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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és 
Kulturális Bizottságának  2019. március 12.-én 14.40. órai kezdettel a Nyíracsádi 
Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) megtartott  ülésén. 
 
Jelen vannak: Kiss Józsefné bizottság elnök 
   Koszorus Sándor 

Szórádi Ágnes  
Sándor Edit bizottsági tagok 

 
Igazoltan távol: Csontos Sándor bizottsági tag 
 
Meghívott:  Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
    
Döntéshozatalban résztvevők száma  4 fő 
 
Kiss Józsefné bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a napirendek  az alábbiak szerint kiegészülve kerüljenek  megtárgyalásra: 
 

1. Előterjesztés a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

2. Előterjesztés  a temetkezésről és a köztemetők használatának rendjéről szóló rendelet 
módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
3. Előterjesztés a község közművelődési feladatairól szóló rendelet  egységes szerkezetbe 

foglalásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

4. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Nyíracsád munkaterve 
és rendezvényterve, valamint szolgáltatási tervének elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

5. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 2018. évi beszámolója, valamint a 2019. 
évi munkatervének elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

6. Előterjesztés szociális bérlakás iránti kérelmek elbírálásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

7.  Előterjesztés  bölcsődei ellátást nyújtó intézmény létrehozására pályázat 
benyújtására.  
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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A döntéshozatalban  résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal a napirendi pontokat 
megtárgyalásra elfogadta. 
 
Kiss Józsefné bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője 
Koszorus Sándor bizottsági tag legyen. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 4 igen 
szavazattal elfogadta. 
 

1. Előterjesztés a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzata 2014-ben alkotta meg a civil szervezetek támogatásáról 
szóló rendeletét. 
A rendelettel kapcsolatban önkormányzati képviselők és a civil szervezetek képviselői is 
megkerestek azzal a problémával, hogy a civil szervezetek elszámolási és kérelem beadási 
határidejét módosítsuk, mert ennek hiányában a civil szervezet az első negyedévben 
működésképtelen lesz.  
A kérésnek megfelelően  az előző évi elszámolási határidőt, valamint a kérelem beadási 
határidejét is március 15-ben állapítjuk meg. 
 
Csontos Sándor: 
Egyetértek a rendelet módosítással, javaslom az elfogadását. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
13/2019. (III.12.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága  a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet 
módosítást 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. 2019. március 12. 
Felelős: Kiss Józsefné biz. elnöke 
 

2. Előterjesztés  a temetkezésről és a köztemetők használatának rendjéről szóló rendelet 
módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. decemberében fogadta el a 
temetkezésről és a köztemetők használatának rendjéről szóló rendeletét. A rendelet elfogadása 
után a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya jelzéssel 
élt, hogy a rendelet 6.§. (2) bekezdése nem tartalmazza az urnafülke elnevezést, illetve a 
rendelet 2, 3, 5. számú mellékletéből hatályon kívül kell helyezni „+ ÁFA” szövegrészt.  
Az általános forgalmi adóra vonatkozó szabályokat magasabb szintű jogszabály tartalmazza.  
 
Kiss Józsefné: 
Jegyző Asszony által ismertetettek alapján javaslom a rendelet módosítás elfogadását. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
14/2019. (III.12.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága  a temetkezésről és a köztemetők használatának rendjéről szóló rendelet 
módosítását elfogadja, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Felelős:  Kiss Józsefné biz. elnöke 
Határidő: 2019. március 12. 
 

3. Előterjesztés a község közművelődési feladatairól szóló rendelet  egységes 
szerkezetbe foglalásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A közművelődési feladatellátást  a  muzeális  intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: közművelődési törvény) 
szabályozza, mely 2018. január 1. napjával újraszabályozta a települési önkormányzatok 
közművelődési feladatait és alapszolgáltatásokat. Ennek figyelembe vételével történt a helyi 
rendelet újbóli egységes szerkezetbe foglalása. 
 
Kiss Józsefné: 
Az előterjesztést áttanulmányoztam, a rendelet módosítással egyetértek. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
15/2019. (III.12.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsága  
a község közművelődési feladatairól szóló rendelet  egységes szerkezetbe foglalását 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: 2019. március 12. 
Felelős: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
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4. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Nyíracsád 

munkaterve és rendezvényterve, valamint szolgáltatási tervének 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 munka- és 
rendezvénytervezetét, melynek része a szolgáltatási terv.  
A munkaterv tartalmazza a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Nyíracsád 
intézményegységeinek tevékenységeit, terveit, rendezvényeit a 2019. évre vonatkozóan. 
A tervezett programok időpontjai esetenként változhatnak, pályázati lehetőség útján újakkal 
bővülhetnek, vagy – forrás hiányában – elmaradhatnak.  
 
Kiss Józsefné: 
A művelődési ház számos rendezvényt tervez, melyek  színvonalasak. Dicséret illeti az 
intézmény vezetőjét. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
16/2019. (III.12.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága  a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Nyíracsád munkaterve és 
rendezvényterve, valamint szolgáltatási 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: 2019. március 12. 
Felelős: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

5. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 2018. évi beszámolója, valamint a 
2019. 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 2018. évi 
beszámolót, valamint a 2019. évi munkatervet. 
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Kiss Józsefné: 
A beszámoló tartalmas, kitűnik belőle, hogy az intézménynek több az  erőssége, mint a 
gyengesége, a munkatervet is elfogadásra javaslom. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
17/2019. (III.12.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága  a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 2018. évi beszámolóját, valamint a 2019. 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: 2019. március 12. 
Felelős: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

6. Előterjesztés szociális bérlakás iránti kérelmek elbírálásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A képviselő-testülete 148/2014. (XII..22.) sz. határozatával  a Nyíracsád, Zrínyi u. 77. sz. 
alatti szociális bérlakás  bérbeadásáról döntött öt éves időtartamra. A bérleti szerződés még 
nem járt ugyan le, de bérlő jelezte, hogy január 20-án  családi okok miatt  kiköltözött a 
lakásból.  
A szociális bérlakás iránt négy kérelem érkezett. 
 
Kiss Józsefné: 
Úgy gondolom, hogy a rászorultság vizsgálata mellett, fontos szempont, hogy olyan 
személynek kellene bérbe adni a lakást, aki kellő képpen rendben tudja tartani, a bérleti díjat 
is tudja fizetni.  Az előterjesztésben részletezettek alapján ezeknek a szempontoknak két 
kérelmező felel meg leginkább,Lólé Szimonetta és Maczó Nikoletta. 
 
Veres Istvánné: 
Szívem szerint mindkét kérelmezőt segíteném, mert mindketten rászorultak. 
 
Kiss Józsefné: 
Lólé Szimonetta már máskor is nyújtott be kérelmet szeretném, ha ő kapná meg a bérlakást. 
 
Koszorus Sándor: 
Egyformán rászorultak a kérelmezők, de Maczó Nikoletta férje munkahellyel rendelkezik, a 
bérleti díj megfizetése az ő esetükben biztosítottabbnak tűnik. 
 
Kiss Józsefné: 
Aki egyetért azzal, hogy  Lólé Szimonetta részére kerüljön bérbeadásra a Zrínyi u. 77. sz. 
alatti bérlakás, szavazzon. 
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A javaslattal a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 2 igen szavazattal, 2 
tartózkodással a javaslatot elvetette. 
 
Kiss Józsefné: 
Aki egyetért azzal, hogy  Mikle Istvánné részére kerüljön bérbeadásra a Zrínyi u. 77. sz. alatti 
bérlakás, szavazzon. 
A javaslatot a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 2 igen szavazattal, 2 
tartózkodással a javaslatot elvetette. 
 
Kiss Józsefné: 
Aki egyetért azzal, hogy  Horváth Mihály  részére kerüljön bérbeadásra a Zrínyi u. 77. sz. 
alatti bérlakás, szavazzon. 
 
A javaslatot a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 2 igen szavazattal, 2 
tartózkodással a javaslatot elvetette. 
 
Kiss Józsefné: 
Aki egyetért azzal, hogy  Maczó Nikoletta  részére kerüljön bérbeadásra a Zrínyi u. 77. sz. 
alatti bérlakás, szavazzon. 
 
A javaslatot a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 2 igen szavazattal, 2 
tartózkodással a javaslatot elvetette és meghozta az alábbi határozatát: 
 
18/2019. (III.12.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága  a Nyíracsád, Zrínyi u. 77. sz. alatti szociális bérlakás bérbeadásával kapcsolatban 
szavazategyenlőség miatt állást foglalni nem tudott. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. március 12. 
Felelős: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

7. Előterjesztés  bölcsődei ellátást nyújtó intézmény létrehozására pályázat 
benyújtására.  
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Pályázati lehetőség nyílt Bölcsődei fejlesztési program cím terhére a hazai bölcsőde fejlesztési 
programról szóló 1164/2018. (III.27.) Korm határozat 3. pontja alapján az ország teljes 
területén működő és újonnan létrehozandó települési önkormányzatok tulajdonában lévő 
bölcsődei ellátását nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására. 
Nyíracsád Község Önkormányzata ebből a pályázati forrásból egy 2 csoportszobás bölcsőde 
épületet kíván kialakítani, csoportszobánként 12 férőhellyel, valamint hozzátartozó kiszolgáló 
helyiségekkel.  
Egy 24 férőhelyes, 2 csoportszobás új bölcsőde épület a Széchenyi utca felőli telekrészen 
kerülne kialakításra.  
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A területen jelenleg egy használaton kívüli parkoló helyezkedik el, mely elbontásra kerül. Az 
óvoda parkoló szükséglete telken belül vagy önkormányzati tulajdonban álló szomszédos 
ingatlanon biztosítható. 
A kivitelezés megvalósítását Nyíracsád Község Önkormányzata közbeszerzési eljárás keretein 
belül kívánja lefolytatni.  
A műszaki megvalósítás időtartama előreláthatólag 2019. 11. 01. – 2020. 12. 31.-ig tart, így 
az átadás várható ideje: 2020.  12. 31. 
 
Az igényelhető támogatás összege a pályázati kiírásban foglaltak szerint a következő képpen 
alakul: 
új bölcsőde építés esetén maximum 300 millió forint, de férőhelyenként legfeljebb bruttó 8 
millió forint vissza nem térítendő támogatás. 
A támogatás maximális intenzitása függ az önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképességtől. 
Amennyiben ez az összeg 0-20.000.- Ft között szerepel lakosonként, úgy a maximálisan 
elérhető támogatás mértéke 95 % és a fennmaradó 5 % saját erő. Nyíracsád egy lakásra jutó 
adóerő-képessége 11.944.- Ft, így a teljes költségvetés 95 %-a az igényelhető támogatás,  
mely a következő képpen alakul: 
A bölcsőde fejlesztési program teljes költségvetés 201.832.546.-Ft, melyből 1919.740.918.- 
Ft az igényelhető támogatás, az Önkormányzat ezen felül 5 % azaz bruttó 10.091.628 .- Ft 
saját forrással járul hozzá a megvalósításhoz. 
 
Kiss Józsefné: 
Remélem, hogy a bölcsődét minél többen igénybe fogják venni. Támogatom a pályázat 
benyújtását. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
19/2019. (III.12.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága bölcsődei ellátást nyújtó intézmény létrehozására pályázat benyújtását el 
előterjesztésben szereplőek szerint támogatja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. március 12. 
Felelős: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 
Több napirendi pont nem lévén Kiss Józsefné bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 

kmf. 
 

 
                      Kiss Józsefné                                                           Koszorus Sándor 
                     bizottság elnöke                                                     jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 


