkor is ha a 
temetkezési vállalatnak átadjuk a normatívát. Erre garanciát jelent, ha az elvégzett munkáról 
számlát mutat be. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet a bizottság megtárgyalta, javasolja az államtól kapott normatíva 50 %-ának 
átengedését a temetkezési vállalat részére. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A közszolgáltatási szerződésünk december 31-én lejár,  addig gondolkodhat rajta a képviselő-
testület, hogy más temetkezési vállalatokkal is folytathatunk tárgyalást. Jelenleg sincs temetés 
tekintetében kizárólagossága a Platinum Temetkezési Vállalatnak a településen.  
Ha átadjuk a normatívát számukra, meghatározhatjuk, hogy mire költsék a pénzt és az 
elvégzett munkáról számlát mutatnak be, illetve az elvégzendő munkáról előzetes 
költségvetést készít. A normatíva elszámolására viszont az önkormányzat köteles a Kincstár 
felé. 
 
Köles Zoltán: 



25 

 

Minden képpen az általunk meghatározottakra költhetik a normatívát annak átengedése 
esetén,  és a munka teljesítését is ellenőrizze az önkormányzat. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a temető fenntartására kapott állami normatíva 50 
%-át engedje át a Platinum Temetkezési Vállalat részére, szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az 
alábbi határozatát: 
 
12/2018. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Platinum Hajdú-Bihar Megyei 
Temetkezési Vállalat részére a 2018. évi „köztemető fenntartás és működtetés”  címén kapott 
normatív támogatás 50 %-át  átengedi. 
Az átengedett normatíva felhasználásának célját a nyíracsádi köztemetőben végzendő 
munkákra használhatja fel, melyet előzetesen Nyíracsád Község Önkormányzattal egyeztet. 
Az elvégzendő munkákról a temetkezési vállalat előzetes költségvetést mutat be, a munka 
elvégzését pedig számlával igazolja, illetve a teljesítés igazolására Nyíracsád Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról a községgazdálkodási iroda 
útján gondoskodjon. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

16. Előterjesztés a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!” felhíváshoz 
történő csatlakozásról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
 (Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a felhíváshoz történő 
csatlakozást. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a Szociális Bizottság megtárgyalta, a felhíváshoz történő csatlakozást javasolja. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, javasolja a felhíváshoz történő 
csatlakozást a képviselő-testületnek. 
 
Veres Istvánné: 
Országhatár mellett élünk, ezért jobban ki vagyunk téve a migrációs vándorlás veszélyeinek. 
Amint láthattuk a médiában, egy ilyen csoport sok mindenre képes egy településen. Nem 
szeretném azt sem, hogy a keresztény Magyarország más vallásúvá váljon. 
Más az, amikor valaki munkavállalás céljából telepszik le más országban és ott beilleszkedve, 
alkalmazkodva, minden  törvényt betartva vállal munkát és alapít családot. Ez viszont nem 
tömegesen történik. 
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Köles Zoltán: 
Ha nem lenne az Európai Unió, lehet, hogy nehéz helyzetben lennének az itt lakók. 
Keresztény emberek nem tehetik meg, hogy kirekesztik bajba jutott embertársaikat a vallásuk 
miatt. Lehet, hogy más kultúrát hoznak be az országba, de ilyen elv alapján másokat sem 
fogadnánk be. Pl. vannak az országban olyan arab kultúrájú orvosok, akik itt kamatoztatják 
tudásukat, ez által a társadalom javát szolgálják. Az én értékítéletembe nem fér bele a 
kirekesztés.   
 
Csontos Sándor: 
Mint gépkocsivezető, én is szállítottam migráns csoportot  és viselkedési kultúrájuk 
számunkra nem elfogadott. Nem szeretném, ha ennek lenne kitéve az ország, illetve szűkebb 
környezetünk, településünk, családjaink. 
 
Kiss Józsefné: 
Keresztény embernek érzem magam, igyekszem ennek  megfelelően élni. Egyre többen 
jönnek olyanok, akik befogadásukat kérik. Az országhatár mellett élve inkább önvédelem az, 
ha csatlakozunk a település megvédését szolgáló felhíváshoz. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Megértem az aggodalmakat. Tanulmányok szerint Magyarország nem befogadó ország. Az 
ide érkezettek kultúrája, értékrendje eltér a miénktől,  fizikai munkára nem igazán 
vállalkoznak, szellemi munkájukra – főként nyelvismeretük hiányában – nem számíthatunk. 
Kimutatták, hogy olyan betegségeket hozhatnak hazánkba, amit Európa már évtizedekkel 
ezelőtt legyőzött. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 6 igen szavazattal, 1 nem 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
13/2018. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük meg településeinket, 
védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
1. Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a 
településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
2. Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településekre komoly 
fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, 
jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen. 
Felelős:  Dr. Nagy János polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
17. Nyíracsád Község Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési Szabályzatának 

elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
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A képviselő-testület  2014-ben elfogadta közbeszerzési szabályzatát, de mivel az 2011. évi 
CVIII. törvény alapján készült, szükséges az átdolgozása.  
Az aktualizált  Közbeszerzési Szabályzat a jelenleg hatályos jogszabályok alapján elkészült, 
mely az előterjesztés mellékletét képezi.   
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a Közbeszerzési 
Szabályzatot. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja 
a Közbeszerzési Szabályzatot. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
14/2018. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, elfogadja a jelen 
előterjesztés mellékletét képző Közbeszerzési Szabályzatot.  
Felkéri a polgármestert, valamint a jegyzőt, hogy  a Szabályzatnak megfelelően  valósuljon 
meg a közbeszerzés a Polgármesteri Hivatalban Nyíracsád Község Önkormányzatánál, 
valamint intézményeinél 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármesterű 
 

18. Nyíracsád Község Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési Tervének 
elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan a Közbeszerzési Szabályzat részét képezi a 
közbeszerzési terv.  
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a Közbeszerzési 
Tervet. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja 
a Közbeszerzési Tervet. 
 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
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A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja a Közbeszerzési Tervet. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
15/2018. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja 2018. 
évi Közbeszerzési Tervét. 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

19. Előterjesztés az önkormányzat és intézményeinél végzendő 
könyvvizsgálatról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az Állami Számvevőszék a stratégiai céljával összhangban - az Állami Számvevőszékről 
szóló 2011. évi LXVI. törvény felhatalmazása alapján − végzi a közpénzekkel, az állami és 
önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás, valamint a helyi önkormányzatok 
számviteli rendje betartásának és belső kontrollrendszere működésének ellenőrzését. A 
számviteli jogszabályok folyamatos változása, valamint az önkormányzatoknál bevezetett új 
könyvelési program bevezetése így a számviteli törvényeknek való megfelelés biztosítása 
érdekében javaslom az önkormányzat és intézményeinél könyvvizsgáló alkalmazását. 
Előzetes egyeztetések után az 1989. óta működő CENSOR Könyvvizsgáló és Adótanácsadó 
Kft (székhely: 1097. Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., cégjegyzékszám: 01-09-897704; 
kamarai engedély száma: 000066) megküldte szerződés tervezeteit, mely tartalmazza 
Nyíracsád Község Önkormányzata és intézményei 2017. évi beszámolójának és zárszámadási 
rendelet-tervezetében foglalt számviteli információk, valamint a 2018. évi költségvetési 
beszámolók és zárszámadási rendelet-tervezet  könyvvizsgálatát és arról könyvvizsgálói 
jelentés kibocsátását. 2018. évre vonatkozóan vállaltak továbbá könyvvizsgálói szakértelmet 
igénylő ügyben szakmai tanácsadást.  
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7fő képviselő 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
16/2018. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Községi Önkormányzata megbízza a CENSOR Könyvvizsgáló és Adótanácsadó 
Kft-t (székhely: 1097. Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., cégjegyzékszám: 01-09-
897704; kamarai engedély száma: 000066) az alábbi feladatok ellátásával: 
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-  az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési beszámolójának és 
zárszámadási rendelet-tervezetének könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés 
kibocsátása 660 e Ft + áfa összegben 

- az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési beszámolójának és 
zárszámadási rendelet-tervezetének könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés 
kibocsátása, valamint könyvvizsgálói szakértelmet igénylő ügyben szakmai tanácsadás 
1.200 e Ft + áfa összegben. 

 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a szerződések aláírására.  
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

20. Előterjesztés Tóth Gábor és Bán Ferenc Kistag 9. sz. alatti lakosok számára 
önkormányzati lakás bérbeadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Korábban már szó volt róla, hogy Tóth Gábor Kistag 9. sz. alatti lakos lakhatási 
problémájának megoldása ügyében fordult az Önkormányzathoz. Mivel jelenleg üres 
önkormányzati bérlakásunk nincs, javaslom, hogy a Hunyadi utca 40. sz. alatti önkormányzati 
tulajdonú ingatlan felajánlását lakhatás céljából 2 éves időtartamra. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a Szociális Bizottság megtárgyalta, azzal egyetért és elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
17/2018. (II.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 
Nyíracsád, Hunyadi u. 40. sz. alatti lakást lakhatás céljára 2018. március 1.-jétől 2 éves 
időtartamra (2020. március 1-jéig) bérbeadásra felajánlja Tóth Gábor és Bán Ferenc 
Nyíracsád, Kistag 9. sz. alatti lakos számára. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

21. Különfélék. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Mint említettem Nemes Józsefné nyíracsádi lakos felajánlotta 100 éves bútorait az 
önkormányzat számára. Ezeket a tárgyakat nem szeretné magánkézbe adni, ezért döntött a 
mellett, hogy számunkra ajánlja fel, esetlegesen tájház berendezési tárgyaiként. Igyekezni 
fogunk a tájházat a Déri Múzeum szakemberei instrukcióinak megfelelően kialakítani. 
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Úgy gondolom, ezt a gesztust köszönettel el kell fogadnunk, és majdan a felajánló számára 
egy kultúráért emlékplakettet adományozhat a képviselő-testület köszönet képpen. 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a március 15.-i megemlékezés március 14-én – 
szerdán – tartjuk, amikor is felállításra kerül az a kopjafa, amelyet a lovassír emlékére 
készítettünk.  
 
Kiss Józsefné: 
Mivel lovassírról van szó, ezért úgy gondolom, hogy a temetőben lenne a helye. 
 
Veres Istvánné: 
Ha elvisszük a temetőig, akkor csak a nyíracsádiak fogják látogatni.  Ha viszont a református 
templom környékén, vagy a Vécsey kúria parkjában helyeznénk el, akkor több látogatót 
vonzana. 
 
Köles Zoltán: 
A Petőfi téren már több emlékmű is van, alkalmasabb lenne a Malom Galéria mögötti park, 
vagy a Vécsey kúria előtti terület. 
 
Veres Istvánné: 
Sövénnyel el lehetne választani az italdiszkont előtti területet a Vécsey parktól és ott 
elhelyezni a műemléket tábla kihelyezésével. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Akkor meg fogjuk nézni ezeket a helyszíneket és a legalkalmasabb helyre fog történni a 
kihelyezés. 
 
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. A továbbiakban zárt ülés tartására kerül sor, kéri, hogy a hallgatóság 
hagyja el a tanácstermet és a videokamera kerüljön kikapcsolásra. 
 
 

kmf. 
 
 
 

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