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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 27.-én –
péntek - 11.00. órakor a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (4262 Nyíracsád,
Petőfi tér 8. sz.) megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Csontos Sándor
Köles Zoltán képviselők
Veres Istvánné alpolgármester

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a rendkívüli ülés összehívását határidőhöz kötött döntést
igénylő napirendek indokolták, melyek az alábbiak:
1. Előterjesztés a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
rendelet módosításáról és új egységes szerkezetbe foglalásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
2. Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére, alkalmazására
vonatkozó szabályok követelményeiről, feltételeiről, tilalmáról és a településképi
bejelentési eljárásról szóló rendelet új egységes szerkezetbe foglalásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
3. Előterjesztés a viziközmű szolgáltatás szolgáltató váltására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
4. Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra egyhangúlag elfogadták.
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői
Koszorus Sándor és Rácz Zoltán képviselők legyenek.
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadták.
1. Előterjesztés a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
rendelet módosításáról és új egységes szerkezetbe foglalásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
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(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A Képviselő-testület 2017. december 14-én elfogadta a helyi kitüntetések alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló helyi rendeletét.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya a rendelet áttanulmányozása
után szakmai segítségnyújtás címén javasolta a rendelet bevezető részének és a záró
rendelkezésének módosítását. A módosítás nem érinti a rendelet érdemi részét. A szakmai
segítségnyújtás alapján megtörtént a rendelet módosítása illetve új egységes szerkezetbe
foglalása.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő képviselő
megalkotta az alábbi rendeletét:

4 igen szavazattal

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (IV.27.) számú önkormányzati rendelete
a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. tv. 24.§. (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 32.§. (1) bekezdés i. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva 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.
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(2) A javaslatokat az egyes kitüntetéseknél megjelölt határidőben a Polgármesternek kell
megküldeni.
(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 megvonást azok kezdeményezhetik, akik az egyes helyi elismerések adományozására
javaslatot tehetnek.
(4) A visszavonásról a Képviselő-testület a tudomására jutott tények, információk alapján,
minősített többséggel dönt.
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(5) 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,
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.
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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.
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,
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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
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.
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(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.
(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.
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(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
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.
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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. §
(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.
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(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.
Záró rendelkezés
31. §
(1) Ez a rendelet 2018. április 28-án lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi kitüntetések alapításáról
és adományozásának rendjéről szóló 23/2017. (XII.14.) számú rendelete.
2. Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére, alkalmazására
vonatkozó szabályok követelményeiről, feltételeiről, tilalmáról és a településképi
bejelentési eljárásról szóló rendelet új egységes szerkezetbe foglalásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A Képviselő-testület februárban
elfogadta a reklámok, reklámhordozók és cégérek
elhelyezésére, alkalmazására vonatkozó szabályok követelményeiről, feltételeiről, tilalmáról
és a településképi bejelentési eljárásról szóló rendeletét.
Az idő közi jogszabály változások, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
javaslatára ismételten módosítani kell az elfogadott rendeletet. A rendelet tervezet továbbra is
tartalmazza az alaprendeletben foglaltakat, csak némi fogalom megállapítás került
módosításra.
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A megalkotásra kerülő rendelet addig lesz hatályos, amíg el nem készül a településképi
arculati kézikönyv.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő képviselő 4 igen szavazattal
megalkotta az alábbi rendeletét:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (IV.27.) 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 reklámnak nem 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.
3.§.
Reklámok, reklámhordozók elhelyezésére, és alkalmazására vonatkozó
követelmények
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(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 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) Reklám, reklámhordozó, helyi egyedi védelem alatt álló épületen és az előtte lévő
közterületen nem helyezhető el.
(2) A 841x1189 mm és ezt meghaladó ívméretű reklám, reklámhordozó a település
közigazgatási területén nem helyezhető el.
(3) 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.
(4) Építési reklámháló kihelyezése az építési tevékenység időtartamára településképi
bejelentési eljárás lefolytatását követően lehetséges.
6.§.
Reklámok, reklámhordozók színére, méretére, anyagára vonatkozó településképi
követelmények
(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 mre állhat, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon.
7. §
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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.§.
Településképi bejelentési eljárás
(1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le reklámok és
reklámhordozók elhelyezése tekintetében e rendeletben, valamint a településkép
védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendeletben foglalt követelmények
érvényesítése érdekében.
(2) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez az 1. sz. melléklet
szerinti kérelem, valamint a 314/2014. Korm. rendelet 26/B.§. (3) bekezdése szerinti
építészeti műszaki terv benyújtásával indul.
(3) Az építészeti-műszaki tervnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a.) műszaki leírást a telepítésről és a műszaki kialakításról, mely tartalmazza a
létesítmény formáját, mennyiségét, méretét és technológiáját,
b.) helyszínrajzot, mely tartalmazza a műszaki berendezés által igénybe vett helyszínt,
annak alaprajzát és elhelyezésének módját,
c.) nézetrajz,
d.) utcaképi vázlatot,
e.) látványtervet.
(4) A bejelentési eljárásban vizsgálni kell, hogy a tervezett reklám, reklámhordozó nem
sérti-e jelen rendeletben, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvényben, valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok
közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.)
Korm. rendeletben foglaltakat.
9.§.
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2018. április 28. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 3/2018. ( II.13.)
önkormányzati rendelet hatályát veszti.
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1. sz. melléklet
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a reklámok, reklámhordozók és
cégek elhelyezésének alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a
településképi bejelentési eljárásról szóló 7/2018. (IV.27.) sz. rendeletéhez
BEJELENTÉS
Településkép bejelentési eljáráshoz
Bejelentő neve:…………………………………………………………………….
Értesítési címe:…………………………………………………………………….
Telefonszáma*:…………………………………………………………………….
E-mail címe*:……………………………………………………………………….
A folytatni kívánt reklámelhelyezés megnevezése:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Helye:……………………………………………………………..Hrsz:……………...............
a reklámozás tervezett időtartama:
………………………………………………………………………………………………….
Dátum:……………………………………………………
……………………………………………
aláírás
*nem kötelező
3. Előterjesztés a viziközmű szolgáltatás szolgáltató váltására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Településünkön jelenleg a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. működteti a viziközmű és a
szennyvíz csatorna szolgáltatást közszolgáltatási szerződés útján. A viziközmű szolgáltatást
szabályozó 2011. évi CCIX.tv. értelmében minden év április végéig van lehetősége az
ellátásért felelős önkormányzatoknak, hogy felmondják a szerződést 8 hónapos felmondási
határidővel és új szolgáltatót bízzon meg január 1-jei határidő kezdéssel.
A Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlatot küldött a települési
viziközmű szolgáltatásra.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az ajánlat figyelembe vétele alapján hozza meg döntését
szolgáltatói váltási szándékáról.
Koszorus Sándor:
A bérleti díj és vízdíj mennyi lenne váltás esetén?
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Dr. Nagy János polgármester:
Ugyan annyi, mint eddig. Egységes vízdíjat kell fizetni.
Kiss Józsefné:
Azon kell lenni, hogy semmi képpen ne legyen vízdíj emelés, sőt, ha lehet, inkább lejjebb
vigyék a víz és csatornadíjakat.
Dr. Nagy János polgármester:
A Debreceni Vízmű Zrt-nél két havonta van számlázás.
Rácz Zoltán:
A két havonta történő számlázás nem a legszerencsésebb a lakosság számára, mert vannak,
akiknek gondot jelent két havonta egy nagyobb összeget kifizetni. Ha lehetne, úgy gondolom
a lakosság számára a havi díjfizetés lenne a megfelelőbb.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a TRV Zrt-val kerüljön megszüntetésre a szerződés és a Debreceni
Vízmű Zrt-vel kerüljön új szerződés megkötésre, szavazzon.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 főképviselő
meghozta az alábbi határozatát:

4 igen szavazattal

41/2018. (IV.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint határoz:
1. A Tiszamtenti Regionális Vízmű Zrt. és Nyíracsád Község Önkormányzata 2015.
január 1-jétől határozott, 15 éves időtartamra szóló közműves szennyvíz elvezetésre és
tisztításra, valamint ivóvíz szolgáltatásra vonatkozó üzemeltetési szerződést
megszünteti.
2. Felhatalmazza Dr. Nagy János polgármestert, hogy a Tiszamenti Regionális Vízmű
Zrt-vel az üzemeltetési szerződéseket a tárgyalások eredményétől függően:
a.) a szerződések 4.fejezet 1.2. pontjának b. és g. alpontjára, valamint a vízmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 20.§ (1) bek. b, c pontjára való
hivatkozással 8 hónapos felmondási idővel mondja fel.
b.) közös megegyezéssel szüntesse meg.
3. Felhatalmazza Dr. Nagy János polgármestert, hogy a Debreceni Vízmű Zrt-vel
egyeztetéseket folytasson a szolgáltató váltás előkészítése, valamint az új üzemeltetési
szerződések megkötése érdekében.
4. Felhatalmazza Dr. Nagy János polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében
valamennyi szükséges intézkedést megtegye.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
4. Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Dr. Nagy János polgármester:
„Az emberi erőforrások minisztere- a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben – pályázatot hirdet Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény szerint Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.
A pályázat célja a Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású
vagy a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő
közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának,
berendezési tárgyainak gyarapítására, épületeinek karbantartására, fejújítására.”
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. A támogatást az
önkormányzatok által az egyes célok tekintetében vállalt önrészt alapul véve, arányossági
számítással állapítják meg.
Nyíracsád Község Önkormányzata által fenntartott Ligetalja Közművelődési és Turisztikai
Központ Nyíracsád közművelődési intézménye tekintetében megállapított önrész összege:
500 000 Ft., azaz ötszázezer forint.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő képviselő 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
42/2018. (IV.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat benyújtását határozza el 2018.
évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai
Központ műszaki technikai eszközállományának berendezési tárgyainak gyarapítására. A
pályázathoz szükséges önrész összege: 500 000 Ft., azaz ötszázezer forint, melyet 2018. évi
költségvetéséből biztosít.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert és a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai
Központ vezetőjét a pályázat benyújtására.
Határidő:
2018. április 29.
Felelős:
Dr. Nagy János polgármester
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.

Dr. Nagy János
polgármester

Koszorus Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagyné Jobbágy Piroska
jegyző

Rácz Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

