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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és 
Kulturális Bizottságának 2018. február 13.-án 13.30. órai kezdettel a Nyíracsádi 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) megtartott   ülésén. 
 
Jelen vannak: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
   Koszorus Sándor 
   Sándor Edit 

Szórádi Ágnes bizottsági tagok 
 
Igazoltan távol: Csontos Sándor bizottsági tag 
   
   
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő bizottsági tag 
 
Kiss Józsefné bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek  alábbiak szerint kiegészülve  
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 Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

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

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

5. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 2017. évi beszámolója, 
valamint a 2018. évi munkatervének elfogadásáról.  
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

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

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

meghosszabbításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

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

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

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

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

13. 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 

 
14. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei könyvvizsgálatáról. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

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

 
Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra egyhangúlag elfogadják. 
 
Kiss Józsefné bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője 
Koszorus Sándor bizottsági tag legyen. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítő 
személyét elfogadta. 
 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Vargáné Pintye Judti vezető főtanácsos: 
A közelmúltban két pályázatunk is pozitív elbírálásban részesült, mely összességében több 
mint 100 millió forintot jelent.  
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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. 
 
Kiss Józsefné: 
Örülök, hogy be van tervezve az idei költségvetésbe a fogorvosi rendelő felújítása. 
Bizottságunkat leginkább a települési támogatás  érinti, mindig figyelembe kell venni a 
rendkívüli élethelyzeteket. Örülök neki, hogy a civil szervezetek támogatására magasabb 
összeg lett betervezve a tavalyihoz képest. 
Sajnos a köztisztviselők bére nagyon rég óta nem emelkedett, az alapbér változatlan, reméljük 
ez minél hamarabb rendeződni fog. 
A költségvetés elfogadását javaslom. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
2/2018. (II.13.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről 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: Kiss Józsefné 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: 
Nyíracsád Község Önkormányzata 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. 
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Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
3/2018. (II.13.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2017. (III.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a rendelet tervezetet 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: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

3. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Kiss Józsefné: 
A művelődési házban két állandó munkatárs végzi a munkát közfoglalkoztatottak 
segítségével. Büszkék vagyunk arra, hogy településünkön ilyen színvonalas munkát lát el a 
kulturális intézmény, minőségi munka folyik. 
Szeretném, ha Kabály Csaba nevében emléket állítva róla kerülne elnevezésre ping-pong 
verseny. 
 
Sándor Edit: 
A Kék Túra Vendégház kiadására folyamatos igény merül fel pl. legénybúcsúk, ballagások,  
egyéb családi rendezvények, stb. Ez szép bevételt is hoz, de karbantartást, felújítást is igényel 
pl. filegória, szalonnasütő, bejárati ajtó cseréje. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
4/2018. (II.13.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága  a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatát 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: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Kiss Józsefné: 
A munkaterv a művelődési háztól megszokottan most is színvonalas, minden korosztály 
számára kulturált szórakozást kínál.  
Büszke vagyok rá, hogy városi színvonalú rendezvényei vannak a településnek. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
5/2018. (II.13.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ Nyíracsád 2018. évi 
munkatervének és rendezvénytervezetét 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: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

5. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 2017. évi beszámolója, 
valamint a 2018. évi munkatervének elfogadásáról.  
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester  

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Kiss Józsefné: 
A könyvtár beszámolója és munkaterve részletes, rávilágít, hogy milyen színes programok 
vannak az intézményben. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
6/2018. (II.13.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád 2017. évi beszámolója, 
valamint a 2018. évi munkatervének 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: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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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.  
 
Kiss Józsefné: 
Fontos, hogy a településen  működő két önkormányzat jó kapcsolatot ápoljon és 
együttműködjön. Úgy gondolom, ez eddigi is sikeresen működött. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
7/2018. (II.13.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
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: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Kabályné Bogdán Katalin kéréssel fordult a képviselő-testülethez, melyben önkormányzati 
bérlakás kiutalását kéri.  Jelenleg a görögkatolikus egyház épületében laknak,melyet az 
egyház áprilisban fel fog újítani. Ennek tudatában a jelenlegi lakásukat el kell hagyniuk, és 
szüleik  nem tudnak részükre lakhatást biztosítani.  
A Zrínyi u. 73. sz. alatti lakás jelenleg Géczi Zsoltné Nyíracsád, Zrínyi u. 137. sz. alatti lakos 
bérli,melynek szerződése 2018. május 15.-én lejár.  
Tájékoztatom a Bizottságot, hogy Géczi Zsoltné a jelzett lakásra kéri a bérleti szerződés 
meghosszabbítását.  
 
Rácz Zoltán: 
A Munkácsy u. 13. sz. alatti önkormányzati ingatlanon lévő nyárikonyha épületét lehetne 
felajánlani számukra lakhatás céljából. 
 
Kiss Józsefné: 
Kabályné Bogdán Ibolya családjával olyan helyzetbe került, hogy szükséges lenne a segítség. 
Jelenlegi bérlő már öt éve él a lakásban, lakhatását ennyi idő után meg kellene próbálni 
önállóan rendezni. 
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Aki egyetért azzal, hogy Kabályné Bogdán Ibolya részére kerüljön bérbeadásra a Zrínyi u. 73. 
sz. alatti bérlakás, szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 1 igen szavazattal, 3 tartózkodással a 
javaslatot elvetette. 
 
Kiss Józsefné: 
Aki egyetért azzal, hogy Kabályné Bogdán Ibolya részére a Munkácsy u. 13. sz. alatti 
önkormányzati ingatlanon lévő nyárikonyha kerüljön bérbeadás céljára felajánlásra, 
szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással a 
javaslatot elfogadta és meghozta az alábbi határozatát: 
 
8/2018. (II.13.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága javasolja, hogy Kabályné Bogdán Ibolya részére bérbeadás céljára kerüljön 
felajánlja a Munkácsy u. 13. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő nyárikonyha 
épülete. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2018. február 13. 
Felelős: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A Képviselő-testület 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. 
 
Kiss Józsefné: 
A téma az előzőekben már megtárgyalt napirendhez kapcsolódik, aki egyetért azzal, hogy 
Géczi Zsoltné részére további 5 évre kerüljön meghosszabbításra a bérleti szerződés, 
szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 tartózkodással a javaslatot elvetette és 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
9/2018. (II.13.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága Géczi Zsoltné számára a Zrínyi u. 73. sz. alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 
bérleti szerződésének meghosszabbítását nem támogatta. 
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Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2018. február 13. 
Felelős: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
10/2018. (II.13.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága a polgármester szabadságolási ütemtervét 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: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

10. 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. 
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Eddig ezeket a feladatokat az Önkormányzat látta el saját költségvetéséből.  
 
Amennyiben a testület az átadás mellett dönt, akkor a normatíva  50 %-a  kerülne a 
temetkezési vállalat számára átengedésre. 
 
Kiss Józsefné: 
Támogatom a normatíva átadását. Gyönyörűen rendben van tartva a temető, amit eddig az 
önkormányzat végzett, de ha meghatározzuk a temetkezési vállalat részére, hogy az átengedett 
normatívát mire költse, és annak elvégzését számlával igazolja is, akkor ezt is járható útnak 
gondolom. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal, 1 
tartózkodással meghozta az alábbi határozatát: 
 
11/2018. (II.13.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága támogatja, hogy a temető fenntartására kapott normatíva 50 %- át az önkormányzat 
engedje át a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat számára. Az átengedett 
normatívát a Temetkezési Vállalat az Önkormányzattal egyeztetett feladatokra költheti, 
melyet számla ellenében igazoljon. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2018. február 13. 
Felelős: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
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. 
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Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
12/2018. (II.13.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!” felhíváshoz történő 
csatlakozást támogatja, 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: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A képviselő-testület  2014-ben elfogadta közbeszerzési szabályzatát, de mivel az 2011. évi 
CVIII. törvény alapján készült, szükséges az átdolgozása.  
Az aktualizált  Közbeszerzési Szabályzat, valamint az ahhoz tartozó terv a jelenleg hatályos 
jogszabályok alapján elkészült, mely az előterjesztés mellékletét képezi.   
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
13/2018. (II.13.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága a közbeszerzési szabályzat és  tervet elfogadta, a képviselőt-estületnek 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: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

13. 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. 
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Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
14/2018. (II.13.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére, alkalmazására vonatkozó 
szabályok követelményeiről, feltételeiről, tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról   
 
szóló rendelet megalkotásáról szóló 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: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

14. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei könyvvizsgálatáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(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. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
15/2018. (II.13.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága az önkormányzat és intézményei könyvvizsgálatáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, 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: Kiss Józsefné bizottság elnök 
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15. 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 lakos 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. 
 
Kiss Józsefné 
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   4  fő bizottsági tag    4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
16/2018. (II.13.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális  Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
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: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 
Több napirendi pont nem lévés Kiss Józsefné bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 

kmf. 
 
 

                   Kiss Józsefné      Koszorus Sándor 
                  bizottság elnöke                                                    jegyzőkönyv hitelesítő 


