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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 17-én 9.00. 
órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 
8. sz.) megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
    

Veres Istvánné alpolgármester 
   Csontos Sándor 
   Kiss Józsefné 
   Koszorus Sándor 
   Köles Zoltán 
   Rácz Zoltán képviselők 
 
 
Meghívottak:  Pósán Ferencné óvodavezető 
   Mászlainé Erdei Éva Alapszolg. Kp. vez. 
   Varga Józsefné könyvtárvezető 
   Kupeczné Gholami Alexandra védőnő 
 
 
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. 
Tájékoztatás lejárt határidejű határozatokról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

2. Előterjesztés Nyíracsád Község Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásához. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

3. Előterjesztés Nyíracsád Község Településkép-védelmi rendelet elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról 
és gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról.  
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
5. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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6. Beszámoló a Platinum Temetkezési Vállalat 2017. évi tevékenységéről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

7. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtására. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

8. Előterjesztés szociális tüzelőanyag iránti igény benyújtására. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

9. Előterjesztés a fogorvosi rendelő rendelési idejének módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

10. Előterjesztés a helyi kitűntetések adományozásáról szóló rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

11. Előterjesztés a helyi kitüntetések adományozásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 
Zárt ülés: 

 
12. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal a napirendi pontokat 
megtárgyalásra elfogadta. 
 
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői Köles Zoltán és Kiss Józsefné   
képviselők legyenek. 
 
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 7 igen szavazattal elfogadják. 
 

1. Polgármesteri jelentés. 
Tájékoztatás lejárt határidejű határozatokról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő  7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
65/2018. (VII.17.)sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést és a lejárt 
határidejű határozatokról szóló tájékoztatást elfogadja. 
 

2. Előterjesztés Nyíracsád Község Településképi Arculati Kézikönyvének 
elfogadásához. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Dr. Nagy János polgármester: 
A néhány éve meghirdetett új Nemzeti Építészetpolitika megalkotói számos ponton tűztek ki 
új célokat, várhatóan egész életünket befolyásoló feladatokat, melyek egyike a minden 
magyar településen elkészítendő Településképi Arculati Kézikönyv. 
A Település számára elkészített Arculati Kézikönyv elsődleges célja, hogy a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a településkép tervszerű, esztétikus 
létrejöttét, szakmailag támogassa, elősegítse. 
Arculati Kézikönyv célja, hogy segítséget nyújtson mind a helyi lakosoknak, mind a település 
életébe bekapcsolódni kívánóknak, hogy az értékek felismerésével és a településképhez 
kapcsolódó alapelvek bemutatásával tárja fel a település épített és természetes környezetének 
szépségeit. Bevezeti az olvasót a település meglévő építészeti értékeinek tárházába, hogy aki 
építkezni, felújítani szeretne, olyan házat tudjon építeni, illetve környezetét olyan módon 
tudja alakítani, mely nemcsak büszkeséggel tölti el, hanem az a település képéhez, 
karakteréhez is illeszkedik, azt hagyománytisztelettel gondolja tovább. Az épület 
elválaszthatatlan kapcsolatban áll a hozzá közvetlenül kapcsolódó létesítményekkel, a kerttel, 
a telekkel és a közterülettel, így az egész településsel.  
Előtérbe helyezi a település meghatározó elemeit, településképi jellemzőit, értékeit, eltérő 
karakterű településrészeit, majd eszerint a településkép minőségi formálására vonatkozó 
építészeti ajánlásokat fogalmazzon meg szöveges és képi formában az egységes 
településképhez való illeszkedés céljából.  
Ezen az úton juthatunk el a múltból táplálkozó, a jelenben gondolkodó és a jövőt is 
megalapozó tudatosságig, melynek a jelen kézikönyv hasznos segítője kíván lenni. Mindezt az 
épület és környezete, az utcakép, az utcák, a terek, az erdőterületek, a mezőgazdasági,- táji,- 
természetvédelmi területek számbavételével biztosítja. 
A kézikönyv lényegében a település természeti, és építészeti örökségének és jelenének tükre.  
Ajánlásaival, jó példáival lehetőséget kínál arra, hogy az építészek a hely, a hely szellemének 
és a településszerkezet, a településkép megismerése után olyan házat tervezhessenek, melyek 
a településképet harmonikusan fejlesztik azzal, hogy tekintettel vannak az építészeti 
természeti örökségre is és megfelelnek a mai kor lakhatási elvárásainak, energetikai 
követelményeknek, a modern munkakörülményeknek.  
Az ajánlások nem tekinthetők szigorúan kötelező jellegűnek, céljuk nem a tervezési 
szabadság megkurtítása, hanem éppen a helyi értékek megismertetése a sokféle építészeti 
lehetőség feltárása. A településhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása. 
A kézikönyv mind léptékében, mind szemléletében újszerű megközelítést igényel, léptékében 
ugyanis nem az épületre, hanem az azt magába foglaló és értelmező környezetre irányul, 
szemléletét pedig nem a műemlékvédelem vagy a néprajz, hanem a környezetteremtés helyi 
örökségének továbbfejlesztése orientálja. A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem 
„nyílt”, folyamatos hozzászólást és változást lehetővé tevő, szemléletformáló kezdeményezés 
kézzel fogható eleme kíván lenni. Ahogy a település története sem befejezett, hanem 
folyamatosan alakul továbbíródik. Ezért, ha egy újabb szép ház születik, az bekerülhet, a kézi 
könyvbe, ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője és a település egyaránt. 
Egy ház szoros kapcsolatban van szűkebb – tágabb környezetével (szomszédaival, az 
utcájával, a település egészével). Ezért fontos hogy, ismerjük az építészeti örökségünket, a 
hely szellemét, hogy a jövőben valóban illeszkedő épületeinkkel szerethető, harmonikus 
települési környezetben éljünk.  
 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
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Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja az arculati 
kézikönyvet. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet megtárgyaltuk, az arculati kézikönyvet elfogadásra ajánljuk. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7  igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
66/2018. (VII.17.)sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1./ a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21.§.(1) bekezdése  alapján elfogadja Nyíracsád 
Község Településképi Arculati Kézikönyvét a melléklet szerint. 
 
2./ Felkéri a Polgármestert és a Főépítészt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2018. július 31. 
Felelős: a polgármester 
 

3. Előterjesztés Nyíracsád Község Településkép-védelmi rendelet elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az Országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, 
kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme, egyben az építési 
beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében megalkotta a 2016. évi LXXIV. 
településkép védelméről szóló törvényt. A törvény célja, hogy a helyi közösségek gondolják 
végig azt, hogy milyen települési környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg 
építészeti és természeti értékeiket, kultúrájukat és hogyan fejlesszék azokat. 
Az Önkormányzat a településkép védelmét a településkép-védelméről szóló rendeletében 
biztosítja. A településképi rendelet településképi követelményeinek részletes tartalmi kereteit 
- ideértve a helyi építészeti örökség védelmének szakmai szabályait is - kormányrendelet 
határozza meg. A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében a településképi 
arculati kézikönyv elkészült. 
A településképi arculati kézikönyv készítése előfeltétele a településképi rendeletnek, mely 
megalkotása a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírása szerinti új 
feladat az önkormányzatok részére. 
Ennek megfelelően a település a teljes közigazgatási területre vonatkozó településképi arculati 
kézikönyv és településkép-védelmi rendelet megalkotását 2017. augusztus hónapban 
megkezdte.  
A Rendelet megalkotásának célja a község településképe és történelme szempontjából 
meghatározó, hagyományt őrző, sajátos megjelenésű építészeti örökségének, a településképet 
meghatározó értékű elemeinek a védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek 
számára történő megóvása.  
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E védelem a helyi építészeti örökség egyedi védelmének megállapításával, a településképi 
szempontból meghatározó területek meghatározásával, a rögzített településképi 
követelmények betartatásával és a településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával 
biztosítható. 
 
Köles Zoltán: 
A településkép védelmi rendeletben leírtak akkor tarthatók be, ha az építési törvénnyel 
összhangban vannak, tehát a magasabb jogszabályi háttér is biztosított. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a településvédelmi 
rendeletet. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet megtárgyaltuk, a településvédelmi rendeletet elfogadásra ajánljuk. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7  fő képviselő 7 igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2018. (VII.17.) sz.  önkormányzati rendelete  
Nyíracsád község  településképének védelméről 

 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében, továbbá a épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXIII. tv. 57§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatokról 
szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. §-ban biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró  

- az állami főépítészi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal; 
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 
- Miniszterelnökség, mint a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, 
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság; valamint 
- a partnerségi egyeztetés szabályai szerint bevont partnerek (teljes helyi lakosság, 

érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek) 
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 
ÁLTALÁNOS - BEVEZETŐ-RENDELKEZÉSEK 

1. A rendelet célja 
1. § 

A Község sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő 
védelme és alakítása 
a) a helyi építészeti örökség egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) 

meghatározásával, a védetté nyilvánítás a védelem megszüntetés szabályozásával; 
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b) településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával; 
c) településképi követelmények meghatározásával; 
d) településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával, 

 
2. A helyi védelem célja 

2. § 
(1) A település településképe és történelme szempontjából meghatározó, hagyományt őrző, 

a közösségek munkáját és kultúráját tükröző, sajátos megjelenésű építészeti örökség 
kiemelkedő, településképet meghatározó értékű elemeinek védelme, a jellegzetes 
karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.  

(2) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, 
ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.  

(3) Tilos a helyi védett építészeti örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, 
megsemmisítése. 

 
3. A településképi 

szempontból meghatározó területek 
megállapításának célja 

3.§ 
A településkép szempontjából meghatározó területek megállapításának célja a 
településképhez illeszkedő településképi követelmények megállapításával a jellegzetes, 
értékes, helyi hagyományt őrző építészeti arculat megőrzése, a településkép kedvező 
alakítása: 
a) az építési tevékenységgel érintett építményekre – ide értve a sajátos építményfajtákra is, 
b) a helyi egyedi építészeti örökség védelmére, védetté nyilvánítására, a védettség 

megszüntetésére, 
c) a reklámok és reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, 

alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozóan. 
 
 

4. A rendelet területi hatálya és alkalmazása 
4.§ 
(1) E rendelet területi hatálya Nyíracsád Község teljes közigazgatási területére terjed ki. 
(2) E rendelet előírásait az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott 

településszerkezeti tervvel, helyi építési szabályzattal együtt kell alkalmazni. 
(3) A beépítésre nem szánt területeket a helyi építési szabályzat és a hozzá tartozó 

szabályozási terv tartalmazza, ezen belül a településkép szempontjából meghatározó, 
természeti, táji védelemmel érintett területeket 15. § (3) szerint e terven kell 
beazonosítani. 

 
5. Értelmező rendelkezések 

 
5.§ 
 
E rendelet alkalmazásában: 
(1) Cégtábla: kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó létesítmény (helyiség, 

együttes) nevét és az ott folytatott tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla, illetve 
felirat, mely nem minősül reklámnak. 

(2) Címtábla: e rendelet szempontjából reklámnak nem minősülő, az intézmény vagy 
vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla, névtábla. 
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(3) Egyedi mobil tájékoztató tábla: információs vagy más célú berendezésnek minősülő 
olyan nem rögzített, egyedi méretű és akár változó feliratú tájékoztató, hirdető 
berendezés, mely a kereskedelmi- szolgáltató-vendéglátó tevékenység szolgáltatásairól 
– pl. étlapjáról stb. – ad tájékoztatást. 

(4) Egyedi tájékoztató tábla: információs vagy más célú berendezésnek minősülő olyan – 
rögzített, egyedi méretű, állandó tartalmú – hirdető berendezés, mely gazdasági-, 
kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó tevékenységet végzők helyéről, irányáról, 
megnevezéséről, tevékenységéről, telephelyéről, nyitvatartásiról, megközelítéséről, ill. 
a település szolgáltató épületeiről utcáiról ad információt; 

(5) Épület főgerince: Az épület tömegét meghatározó, jellemzően az utcai traktus 
legmagasabb és leghosszabb gerince.  

(6) Eredeti állapot: a védett építmény építésekor fennálló állapot vagy egy olyan későbbi 
állapot, melyet az értékvizsgálat a védelem elrendelésekor védendő értékként 
határozott meg. 

(7) Értékvizsgálat: a települési érték helyi védelem alá helyezésének szakmai 
megalapozására szolgáló, a Korm. rendeletben meghatározottak szerint annak 
minősülő munkarész. 

(8) Földszínek: (más néven terra színek) tört, sötét, meleg színek, melyek színtartománya 
a vörös-narancs- sárga-zöldessárga. 

(9) Helyi védett érték: helyi egyedi védett épület, műtárgy (építmény) egyedi védett 
növényzet összessége. 

(10) Információs és más célú berendezés: egyedi tájékoztató tábla, egyedi mobil tájékoztató 
tábla, önkormányzati információs tábla, totemoszlop, oszlop tartószerkezetű 
(„lábonálló”) információs tábla, reklám pylon és reklámzászló, napvédő ponyva, 
transzparens vagy molinó amennyiben ezek részben reklámnak nem minősülő 
információs célt és közérdeket szolgálnak. 

(11) Önkormányzati információs tábla: olyan rögzített, egyedi méretű információs és más 
célú berendezésnek minősülő hirdető-berendezés, mely a helyi lakosok számára nyújt, 
rendszeresen változó tartalommal, közérdekű információkat, továbbá lehetőséget 
biztosít lakossági apróhirdetések, kisméretű hirdetések elhelyezésére. 

(12) Pasztellszín: a színek nagyon világos és kis telítettségű árnyalatai, melyeknek (a szín 
mellett) csak fehértartalma van, fekete nincs. 

(13) Rikító szín: nagyon élénk, erőteljes, figyelemfelkeltő színek, melyeknek nagy a 
színtelítettsége. 

(14) Üzletfelirat: kereskedelmi-, szolgáltató- vagy vendéglátó, egy vagy több egységet 
magába foglaló építményen, a benne folyó tevékenységet hirdető feliratot hordozó 
berendezés, mely nem minősül reklámnak. 

(15) Vállalkozást népszerűsítő felirat: vállalkozást népszerűsítő felirata benne folyó 
tevékenységet hirdető feliratot hordozó berendezés, mely nem minősül reklámnak. 

(16) Transzparens vagy molinó: kifeszített vagy köztér felett átfeszített textil vagy textil 
jellegű egyéb anyagból készült reklámhordozó. 

 
II. fejezet 

A HELYI VÉDELEM 
 

6. A helyi védelem feladata 
6.§ 
(1)  A helyi védelem feladata a helyi védelmet igénylő építészeti örökség: 

a) meghatározása, dokumentálása, 
b) védetté nyilvánítása, nyilvántartása, 
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c) megőrzése, megőriztetése, 
(2)  A védelem alatt álló építészeti örökség károsodásának megelőzése, illetve a károsodás 

csökkentésének vagy megszüntetésének elősegítése. 
 
 

7. A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszűnésének szabályai 
 

7.§ 
(1) Helyi védelem alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a Képviselő-testület 

rendelettel dönt. 
(2) A helyi védelem alá helyezés alapjául az értékvizsgálat szolgál. 
(3) Értékvizsgálat alapján bármely természetes, vagy jogi személyírásban kezdeményezheti 

a védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését. 
(4) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell. 

(a) egyedi építmények és természeti értékek esetén: 
aa) a védendő értékek megnevezését, szükség esetén körül határolását 
ab) a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve telekrész) 
ac) a védendő érték rövid leírását, dokumentálását (irodalom, fotók) 
ad) a kezdeményezés indoklását 

(b) településszerkezet, településkép, karakter, védelemre javasolt együttes esetén: 
ba) az együttes megnevezését, 
bb) körül határolását, 
bc) a védendő érték rövid leírását, dokumentálását, 
bd) a kezdeményezés indokolását. 
 

8. A védett érték nyilvántartása 
8. § 
(1) A helyi védettségről nyilvántartást kell vezetni, mely nyilvános, abba bárki betekinthet. 
(2) A nyilvántartás tartalmazza: 

a) a védett érték megnevezését, védelmi nyilvántartási számát 
b) a védelem szakszerű, rövid indoklását, 
c) fotódokumentációt, 
d) a védettségi kategóriát (egyedi építészeti, területi, táji), 
e) a helyrajzi számot. 

(3) Egyedi védettség esetén a (2) bekezdésben felsoroltakon túl tartalmaznia kell: 
a) a védett érték pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám), 
b) helyszínrajzot, 
c) a védett érték rendeltetését és használatának módját. 

(4) Területi védelem esetén (2) bekezdésben foglaltakon túl a nyilvántartásnak tartalmaznia 
kell a szabályozási tervvel azonosítható, a védett terület határát egyértelműen rögzítő 
helyszínrajzot. 

9. A védett érték megjelölése 
9. § 

 
(1) A helyi védelem alatt álló épületet, építményt egységes táblával lehet megjelölni. A 

tábla szövege: Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi védetté 
nyilvánította” „évszám”. 

(2) Védett növényzet esetén az (1) bekezdés szerinti táblán a növény magyar és latin nevét 
is fel kell tüntetni. 

(3) A tábla elhelyezéséről – esetleges pótlásáról – a polgármester gondoskodik. 
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10. Testületi döntéssel összefüggő feladatok: 

10.§ 
 

(1) A kezdeményezés alapján induló eljárás során a döntés-előkészítés a megbízott települési 
főépítész feladata. 

(2) A szükséges értékvizsgálat előkészítéséről és elkészíttetéséről a képviselő-testület 
gondoskodik. 

(3) A helyi védelem alá helyezés kezdeményezéshez kapcsolódó előkészítéshez be kell 
szerezni az érintett ingatlan-tulajdonosok együttes álláspontját. 

(4) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás 
megindításáról az érdekelteket értesíteni kell: 
a) az egyedi értékre vonatkozó kezdeményezés esetén az értesítést az érdekeltnek 

írásban kézbesíteni kell. 
b) nem egyedi érték esetén az értesítés történhet kizárólag a helyben szokásos közhírré 

tétellel. 
c) a használó értesítése a tulajdonos útján történik. 
d) amennyiben az érdekeltek felkutatása aránytalan nehézségekbe ütközne, az 

értesítésüket a közhírré tétellel megtörténtnek kell tekinteni. 
(5) A védettséggel kapcsolatos javaslatot – az erről szóló döntést megelőzően a helyben 

szokásos módon 15 napra közhírré kell tenni. 
(6) A közhírré tétel időtartama alatt a helyi védetté nyilvánítás javaslatát és a kapcsolódó 

értékvizsgálat megtekinthetőségét a polgármesteri hivatalban biztosítani kell. 
 

11. § 
(1) Védett építmény teljes bontása csak a védelem megszüntetése után történhet. 

A védelem megszüntetésének, vagy részleges bontásának feltételeként az egyes 
épületrészeknek, tartozékoknak, az új épületbe történő beépítése, vagy annak megőrzése 
előírható. 

(2) Védett növényzet kivágása csak a védelem megszűnését követően, illetve a növényzet 
kipusztulása esetén, továbbá közvetlen élet- vagy balesetveszélyes helyzet megszüntetése 
érdekében engedélyezhető. A védett növényzet kipusztulását kertészeti szakvéleménnyel 
kell igazolni. A védett növényzet esetleges pótlásáról a jegyző által meghatározottak 
szerint kell intézkedni. 
 

12.§ 
(1) A helyi védettség elrendelését vagy megszüntetését az ingatlan nyilvántartásba be kell 

jegyeztetni. 
(2) Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről a jegyző gondoskodik. 
(3) A bejegyzés esetleges elmaradása a védettséget nem érinti. 

 
11. Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek  

13.§ 
(1) A védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása, a tulajdonos kötelessége. 
(2) A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését – egyebek között – a 

rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani. 
(3) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához vagy 

megsemmisüléséhez vezetne, úgy a polgármester településképi kötelezés formájában a 
rendetetés szerinti használatra, továbbá az építmény, építményrész felújítására, 
átalakítására vagy elbontására kötelezheti. 
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12. A helyi védelem meghatározása 

14.§ 
Az egyedi védelem alá vont épületek értékek körét, jegyzékét a 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 

III. fejezet 
A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 

TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK 
13. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása 

 
15.§ 
(1) A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a 

településképi szempontból meghatározó területek térképi lehatárolását a belterületre 
vonatkozóan e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 

(2) Településkép szempontjából meghatározó területek 
a) településközpont településrész, 
b) helyi jelentőségű védett érték területe, 
c) régészeti érdekű terület és a régészeti lelőhely területe, 
d) NATURA 2000 terület, országos jelentőségű természetvédelmi terület, „ex lege” 

védett–természeti emlék területek, az országos ökológiai hálózat magterülete és az 
ökológiai folyosó területe, 

e) tájképvédelmi terület, egyedi tájérték területe, 
f) helyi jelentőségű természetvédelmi terület és a védett természeti érték, 

(3)  
a) A településkép szempontjából meghatározó, természeti és régészeti védelemmel 

érintett 15. §(3) c) - f) pontok szerinti területek településképi, településkarakteri 
szempontból a beépítésre nem szánt településrész részét képezik. 

b) Területi lehatárolásukat a 4. § (3) figyelembe vételével, továbbá az országos 
jogszabályok alapján kell megállapítani. 
 

14. Teljes közigazgatási területen az építmények anyaghasználatára vonatkozó általános 
építészeti követelmények 

 
16.§ 
(1) Az utcaképben közvetlenül megjelenő épületek, építmények tetőszerkezete nem 

fedhetők és nem újíthatók fel hullámpala, műanyag hullámlemez és trapézlemez, 
valamint bitumenes hullámlemez alkalmazásával. 

(2) A tetőfedő anyagok közül a rikító színek, különösen az élénkvörös, élénk kék, neon 
zöld, lila nem, helyette a földszínek alkalmazhatók. 
A homlokzatok színezésére a pasztell árnyalatú földszíneken túl további színek nem 
alkalmazhatók. A színek közül nem használható olyan szín, mely nem illeszkedik, nem 
harmonizál az épület egyéb homlokzati és tetőfedő anyagainak színvilágához. 
 

 
15. Belterületen a beépítésre szánt településképi szempontból meghatározó területekre 

vonatkozó területi követelmények 
17. § 
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(1) A beépítés telepítés módját a kialakult állapothoz, a környezeti adottságokhoz 
igazítottan – a helyi építési szabályzat keretein belül – kell meghatározni. Kötelezően 
alkalmazandó telepítési mód nem kerül meghatározásra. 

(2) A jellemző szintszámot, a környezeti adottságokhoz igazítottan, - a helyi építési 
szabályzat keretein belül kell megállapítani. 
 

16. A beépítésre nem szánt, településkép szempontjából meghatározó természet - és 
régészeti védelemmel érintett területekbe ékelődő állattartó-, üzemi-. mezőgazdasági 

üzemi, különleges, valamint tanya funkciójú épületek tájba illesztési szabályai 
 
18. § 
 
(1) Az épületek, építmények szabadon állóan, az alkalmazott üzemelés technológia és 

használat szerint csoportosítva helyezendők el. 
(2) Az egyes épület összeépítések csak technológiával igazolt módon és esetben 

lehetségesek. 
 
19. § 
(1) Az újonnan kialakításra kerülő termelő, tároló és állattartó épületeket hosszúkásan 

legalább 1:2 arányban nyújtott, tömeggel, magastetős kialakítással kell kialakítani. Ettől 
eltérni csak technológiával igazolt módon és esetben lehetséges. 

(2) Az ipari funkciójú épületek esetén az egyszerű ipari formák alkalmazása az elsődleges, 
ezen belül a nagy fesztávú ipari csarnokszerkezet, a félnyeregtetős és lapostetős 
kialakítású egyedi szerkezet is építhető. 

(3) Szociális és iroda épületeken a hagyományos építőanyagok - különösen: tégla 
agyagcserép natúr fa – kizárólagos alkalmazása nem kötelező és síkban eltolt 
tömegkialakítással is építhetők. A túlságosan tördelt és manzárd tető kialakítás nem 
megengedett. 

(4) A szélvédelem és a táji látványvédelem biztosítása érdekében intenzív fásítás szükséges. 
 
20. § 
(1) Az épületek homlokzata világos, pasztellszínezésűek lehetnek. Tájidegen színezésnek 

minősülnek a rikító színek, különösen a neon sárga, neon zöld, élénkpiros, lila, élénk 
kék színezések. 

(2) Az épületek tetőfedése, homlokzati burkoló eleme nem készülhet tükröződő felülettel. 
Csak matt színezés, matt fémfelület alkalmazható. 
 

17. A belterületi településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi 
építészeti követelmények 

21. § 
(1) Rikító színű fémlemez, cserepes lemezfedés nem alkalmazható. 
(2) Rönkfából gerendaház nem építhető.  
(3) Az épület szélességének, hosszanti méretének, arányainak megválasztása a környezet 

kialakult állapotához igazodjon.  
(4) Az építéssel érintett telken tervezett építési tevékenység a településképbe illesztés 

biztosításához igazodjon a környezetében lévő: 
a) tetőidomokhoz, azok formáihoz, az épület főgerinc irányokhoz, 
b) kialakult párkánymagasságokhoz, 
c) tetőfelépítmények jellegéhez, arányaihoz, 
d) homlokzati arányokhoz, tömegarányokhoz. 
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(5) A környezethez való illeszkedés határozza meg az egyedi homlokzatkialakítás módját 
az alábbiak szerint: 

a) az illeszkedés érdekében a településrészen jellemző homlokzati nyílások 
arányrendszere, teljes homlokzati felülethez való aránya, a homlokzati díszítő elemek 
és tagozatok, továbbá színezés veendő figyelembe, 

b) a tetőszerkezet kialakítása, hajlásszöge, a tetőgerinc magassága, tetőfelépítménye, 
anyaghasználata, annak színhasználata a környezet adottságaihoz illeszkedjen, akár 
lépcsőzetes magasságok alkalmazásával is, 

c) az épület-ornamentika (díszítőelemek), anyaghasználat, homlokzati felületi megjelenés 
tekintetében az épülethez legyen arányos, illetve illeszkedő a környezetéhez. 

22. § 
(1) Az építmények elhelyezésénél biztosítani kell a lehető legnagyobb összefüggő 

zöldfelület kialakítását: 
a) az épület telken történő kialakult telepítéstől nem eltérő telepítésével,  
b) a táj és a termőhelyi adottságoknak megfelelő őshonos, nem allergén fásszárú 

növények telepítésével.  
(2) A zöldfelület kialakítása során  

a) nem ültethető allergén növényzet, különösen zöld juhar, szürke nyár és kanadai 
nyár fafajok, 

b) a telekhatár mentén nem telepíthető fás szárú növényzet úgy, hogy az a 
szomszédos telek használatát korlátozza és ezzel szükségtelen zavarást okozzon. 

c) amennyiben közcélú épület elhelyezés történik, úgy az épület – a helyi építési 
szabályzat keretein belül - mélyebb előkerttel is telepíthető, ha az így kialakított 
megnövekedett előkertet közkertként alakítják ki és azt megnyitják közhasználatra. 
Ettől eltérően nem lehet mélyebb az előkert. 

 
23.§ 
(1) Épületen, építményen, előkertre néző, az energiafogyasztást mérő berendezések takarás 

nélkül nem helyezhetők el. 
(2) Előkert nélküli épületeken az újonnan parapet konvektor, vagy klímaberendezés 

közterületről is látható kültéri egysége nem helyezhető el. 
(3) Épületeken az utcaképben megjelenő, látványt zavaró antenna, hírközlési egység nem 

helyezhető el. 
(4) A bejárati elő lépcső, az akadálymentesítésre szolgáló építményt (rámpát és elemeit), 

közterületbe nyúló épületrészt és az utcai kerítést nem lehet úgy kialakítani, hogy  
a) az a kapcsolódó közterület funkcionális használatát akadályozza, és ne igazodjon 

annak használatához. 
b) a rámpa az utcaképben - előkert nélküli épület elhelyezés esetén - részben takarást 

biztosító építészeti kialakítás nélkül jelenjen meg. 
(5) Magastetős épületen utcaképben megjelenő síktáblás napelem, napkollektor a ferde 

tetősíktól eltérő hajlásszögben nem helyezhető el. Lapostetős épületen utcaképben 
megjelenő síktáblás napelem, napkollektor takarás nélkül nem helyezhető el. 
 
18. A helyi és műemléki védelemben részesülő elemekre vonatkozó építészeti 

követelmények 
24. § 
(1) A helyi védett értékek körét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
(2) Amennyiben a helyi védett érték magasabb szintű jogszabály alapján országos 

védelemre kerül, azt az értéket jelen rendelet 2. mellékletéből törölni kell. 
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(3) Helyi védett érték felújítása esetén a védett érték méltó településképi, illetve tájképi 
megjelenésének biztosítása érdekében az épület hordozta örökséget képviselő műszaki 
megoldások és építőanyagok elsődlegességét biztosítani kell, az épület felújítás és a 
külső térhasználat esetén is. 

(4) Nyilvántartott műemléki értékkel érintett ingatlanon elhelyezhető új épületek kialakítása 
igazodjon a védett épület, épületegyüttes eredeti struktúrájában betöltött pozíciójához. 
Biztosítani kell a védett épület látványának megőrzését. A szerkezeti homlokzatképzési, 
tömegképzési arányok, hangsúlyok nem tolódhatnak el a védett épülettől az új épület 
irányába. 

(5) Nyilvántartott műemléki érték esetén a védett érték méltó településképi, illetve tájképi 
megjelenésének biztosítása érdekében az épület hordozta örökséget képviselő műszaki 
megoldások és építőanyagok elsődlegességét biztosítani kell. 

 
 

19. Helyi egyedi építészeti követelmény 
25. § 
(1) A helyi egyedi védett épület felújítása, átalakítása, bővítése, korszerűsítése során meg 

kell őrizni az épület: 
a) tömegformáját, tömegarányait, 
b) tetőformáját, tetőfelépítményeit, 
c) homlokzati tagozatait, 
d) homlokzati díszítőelemeit, 
e) nyílásrendjét, nyílásosztását és nyílásméreteit, 
f) nyílászáróinak, falfelületének, lábazatának, tetőfedésének anyaghasználatát. 

(2) Az eredeti állapot szerinti épülettartozékok, különösen rács, vasalat, világítótest, korlát, 
kerítés, helyettesíthetők. 

(3) A helyi védett épület homlokzati színezésénél a környezetébe illeszkedő színezést, vagy 
ha fellelhető az eredeti színt kell elsősorban alkalmazni. Kerülni kell a 20. § (1) szerinti 
rikító színeket és a túlzott kontrasztokat. 

(4) A helyi egyedi védett épületeket bővíteni oly módon lehet, hogy a bővítésnek a védett 
épület eredeti állapotának formai megjelenésével, szerkezetével, anyagaival 
összhangban kell lennie. 

(5)  A helyi egyedi védett épületeket belső korszerűsítése, belső átalakítása, tetőterének 
beépítése a védett értékek megőrzését szolgáló szabályok betartása mellett megengedett. 

(6) A helyi egyedi védett épületek közterületről látható homlokzatán épületgépészeti 
berendezések, azok tartozékai nem, hirdetés és reklám csak a rendeltetésével 
összefüggően helyezhető el. 

 
20. Egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése 

26. § 
(1) A településkép szempontjából meghatározó területen a felszíni hírközlési sajátos 

építmények (antennatartó átjátszó torony) nem helyezhetők el amennyiben az a 
település teljes ellátásának biztosítása érdekében szükséges. 

(2) Külterületen elhelyezett antennatartó szerkezet (torony) és a lakóterület között legalább 
250 méter távolságnak kell lennie. 

(3) A felszíni energiaellátás nyomvonalas építményei elhelyezésére a település teljes 
igazgatási területe alkalmas. 

(4) Ahol vezetékes hálózat megengedett, ott új vezeték földkábelben vagy meglévő 
oszlopsoron vezethető, új oszlopsor nem építhető. 



14 
 

(5) A településkép szempontjából meghatározó területen a település ellátásához szükséges 
közmű műtárgyak, - különösen transzformátor, kapcsolószekrény, elosztószekrény, 
gáznyomás-szabályozó – takartan, közterületi látványában kedvező megjelenéssel 
helyezendő el. 

(6)  Természetvédelemmel érintett területeken 
a) amennyiben műszakilag lehetséges, az energiaellátást földkábellel kell biztosítani. 
b) reklámhordozó berendezések nem helyezhetők el. 
c) kültéri világítás kialakítása csak biztonsági szempontok, különösen élet- 
vagyonvédelem esetén, teljesen ernyőzött, síkburás világító eszközzel lehetséges. 

 
 

IV. fejezet 
REKLÁMHORDOZÓKRA VONATKOZÓ TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK 

21. Reklám közzétételére és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésének területi szabályai 

27. §  
(1) Közterületeken és köztulajdonban álló ingatlanok esetén reklám közzététele és 

reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése 
a) a beépítésre szánt területen belül a vegyes és lakóterületeken kizárólag utcabútor 

igénybevétel esetén lehetséges, 
b) a beépítésre nem szánt területeken nem megengedett. 

(2) Magánterületen reklám közzététele és reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezése 
a) beépítésre szánt területen belül a buszpályaudvar területét kivéve nem megengedett. 
b) beépítésre nem szánt területeken nem megengedett. 

(3) A területi besorolások alatt a 104/2017. (IV.28.) Korm. r. 2. § (4)-(5) bekezdéseiben 
foglaltakat kell érteni. 

 
22. Településkép szempontból meghatározó és egyéb besorolású területek 

28. §  
(1) Az épületek homlokzatain elhelyezhető cégéreket, cég- és címtáblákat napvédő 

ponyvákat, reklámzászlót és üzlet feliratokat egyedi tájékoztató táblákat úgy kell 
kialakítani, hogy azok illeszkedjenek a homlokzatok meglévő, vagy tervezett 
vízszintesés függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, 
hogy együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével, 
színezésével, építészeti hangsúlyaival. Ha cégérek, cég- és címtáblák, valamint egyedi 
tájékoztató táblák utólagos elhelyezésénél ez nem biztosítható, akkor az utólagos 
elhelyezés nem engedhető meg. 

(2) Közterületről látható épületek egy-egy homlokzatának 7%-ánál nagyobb felületén nem 
helyezhető el cég- és címtábla, információs, vagy más célú berendezés. 

(3) Információs vagy más célú berendezés, amennyiben reklámot is tartalmaz a 
magánterületen nem helyezhető el. 

(4) Közvilágítási berendezésen, egyéb közműberendezésen, hírközlési oszlopon reklám 
célú felület nem helyezhető el.  

(5) Önkormányzati információs tábla és egyedi mobil tájékoztató tábla, oszlop 
tartószerkezetű tábla, továbbá egyedi tájékoztató tábla és transzparens közterületen a 
közlekedést nem zavaró módon helyezhető el. 

(6) Totemoszlop csak üzemanyag töltő állomáson és 300 m2-nél nagyobb ipari-, 
kereskedelmi- és szolgáltató egységek esetén lehet elhelyezni. Reklám pylon 
elhelyezésére nincs korlát. 
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23. Településközpontra vonatkozó kiegészítő előírások 

29. § 
(1) Tetőfelületre cégér nem helyezhető el. 
(2) Épületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla, információs vagy más célú berendezés 

épületdíszítő tagozatot nem takarhat el. 
(3) Üzlethelyiségenként legfeljebb két egyedi tájékoztató mobil tábla helyezhető el a 

közterületen, legfeljebb 75/150 cm méretű kialakítással, a gyalogosforgalmat nem 
akadályozó módon. 

(4) 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. 

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

24. Reklámhordozókra vonatkozó követelményektől való eltérés szabályai 
 

30. § 
(1) 

a) A település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében egy évben 
összesen 12 naptári hét időtartamára köztulajdonban álló ingatlanon lakó- és vegyes 
területen nem csak utcabútor igénybevételével lehetséges, míg a különleges- és egyéb 
területen utcabútor igénybe vételével lehetséges. 

b) Beépítésre nem szánt területek közül közkertben és közparkban és egyéb területen 
burkolt vagy fásított köztéren utcabútor igénybe vételével lehetséges. 

c) Önkormányzat által támogatott rendezvényekről tájékoztatás transzparensen (molinón) 
is lehetséges. 

 
(2) Építési reklámháló az építés időtartamára alkalmazható. Ennek során az építési 

naplóban kell igazolni az építés-felújítás megkezdését. 
 

25. Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények 
31. § 
(1) Reklámvilágítással, magán és közterületi térvilágítással fényszennyezést, kápráztatást, 

vakítást, ártó fényhatást okozni, és ez által a közlekedés biztonságát, az emberi 
egészséget veszélyeztetni, az ingatlanbiztonságos használatát korlátozni nem szabad. Az 
épületek homlokzatfelületein és tetőzetén csak áttört és vonalszerű fényfelirat 
helyezhető el. 

(2) Kültéri világító berendezések úgy alakítandók ki, hogy azok a fényt a talaj felé 
sugározzák. Egyéb ferde megvilágítású berendezés csak élet és vagyonbiztonsági okból 
alakítható ki. 

(3) Talajszintbe épített fényverő berendezés csak akkor építhető, ha annak fénye a 
megvilágított építményen teljes mértékben elnyelődik. 
 

V. fejezet 
TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZAKMAI KONZULTÁCIÓ 

TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG 
 

26. Rendelkezés településkép-védelmi tájékoztatásról és szakmai konzultációról 
 

32.§ 



16 
 

(1) A településképi követelményekről a főépítész – alkalmazása hiányában a polgármester 
– az építéssel érintett telken tervezett építési munkák végzéséhez, kérelemre, szakmai 
konzultációt biztosít. 

(2) Szakmai konzultáció az építés megkezdése előtt legalább egyszer kötelező: 
a) településkép szempontjából meghatározó területen 

aa) új épület építése, 
ab) meglévő épület átalakítása, bővítése, utólagos hőszigetelése, 
ac) meglévő épület homlokzatszínezéssel járó felújítása, 
ad) utcai kerítés építése, 
ae) új cégér, elhelyezése 
eseteiben. 

b) A településkép szempontjából egyéb besorolású területeken 
új lakóépület és 100m2-nél nagyobb egyéb funkciójú épület építése esetén. 

(3) A szakmai konzultáció iránti kérelmet a polgármester részére címezve kell benyújtani. 
A kérelemnek tartalmaznia kell az építtető vagy kérelmező nevét, és címét, telefonos 
elérhetőségét, valamint a tervezett építési tevékenység helyét, az érintett telek 
helyrajzi számát, az építési tevékenység rövid leírását, indokolt esetben az építési 
munka jellegétől függően rajzi munkarészek csatolását. 

(4) A településképi konzultáció során a főépítész – alkalmazása hiányában a polgármester 
– javaslatot tesz a településképi követelmények érvényesítése módjaira. 

(5) Konzultációról emlékeztető készül, melyben foglaltakat az építés során be kell tartani. 
 

27. Településképi bejelentési eljárás 
33.§ 
A polgármester településképi bejelentési eljárást folytathat le - nyilvántartott műemléki 
értékek vagy műemléket érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy 
örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységek kivételével – a településkép fokozottabb 
védelme érdekében a község közigazgatási területén levő közterületen, és köztulajdonban álló 
ingatlanokon valamint közterületnek nem minősülő magánterületen közterületről látható 
esetekben reklám közzétételére, reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezéséhez.  
 
34.§ 
(1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a 

polgármesterhez benyújtott bejelentésre indul, a bejelentési kérelem nyomtatvány jelen 
rendelet 3. számú melléklete. A bejelentéshez papír alapú vagy a dokumentációt 
tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni.  
A településképi követelményeket igazoló építészeti-műszaki dokumentációnak – a 
bejelentés tárgyától függően – az alábbiakat kell tartalmaznia: 
a) meglévő állapotról fényképfelvételt 
b) műszaki leírást 
c) a tervezett állapot formáját, mennyiségét, méretét és 

technológiáját, 
d) a műszaki berendezés által igénybe vett helyszínt és 

elhelyezésének módját, 
e) elrendezési rajzot, 
f) reklám elhelyezésének helyétől – amennyibe indokolt - 

színtervet, környezetbe illesztett látványtervet. 
(2) A dokumentáció tartalmát a polgármester ellenőrzi. 

Amennyiben a benyújtott dokumentáció nem felel meg az (1) bekezdésben 
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meghatározott tartalmi követelményeknek, a polgármester a tervezett tevékenységet 
megtiltja. 

(3) Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiánytalan, a 
polgármester feltétellel vagy a nélkül tudomásul veszi a bejelentést, illetve megtiltja, ha 
az nem felel meg a követelményeknek vagy nem illeszkedik a településképbe. 

(4) A polgármester a döntését a kérelem benyújtását 
követő 15 napon belül hatósági határozatban hozza meg. 

(5) A cégjelzések, reklám- és hirdető-berendezések 
esetében az igazolás időtartama 3 év, egyéb esetekben az igazolás határozatlan 
időtartamra szól. A bejelentéstől számított 1 éven belül kell megkezdeni a 
tevékenységet, ellenkező esetben ismételten be kell jelenteni. 

(6) Amennyiben a településképi bejelentési eljárás 
lefolytatásához kötött tevékenység közterület- használati hozzájáruláshoz is kötött, a 
közterület-használati hozzájárulás kiadására csak a településképi bejelentési eljárás 
lefolytatását követően, a megengedő határozat birtokában és az abban meghatározott 
kikötések figyelembe vételével kerülhet sor. 

 
 
35.§ 
(1) A településképi bejelentési kötelezettség és a bejelentett tevékenység folytatását a 

polgármester ellenőrzi. 
(2) Amennyiben a bejelentés elmulasztását vagy eltérő végrehajtást tapasztal, akkor a 

kötelezési eljárást lefolytatja. 
(3) Reklám és reklámhordozó elhelyezése esetén tapasztalt eltérő végrehajtás esetén értesíti 

az illetékes kormányhivatalt. 
 
28. Településképi kötelezési eljárás, településképi bírság kiszabásának esetei, és mértéke 
 
36.§ 
(1) A településképi követelmények teljesítése érdekében a polgármester – hivatalból vagy 

kérelemre – településképi kötelezési eljárást folytat le. 
(2) A településkép védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció betartását a főépítész – 

alkalmazásának hiányában a polgármester - ellenőrzi. 
(3) A településképi követelményekkel szembeni mulasztásokat, amennyiben tudomására 

jut, kivizsgálja, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
alapján jár el. 

 
37.§ 
(1) A településképi követelmények be nem tartása esetén a polgármester településképi 

bírságot szabhat ki az építtetőre, mely többször is kivethető, amíg a jogszerűtlen állapot 
fennmarad. 

(2) A településképi bírság összege 
a) településképi szempontból meghatározó területeken területi és egyedi építészeti 

követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt érint 
100. 000 - 200.000 forint, 

b) településképi szempontból meghatározó területeken területi és egyedi építészeti 
követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt nem 
érint 50.000 - 100.000 forint, 

c) egyéb településképi, és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmény be 
nem tartása esetén 25.000 - 50.000 forint, 
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d) minden más esetben 10.000 - 20.000 forint 
 

29. A településképi bírság kiszabásánál mérlegelendő szempontok és megfizetésének 
módja 

 
38. § 
(1) A polgármester a településkép-védelmi bírság kiszabása esetén a közigazgatási 

szabálysértések szankciójának átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog 
reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok 
hatályon kívül helyezéséről szóló törvény alapján dönt a bírság 37 § szerinti összegéről. 

(2)    A településképi bírság befizetésének módja: 
a) a bírságot a bírság összegét megállapító határozat véglegessé válásától számított 15 

napon belül az önkormányzatnak a Magyar Államkincstárnál vezetett – és a 
határozatban is megjelölt – előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási 
megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással postai úton befizetni. 

b) az a) pontban szereplő megfizetési mód elmaradása esetén – az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében – a meg nem fizetett bírság 
köztartozásnak minősül, és adók módjára történik a behajtása. 

 
VI. fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
30. Hatálybalépés 

39.§ 
(1) A rendelet az elfogadást követő 30. napon lép hatályba. 
(2) A rendelet előírásait hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
 

31.Hatályon kívül helyező rendelkezések 
 
40. §  

(1) Hatályát veszti a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére, alkalmazására 
vonatkozó szabályok követelményeiről és feltételeiről, tilalmáról és a településképi 
bejelentési eljárásról szóló 7/2018.(IV.27.) sz. Önk. rendelet  

 
(2) A helyi építési szabályzat elfogadásáról szóló 2/2017.(III.30.) számú Kt. rendelet 

a) 4§ (4) f. pontja 
b) 5§ (3) c. pontja 
c) 18 § (7) bekezdése 
d) 35. 36. és 37 § - ai. 

 
(3) Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

az építészeti örökség helyi védelméről szóló 14/2016.(III.29.) számú önkormányzati 
rendelettel módosított 8/2014. (V.15.) önkormányzati rendelete. 
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Buzita – településrész 

Központi – településrész 

1. melléklet a 10/2018. (VII.17.) önkormányzati rendelethez 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



20 
 

Közigazgatási terület 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. számú 
melléklet a 

10/2018. 
(VII.17.) 
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önkormányzati rendelethez 
Helyi védett épületek, értékek 

Ssz. Megnevezés,  
a védelem típusa Cím, hrsz. Leírás 

1. Baptista imaház Kassai u. 5.  
hrsz: 584/2 

A templom 1872-ben épült a falu központjában, 
báró Vécsey József támogatásával az 1863-ban 
alakult zsidó hitközség számára. A Nyíracsádi 
zsidóságból a II. világháború után csak kevesen 
tértek vissza a településre, majd 1957-től a 
hitközség meg is szűnt. Ekkor az épület a 
baptisták imaháza lett.  

2. Malom Galéria 
épülete 

Kassai u. 4.  
hrsz: 1/1 

A mezőgazdasági – ipari építészeti hagyomány 
őrzője a Malom galéria. Az eredeti épületet 
Vécsey báró építette a XIX. század végén. 
Eredeti rendeltetése magtár volt. 2005-ben lett 
felújítva. Az épület Holló László festőművész 
állandó kiállítása mellett időszaki 
kiállításoknak is helyet ad.  

3. Görög katolikus 
plébánia 

Kossuth u. 2. 
hrsz: 593/2 

A barokk stílusjegyeket hordozó épület 
felújítva őrzi a múlt polgári építészetének 
szépségeit, a korabeli építők szakmai tudását. 

4. Volt Vécsey kúria 
Ligetalja Könyvtár 

Kassai u. 4. 
hrsz:1/4. 

A Vécsey-kúria a XVIII. század végén épült, 
1958-ban átalakították. Múltunkból egyetlen 
fennmaradt használható lakóépület, melyet 
közművelődési könyvtár és kiállítási célra 
hasznosítunk. Bejáratánál 2000. augusztusában 
került felállításra a székelykapu. Állíttatta 
Nyíracsád Község önkormányzata A Vécsey-
kúria épületében kapott helyet a Községi 
Könyvtár, amely közel 15000 kötet 
dokumentummal, video tárral, folyóirattal 
rendelkezik. 

5. Görög katolikus 
ifjúsági központ 

Kossuth u. 5-7. 
hrsz: 945/5 

A Görög Katolikus Szociális Kulturális és 
Ifjúsági Szolgáltató Központ régi katolikus – 
görög és római – iskolák átalakításából jött létre 
egy 2005-ös, uniós pályázat keretében. A 
három épületből álló együttes három nagyobb 
teremmel és 6 kisebb helyiséggel rendelkezik. 
Itt kap helyet a Nyugdíjas Klub, egy tánc-próba 
terem, és egy konferencia terem. Az épületben 
vannak elhelyezve a Honismereti és 
Helytörténeti Kör által összegyűjtött régiségek, 
tárgyi írásos emlékek, dokumentumok. 
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3. melléklet a 10/2018. (VII.17.) önkormányzati rendelethez 
 

BEJELENTÉSI KÉRELEM 
Településképi bejelentési eljáráshoz 

 
A bejelentő 
neve:…………………………………………………………………………………………… 
A bejelentő 
lakcíme:……………………………………………………………………………………… 
telefonszáma:……………………………………………………………………………… 
e-mail 
címe:…………………………………………………………………………………………… 
Szervezet 
székhelye:……………………………………………………………………………………...... 
 
A folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó elhelyezésének 
megnevezése: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Helye:………………………………………………………………Hrsz.:………………….. 
  
a reklámozás tervezett 
időtartama:………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Benyújtott mellékletek megnevezése, példányszáma: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Dátum:……………………………. 
 

……………………………………. 
                                                                                                              aláírás  
 

4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról 
és gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról.  
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A képviselő-testület a 34/2018. (III.27.) számú határozatában elfogadta az Önkormányzat által 
fenntartott Akácliget Óvodában az étkezés nyersanyag költségeit,  az óvodai ellátottak, az 
óvodai alkalmazottak, valamint a vendégebédért fizetendő térítési díjat.  
A törvényességi felügyeletet ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya 
szakmai segítségnyújtás formájában javaslatot tett az alábbiak szerint. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29.§. (2) bek. 
e. pontja alapján a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza a fizetendő térítési díjak 
mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.  
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A Gyvt. 146.§. (1) bekezdése és a 151.§. (2) f. bekezdése alapján a gyermekétkeztetésért 
térítési díjat kell fizetni, és az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja 
meg.  
 
A fentiekre tekintettel a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját az Önkormányzatnak 
rendeletben kell meghatároznia. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a gyermekétkeztetésre 
vonatkozó rendeletet. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet megtárgyaltuk, a gyermekétkeztetési rendeletet elfogadásra ajánljuk. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  7 fő képviselő  7  igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
67/2018. (VII.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a34/2018. (III.27.) számú határozatával 
megállapított,  a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról és 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló határozatát hatályon kívül helyezi. 
Határidő: 2018. július 18. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  7 fő képviselő  7  igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2018. ( VII. 17. ) sz. rendelete  

 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról és gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díjáról 
 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§. (1)  - (2) bekezdésében  és a 
151.§. (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,   Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 13.§. (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§. 
 

A rendelet hatálya kiterjed Nyíracsád Község Önkormányzat közigazgatási területén működő  
Akácliget Óvoda Nyíracsád köznevelési intézményben ellátott gyermekre . 
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2.§. 
 

A képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a természetbeni, illetve 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat. 

1. Természetbeni ellátások: 
a.) gyermekétkeztetés 

2. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 
a.) család és gyermekjóléti szolgálat 
b.) gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátás 

 
3.§. 

 
A család és gyermekjóléti szolgálat feladatait és  a bölcsődei ellátást az Önkormányzat a 
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás (4254 Nyíradony, Árpád tér 1.) útján látja el. 
 

4.§. 
 

A gyermekétkeztetés 1. mellékletében  megállapított intézményei térítési díja ÁFÁ-t nem 
tartalmaz. 
 

5.§. 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba. 
 

1. sz. melléklet 
 
Az Önkormányzat által fenntartott Akácliget Óvoda Nyíracsád által biztosított 
gyermekétkeztetés intézményei  térítési díja 
 
 
Étkezési típusok Tízórai Ebéd Uzsonna 

Óvodai ellátottak 
térítési díja (Ft/nap) 

55.- 180.- 65.- 

 
 

5. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A képviselő-testület 73/2017. (IX.27.) sz. határozatával fogadta el a Ligetalja Könyvtár 
Nyíracsád Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
A könyvtár nyitvatartási rendjét az SZMSZ rögzíti, mely szerint jelen esetben a könyvtár 
szombatonként 9- 12 óra között nyitva tart.  
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről: 
54. § (1) A nyilvános könyvtár alapkövetelményei: 
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c) rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban, ötezer fő feletti 
településen működő települési könyvtár esetében legalább heti 25 órában, továbbá legalább 
havonta két hétvégi napon tart nyitva; 
A törvény lehetőséget biztosít a hétvégi nyitva tartás szabályozására 5000 fő alatti 
településen.  
A könyvtár vezető tapasztalta szerint nincs olyan szintű  lakossági igény, érdeklődés, amely 
indokolná az intézmény  esetében a hónap minden szombatján a nyitvatartást. 
A lakossági igények figyelembe vételével javaslata,  hogy  a Ligetalja Könyvtár minden 
hónap első szombatján legyen nyitva 9-12 óráig. Ezért szükséges az SZMSZ módosítása. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  7 fő képviselő  7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
68/2018. (VII.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 
nyitvatartását, ezzel egyidejűleg  SZMSZ-ét  az alábbiak szerint módosítja: 

XVIII. Munkarend 
 

A nyitva tartást jól látható helyen el kell helyezni, továbbá meg kell jeleníteni a bejáratnál és 
az intézmény honlapján. A rendkívüli, szokásostól eltérő nyitva tartást előzetesen ki kell 
függeszteni az intézmény bejáratánál. 
 
A heti nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő:   8-12;  13-16,30 
Kedd:    8-12;  13-16,30 
Szerda:  8-12;  13-16,30 
Csütörtök:  8-12;  13-16,30 
Péntek:  8-12;  13-16,30 
Minden hónap első szombatján: 9-12 
Vasárnap:      Zárva 
 
Felkéri a Ligetalja Könyvtár vezetőjét,  hogy gondoskodjon az intézmény jelen ülésen 
elfogadott SZMSZ-ben foglaltak szerinti nyitvatartásról. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
              Varga Józsefné intézményvezető    
 

6. Beszámoló a Platinum Temetkezési Vállalat 2017. évi tevékenységéről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
Bizottságunk a napirendet megtárgyalta, a beszámoló tárgyalásakor nem foglalt állás. 
 
 



26 
 

Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Bizottságunk a napirendet megtárgyalta, a beszámoló tárgyalásakor nem foglalt állás. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
Bizottságunk a napirendet megtárgyalta, a beszámoló tárgyalásakor nem foglalt állás. 
 
Kari Irén a Hajkdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója: 
A beszámoló szerint a számok magukért beszélnek. Az üzemeltetés során a sírhely díjból 
befolyt összeg 870.000.- Ft. A dolgozóink bérét emelni kellett. A temető rendeletben 
szabályozott díjakhoz a temetőben végzett bér és személyi járulék is oda fog kerülni.  A 
következő években is szükséges béremelés a dolgozók számára, mert a munkakör sajátossága 
miatt meg kell fizetni a dolgozókat.  Évek óta nem emeltünk díjakat és kevesebb bevételből 
többet kifizetni nem lehet. 57 önkormányzat tartozik hozzánk A temető fenntartás nem a 
fejlesztést jelenti, hanem azokat a tevékenységeket, amelyek a temető üzemeltetés jelentősebb 
ráfordításai. Az átengedett normatíva felét örömmel vettük,  mi számlával igazoljuk a 
temetőben végzett ráfordításról, amit a beszámolóban feltüntetünk. A központi irodában is 
kell fejlesztéseket végezni, amik költséggel járnak pl parkoló, épület karbantartás, stb. illetve 
a gépkocsi állományt is cserélni kell. Valóban dicséretes a nyíracsádi temető. Ha az 
önkormányzat nem nyújt támogatást, kénytelenek vagyunk a díjakat emelni. A beszámolóban 
szereplő  számadatok  hivatalosak, jogszerűen működünk. Az állam felé az ÁFA tartalom 
csaknem a negyede a temetési költségnek. Úgy néz ki, hogy a egyre több a hamvasztásos 
temetés, ami önköltségi ár alatt van. 
 
Köles Zoltán: 
Hogyan alakul az összár bevétel és az éves nyereség aránya? 
 
Kari Irén: 
440 millió az összár bevételünk, ebből 8-9 millió forint a nyereség.  Azokon a településeken, 
ahol nem üzemeltetünk, ott is elvárják, hogy a befektetésük gyarapodjon. 
 
Kiss Józsefné: 
Nyíracsádon nagy a kultúrája a temetéseknek. A családtagok nagyon szeretnék megadni a 
végtisztességet a hozzátartozóknak.  Nem ipari település vagyunk, nem  gazdag a lakosság.  
Mivel a képviselő-testület régen is ezzel a temetkezési vállalattal volt szerződésben, ezért 
elvárták volna a lakosok, hogy a többi településhez képest kevesebb legyen a temetési költség. 
A nyíracsádi lakosok elvárják, hogy mi az ő érdekeiket tartsuk elsődleges helyen. Erre tettünk 
esküt.  Felmerült például, hogy hová tűntek azok a fák, amik kivágásra kerültek? miért van az, 
hogy itt a legdrágább a temetés a környéken? Meghallgattunk már egy másik temetkezési 
céget is. Nagyon nagy elvárásokkal van irányunkban a falu lakossága és tennünk kell valamit, 
valamilyen kompromisszumra kell jutnunk.  
 
Kari Irén: 
Fákat abban az esetben vágunk ki, ha a hozzátartozók jelzik, hogy annak gyökere, vagy ágai 
veszélyeztetik a sírt, járdát, stb.  A lakosság felé számlaadási kötelezettségünk van, amit meg 
is teszünk, ez az előírt számlarészletezéssel történik.  A jövőben még nagyobb részletezés lesz 
előírva. A temetési költségeket nagyban befolyásolja, hogy milyen kiegészítőket választanak 
a hozzátartozók. Nyíracsádon  szokás, hogy a legdrágább koporsót választják ki, ami több 
százezer forint.  A koporsó csak a pillanatnak szól, az utána  földbe kerül, így olcsóbb 
árfekvésű koporsóval a költségek nagyban csökkenhetnének, de ebbe természetesen nem 
szólunk bele. Jelzem, ez szinte csak Nyíracsádon szokás.  
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Veres Istvánné: 
A beszámolóban szerepelnek javítási, karbantartási munkák, amit a vállalat végeztt. Ezt a 
lakosság nem látja, mi csak az önkormányzat által végzett munkákról tudunk. Nem tudjuk, 
hogy mikor és ki volt kint a temetőben ezeket elvégezni. Milyen kisgépek kerültek vásárlásra, 
stb? Azt látjuk, hogy amitől szépül a temető, azt mind az önkormányzat végezte el. 
 
Kari Irén: 
Az interneten minden településnek fent van a temető rendelete, abból kiderül, hogy hol 
mennyibe kerül a temetés. Ha a településen ilyen kérdések merülnek fel és a lakosságtól ilyen 
visszajelzések érkeznek, akkor miért nem jelzik ezt irányomban? Ha nem rendelkezem kellő 
információval, akkor nem tudok változtatni sem. A temetőben végzett munkákról munkalapot 
készítenek, amin rajta van, hogy hol és mikor dolgozott munkatársunk. 
 
Koszorus Sándor: 
Elkészült az urnafal, és sokan panaszkodnak, hogy nem lehet oda bemenni, mert a 
szerszámokat is ott tárolják és így zárva van tartva a helyiség. Ezen változtatni kell: szabaddá 
kell tenni, hogy a hozzátartozók leróhassák kegyeletüket és a szerszámoknak sem ott lenne a 
helyük. 
 
Köles Zoltán: 
Maga a temetés nagyon érzékeny dolog. Mindenki ár-érték arányban dönt. Az országos 
törvények és rendszabályok sem biztos, hogy mindig segítik ezeket a cégeket. A beszámoló 
szakmai szempontból rendben van. Ami feltűnt, hogy mínusszal zárt Nyíracsád esetében. 
Közel 800.000.-  Ft. erre a területre van terhelve. A cég szakmai vezető Ön, gondolom el van 
döntve, hogy hány fős létszámmal lehet dolgozniuk és a dolgozókat meg kell fizetni, mert 
olcsó munkaerőre nem lehet építeni.  A magam részéről rendben találom a beszámolót. A 
legolcsóbb temetés kb. 200.000.- Ft, akkor minimum 8 millió forint árbevétel kell, hogy 
származzon Nyíracsádon. A vállalatuk az összképet tekintve nem veszteséges. Szeretném, ha 
olcsóbb lenne a szolgáltatást, kérem, hogy vizsgáljuk ezt felül.  A lakosság felé ez olyan 
formában realizálódjon, hogy vagy magasabb színvonalú legyen a  temetés, vagy pedig 
olcsóbb a szolgáltatás. Az urna fal készen van, de nem lehet hozzáférni, és ne ott legyenek a 
szerszámok tárolva. Azt javaslom, fogadjuk el a beszámolót és tekintse az itt elhangzottakat 
jelzésnek részünkről.  
 
Kari Irén: 
Köszönöm a bizalmat. Az üzemeltetés árbevételéből emelünk béreket, a szolgáltatás többlet 
nyereségét vissza kell állagmegóvásra fordítani. 
 
Veres Istvánné: 
Javaslom, hogy a beszámolót fogadjuk el és örülünk neki, hogy létrejött ez a beszélgetés. 
 
Kari Irén: 
Fontos a kommunikáció, máskor is szívesen eljövők bizottsági ülésekre is és már ott tudjuk 
tisztázni a felmerült problémákat, kérdéseket.  
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
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69/2018. (VII.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Platinum Temetkezési Vállalat 2017. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

7. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtására. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Kormány ebben az évben is lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak rendkívüli 
önkormányzati támogatás iránti igény  benyújtására. 
Mivel az elmúlt években is sikeresen pályáztunk hasonló jellegű támogatásokra, ezért 
javaslom, hogy a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. tv. 3. sz. melléklet I.7 
és I.10. pontja -  megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési 
önkormányzatok rendkívüli támogatására -  alapján Nyíracsád Községi Önkormányzat nyújtsa 
be  igényét rendkívüli önkormányzati támogatásra. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A bizottságunk a napirendet megtárgyalta, a rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény 
benyújtását támogatja. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A bizottságunk a napirendet megtárgyalta, a rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény 
benyújtását támogatja. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A bizottságunk a napirendet megtárgyalta, a rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény 
benyújtását támogatja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  7 fő képviselő 7  igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
70/2018. (VII.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 3. melléklet I.7.  és  I.10 pont alapján támogatási igényt 
nyújt be rendkívüli önkormányzati  támogatásra. 
 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról 
gondoskodjon. 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 

        Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

8. Előterjesztés szociális tüzelőanyag  iránti igény benyújtására. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Dr. Nagy János polgármester: 
A Kormány az elmúlt években is biztosította a szociális tűzifa vásárlásának lehetőségét a 
települések részére. A program leginkább a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
részére jelentett nagy segítséget, hiszen a gazdaságilag elmaradott települések lakosainak 
fűtési kiadásait jelentős mértékben csökkenthette a hozzájárulás. 
A Kormány az idei évben is segítséget kíván nyújtani a rászorulók részére. A szociális 
rászorultság és a 2018. évi igénylés részletes feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag 
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő önkormányzati rendeletben kell szabályozni. 
A pályázat benyújtásának határideje 2018. augusztus 31. 
A pályázati kiírás szerint az önkormányzatnak a támogatási igény benyújtásához önerőt 
biztosítani nem kell, de a szociális tűzifában részesülő személytől ellenszolgáltatást nem lehet 
kérni. 
 
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A bizottságunk a napirendet megtárgyalta, a szociális tüzelőanyag iránti igény benyújtását 
támogatja. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A bizottságunk a napirendet megtárgyalta, a szociális tüzelőanyag iránti igény benyújtását 
támogatja. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A bizottságunk a napirendet megtárgyalta, a szociális tüzelőanyag iránti igény benyújtását 
támogatja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő  7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
71/2018. (VII.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást szabályozó Magyarország 2018. évi központi  
költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 3. melléklet I.9. pontja alapján  felhatalmazza a 
polgármestert a támogatás benyújtására.  
Nyíracsád Község Önkormányzata vállalja az elnyert tüzelőanyag ingyenes kiszállítását és 
hogy a szociális tűzifában részesülő rászorultaktól ellenszolgáltatást nem kér. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igényt 2018. augusztus 31-ig nyújtsa be. 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

9. Előterjesztés a fogorvosi rendelő rendelési idejének módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az Önkormányzata korábban feladat ellátási szerződést kötött Dr. Kövér József fog és szájbetegség 
szakorvossal.  
A feladat ellátási szerződésben rögzítésre került a rendelési idő, mely már egy ízben módosításra 
került annak érdekében, hogy a Nyíracsádon élő emberek ellátása biztosítva legyen.  A fogorvos 
tapasztalata szerint a korábban elfogadott rendelési idő nem elégíti ki a lakosság szükségletét, 
ezért annak módosítását  javasolta az előterjesztésben foglaltak szerint. 
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Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napreindet bizottságunk megtárgyalta, örömmel fogadta az új rendelési időket és 
elfogadásra javasolja. Doktor Úr szem előtt tartja a nyíracsádi emberek igényeit, előtérbe 
helyezi a betegek szükségleteit. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke: 
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, az új  rendelési időket 
elfogadásra javasolja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
72/2018. (VII.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Kövér József fog és szájbetegség 
szakorvos által benyújtott rendelési idő módosítását tudomásul veszi az alábbiak szerint: 
 
Hétfő  7.00. – 11.00. 
Kedd  7.00. – 13.00. 
Szerda  7.00. -  11.00. 
Csütörtök 9.00. – 19.00. 
Péntek  7.00. – 13.00.  
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a módosított rendelési időt továbbítsa a 
felügyeletet ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal  Népegészségügyi Főosztálya 
részére. 
Határidő: 2018. július 20. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

10. Előterjesztés a  helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A képviselő-testület 23/2017.(Xll.14. ) számmal megalkotta  a  helyi kitüntetések alapításáról 
és adományozásának rendjéről szóló rendeletet. 
A helyi elismerések lehetőségét hét kategóriában határozta meg és a rendelet szerint 
kategóriánként egy kitüntetés adományozható. 
Ebben az évben először kerül sor e rendelet szerint díjak adományozására és a lehetséges 
jelölteket számba véve körvonalazódott, hogy egy-egy kategóriában többen is méltók 
lennének a kitüntetésre. 
A rendelet 25.§.-a - A  „Nyíracsádi Fiatal a Közösségért” – (2) bekezdése szerint: „A 
kitüntetés Nyíracsádon élő közösségi munkában aktívan tevékenykedő továbbá 
településünkről elszármazott fiatalnak adományozható legfeljebb 30 éves korig.” 
E korhatár alacsony, mivel településünkön nincs olyan 30 éves kor alatti fiatal, aki érdemes 
lenne erre a kitüntetésre. 
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2018.(Vll.17. ) önkormányzati rendelete  

 
a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 

23/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

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

1.§. 
 

(1) Hatályát veszti: 
a. A rendelet 2.§. (3) bekezdése, 
b. A rendelet 13.§. (2) bekezdése, 
c. A rendelet 16.§. (2) bekezdése, 
d. A rendelet 19.§. (2) bekezdése, 
e. A rendelet 22.§. (2) bekezdése, 
f. A rendelet 25.§. (3) bekezdése. 

 
2.§. 

 
(1) A rendelet 25.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
A kitüntetés Nyíracsádon élő közösségi munkában aktívan tevékenykedő, továbbá 
településünkről elszármazott fiatalnak adományozható. 
 

3.§. 
Záró rendelkezés 

 
Ez a rendelet 2018. július 18-án lép hatályba. 
 

11. Előterjesztés a helyi kitüntetések adományozásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Dr. Nagy János polgármester: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a helyi kitüntetések 
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendeletét. 
Az elfogadott rendelet felhatalmazást ad díszpolgári cím, Nyíracsád Kultúrájáért, Nyíracsád 
Érdemes Pedagógusa, Nyíracsád Egészségügyéért, Nyíracsád Közszolgálatáért, Nyíracsádi 
Fiatalok a Közösségért, illetve Nyíracsád Sportjáért kitüntetés adományozására.  
A helyi elismerések adományozása indoklással ellátott javaslatot tehet bármely nyíracsádi 
választópolgár,  képviselő-testület tagja és bizottságai, vagy nyíracsádi székhelyű civil 
szervezet.   
A helyi elismerések odaítéléséről a képviselő-testület minősített többséggel dönt és az odaítélt 
kitüntetést ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.  
 
Veres Istvánné: 
Nagyon sok olyan ember van Nyíracsádon, aki méltó a kitűntetésre. Szinte minden területen 
több olyan embert lehet felterjeszteni, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott munkájában. 
 
Köles Zoltán: 
Én úgy érzem, hogy egy kitűntetés akkor a legértékesebb, ha minél kevesebb embernek ítélik 
oda. Én e mellett tartok ki, ezért ha 3 jelölt lesz egy kitűntetésnél megjelölve, tartózkodni 
fogok. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Én is azt gondolom, hogy egy díjat egy embernek kellene odaítélni, mert ha sokan megkapják, 
már veszít értékéből. Logikusan kell dönteni. 
Szem előtt kell tartani azt is, hogy az ünnepségen a közönségnek az ünnepeltek laudációit is 
meg kell hallgatniuk, illetve az augusztus 20-i ünnepségig az emlékérmeket is el kell 
készíttetni. 
 
Koszorus Sándor: 
A Nyíracsád Sportjáért kitűntetésre javaslom Szmír Mihályt és Patalenszki Józsefet. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal egyetért Szmjír Mihály 
Nyíracsád Sportjáért díjra való felterjesztéssel és meghozta az alábbi határozatát: 
 
73/2018. (VII.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Nyíracsád Sportjáért” kitűntetésben 
részesíti: 

Szmír Mihályt 
 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából 
tartandó ünnepségen a kitűntetés átadására. 
Határidő: 2018. augusztus 20. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással egyetért 
Patalenszki József Nyíracsád Sportjáért díjra való felterjesztéssel és meghozta az alábbi 
határozatát: 
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74/2018. (VII.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Nyíracsád Sportjáért” kitűntetésben 
részesíti: 

Patalenszki Józsefet 
 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából 
tartandó ünnepségen a kitűntetés átadására. 
Határidő: 2018. augusztus 20. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
Veres Istvánné: 
Nyíracsád Egészségügyéért díjra javaslom a Koncz orvos házaspárt, valamint Kövér József 
fogorvost. Itt sem lehet egy orvost kiragadni, a házaspárt főleg nem lehet különválasztani, 
hiszen egyszerre kezdtek a településen dolgozni. Viszont nem gondolom, hogy a fogorvos 
munkáját is ne kellene olyan szinten elismerni, mint a háziorvosokét. 
 
Kiss Józsefné: 
A Koncz házaspár évtizedek óta dolgozik a lakosság egészségügyi ellátásában, nagy 
tapasztalattal. A fogorvos fiatalabb, azonban olyan nagy szakmai hozzáértéssel végzi 
munkáját, amit minden képpen el kell ismerni. Ráadásul nem csak fogorvos, hanem 
szájsebész is, ami nagy előny a falu lakosságának. 
 
Köles Zoltán: 
Kövér doktor fiatalabb, van még pár éve a nyugdíjig, szerintem nem lenne baj, ha neki jövőre 
adnánk  a díjat. Nem kérdőjelezem meg munkáját, elismerem szakmaiságát, és nem vitatom 
el, hogy megérdemli a kitűntetést. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 6 igen szavazattal, 1 
tartózkodással meghozta az alábbi határozatát: 
 
75/2018. (VII.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Nyíracsád Egészségügyéért” 
kitűntetésben részesíti: 

Dr. Koncz Endre László háziorvost 
 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából 
tartandó ünnepségen a kitűntetés átadására. 
Határidő: 2018. augusztus 20. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő  6 igen szavazattal , 1 
tartózkodással meghozta az alábbi határozatát: 
 
76/2018. (VII.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Nyíracsád Egészségügyéért” 
kitűntetésben részesíti: 

Dr. Patai Irén  háziorvost 
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Felkéri a képviselő-testület a polgármestert az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából 
tartandó ünnepségen a kitűntetés átadására. 
Határidő: 2018. augusztus 20. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő  5 igen szavazattal, 2 
tartózkodással meghozta az alábbi határozatát: 
 
77/2018. (VII.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Nyíracsád Egészségügyéért és 
Kultúrájáért” kitűntetésben részesíti: 

Dr. Kövér József fogszakorvost 
 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából 
tartandó ünnepségen a kitűntetés átadására. 
Határidő: 2018. augusztus 20. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
Köles Zoltán: 
Nyíracsád közszolgálatáért díjra javaslom Varga Györgynét felterjeszteni.  Több mint 40 évet 
töltött a közszolgálatban, ezért érdemesnek tartom a kitűntetésre. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő  7 igen szavazattal, 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
78/2018. (VII.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Nyíracsád Közszolgálatáért” 
kitűntetésben részesíti: 

Varga Györgynét 
 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából 
tartandó ünnepségen a kitűntetés átadására. 
Határidő: 2018. augusztus 20. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
Veres Istvánné: 
Nyíracsád Érdemes Pedagógusa kitűntetésre javaslom Elek Erzsébet nyugdíjas tanítónőt. 
 
Köles Zoltán: 
Nyíracsád Érdemes Pedagógusa kitűntetésre javaslom Kabály Ferencné volt óvodavezetőt. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő  7 igen szavazattal, 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
79//2018. (VII.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Nyíracsád Érdemes Pedagógusa” 
kitűntetésben részesíti: 

Elek Erzsébetet 
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Felkéri a képviselő-testület a polgármestert az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából 
tartandó ünnepségen a kitűntetés átadására. 
Határidő: 2018. augusztus 20. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő  4 igen szavazattal, 3 
tartózkodással meghozta az alábbi határozatát: 
 
80/2018. (VII.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Nyíracsád Érdemes Pedagógusa” 
kitűntetésben részesíti: 

Kabály Ferencnét 
 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából 
tartandó ünnepségen a kitűntetés átadására. 
Határidő: 2018. augusztus 20. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
Koszorus Sándor: 
Nyíracsád Kultúrájáért kitűntetésre javaslom Szabó Mihályné népdalkör vezetőt. Évtizedek 
óta lelkesen vezeti a népdalkört,  szabadidejét, energiáját áldozva fel. 
 
Csontos Sándor: 
Kövér Gábornét javaslom a kitűntetésre, aki évtizedeken keresztül volt könyvtárvezető. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő  7 igen szavazattal,  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
81/2018. (VII.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Nyíracsád Kultúrájáért” 
kitűntetésben részesíti: 

Szabó Mihálynét 
 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából 
tartandó ünnepségen a kitűntetés átadására. 
Határidő: 2018. augusztus 20. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő  5 igen szavazattal,  2 
tartózkodással meghozta az alábbi határozatát: 
 
82/2018. (VII.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Nyíracsád Kultúrájáért” 
kitűntetésben részesíti: 

Kövér Gábornét 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából 
tartandó ünnepségen a kitűntetés átadására. 
Határidő: 2018. augusztus 20. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
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Csontos Sándor: 
Kerti Sándor fiatal nyíracsádi lakos, aki évek óta összefogja a néptáncosokat, szervezi a 
fellépéseket, mozgatórugója a fiatal közösségnek, ezért javaslom a Nyíracsádi Fiatal a 
Közösségért kitűntetésre. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő  7 igen szavazattal,  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
83/2018. (VII.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Nyíracsádi Fiatal a Közösségért” 
kitűntetésben részesíti: 

Kerti Sándort 
 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából 
tartandó ünnepségen a kitűntetés átadására. 
Határidő: 2018. augusztus 20. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
Koszorus Sándor: 
Díszpolgári cím kitűntetésre javaslom Ács Ferencnét nyugalmazott lelkipásztort. Igaz, hogy 
nem nyíracsádi lakos, de évtizedeken keresztül szolgált a településen, mint református 
lelkipásztor, illetve az iskolában hittanoktatóként tanította a gyerekeket. 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő  7 igen szavazattal, 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
84/2018. (VII.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete díszpolgári címet adományoz  
 

Ács Ferencné részére 
 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából 
tartandó ünnepségen a kitűntetés átadására. 
Határidő: 2018. október 23. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Az ünnepségre a laudációkat is meg kell írni.  
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Javaslom, hogy a bizottságok elnökei készítsék el a laudációkat. 
 
A javaslattal a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal egyetért és 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
85/2018. (VII.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az augusztus 20-i nemzeti 
ünnep alkalmából kitüntetendők laudációit a képviselő-testület bizottságainak elnökei készítsék el. 
Határidő: 2018. augusztus 16 
Felelős: Kiss Józsefné Szoc. biz. elnök, Koszorus Sándor Pénzügyi biz. elnöke 
              Csontos Sándor Egészségügyi biz. elnöke 
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Különfélék: 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az óvodában megtörtént az udvari játékok ellenőrzése, mely megállapította, hogy legtöbbjük 
balesetveszélyes. 
 
Kiss Józsefné: 
Egy közfoglalkoztatott azzal fordult hozzám, hogy Asszonyrészről jár be naponta dolgozni és 
ha lehet, szeretné, ha kerékpárt biztosítana ehhez az önkormányzat. 
Miért nem működik a szökőkútnál a csobogó a Vécsey parkban? 
 
Pósán Ferencné Óvodavezető: 
Négy évente történik az udvari játékok felülvizsgálata és ez most járt le. A felülvizsgálat 
során sajnos csak két olyan játékot találtak, amely megfelel az előírásoknak. A régi játékokat 
nem fogadták el. Megkoptak a fogók, lábtartók, nagyon sok olyan van, amit ki kell dobni. kb. 
10 millió forintba kerülne ezek pótlása. Alapítványi pénzből is megpróbálunk vásárolni, de 
mindet nem győzzük. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A jövő évi költségvetésbe be kell tervezni játékok vásárlását. 
 
Köles Zoltán: 
Meg kell beszélni a kollégákkal, hogy mit szeretnének, melyek lennének praktikusak. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A szökőkútból a vezérlőpanel elromlott, ami javítás alatt van. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nincs az önkormányzat eszköztárában kerékpár, amit közfoglalkoztatott rendelkezésére 
tudnánk bocsátani munkába járás céljából. 
 
Köles Zoltán: 
Úgy halottam, hogy az Alapszolgáltatási Központban az elmúlt időben probléma merült fel. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az ülésen jelen van meghívott  vendégként az intézményvezető, kérem ő mondja el a 
történteket. 
 
Mászlainé Erdei Éva: 
Rácz Zoltán bepanaszolta az önkormányzatnál az egyik dolgozónkat,  az itt ellátottként élő 
édesanyjával történő viselkedése miatt. Egy hangfelvételt is készített az intézményben, de ezt 
én nem hallgattam meg, mivel erre nem volt felhatalmazásom. ezzel a helyzettel kapcsolatban 
megbeszélés zajlott az önkormányzatnál az érintettek összehívásával, végül Rácz Zoltán 
visszavonta bejelentését. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Mindenki elmondta álláspontját. Ez alapján úgy gondolom, nem is szakmai, inkább személyes 
problémáról van szó. A személyes ellentétek nem tartoznak hozzánk, csak az, hogy a 
munkaköri leírásban foglaltak be legyenek tartva és az ott dolgozók a legnagyobb 
szakmaisággal végezzék munkájukat. 
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Mászlainé Erdei Éva: 
Azóta már megtettem a kellő intézkedést, írásbeli figyelmeztetés formájában. (titoktartási 
kötelezettség megsértése és napló vezetés elmulasztása miatt.) Próbálom rendezni a helyzetet, 
mint ahogyan eddig is tettem, de rendezettnek még nem nevezném a helyzetet és hangulatot. 
 
Köles Zoltán: 
A vezetőt megkerülve sohasem szabad intézkedéseket tenni. Először hozzá kell fordulni, ha 
probléma van. A vezető minden képpen betartja a házirendet, és különösen becsülendő, hogy 
demens beteget is fogadtak.  
 
Kiss Józsefné: 
A szünidei gyermekétkeztetés során a Buzita és Asszonyrész tanyai településeken élő azon 
gyerekek számára, akiknek szülei dolgoznak meg kell oldani az ebéd szállítást.  
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az Alapszolgáltatási Központ egy dolgozója gépkocsival kihordja  ezeknek a gyerekeknek az 
ebédet. 
 
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja, a következő napirendi pont tárgyalásához zárt ülés tartását rendeli el, 
megkéri a hallgatóságot, hogy az üléstermet hagyják el, illetve a videokamera kerüljön 
kikapcsolásra. 
 

kmf. 
 
 

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

 


