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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracásd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 
2018. február 13-án a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatalban (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. 
sz.) 13.00. órai kezdettel megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak:  Koszorus Sándor bizottság elnöke 
    Köles Zoltán 
    Rácz Zoltán 
    Nagy Imre 
    Katona Béláné bizottsági tagok 
 
Meghívottak:   Dr. Nagy János polgármester 
    Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
    Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos 
    Kiss Józsefné képviselő 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
 
Koszorus Sándor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek az alábbiak szerint módosulva  
kerüljenek megtárgyalásra: 
 

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

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

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

 
4. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

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

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

6. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 2017. évi beszámolója, 
valamint a 2018. évi munkatervének elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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7. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 

együttműködési megállapodásról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

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

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

meghosszabbításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

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

 
11. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

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

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

14. Előterjesztés közbeszerzési szabályzat és  terv elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

15. Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére, 
alkalmazására vonatkozó szabályok követelményeiről, feltételeiről, tilalmáról 
és a településképi bejelentési eljárásról  szóló rendelet megalkotásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
16. Előterjesztés az önkormányzat és intézményeinél végzendő könyvvizsgálatról. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

17. Előterjesztés Tóth Gábor és Bán Ferenc Nyíracsád Kistag 9. sz. alatti lakosok 
részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

   
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője  Rácz Zoltán bizottsági tag legyen. 
 
A döntéshozatalban résztvevők  a jegyzőkönyv hitelesítő személyét  5 igen szavazattal 
elfogadták. 
 

1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi 
költségvetéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
Vargáné Pintye Judti vezető főtanácsos: 
A közelmúltban két pályázatunk is pozitív elbírálásban részesült, mely összességében több 
mint 100 millió forintot jelent. Ezek humán kapacitás és humán erőforrás fejlesztésére 
nyertük. Az intézmények működéséhez viszont jelentős összeget kell hozzátennünk, mert pl. 
jogszabály írja elő a bérfejlesztést, de erre a célra külön nem kapunk finanszírozást. 
Márciusban, amikor a beszámoló készül, akkor tudunk módosítani. 
 
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A költségvetés áttekinthető, alapos, magam részéről javaslom elfogadását. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő   5 fő bizottsági tag  5 igen szavazattal  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
1/2018. (II.13.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Nyíracsád 
Község Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetését megtárgyalta, elfogadta, a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2018. február 13. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A képviselő-testület az elmúlt évben is módosította a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló helyi rendeletét.  
Megállapítható, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. folyamatosan változik, így 
a változást az önkormányzatoknak is követnie kell, ezért szükséges a helyben megalkotott 
rendelet ismételt módosítása.  
A rendeletben szabályozni kell a közszolgáltatók adategyeztetésével összefüggésben a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási 
díjbeszedéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelességet, valamint az ügyfélszolgálati 
feladatok ellátásához szükséges adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a 
lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezések helyi rendeletben történő  rögzítését. 
A hulladékról szóló törvény alapján 2018. január 1.napjától a települési önkormányzat 
ingyenes közterület használatot köteles biztosítani saját terület hiányában a közszolgáltatónak. 
Az önkormányzati rendeletnek tartalmaznia kell továbbá az alvállalkozó által végzett 
hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá az elvállalkozónak a közszolgáltatási egészéhez 
viszonyított arányát is. 
A felsoroltaknak megfelelően elkészítettük a rendelet módosítást. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5  fő bizottsági tag 5  igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 



4 

 

 
2/2018. (II.13.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Nyíracsád a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja. 
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2018. február 13. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Településünkön az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatást a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
végzi. 
A 2017. évi összesített elszámolása alapján az Önkormányzatunk számára fizetendő bérleti 
díja összesen nettó 4.476.924.- Ft (ivóvíz: 1.073.982.-, szennyvíz: 3.402.942.- Ft). 
Az elmúlt év során összesen 9 alkalommal történő szennyvíz szivattyú felújítás, illetve 
beszerzés, ami összesen  nettó 1.902.550.- Ft-ba került, mely összeg az Önkormányzatot 
terheli. 
 
Koszorus Sándor: 
Azt kellene erősíteni a lakosságban, rendeltetés szerűen használják a lefolyó csatornákat, mert 
úgy tudom, hogy a szivattyúk meghibásodását az okozza legtöbb esetben, hogy pelenkát, 
egyéb tárgyakat dobnak a lefolyókba.  
Támogatom az előterjesztésben szereplőek szerint az elszámolást. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Már korábban is közzé tettünk egy felhívást a helyi újságban, de ezt akár meg is 
ismételhetjük, hogy tudatosodjon a lakosságban a rendellenes használat következménye. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
3/2018. (II.13.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága támogatja, 
hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2017. évi bérleti díj felhasználását, mely szerint 
a 3.402.942.- Ft+ÁFA bérleti díjjal szemben 1.902.550.- Ft+ÁFA  kerüljön elszámolásra.   
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2018. február 13. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

4. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadásáról. 
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Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Katona Béláné: 
A  Ligetalja Közművelődési Központ rendezvényei mindig színvonalasak, sokszínűek. Külön 
dicsérendő, hogy két állandó dolgozó látja el a feladatot, de munkájukat közfoglalkoztatottak 
segítik. Az SZMSZ elfogadását javaslom. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  5 fő bizottsági tag  5 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát:  
 
4/2018. (II.13.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Ligetalja 
Közművelődési és Turisztikai Központ Nyíracsád Szervezeti és Működési Szabályzatát 
elfogadja.  
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2018. február 13. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Nyíracsád minden év elején – 
kötelezettségeinek eleget téve – elkészíti az aktuális évre vonatkozó munkatervét, melynek 
szerves része a rendezvények tervezete.  
A munkaterv tartalmazza a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Nyíracsád 
intézményegységeinek tevékenységeit,  terveit, rendezvényeit a 2018. évre vonatkozóan. 
 
Nagy Imre: 
A rendezvény tervezet változatos, tartalmaz megszokott rendezvényeket és újakat is, így 
minden korosztály számára egész évben kulturált szórakozást biztosít. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  5 fő bizottsági tag  5 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
5/2018. (II.13.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Ligetalja 
Közművelődési és Turisztikai Központ  Nyíracsád 2018. évi munkatervét és 
rendezvénytervezetét elfogadja, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2018. február 13. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
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6. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 2017. évi beszámolója, 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Ligetalja Könyvtár munkatervét évente tárgyalja és elfogadja a képviselő-testület.  
A 2017. évi CLXX törvény az egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény a következő változásokat hozta: 
„(2a) A települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját – 
megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából – a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon 
belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére." 
A  Ligetalja Könyvtár intézményvezetője az előírásoknak megfelelően elkészítette a 2017. évi 
beszámolót, valamint a 2018. évi munkatervet, 
 
Rácz Zoltán: 
A munkaterv alapján rálátás nyílik a könyvtár sokszínű munkájára, javaslom az elfogadását. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő  5  fő bizottsági tag 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
6/2018. (II.13.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Ligetalja 
Könyvtár Nyíracsád 2017. évi beszámolóját, 
valamint a 2018. évi munkatervét elfogadja, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2018. február 13. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 159.§. (3) bekezdése a helyi 
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti, a nemzetiségi törvény szerinti 
feltételeknek megfelelő megállapodás  megkötését írja elő.  
Az együttműködési megállapodás tartalmát a nemzetiségi törvény határozza meg. 
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is ennek megfelelően készült el a megállapodás 
tervezet.  
 
Rácz Zoltán: 
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Fontos, hogy a településen működő két önkormányzat jó kapcsolatot ápoljon és 
együttműködjön. Ez az utóbbi években is így történt. Az együttműködésnek lefektetett 
szempontjai vannak, melyeket a megállapodás tartalmaz. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
7/2018. (II.13.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Nyíracsádi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást megtárgyalta, 
elfogadta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2018. február 13. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

8. Előterjesztésa Zrínyi u. 73. sz. alatti szociális bérlakás bérbeadásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Kabályné Bogdán Katalin kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben szociális 
bérlakást szeretne igényelni. Jelenleg az egyház tulajdonában lévő lakást bérlik, de onnan 
április hónapban ki kell költözniük. Párjával és kisgyermekével önerőből nem tudják 
lakhatásukat megoldani, és szüleik sem tudnak nekik ebben segíteni. A Zrínyi u. 73. sz. alatti 
szociális bérlakásban jelenleg Géczi Zsoltné bérlő lakik két  kamasz gyermekével. 
Szerződésük május hónapban lejár, de további 5 évre történő meghosszabbításra van 
lehetőség. 
 
Rácz Zoltán: 
A Munkácsy u. 13. sz. alatti önkormányzati ingatlant javaslom számukra bérbe adni. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Ezzel kapcsolatban tájékoztatom a bizottságot, hogy az önkormányzat kapott egy felajánlást, 
mely szerint egy magánszemély közel 100 éves bútorokat ajánl fel a tájház számra. A tájházat 
viszont a Munkácsy utcai ingatlanban szeretnénk kialakítani, így annak kiadását át kell 
gondolni. A Déri Múzeumtól személyesen jött el egy munkatárs, aki megtekintette az 
ingatlant és alkalmasnak találta a tájház kialakítását ebben az épületben. 
 
Koszorus Sándor: 
Támogatom, hogy Kabályné Bogdán Katalin családja számára a Munkácsy  u. 13.sz. alatti 
ingatlan nyári konyha épülete kerüljön bérbeadásra. Aki ezzel egyetért, szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő  5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
8/2018. (II.13.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
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Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Kabályné 
Bogdán Katalin és családja számára javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Nyíracsád, 
Munkácsy u. 13. sz. alatti önkormányzati ingatlanon lévő nyárikonyha épülete kerüljön 
bérbeadásra. 
 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2018. február 13. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád községi Önkormányzat Képviselő-testülete 37/2013. (IV.30.) számú határozatával 
a Zrínyi u. 73.sz.alatti szociális bérlakás bérlőjévé Géczi Zsoltnét öt éves időtartamra 
kijelölte. 
A bérleti szerződés május hónapban lejár. Géczi Zsoltné kérelmet nyújtott be, mely szerint 
önerőből lakásproblémáját megoldani nem tudja, ezért szeretné kérni a bérleti szerződés 
meghosszabbítását.  Édesanyja pszichés betegsége miatt gyermekei kiegyensúlyozott 
életvitele érdekében nem költözne vissza. 
 
Rácz Zoltán: 
Jó lenne, ha az önkormányzati szociális bérlakás bérlőit valahogy ösztönöznénk arra, hogy 
minél előbb keressenek önállóan megoldást lakásproblémájukra.  A szerződésben lehetne 
rögzíteni pl., hogy bizonyos összegű havi lakáscélú megtakarítást vállal . Vagy a lakás  
bérbeadását rövidebb időre vállalnánk, stb.  
 
Nagyé Jobbágy Piroska jegyző: 
Ezt csak helyi rendelet módosításával teheti meg a képviselő-testület. 
 
Nagy Imre: 
Én támogatom, hogy jelenlegi bérlő számára további 5 évre történjen a szerződés 
meghosszabbítás. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő   5 fő bizottsági tag  5  igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
9/2018. (II.13.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Zrínyi u. 73. 
sz. alatti szociális bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítását javasolja Géczi Zsoltné 
részére. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2018. február 13. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
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10. Előterjesztés Konyári József Rákóczi u. 152. sz. alatti lakos kérelméről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Konyári József Nyíracsád, Rákóczi u.152.sz. alatti lakos azzal a kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy szeretné megvásárolni az Önkormányzat tulajdonában álló1533  
hrsz-ú,  Rákóczi u. 150. sz. alatti 2400 négyszögöl területű üres telket. 
 
Koszorus Sándor: 
Mivel értékesítés előtt úgy szokott eljárni az Önkormányzat, hogy felértékelteti értékbecslő 
által az ingatlant, javaslom, hogy ez esetben is először történjen meg a felértékelés. 
 
Nagy Imre: 
Felértékelés után hirdesse meg az értékesítést az Önkormányzat. 
 
A javaslattal a jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő  5 fő bizottsági tag     
5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
10/2018. (II.13.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Rákóczi u. 152. sz. alatt lévő ingatlant értékbecslő által 
értékeltesse fel és ennek ismeretében hirdesse meg értékesítés céljából az ingatlant és hozza 
meg döntését. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2018. február 13. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény ( a továbbiakban: Kttv.) 2014. 
december 12-től hatályos 225/C. §-a az alábbiakról rendelkezik:  
„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 
munkanap pótszabadságra jogosult.  
 

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 
polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak 
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság 
igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a 
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az 
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően 
veheti igénybe.  
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(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a 
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot 
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.  
 

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év 
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.” 
 

A 225/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elkészített nyilvántartás alapján megállapításra 
került, hogy a polgármester előző évben sem tudta maradéktalanul kivenni szabadságát.   
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő  5 fő bizottsági tag              5 
igen szavazattal  meghozta az alábbi határozatát: 
 
11/2018. (II.13.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a polgármester 
2018. évi szabadságolási ütemtervét elfogadja, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2018. február 13. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 1.1.  bc.) 
köztemető fenntartásával kapcsolatos alapfeladatok támogatásáról rendelkezik.  A támogatás 
a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz 
kapcsolódóan illeti meg.  
A Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat Igazgató Asszonya korábban  
megkeresett azzal, hogy kéri  az Önkormányzatnak folyósított-  a köztemető fenntartásával 
kapcsolatos feladatokra- támogatást részükre engedjük át.  
Az elmúlt testületi ülésen  kérte a képviselő-testület, hogy a normatíva átengedésével 
kapcsolatban keresse meg a Magyar Államkincstárt. Az Államkincstár megküldte válaszát, 
mely szerint „a támogatás a települési önkormányzatokat illeti meg, ennek alapján az 
elszámolási kötelezettség is az Önkormányzatot terheli. A felhasználást illetően a jogszabály 
csak annyi kitételt fogalmaz meg, hogy a támogatást a köztemető fenntartásával, 
működtetésével kapcsolatos feladatokra kell használni, arra vonatkozóan azonban nem 
tartalmaz előírást, hogy e feladatot milyenmódon köteles ellátni, így azt akár közvetlenül, akár 
szerződés alapján vállalkozóval is teljesítheti. Ebben az esetben a támogatás átengedésére 
lehetősége van az önkormányzatnak, de erre vonatkozó jogszabályi kötelezettsége nincs. 
Lényeges azonban, hogy a támogatás átengedése esetén is az önkormányzatot terheli az 
elszámolási kötelezettség.” 
A hatályban lévő közszolgáltatási szerződés rendelkezik arról, hogy a közszolgáltató köteles a 
temetőben és a temető területén lévő karbantartási munkálatokat elvégezni jó gazda 
gondosságával. 
Mint ismeretes, eddig ezeket a feladatokat az Önkormányzat látta el saját költségvetéséből.  
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Nagy Imre: 
Ha átadjuk a normatíva 50%-át, akkor a temetkezési vállalat milyen munkát fog elvégezni a 
temetőben? Eddig nagyon szépen rendben tartotta az Önkormányzat a temetőt, a környéken 
mondhatom, hogy a legkulturáltabb, legrendezettebb temető a nyíracsádi. Ez köszönhető az 
önkormányzatnak, mert  folyamatosan karbantartja. A temetési díjak viszont itt a 
legdrágábbak a környéken, ezt a lakosság kifogásolja. Én inkább azt javaslom, hogy ez az 
összeg maradjon az önkormányzatnál, mert akkor biztos, hogy a temetőre kerül ráfordításra. 
Ki fizeti a temetőnél a villanyszámlát, vízdíjat, stb? 
 
Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos: 
A Temetkezési Vállalat fizeti. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Platinum Temetkezési Vállalattal december 31-ig van szerződésünk, mely 
meghosszabbítható. De addig meghallgathatunk másik temetési szolgáltatást végzőket is és 
januártól akár válthatunk, ha úgy dönt a testület. Sok helyen úgy működik, hogy több 
temetkezési szolgáltató és végez tevékenységet a településen és a lakosságnak van választási 
lehetősége. 
 
Koszorus Sándor: 
Aki egyetért azzal, hogy adjuk át a temetkezési vállalat részére az államtól kapott normatíva 
50%-át, szavazzon. 
 
A javaslatot a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 nem szavazattal elvetette. 
 
Koszorus Sándor: 
Aki egyetért azzal, hogy ne adjuk át a temetkezési vállalat részére az államtól kapott 
normatíva 50%-át, szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal elfogadta, hogy ne 
kerüljön átadásra a normatíva 50 %-a a temetkezési vállalat számára és meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
12/2018. (II.13.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja, 
hogy a temető fenntartására kapott normatíva 50 %-a kerüljön átadásra a Platinum Hajdú-
Bihar Megyei Temetkezési Vállalat számára. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2018. február 13. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
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Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy az utóbbi időben történt bevándorlások miatt Brüsszel 
olyan döntést akar hozni, melynek értelmében az unió területére lépő migránsokat szétosztaná 
a tagországok között. A betelepítés célpontjai elsősorban azok a tagállamok lennének, 
amelyek eddig nem, vagy kevés migránst fogadtak be, és ilyen hazánk is.  
A magyar emberek elsöprő többsége egyértelműen kifejezte, nem akarja, hogy hazánk 
bevándorlóország legyen, ezzel szemben azonban mégis alakulnak  olyan szervezetek, 
amelyek a bevándorlást kívánják előkészíteni és elfogadtatni. 
Nekünk kötelességünk, hogy a településünkön élők biztonságát megőrizzük, illetve érdekeit 
képviseljük. Szeretnénk, ha gyermekeink, unokáink biztonságos országban nőhetnének fel és 
nem akarjuk feladni kultúránkat, szokásainkat, nem akarjuk, hogy a félelem eluralkodjon. 
Ezért javaslom, hogy csatlakozzunk ahhoz a kezdeményezéshez, mely szerint kérjük fel a 
Kormányt, hogy ha kell, törvényekkel, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a 
bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen, mert a tömeges betelepítés komoly fenyegetést 
jelent a magyar településekre, és ez a veszély minden egyes falut és várost közvetlenül 
fenyeget. 
 
Köles Zoltán: 
Keresztény emberek nem tehetik meg, hogy kirekesztik bajba jutott embertársaikat a vallásuk 
miatt. Lehet, hogy más kultúrát hoznak be az országba, de ilyen elv alapján másokat sem 
fogadnánk be. Pl. vannak az országban olyan arab kultúrájú orvosok, akik itt kamatoztatják 
tudásukat, ez által a társadalom javát szolgálják. Az én értékítéletembe nem fér bele a 
kirekesztés.   
 
Katona Béláné: 
Javaslom a csatlakozást, mert úgy érzem meg kell védeni gyermekeinket, településünkön, 
közösségünkben élőket és ez által biztonságos, háborítatlan létet kell biztosítanunk. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 4 igen és 1 
nem szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
13/2018. (II.13.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a „Védjük 
meg településeinket, védjük meg hazánkat!” felhíváshoz történő csatlakozást támogatja, 
valamint elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát 
működtessenek. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2018. február 13. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 
 

14. Előterjesztés közbeszerzési szabályzat és  terv elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
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A képviselő-testületnek döntenie kell Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról, tekintettel arra, 
hogy a korábbi 2014. évi szabályzat hatálytalan ugyanis az még a 2011. évi CVIII. törvény 
alapján készült.  
Szükséges elfogadnia a Testületnek továbbá a 2018. évre tervezett közbeszerzések 
Közbeszerzési tervet  tekintettel a (Kbt.) 42. §-ban foglaltakra. 
Az említett dokumentumok elkészültek a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
 
Az előterjesztés ismertetése és a mellékletek megismerése után a döntéshozatalban résztvevő      
5 fő bizottsági tag  5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
14/2018. (II.13.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Nyíracsád 
Községi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatát és közbeszerzési tervét elfogadja, a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2018. február 13. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

15. Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére, 
alkalmazására vonatkozó szabályok követelményeiről, feltételeiről, tilalmáról 
és a településképi bejelentési eljárásról  szóló rendelet megalkotásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A településképi rendelet és a településképi arculati kézikönyv megalkotásának határidejét a 
jogalkotó 2017. december 31-re módosította, azonban előírta, hogy településképi rendelet 
hiányában az önkormányzatoknak meg kell alkotniuk a reklámok, reklámhordozók és cégérek 
elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi 
bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletet. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő  5fő bizottsági tag  5 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
15/2018. (II.13.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a reklámok, 
reklámhordozók és cégérek elhelyezésére, alkalmazására vonatkozó szabályok 
követelményeiről, feltételeiről, tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról  szóló 
rendelet tervezetet megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2018. február 13. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

18. Előterjesztés az önkormányzat és intézményeinél végzendő könyvvizsgálatról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az Állami Számvevőszék a stratégiai céljával összhangban - az Állami Számvevőszékről 
szóló 2011. évi LXVI. törvény felhatalmazása alapján − végzi a közpénzekkel, az állami és 
önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás, valamint a helyi önkormányzatok 
számviteli rendje betartásának és belső kontrollrendszere működésének ellenőrzését.  
A számviteli jogszabályok folyamatos változása, valamint az önkormányzatoknál bevezetett 
új könyvelési program bevezetése így a számviteli törvényeknek való megfelelés biztosítása 
érdekében javaslom az önkormányzat és intézményeinél könyvvizsgáló alkalmazását. 
Előzetes egyeztetések után az 1989. óta működő CENSOR Könyvvizsgáló és Adótanácsadó 
Kft (székhely: 1097. Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., cégjegyzékszám: 01-09-897704; 
kamarai engedély száma: 000066) megküldte szerződés tervezeteit, mely tartalmazza 
Nyíracsád Község Önkormányzata és intézményei 2017. évi beszámolójának és zárszámadási 
rendelet-tervezetében foglalt számviteli információk, valamint a 2018. évi költségvetési 
beszámolók és zárszámadási rendelet-tervezet  könyvvizsgálatát és arról könyvvizsgálói 
jelentés kibocsátását. 2018. évre vonatkozóan vállaltak továbbá könyvvizsgálói szakértelmet 
igénylő ügyben szakmai tanácsadást.  
 
16/2018. (II.13.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az 
önkormányzat és intézményeinél végzendő könyvvizsgálatról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2018. február 13. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

19. Előterjesztés Tóth Gábor és Bán Ferenc Nyíracsád Kistag 9. sz. alatti lakosok 
részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János: 
Már korábbi képviselő-testületi üléseken felmerült, hogy Tóth Gábor és bán Ferenc Kistag 9. 
sz. alatti lakosok lakásának állaga nagyon megromlott, lakás céljára nem alkalmas, ezért 
megoldást kellene keresni lakhatásuk megoldására. 
Javaslom, hogy a Hunyadi utcai önkormányzati tulajdonú bérlakást ajánljuk fel számukra. 2 
éves időtartamra. 
 
Koszorus Sándor: 
Meg kell próbálnunk segíteni, jelenleg nincs olyan ingatlanunk, amit bérbe tudnánk adni 
számukra, de ez a Hunyadi utcai lakás átmenetileg megoldást nyújthat. 
 
A javaslattal a bizottság egyetért és a döntéshozatalban résztvevő   5  fő bizottsági tag    5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
17/2018. (II.13.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
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Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Tóth Gábor és 
bán Ferenc Nyíracsád Kistag 9. sz. alatti lakosok  részére lakhatás céljából bérbeadásra 
felajánlja a Nyíracsád, Hunyadi u.  40. sz. alatt lévő önkormányzati ingatlant 2 éves 
időtartamra. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2018. február 13. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 
Több napirendi pont nem lévén Koszorus Sándor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 
 

kmf. 
 
 
 

                     Koszorus Sándor                                               Rácz Zoltán 
                      bizottság elnöke                                       jegyzőkönyv hitelesítő   
 
 


