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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 13-án
Nyíracsád Község Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében (4262 Nyíracsád, Petőfi
tér 8. sz.) 14.00. órai kezdettel megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött ülésén.
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Köles Zoltán
Rácz Zoltán képviselők

Meghívottak:

Senger Gáborné
Terdik Márta
Patalenszki Zsanett
Sinka Viktória
Szigel Andrea
Varga Szabolcs

Döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő

Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a napirendek az alábbiak szerint kiegészülve kerüljenek megtárgyalásra:
1. Középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíj pályázat támogatói okiratának
aláírása.
2. Életmentő emléklap átadása.
3. KÖZMEGHALLGATÁS
SZÜNET
4. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat 2019. évi
gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

költségvetési

5. Előterjesztés a temetkezésről és a köztemetők használatának rendjéről szóló rendelet
megalkotásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
6. Előterjesztés a
szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
módosítására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
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7. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 5/2015. (III.26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
8. Előterjesztés a 2019. évi startmunka mintaprogrammal kapcsolatos kérelem
benyújtásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
9. Előterjesztés az Akácliget Óvoda alapító okiratának módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
10. Előterjesztés a „külterületi utak rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításához szükséges feladatokról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal a napirendi pontokat
megtárgyalásra elfogadja.
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői
Kiss Józsefné és Koszorus Sándor képviselők legyenek.
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 5 igen szavazattal elfogadták.
1. Középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíj pályázat támogatói okiratának
aláírása.
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete16/2018. (X.25.) számú rendeletével
megalkotta a középfokú oktatási intézményekben tanulók ösztöndíj programjában való
részvétel feltételeiről szóló rendelet. A kiírására beérkezett ösztöndíj pályázatokat 129/2018.
(XI.29.) sz. határozatával elbírálta, mely alapján a nyertes tanulók 50.000.- Ft/félév mértékű
ösztöndíjban részesülnek. Öröm számunkra, és büszkék vagyunk rá, hogy ennyi jó
képességű, tanulni akaró és vágyó gyerek van településünkön. Az alábbi tanulók részére
szeretnék átadni egy emléklapot és gratulálok az eddig elért eredményekhez, a továbbiakban
is sok sikert kívánok:
Macsi Beatrix Éva, Patalenszki Zsanett, Terdik Márta, Erdei Regina (megjelenni nem tudott,
édesanyja képviselte) Szigel Andrea, Varga Szabolcs, Sinka Viktória.
Az emléklapok átvétele után a támogatói okirat aláírására került sor.
2. Életmentő emléklap átadása.
Dr. Nagy János polgármester:
Sokan hallottak róla a jelenlévők közül is, hogy az ősz folyamán egy vasárnapi napon
településünk egyik lakójával Dorogi Jánosné Jucika nénivel történt egy szomorú dolog. A
templomból kijövet hazafelé indulva rosszul lett, elvesztette eszméletét. Szerencsére az éppen
közelben lévő Senger Gáborné Ica segítésére sietett, felismerve a helyzet komolyságát
azonnal megkezdte az újraélesztést, amit a mentők kiérkezéséig folytatott. Azóta már Jucika
néni – aki szintén itt ül körünkben – felépült, de mint később kiderült, Senger Gáborné
lélekjelenlétének és szakszerű segítségének köszönhető, hogy életben maradt a mentők
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megérkezéséig. Ezt az emberi és ápolói hivatásából fakadó tettét szeretnénk megköszönni és
emléklappal jutalmazni.
(Senger Gáborné részére emléklap kerül átadásra)
3. KÖZMEGHALLGATÁS
Dr. Nagy János polgármester:
Szeretném kérdezni a megjelentektől, hogy közmeghallgatás keretében van-e valakinek
kérdése, vagy bejelenteni valója.
Pósán Ferencné óvodavezető:
Tájékoztatni szeretném a jelenlévőket, hogy intézményünkben a közelmúltban szakfelügyeleti
ellenőrzés történt, ami után megkaptuk a hivatalos értékelést. E szerint intézményünket
szakmailag magas színvonalúnak ismerték el.
SZÜNET
A szünet után az ülés hátralévő része a Tanácsteremben folytatódik.
4. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat 2019. évi
gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

költségvetési

(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Községi Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2018. (II.13.) számú rendelete
2018. évre szól.
A
költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi egyensúly
fenntartása érdekében a 2019. évi költségvetés elfogadásáig szükséges megalkotni a
költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendeletet.
Az előterjesztéshez kapcsolódó rendelet tervezet ezt az átmeneti állapotot hivatott
szabályozni.
A rendeletben a testület felhatalmazása alapján a polgármester az átmeneti időszakban az
önkormányzati költségvetési gazdálkodás folyamatosságát biztosítja és az önkormányzat
bevételeit folytatólagosan beszedhesse és kiadásait fedezhesse. E tevékenysége során köteles
figyelembe venni a jogszabályokban és a Képviselő-testület hatályos rendeleteiben,
határozataiban foglaltakat, érvényesítve a 2018. évi költségvetés gazdálkodási elveinek
folyamatosságát.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő
megalkotta az alábbi rendeletét:

5 igen szavazattal
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Nyíracsád Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
18/2018. (XII.13.) ÖR. rendelete
a 2019. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól.
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bek. a.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a 32. cikk (2) bek. felhatalmazása alapján
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§. (4) bekezdés
c.) pontja alapján a következőket rendeli el:
1.§.
E rendelet hatálya kiterjed a Nyíracsád Községi Önkormányzat, valamint a fenntartása alá
tartozó valamennyi költségvetési szerv költségvetési gazdálkodására.
2.§.
(1) Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési gazdálkodás
folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet
hatálybalépéséig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, illetve
kiadásait fedezze, az átmeneti időszakban az önkormányzat és intézményeinek
folyamatos működtetését biztosítsa.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás
időszakában Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló törvénynek, a hatályos
jogszabályoknak és önkormányzati rendeleteknek megfelelően a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
(3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítése területén új forrás
megállapítására, bevonására, a 2018. évben tervezett kiadási jogcímeken túli
kötelezettség vállalására az (1)-(2) bekezdésekben foglalt felhatalmazás terjed ki.
(4) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2019. évi költségvetés
részét képezi, abba beépül.
3.§.
E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és a Nyíracsád Községi Önkormányzat
és intézményei 2019. évi költségvetési rendeletének kihirdetése napján hatályát veszti.
5. Előterjesztés a temetkezésről és a köztemetők használatának rendjéről szóló
rendelet megalkotásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Községi Önkormányzat 2018. november 29-én megtartott ülésén 121/2018.
(XI.29.) számú határozatával döntött arról, hogy 2019. január 1. napjával a község
közigazgatási területén található köztemető fenntartója és üzemeltetője Nyíracsád Község
Önkormányzata legyen.
E változás miatt a hatályban lévő köztemető használatának rendjéről szóló helyi rendeletet is
szükséges teljes egészében, egységes szerkezetben átdolgozni.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné:
Örömmel veszem a testület döntését, támogatom, hogy a temető fenntartást átveszi az
önkormányzat. Felmerült bennem, hogy abban az esetben, ha két halott van a ravatalozóban
és két különböző szolgáltató temet, nagyon oda kell majd figyelniük egymásra, hogy a hűtő
nehogy kikapcsolásra kerüljön. Az áramszünetre is gondolni kell, meg kell oldani az
áramellátás folyamatosságát a hűtők miatt.
Ki fogja nyitni-zárni az ajtókat például az éjszakai órákban?
Lesz-e urna temetésre való hely?
Dr. Nagy János polgármester:
Akkumlátor van az áramkimaradás esetére, ez által folyamatos az áramellátás.
Nappal van egy nyitvatartási rend, az a szolgáltató fogja a nyitást és zárást megoldani, aki
temetni fog.
Urna temetésre alkalmas hely van, már temettek is oda.
Veres Istvánné:
Kell egy olyan ember, aki helyi - és nem a szolgáltató – aki az éjszakai haláleseteknél
elérhető. Ez felelősségteljes feladat.
Dr. Nagy János polgármester:
Az első idő átmeneti időszak lesz, mindenféle képpen gondolkodni kell egy olyan
személyben, aki felelősséggel a település vagyonára tud vigyázni.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő képviselő 5 igen szavazattal
megalkotta az alábbi rendeletét:
Nyíracsád Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2018. (XII.13.) ÖR. rendelete
a temetkezésről és a köztemetők használatának rendjéről
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a
továbbiakban: tv.) 40. § (2), (3) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározatott feladatkörében eljárva a következő rendelet alkotja:
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I. Fejezet
Általános rendelkezések
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Nyíracsád Község Önkormányzat tulajdonában lévő nyíracsádi
1273 hrsz-ú köztemetőre, annak
fenntartásával és temetésekkel kapcsolatos összes
tevékenységre.
(2) Személyi hatálya kiterjed minden olyan jogi és természetes személyre, aki az e
rendeletben foglalt feladatokat végzi, a feladat végzése során a rendeletben megjelölt
szervezetekkel jogviszonyt létesít, a temetői szolgáltatásokat igénybe veszi, illetve e rendelet
előírásait megszegi.
2. §
(1) Nyíracsád község közigazgatási területén a temetők létesítése, fejlesztése, bővítése
Nyíracsád Község Önkormányzatának feladata és joga.
(2) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott temető fenntartója és üzemeltetője a Nyíracsád
Község Önkormányzata (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.).
II. Fejezet
A temetési hely feletti rendelkezési jog
3. §
(1) A temetési helyet előre kell megváltani. A temetési helyet megváltó személyt a használati
idő alatt a megváltott temetési hely tekintetében a vonatkozó jogszabályokban és e
rendeletben meghatározott jogok (rendelkezési jog) illetik és kötelezettségek terhelik.
(2) A rendelkezési jog jelenti:
a) a temetési helybe helyezhető elhunyt személy(ek)nek meghatározását;
b) síremlék, sírjel állítását, állíttatását, felújítását, karbantartását, bontását;
c) a temetési hely újraváltását.
(3) A rendelkezésre jogosult köteles a temetési hely és közvetlen környezetének –
állagmegóvására, díszítésére, növényzet ültetésére – gondozására, a síremlék, sírjel
karbantartására.
(4) Az előre megváltott temetési hely használati jogát a rendelkezni jogosult kizárólag az
üzemeltetőnek adhatja vissza, azt elidegeníteni, vagy más jogcímen harmadik fél részére
átengedni nem lehet.
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(5) A temetőben a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):
a) koporsós betemetés és rátemetés esetén, a betemetés illetve rátemetés napjától számított 25
év,
b) sírbolt esetén 60 év,
c) az urnafülke és urnasírhely esetén, az urna elhelyezésétől illetve ráhelyezésétől számított 10
év,
d) urnasírbolt esetén 20 év.
(6) Amennyiben a temetési hely nyugvási ideje lejárt és az újraváltásról – a rendelkezésre
jogosult vagy annak hiányában más személy felhívás ellenére – sírbolt esetében 5, egyéb
temetkezési hely esetében 3 három éven belül nem gondoskodott, úgy az üzemeltető a
temetési helyet felszámolhatja és az e rendeletben foglaltak szerint újra hasznosíthatja,
feltéve, hogy írásban, évente egy alakalommal felhívta a rendelkezési jog jogosultját a fizetési
kötelezettség teljesítésére.
(7) A temetési hely újraváltásának díja megegyezik a temetési hely megváltásának díjával.
(8) A temetési sírhelydíjakat a 2. számú mellékelt tartalmazza.
4. §.
Amennyiben a rendelkezésre jogosult 3. § (3) bekezdésében foglalt karbantartási és egyéb
állagmegóvási kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy egyéb okból a temetési helyen emelt
sírjel, sírbolt összeomlásától lehet tartani, az önkormányzat írásban felszólítja, hogy
gondoskodjon annak helyreállításáról.
III. Fejezet
A temető tagolása
Sírhelytáblák (parcellák)
5. §
(1) A temetőt betűvel jelölt sírhelytáblákra (parcellákra), a parcellákon belül római számmal
jelölt sírhelysorokra, azon belül pedig arab számmal jelölt temetési helyekre kell osztani. A
sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki. A sírhelytáblák kialakítását, a
temetési helyek beosztását, számozását, azok elhelyezését a temető üzemeltetője állapítja
meg.
(2) A sírhelytáblák és a sorok számozását a helyszínen is fel kell tüntetni.
(3) A temető üzemeltetőjének a sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni.
(4) A sírhelyek vonatkozásában a sorba temetés kötelező, kivéve
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a) ha az elhunytnak a temetőben van meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga, és
kifejezett végakarata, hogy ezen temetési helyen helyezzék nyugalomba, illetőleg az
eltemettetését intéző személy(ek) ekként rendelkeznek,
b) ha az eltemettetőnek a temetőben már van meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga,
c) ha a sorban, a sírhelyek között olyan fel nem használt terület van, amely alkalmas a 7. § (5)
bekezdése szerinti sírhelyek kialakítására,
d) ha egy, a megváltási idő leteltét követően a rendelkezni jogosult által újra meg nem váltott
sírhelybe történik a betemetés.
Temetési helyek
6. §
(1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik,
egyházi vagy világi szertartás szerint.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a temetőben kialakítható temetési helyek
megoszlása a következő:
(a) Koporsós temetési helyek:
aa. egyes sírhely;
ab. kettős sírhely;
ac. sírbolthely (kripta).
(b) Hamvasztásos temetés esetén:
ba. urnasírhely;
bb. urnasírbolt.
(3) Sírboltok, sírok felnyitásához az illetékes népegészségügyi feladatokat ellátó járási hivatal
sírnyitási engedélye szükséges.
(4) A sírnyitáshoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult írásbeli hozzájárulása szükséges.
Koporsós temetési helyek
7. §
(1) Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti
koporsó befogadására alkalmas sírgödör, az (5) bekezdésben meghatározottak szerint.
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(2) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja, melyet a sírgödörbe helyezés előtt
véglegesen le kell zárni.
(3) A sírgödör mélysége minimum 200 cm. A sírgödröt koporsós rátemetés esetén úgy kell
mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A
sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes, a talajban lebomló anyaggal lehet
burkolni.
(4) Oldalirányú üreggel (padmoly) ellátott sírhelyet létesíteni tilos. Tilos a sírhely felszín alatti
oldalfalait befalazni, kibetonozni.
(5) Az 6. § (2) bekezdésében meghatározott sírhelyek az 5. § (1) bekezdésében meghatározott,
utakkal körülhatárolt sírhelytáblákban alakítható ki, az alábbi távolságok és mélységi
előírások szerint:
a) felnőtt egyes sírhelyek hossza:
•
•
•
•
•

2,10 m

szélessége:
mélysége:
rátemetés esetén:
sírok egymástól való távolsága:
sírhelysorok egymástól való távolsága:

b) felnőtt kettős sírhelyek hossza:
•
•
•
•
•

1,00 m
2,00 m
2,10 m
0,60 m
1,20 m
2,10 m

szélessége:
mélysége:
rátemetés esetén:
sírok egymástól való távolsága:
sírhelysorok egymástól való távolsága:

1,60 m
2,00 m
2,50 m
0,60 m
1,20 m

Sírboltok (kripták)
8. §
(1) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló
temetési hely. A sírbolt méretét az abban elhelyezni kívánt koporsók száma határozza meg.
(2) Sírbolt a temető üzemeltetőjének hozzájárulásával, az építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint építhető. A sírbolt
temetőn belüli elhelyezését az üzemeltető jelöli ki. Az üzemeltetőnek a hozzájárulást meg kell
adnia, ha az építtető a sírbolt helyét megváltotta.
(3) Az üzemeltető hozzájárulása iránti kérelemhez csatolni kell:
a sírbolt építmény részletes tervét,
a. a sírboltban elhelyezni kívánt koporsók számáról szóló nyilatkozatot,

10

b. engedélyköteles sírbolt esetében, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott építési
engedélyt,
c. amennyiben a kérelmező a temetőben rendelkezik megváltott temetési hellyel, akkor
a temetési hely megváltását, valamint a megváltási díj befizetését igazoló
dokumentumo(ka)t.
(4) A sírbolt belső méretei a következők lehetnek:
a) két koporsó elhelyezésére szolgáló sírbolt
aa. mélysége

1,90 m

ab. belső hossza

2,30 m

ac. belső szélessége

1,80 m

b) három vagy négy koporsó elhelyezésére szolgáló sírbolt
ba. mélysége

2,40 m

bb. belső hossza

2,30 m

bc. belső szélessége

1,80 m

(5) A sírbolt felszíni szélessége legfeljebb 2,50 m, felszíni hosszúsága legfeljebb 3 m, felszíni
magassága legfeljebb 3 m lehet. A sírbolt még részeiben sem terjeszkedhet túl a (4) valamint
jelen bekezdésben foglalt méreteken.
(6) A sírboltok között legalább 1,2 m távolságot kell hagyni.
(7) A sírbolt alját, oldalfalait valamint fedőlapját akként kell elkészíteni, hogy az a
vízbehatolásnak és földnyomásnak ellenálljon, illetve a fedőlapot légmentesen kell lezárni.
Díszsírok
9. §
(1) A díszsírhelyek a temető központi helyén fenntartott sírhelyek, amelyeket Nyíracsád
Község Önkormányzata adományoz térítésmentesen a „Nyíracsád Község Díszpolgára”
kitüntető címben részesült elhunyt személy részére.
(2) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói kötelesek gondoskodni,
hozzátartozó és örökös hiányában a síremlékek gondozásáról a Képviselő-testület
megbízására és költségére az üzemeltető gondoskodik.
Síremlékek
10. §
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(1) A temetési hely megjelölésére sírjel – így különösen fejfával ellátott hant, síremlék,
sírkeret, emlékoszlop – használható, illetőleg létesíthető.
(2) A sírjel nem terjeszkedhet túl a 7. § (5) bekezdésében meghatározott sírhelyméretnél.
(3) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott
sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.
(4) Amennyiben a sírjel magassága meghaladja a 2 métert, abban az esetben a sírjel
vázlattervét az üzemeltetőnek az elhelyezés előtt be kell mutatni. A terv 1 példányát az
üzemeltetőnek meg kell őriznie.
(5) A sírkeret körül a temetési hely felett rendelkezni jogosult legfeljebb 30 cm széles járdát
létesíthet.
Hamvasztásos temetési helyek
Urnasírhely, urnasírbolt
11. §
(1) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet
urnasírhely, urnasírbolt, továbbá az urna koporsós temetési helyre rátemethető.
(2) Az urnasírhely méretei az alábbiak:
•
•
•

hosszúsága:
szélessége:
mélysége:

• rátemetés esetén:
•
•

sírok egymástól való távolsága:
sírhelysorok egymástól való távolsága:

0,80 m
0,60 m
0,60 m
0,90 m
0,90 m
1,20 m

(3) Urnasírhelyben két urna helyezhető el.
(4) Sírbolt (kripta) kizárólag urna elhelyezésére is kialakítható, melyre a 8. § rendelkezései
irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a sírbolt belső mélysége legalább egy méter.
(5) A sírboltban elhelyezhető koporsók számával megegyező számú urna a 8. § (1)
bekezdésben meghatározott sírboltban is elhelyezhető, amennyiben a sírbolt belső méretei és
az abban már elhelyezett koporsók száma ezt lehetővé teszi.
(6) Két urna a 7. § (1) bekezdésben meghatározott sírhelyben is elhelyezhető, amennyiben az
abban már elhelyezett koporsók száma ezt lehetővé teszi úgy, hogy az urna, a talaj szintjétől
legalább 0,60 m mélységbe kerüljön.
(7) A temetőben elhelyezett urnát a rendelkezésre jogosult, avagy a rendelkezésre jogosult
közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulásával más személy
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kívánságára – az átvétel egyidejű igazolása mellett – a temető üzemeltetője köteles kiadni és a
hamvak kiadásának megtörténtét a nyilvántartásban feljegyezni.
(8) Rendelkezésre jogosult hiányában a (8) bekezdésben foglalt hozzájárulást a Ptk. 685. § b)
pontja szerinti sorrendben az elhalt legközelebbi hozzátartozójától kell beszerezni.
IV. Fejezet
A temető üzemeltetése
12. §
(1) A halott ravatalozóba történő kiszállításáról a temetkezési szolgáltató gondoskodik. A
halottvizsgálati bizonyítványt a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjének be kell mutatni, aki a
halottat nyilvántartásba veszi. A halott folyamatos hűtéséről az üzemeltető gondoskodik.
(2) A holttestet a temetést megelőzően azonosítani kell.
(3) A ravatalozó használatáért külön díjat fizetni nem kell, a használat díját a temetkezési
szolgáltatást végző által fizetendő 3. sz. melléklet szerinti létesítményhasználati díj
tartalmazza. A halott hűtő igénybevételéért az 3. sz. melléklet szerinti díjat kell fizetni.
(4) A temetőnek és a ravatalozónak alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására,
gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak
iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési
szolgáltatás korszerű lebonyolítását. Az esetlegesen szükséges új beruházások, felújítások,
karbantartások, kellékek beszerzése a temető tulajdonosát terhelik.
(5) A temetőt az épített és természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani és
meg kell őrizni kert jellegét. A temetőbejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a
ravatalozó környezetét parkszerűen kell kialakítani és gondozni. A temető területének
fásítását, úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást és ne akadályozza a közlekedést.
(6) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről az
üzemeltető köteles gondoskodni.
(7) A vízvételt a kiépített vízvezetékrendszer biztosítja, a szükséges karbantartásról az
üzemeltető köteles gondoskodni.
(8) A temetőt körülkerítő kerítés állapotát az üzemeltető ellenőrzi, amennyiben a kerítés
állagának romlását észleli, gondoskodik annak kijavításáról.
(9) A temető üzemeltetője köteles a Tv.-ben és a Korm. r.-ben meghatározott kötelezettségeit
teljesíteni, így különösen:
a) lehetővé tenni a temetkezési tevékenység és temetkezési szolgáltatás korszerű
lebonyolítását,
b) a temetőben lévő épületek, az épületekben található technikai és egyéb berendezési
tárgyak, növényzet és elhelyezett bútorzat állagmegóvásáról és karbantartásáról gondoskodni
– ideértve a 4. §-ban meghatározottakat,

13

c) a ravatalozó épületét az elhunyt ravatalozásra való előkészítésére, a kegyelet lerovására, az
elhunyt méltó elbúcsúztatására alkalmas állapotban tartani, felújítani,
d) a ravatalozó épülete környezetében és az ahhoz vezető úton közvilágítást biztosítani,
e) az 5. § (3) bekezdésben meghatározott kötelezettség érdekében tereprendezést végezni,
f) a temetőt parkosítani, fásítani, zöldterületeit kialakítani és kezelni,
g) a temetőt megfelelően, a helyi építési szabályzattal összhangban elkeríteni ,
h) a sírhelytáblákat határoló utakat kialakítani, karbantartani és tisztítani,
i) a gépjárművek számára parkolóhelyet létesíteni, a behajtás és a gépjármű forgalom rendjét
meghatározni és az erről szóló tájékoztatást a temető látogatók számára a temető kapuján
(hirdetőtábláján) elhelyezni,
j) a hulladékgyűjtés számára edényeket kihelyezni és azok ürítéséről, valamint a keletkezett
hulladék elszállításáról szükség szerint, de legalább hetenként egyszer gondoskodni,
k) a nyilvántartások teljeskörűségét a Tv.-ben foglaltak szerint biztosítani,
(10) A temető üzemeltetőjének kizárólagos joga a megváltható sírhelyek, sírbolthelyek
(kripták) hasznosítása.
(11) A temető üzemeltetője sírhely megváltás jogcímén értékesíti a 3. § (5) bekezdésben
meghatározott időtartamokra a temetési helyeket. A temetési helyek sírhely megváltási díját a
rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
A temető használatának rendje
13. §
(1) A temető
a) nyári időszámítás idején 06 – 20 óráig,
b) téli időszámítás idején

08 – 18 óráig

tart nyitva. Az üzemeltető a nyitvatartási rendtől a Mindenszentek ünnepe előtti és utáni két
hétben eltérhet, melyről a temető kapuján (hirdetőtábláján) köteles a megváltozott
nyitvatartási rendet megelőző legalább 3 nappal a látogatók számára tájékoztatást elhelyezni.
(2) A temető üzemeltetője köteles a temető üzemeltetésével kapcsolatos előírásokról szóló
tájékoztatót elhelyezni a temető kapuján (hirdetőtábláján) a látogatók számára.
(3) A temetőben nem tanúsítható olyan magatartás, vagy tevékenység, mely a temetőlátogatók
kegyeleti érzését sérti.
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(4) Tilos a temetőben
a) minden olyan tevékenység végzése, amely veszélyezteti a sírok és tartozékaik, valamint az
egyéb felszerelési tárgyak állagát,
b) a hely illetőleg a kegyeleti jogok zavartalan gyakorlását sértő avagy zavaró magatartást
tanúsítani,
c) – az üzemeltető erről szóló írásbeli engedélye nélkül – pihenőpadot elhelyezni, díszfát, fát,
cserjét ültetni avagy kivágni,
d) maradandóan elhelyezett tárgyat – az üzemeltető erről szóló írásbeli engedélye nélkül –
elmozdítani, elszállítani.
(6) A temető tisztaságának megőrzése valamennyi temetőlátogatónak kötelessége. A
hulladékot kötelesek a kihelyezett hulladékgyűjtő konténerekben elhelyezni. A temető
területén hulladékot lerakni, összegyűjteni, elszáradt avart, virágot elégetni tilos.
(7) A temető területén csak temetkezési helyek díszítésére szolgáló kegyeleti jelleget nem
sértő tárgyak helyezhetők el.
(8) A temetőben elhelyezett gyertyákat, mécseseket távozás előtt el kell oltani. Mindenszentek
ünnepén és Halottak napján a tűzveszély megelőzése az üzemeltető feladata.
(9) A sírokra és a sírok közé egy méternél magasabbra növő növényzet nem ültethető. E
rendelkezés megszegőit a temető üzemeltetője 30 napos határidő tűzésével felhívhatja a
növényzet eltávolítására. A határidő eredménytelen eltelte után a temető üzemeltetője maga
gondoskodik a növényzet eltávolításáról.
(10) A temetőbe állat –a vakvezető kutya kivételével – nem vihető be.
(11) 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat a temető területén.
(12) A temető üzemeltetője a temető rendjének a vonatkozó jogszabályokban és e rendeletben
foglaltak szerinti betartását folyamatosan ellenőrizni köteles. A temető rendjének biztosítása
és betartatása érdekében az üzemeltető a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő temető
gondnokot alkalmaz.

(13) A ravatalozó alap eszköztárát a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
V. Fejezet
Temetkezési és egyéb temetőben végzett szolgáltatás
14. §
A temetőben végzett temetkezési szolgáltatás
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(1) A temetkezési szolgáltató a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott
létesítményhasználati díj, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért
fizetendő díj ellenében végezhet temetkezési szolgáltatási tevékenységet a temetőben.
(2) Temetés nem csak munkanapon, a temető nyitvatartási ideje alatt végezhető.
(3) A temetés pontos időpontját az üzemeltető részére legkésőbb a temetés napja előtt két
nappal be kell jelenteni, egyidejűleg az (1) bekezdés szerinti díjat a Polgármesteri Hivatal
házipénztárába be kell fizetni.
(4) A temető üzemeltetője felelős azért, hogy a különböző temetkezési szolgáltatók
munkavégzése közötti összhangot biztosítsa.
(5) A temetkezési szolgáltatók azonos feltételekkel vehetik igénybe a temető létesítményeit.
(6) A rendelet 4. számú mellékeltet tartalmazza a temető rendeleti díjait.
15. §.
A temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység
(1) A temetőben egyéb, nem temetkezési szolgáltatás körébe tartozó vállalkozási tevékenység
(a továbbiakban: vállalkozási tevékenység) – így különösen síremlék és tartozékai,
emlékoszlop építése, sírgondozás - is végezhető.
(2) A vállalkozási tevékenységet végző személy vagy szervezet a munkálatok végzését az
érintett napo(ka)t megelőző legalább egy nappal az üzemeltető számára köteles bejelenteni.
Vállalkozási tevékenység csak munkanapokon és a temető nyitvatartási idején belül
végezhető. Temetés ideje alatt vállalkozási tevékenység nem végezhető.
(3) A vállalkozó köteles
a) tevékenységét úgy végezni, hogy
b.) azzal a vonatkozó jogszabályokban és e rendeletben foglaltakat betartja,
c.)a szertartások rendjét és a látogatók kegyelet gyakorlását nem sérti,
d.) a sírokban valamint a temető infrastruktúrális és egyéb létesítményeiben kárt nem tesz;
e) a temetőben végzett vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladék, törmelék
elszállításáról a munka befejezését követően azonnal gondoskodni; továbbá
f) a tevékenység végzése során igénybevett területet az eredeti állapotának megfelelően
helyreállítani.
g.) a temetőben vállalkozói tevékenységet végzők (síremlék állítás javítás) temető fenntartási
hozzájárulást fizetni az 5. számú melléklet szerint.
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16. §
A temető területének gépjárművel történő igénybevétele
(1) A temető területére – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - gépjárművel behajtani és
ott közlekedni tilos.
(2) Behajthat a temető területére a mozgáskorlátozott, idős, személyeket szállító gépjármű,
valamint az üzemeltető részére előzetesen bejelentett temetkezési szolgáltatást és az egyéb
vállalkozási tevékenységet végző személy vagy szervezet.
(3) A kerékpárral és motorkerékpárral történő behajtás a látgatók nyugalmának zavarása
nélkül engedélyezett.
(4) A temetőbe való behajtás díjtalan.
VI. Fejezet
Vegyes és átmeneti rendelkezések
17. §
(1) A jelen önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó
jogszabályok, így különösen a temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény,
a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 145/1999.
(X. 1.) Korm. rendelet, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény valamint az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései
végrehajtásáról, valamint a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló
351/2013. (X. 4.) Kormányrendelet előírásai irányadóak.
(2) A temető üzemeltetője köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből pontosan
megállapítható az elhunytak eltemetési helye, az eltemetés időpontja, az eltemetés mélysége,
a megfizetett sírhely megváltási díj mértéke és időpontja és az eltemetés módja.
VII. Fejezet
Záró és átmeneti rendelkezések
18. §.
(1) A rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nyíracsád Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető használatának rendjéről szóló 12/2017.
(VIII. 21.) számú rendelete.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

17

1. sz. melléklet:
A ravatalozó alap eszköztára:
Kegyeleti drapériák, terítők,
1 db. szószék,
1 db. ravatalasztal,
20 db. szék,
3 db. pad,
2 db. elektromos kandeláber
2. sz. melléklet:
Sírhelydíjak:
Egyszemélyes
Kétszemélyes
Családi sírhely 2x2 személyes
Kiemelt sírhely
Urnafülke falban
Sírbolt
Urna sírhely
Kiemelt urna sírhely

4.850.- + ÁFA
7.250.- + ÁFA
14.900.- + ÁFA
18.610.- + ÁFA
6.050.- + ÁFA
147.000.- (2 koporsós) + ÁFA
10.000.- + ÁFA
20.000.- + ÁFA

3. sz. melléklet:
Létesítmény igénybevételi díj:
50.000.- Ft + ÁFA
(Hűtőkamra (+2 nap hűtés) tároló helyiségek használata 3,750.- Ft/nap
Tárolással, halott kezeléssel összefüggő költségek (energia, takarítás),
Ravatalozással kapcsolatos energia, takarítás.
Teljeskörű ravatalozás (mely magában foglalja a 4, vagy 2 fő 1,5 órára eső időbérét és annak
járulékait), a ravatalozó berendezésének használatát (szószék, ravatalasztal, székek, padok,
szőnyeg, kegyeleti textíliák).
4. sz. melléklet:
Nyíracsád temető rendeleti díjak:
Felnőtt normál sírásás
Felnőtt normál visszahantolás
Exhumálás föld visszatöltéssel
Felnőtt mélyített sírásás
Felnőtt mélyített visszahantolás
Urna sírásás visszahantolás
Teljes körű ravatalozás
Temetőn belüli halott szállítás

Nettó Ft
12.850.6.100.42.000.16.400.7.000.6.500.23.000.5.750.-
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5. sz. melléklet
A temetőben vállalkozói tevékenységet végzők (síremlék állítás, javítás) fenntartási
hozzájárulás díjai:
2.500.- Ft + ÁFA/nap
6. Előterjesztés a
szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
módosítására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzata októberben elfogadta a szociális tűzifa támogatás helyi
szabályairól szóló rendeletét.
Az elfogadott rendelet alapján a szociális tűzifa odaítéléséről egy ideiglenesen felállított
bizottság dönt, az alpolgármester vezetésével.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján az alpolgármester nem lehet
bizottságnak tagja, ezért az elfogadott rendeletet módosítani szükséges.
Javaslom, hogy a benyújtott kérelmeket a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata
alapján a képviselő-testület bírálja el.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő
megalkotta az alábbi rendeletét:

5 fő képviselő 5 igen szavazattal

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2018 ( XII.13.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló
14/2018 ( X.25. ) önkormányzati rendelet módosítására
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában n meghatározott feladatkörében eljárva a szociális
tüzifa támogatás helyi szabályairól a következő rendeletet alkotja:
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1.§.
A rendelet 3.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(3) A kérelmeket a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a képviselőtestület bírálja el 2018. december 31. napjáig.
2.§.
A rendelet 4.§.-a az alábbiak szerint módosul:
A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 5.010.150,- Ft
kiegészítő támogatás.
3.§.
Ez a rendelet kihirdetését követően lép hatályba.
7. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 5/2015. (III.26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A képviselő-testület 5/2015. (III.26.) számú rendeletével megalkotta a képviselő-testület
és szervei szervezeti és működési szabályzatát.
E rendelet 2. számú mellékelte tartalmazza a testület bizottságainak hatáskörét.
A szociális tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálása is szociális jellegű feladat, így ezt
a hatáskört is szükséges rögzíteni az SZMSZ-ben a Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottság hatásköreinél.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő
megalkotta az alábbi rendeletét:

5 fő képviselő 5 igen szavazattal

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2018. ( XII.13.) sz. rendelete
a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
5/2015.( III.26.) önkormányzati rendelet módosítására

20

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatiról
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában maghatározott feladatkörében
eljárva, a következőket rendeli el:
1.§.
A Rendelet 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
Az SZMSZ 2. sz. melléklete
A képviselő-testület bizottságainak hatásköri jegyzéke
Pénzügyi Bizottság hatásköre:
- véleményezi az éves költségvetési előterjesztést és végrehajtásáról szóló féléves, éves
beszámoló tervezeteit, valamint a helyi adók megállapítására irányuló rendelet
tervezeteteket.
- figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás alakulására, véleményezi az azt előidéző okokat,
- vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem
érvényesítését,
- véleményezi a pénzügyi kihatású pályázatok előterjesztéseit,
- véleményezi az intézményekben folyó ellátásokért fizetendő térítési díjak
előterjesztéseit,
- véleményezi az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának felülvizsgálatát,
valamint a nem lakás céljára szolgáló épületek, helyiségek, ingatlanok bérbeadási
díjának előterjesztéseit,
- véleményezi a vállalkozásokban való önkormányzati részvételt előkészítő testületi
előterjesztéseket,
- véleményezi a képviselő testület és bizottságai képviselő és nem képviselő tagjainak
tiszteletdíjáról szóló rendelet tervezetet, annak módosítását,
- a polgármester illetményére,bérfejlesztésére, jutalmazására javaslatot tesz,
megállapítja költségtérítését (általányát), és gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat,
- elvégzi a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási és ellenőrzési feladatait,
- a polgármesterrel, a képviselővel szemben felmerülő összeférhetetlenség
megállapításának kezdeményezését kivizsgálja, és javaslatával terjeszti a képviselő
testület elé.
Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság hatásköre
- általános feladatain túl dönt:
- ápolási támogatás, és a rendkívüli települési támogatás, és a temetési támogatásról,
- véleményt nyilvánít a szociális feladatok átszervezéséről, intézmény megszüntetéséről,
illetve új intézmény létrehozásáról,
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- javaslatot tesz a képviselő testületnek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében támogatásban részesülő hallgatók személyére és a
támogatás hallgatónkénti összegére,
- a személyi tulajdonú lakóépületekben a belvíz által okozott károk helyreállításának
támogatására jogosultak körére vonatkozóan véleményt nyilvánít,
- véleményt nyilvánít az oktatási és kulturális intézményekkel, tudományos és
művészeti neveléssel kapcsolatos előterjesztésekről,
- kapcsolatot tart a lakosság önszerveződő közösségével,
- javaslatot tesz a képviselőtestületnek és a polgármesternek az önszerveződő csoportok
közösségi problémáinak megoldására,
- javaslatot tesz a szakmai pályázatok meghirdetésére, intézményvezetők kinevezésére,
- javaslatot tesz utca nevek megváltoztatására, közterületek elnevezésére,
- javaslatot tesz kulturális alapítványok létrehozására, kuratóriumi tagok személyére,
- véleményt nyilvánít oktatási, kulturális és témakört érintő rendelet tervezetek
előterjesztéséről,
- közreműködik nemzeti ünnepeink szervezésében, lebonyolításában,
- közreműködik a nemzetközi kulturális csoportok fogadásánál, programjaik
szervezésében,
- részt vesz a Ligetaljai Napok programjának összeállításában, és részt vesz
megvalósításában,
- véleményezi és döntésre a Képviselő-testület elé terjeszti a művészeti és
sportösztöndíjra benyújtott pályázatokat, javaslatot tesz a pályázat összegére.
- Véleményezi és rangsorolja a szociális tűzifa igénylésre benyújtott kérelmeket.
Egészségügyi és Sportbizottság hatásköre
- véleményt nyilvánít a egészségügyi és sporttal kapcsolatos feladatok szervezéséről,
- kapcsolatot tart a lakossággal és a Petőfi SE tagjaival,
- javaslatot tesz a képviselőtestületnek és a polgármesternek az önszerveződő csoportok
közösségi problémáinak megoldására,
- javaslatot tesz a szakmai pályázatok meghirdetésére, intézményvezetők kinevezésére,
- javaslatot tesz utca nevek megváltoztatására, közterületek elnevezésére,
- javaslatot tesz sporttal kapcsolatos alapítványok létrehozására, kuratóriumi tagok
személyére,
- véleményt nyilvánít egészségügyi és sporttal kapcsolatos témakört érintő rendelet
tervezetek előterjesztéséről,
- közreműködik nemzeti ünnepeink szervezésében, lebonyolításában,
- közreműködik a nemzetközi kulturális csoportok fogadásánál, programjaik
szervezésében,
- részt vesz a Ligetaljai Napok programjának összeállításában, és részt vesz
megvalósításában,
- véleményezi és döntésre a Képviselő-testület elé terjeszti a művészeti és
sportösztöndíjra benyújtott pályázatokat, javaslatot tesz a pályázat összegére.
2.§.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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8. Előterjesztés a 2019. évi startmunka mintaprogrammal kapcsolatos kérelem
benyújtásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet az Egészségügyi és Sportbizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Nagy János polgármester:
A2019. évi startmunka mintaprogrammal kapcsolatban a Belügyminisztérium döntése alapján
2018. évben a mintaprogramokat decemberben szükséges megtervezni.
2019. évben tervezzük ismételten a mezőgazdasági programot, a helyi sajátosságra épülő
közfoglalkoztatást, szociális jellegű programot.
Amennyiben a pályázataink nyernek, a képviselő-testületnek nyilatkoznia kell, hogy pozitív
elbírálás esetén a képviselő-testület támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési
eljárások megindítását.
Kiss Józsefné:
Szeretném elismerésemet kifejezni azoknak a közfoglalkoztatottaknak, akik a savanyító
üzemben dolgoznak. Nagy odaadással, szakértelemmel végzik munkájukat. Ízletes árut
készítenek, melyre nagy a kereslet a településen. Ha nem lesz lehetőség közfoglalkoztatásra,
érdemes lenne vállalkozásban tovább folytatni ezt a tevékenységet. El lehetne gondolkodni a
savanyító üzem szomszédságában lévő telek megvásárlásán, mert ott lehetőség lenne málna
termesztésére. A gyümölcs frissen és dzsem formájában is ízletes, kereslet van iránta, mivel
Magyarországon szinte teljesen megszűnt a málnatermesztés.
Dr. Nagy János polgármester:
Jelenleg 67 fő közfoglalkoztatottunk van, de előre láthatólag 50 főben fogják a létszámot
engedélyezni jövőre. Volt olyan év, amikor 110 embert tudtunk foglalkoztatni
közfoglalkoztatás keretében. Addig, amíg tudjuk a savanyító üzemet közfoglalkoztatottakkal
működtetni, nem teszünk lépéseket vállalkozás kialakítására.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő
meghozta az alábbi határozatát:

5 fő képviselő

5 igen szavazattal

130/2018. (XII.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
startmunka mintaprogram keretében a mezőgazdasági programra, a helyi sajátosságra épülő
közfoglalkoztatásra, szociális jellegű programra pályázatot nyújtsa be.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy pozitív elbírálás esetén a képviselő-testület támogassa az
esetlegesen szükséges közbeszerzési támogatások megindítását.
Határidő: 2018. december 31. és folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
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9. Előterjesztés az Akácliget Óvoda alapító okiratának módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 95/2018. (IX.11.) sz. határozatában
engedélyezte az Akácliget Óvoda Nyíracsád gyermeklétszámának 20 %-os túllépését, mely a
jelenleg hatályban lévő köznevelési törvény alapján nem megoldható.
A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§. (3) bek. f. pontja szerint a köznevelési
intézmény alapító okirata tartalmazza a nevelési oktatási feladatot ellátó feladatellátási
helyenként felvehető maximális gyermek- tanuló létszámot, ezért a maximális
gyermeklétszám kizárólag az alapító okirat módosításával változtatható meg.
A köznevelési törvény értelmében intézmény átszervezésnek minősül minden olyan fenntartói
döntés, amely az alapító okirat köznevelési törvény 24.§. (3) c-j. pontjában felsorolt
bármelyikének módosulásával jár, így a maximális gyermeklétszám módosítása is.
A gyermeklétszám kiszámításakor figyelembe kell venni a köznevelési törvény 47.§. (7) bek.ben foglalt szabályra, mely szerint az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermeket két gyermekként, a
mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási) középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral küzdő, vagy halmozottan fogyatékos gyermeket három gyermekként kell
figyelembe venni. Az intézmény átszervezés előtt a fenntartó
megkérte a szülői
munkaközösség, valamint az Akácliget Óvoda Nyíracsád alkalmazotti közösségének a
véleményét a létszámemelésről. Az Akácliget Óvoda Nyíracsád maximális
gyermeklétszámának megemeléséhez lefolytattuk a véleményezési eljárást,így a létszám
megemeléséhez és az alapító okirat módosításához a képviselő-testület döntése szükséges.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5
meghozta az alábbi határozatát:

fő képviselő 5

igen szavazattal

131/2018. (XII.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Nyíracsád Községi Önkormányzatának Képviselő Testülete a Nyíracsádi
Önkormányzati Óvoda számára az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8.§
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:
1./ Az intézmény neve:

Akácliget Óvoda Nyíracsád

2./ Székhelye :

4262 Nyíracsád, Kassai u. 8.

3./ OM azonosító:

030965
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4./ Közfeladata Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény alapján
0911 óvodai nevelés
5./ Államháztartási szakágazati besorolás:
851020 Óvodai nevelés
6./ Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
7./ Szakmai alaptevékenységek:
A gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig
tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is
magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel
összefüggő feladatok ellátása.
- Óvodai nevelés általános feltételek szerint
- A többi gyerekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai
nevelése és oktatása önálló intézményi feladat. Nkt. 4.§ 1.r
- Esélyegyenlőség biztosítása, a halmozottan hátrányos
helyzetű
gyermekek
integrált
nevelése
a
gyerekközösségen belül a 20/2012.(VIII.31.) EMMI
rendelet 173§-a, valamint a 2003. évi CXXV. tv 31.§
alapján fejlesztő program megszervezésével.
- Beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel,
tanulási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése, oktatása.
- A szakértői bizottság szakértő véleménye alapján
integrált nevelésre javasolt sajátos nevelési igényű
a./ enyhén értelmi fogyatékos
b./ beszédfogyatékos
c./ az autizmus spektrum zavarral küzdő
d./ a fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulás,
figyelem- vagy
magatartásszabályozás
zavarral )
küzdő gyermekek integrált nevelése, oktatása, különleges
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gondozás keretében történő ellátása a 32/2012.(X.8.)
EMMI rendelet 1.sz melléklete szerint
-Az óvodai nevelés-ellátás köznevelési törvény szerinti
működtetési feladatainak ellátása.
8./ Az intézmény működési köre: Nyíracsád község közigazgatási területe
9./ Alapító szerv neve:

Nyíracsád Község Önkormányzata
4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.

10./Fenntartó neve és székhelye:
Nyíracsád Község Önkormányzata
4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.
11./ Irányító szerve és székhelye:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő Testülete
4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.
12./ Az intézményvezető megbízásának rendje:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő Testülete
hatáskörébe tartozó vezetői megbízás -5 évre szólóana közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv.
23.§-a, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a Kjt. köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet
alapján
13/ Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Közalkalmazotti és megbízásos jogviszony
14./ Az intézmény típusa:
óvoda
15./ A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezés joga:
- Nyíracsád Község Önkormányzatának tulajdonában levő
ingatlan:148/1. hrsz. Kassai u. 8. kezelése és használata a
mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint.
A vagyoni állapotot az önkormányzat mindenkori leltára,
értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
- Az ingatlan területén található, az intézmény által
használt és működtetett ingó és egyéb vagyonra, és a
vagyon feletti rendelkezés jogára az önkormányzat
vagyongazdálkodási tervében foglaltak az irányadók.
A használt vagyon értékét az intézmény mindenkori leltára
tartalmazza.
16./ Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése
alapján az Önkormányzati Óvoda 4262 Nyíracsád, Kassai u.
8. sz. alatti intézmény pénzügyi gazdasági feladatait a
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Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal látja el. A Hivatalon belül
az együttműködési megállapodásban foglalt gazdálkodással
kapcsolatos feladatokat a Községgazdálkodási iroda
(Pénzügy) végzi.
Gazdálkodásával kapcsolatos adatok:
Gazdálkodásának felügyeleti szerve:
Nyíracsád Község Önkormányzat
4262
Nyíracsád Petőfi tér 8.
Az intézmény folyamatos gazdálkodásának biztosítására a
Képviselő-testület által átruházott hatáskörök:
- többletbevételek felhasználásának joga,
- pótelőirányzatok felhasználásának joga,
Az intézmény gazdálkodási felügyeleti szervének,
Nyíracsád Község Önkormányzat irányítási jogköre:
- Az Alapító Okirat alaptevékenységre vonatkozó
feladatellátás teljesítéséhez adott támogatás, gazdaságos
felhasználásának ellenőrzése.
- Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának
gazdálkodással kapcsolatos kiegészítéseinek, valamint a
munkaköri leírások elkészítésének ellenőrzése.
17./ A férőhelyek száma:

130 fő

18./ Gyermekcsoportok száma: 5
Ezen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a Nyíracsád Község Önkormányzata 79/2015. (IX.28.).számú határozattal kiadott
alapító okirata hatályát veszti.
10. Előterjesztés a „külterületi utak rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításához szükséges feladatokról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Javaslom, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII. tv. 115.§. (2) bekezdése alapján
döntsön a képviselő-testület a „külterületi utak rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról. Javaslom, hogy a fenti közbeszerzési eljárásban az alábbi öt gazdasági
szereplő kerüljön felkérésre ajánlattételre: Cenering Alfa Kft., Hajdú Építő Kft., Réz Útépítő
Kft., Hajdút Trans Kft, Road Mérnökiroda Kft.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő
meghozta az alábbi határozatát:

5 fő képviselő 5 igen szavazattal
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132/2018. (XII.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. tv. 115.§. (2) bekezdése alapján megindításra kerül a „Külterületi
utak rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás.
A fenti közbeszerzési eljárásban az alábbi öt gazdasági szereplő kerül felkérésre ajánlattételre:
- CENTERING ALFA Kft. Debrecen, Arany J. u. 56. 2/4. adószám: 14203938-2-09
Ügyvezető: Virág István, e-mail cím: viragistvan63@gmail.com
-

Hajdú Építő Kft. Csehely Zsolt Ügyvezető 4034 Debrecen, Sólyom u. 18. adószám:
12729058-2-09 e-mail cím:hajduep@gmail.com

-

Réz Útépítő Kft. 4262 Nyíracsád, Malom u. 12/a. adószám: 14504806-2-09
Ügyvezető: Réz János e-mail cím: janosrez@gmail.com

-

Hajdút Trans Kft. 4262 Nyíracsád, Zrínyi u. 1. adószám: 12891593-2-09 Ügyvezető:
Bálega János e-mail: balega.janos@hajduttrans.hu

-

Road Mérnökiroda Kft. 4032 Debrecen, Borbíró tér 2. 2/8. adószám: 14796786-2-09
Ügyvezető: Harcsa Norbert e-mail: roadmernokirodakft@gmail.com

Határidő: azonnal.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
11./ Különfélék.
Dr. Nagy János polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos 12 ezer
forintok megérkeztek, 2019. december 31-ig kell elszámolni vele. Ezt tűzifában kell kiosztani.
Olyan vállalkozót kellene keresni, aki le is tudja mérni a tűzifát. Szociális tűzifára is
megkaptuk az állam által biztosított pénzt. Az a vállalkozó, akitől eddig vásároltuk a fát
19.000.- Ft/m3 áron árulja. Ez kb. 1,5 millió forint plussz kiadást jelentene, amit nekünk
kellene finanszírozni. Azzal tudnánk csökkenteni, ha lenne benne lágy szárú fa is.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nem mindenki tűzifát igényelt, van aki barna szenet,, fűtőolajat, vagy PB gázt kért. Olyan
vállalkozótól kell a tűzifát vásárolni, aki erdőgazdálkodó.
Dr. Nagy János polgármester:
A szuper internet program folyamatban van a településen. Az üzletkötők mindenkit
megkeresnek szerződéskötés miatt. Ebben a programban optikai hálózat épült ki, a település
azon részén, ahol eddig nem volt. Ezek a szegregációs helyek. Az a lényeg,hogy a
településen minden háztartásban elérhetővé váljon az internet. Különböző csomagokat lehet
megvásárolni, de aki csak internetet használ, annak nem jár kedvezmény. Kb. 5.600.- és
12.600.- Ft között mozognak az árak.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a vízműnél a szennyvíztisztító telepen
meghibásodott a mosó szivattyú,amely a szennyvíz iszap préselését végzi, így
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környezetvédelmi szempontból alapból közös érdekünk, hogy a javítás megtörténjen. A
javításköltsége 500.000.- Ft. Ezt az összeget a bérleti díjból le fogjuk vonni.
Pályázati lehetőség keretében „biztos kezdet” gondozó ház kialakítására van lehetőség. 0-3
éves gyerekek és szülők egész napos fogadására. Itt az anyuka megtanulja a
gyermekgondozást, és az ezzel kapcsolatos napi feladatokat.
Veres Istvánné:
Hallottam róla, hogy vannak olyan települések, ahol ez már működik. Nem tartom
elképzelhetetlennek, hogy pár év múlva az állam ezt kötelezővé fogja tenni, így jobb lenne, ha
akkor csatlakozunk, amikor van rá pályázati lehetőség.
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíradonyban egyeztetést kezdtünk pályázat útján történő
bölcsőde létrehozásának
lehetőségéről. Ez kb. 100 millió forintos beruházás, 5 % önerő szükséges hozzá. Bizonyos
kérdések még nem tisztázottak, pl, hogy ki fogja finanszírozni a pelenkákat, stb.
Az óvoda vezető arról tájékoztatott, hogy a konyhán az asztal nagyon régi, cserére szorul.
Gondolkodunk rajta, hogy építenénk egy csoportszobát, lehet, hogy egy főzőkonyhát is bele
tudnánk tenni és akkor ott történne a főzés az óvodának, illetve az idősek számára is.
Megköszönöm a képviselő-testület tagjainak az éves munkáját, az ülést bezárom.
kmf.

Dr. Nagy János
polgármester

Koszorus Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagyné Jobbágy Piroska
jegyző

Kiss Józsefné
jegyzőkönyv hitelesítő

