JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27.-én
megtartott ülésén.
Jelen vannak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Csontos Sándor
Kiss Józsefné
Koszorus Sándor
Rácz Zoltán képviselők

Igazoltan távol:

Köles Zoltán képviselő
Veres Istvánné alpolgármester

Meghívottak:

Varga Józsefné könyvtárvezető
Grézné Fekete Erzsébet védőnő

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. Előterjesztés a civil szervezetek által benyújtott kérelmek elbírálására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
2. Előterjesztés a Nyíracsád Buzita 1610 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás
bérbeadására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
3. Előterjesztés a Nyíracsád, Asszonyrész 8. sz. alatti ingatlan bérbeadására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
4. Előterjesztés a Vágóhíd u. 5. sz. alatti ingatlan megvásárlására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra egyhangúlag elfogadják.
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői Kiss Józsefné és Rácz Zoltán
képviselők legyenek.
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadták.
1. Előterjesztés a civil szervezetek által benyújtott kérelmek elbírálására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta, és az egyesületek támogatását az alábbiak szerint
javasolja:
Petőfi SE: 1.500.000.-, Jövőnk Reménységei Alapítvány: 150.000.- Ft, Nyíracsádi
Óvodásokért Alapítvány: 100.000.- Ft, Rögös Út Alapítvány: nem javasol támogatást,
Nyíracsádi Népdalkör: 300.000.- Ft, Polgárőr Egyesület: 300.000.- Ft, Rákóczi Szövetség:
10.000.- Ft, Mozgáskorlátozottak Egyesülete: 40.000.- Ft, Néptáncegyüttes: 300.000.- Ft.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság a kérelmek ismertetése után az alábbi támogatásokat javasolja:
Petőfi SE: 1.500.000.-Ft+az önkormányzat tulajdonában lévő sportöltözőt továbbra is
rendelkezésükre bocsátja, Jövőnk Reménységei Alapítvány: 150.000.- Ft, Nyíracsádi
Óvodásokért Alapítvány: 100.000.- Ft, Rögös Út Alapítvány: a bizottság tagjai tartózkodtak a
szavazásnál, Nyíracsádi Népdalkör: 300.000.- Ft, Polgárőr Egyesület: 250.000.- Ft, Rákóczi
Szövetség: 10.000.- Ft, Mozgáskorlátozottak Egyesülete: 40.000.- Ft, Néptáncegyüttes:
300.000.- Ft.
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A bizottságunk is megtárgyalta a civil szervezetek támogatás iránt benyújtott kérelmeit és az
alábbiakat javasolja:
Petőfi SE: 1.500.000.-Ft, Jövőnk Reménységei Alapítvány: 150.000.- Ft, Nyíracsádi
Óvodásokért Alapítvány: 150.000.- Ft, Rögös Út Alapítvány: 0 Ft, Nyíracsádi Népdalkör:
300.000.- Ft, Polgárőr Egyesület: 250.000.- Ft, Rákóczi Szövetség: 10.000.- Ft,
Mozgáskorlátozottak Egyesülete: 40.000.- Ft, Néptáncegyüttes: 300.000.- Ft.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatait:
33/2015. (V.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján 2015. évben
a Petőfi Sportegyesület részére
1.500.000.- Ft támogatást állapít meg.
A megállapított támogatási összeg időarányosan kerül kifizetésre.
A támogatáson felül a közszolgáltatók által megállapított díjat (víz, áram, gáz) a Csonkás
Szabadidőpark sportöltöző és sport kulturszoba épületében az önkormányzat fizeti.
Felhívja a képviselő-testület a támogatásban részesített civil szervezet figyelmét, hogy a fent
említett rendelet szerint a támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek legkésőbb a tárgyévet követő év március 31 napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz
szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni a civil szervezetek támogatásáról szóló
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy támogatott részére jelen határozatot küldje meg,
illetve a támogatás átutalásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

34/2015. (V.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján 2015. évben
a Jövőnk Reménységei Alapítvány részére
150.000.- Ft támogatást állapít meg.
A megállapított támogatási összeg időarányosan kerül kifizetésre.
Felhívja a képviselő-testület a támogatásban részesített civil szervezet figyelmét, hogy a fent
említett rendelet szerint a támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek legkésőbb a tárgyévet követő év március 31 napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz
szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni a civil szervezetek támogatásáról szóló
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy támogatott részére jelen határozatot küldje meg,
illetve a támogatás átutalásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
35/2015. (V.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján 2015. évben
a Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány részére
150.000.- Ft támogatást állapít meg.
A megállapított támogatási összeg időarányosan kerül kifizetésre.
Felhívja a képviselő-testület a támogatásban részesített civil szervezet figyelmét, hogy a fent
említett rendelet szerint a támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek legkésőbb a tárgyévet követő év március 31 napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz
szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni a civil szervezetek támogatásáról szóló
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy támogatott részére jelen határozatot küldje meg,
illetve a támogatás átutalásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
36/2015. (V.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rögös Út Alapítvány részére
támogatást nem állapít meg.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a támogatás iránti kérelmet benyújtó alapítvány
részére a határozatot küldje meg.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
37/2015. (V.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján 2015. évben

a Nyíracsádi Népdalkör Hagyományápoló, Népzenei Egyesület részére
300.000.- Ft támogatást állapít meg.
A megállapított támogatási összeg időarányosan kerül kifizetésre.
Felhívja a képviselő-testület a támogatásban részesített civil szervezet figyelmét, hogy a fent
említett rendelet szerint a támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek legkésőbb a tárgyévet követő év március 31 napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz
szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni a civil szervezetek támogatásáról szóló
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy támogatott részére jelen határozatot küldje meg,
illetve a támogatás átutalásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
38/2015. (V.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján 2015. évben
a Nyíracsádi Polgárőr Egyesület részére
250.000.- Ft támogatást állapít meg.
A megállapított támogatási összeg időarányosan kerül kifizetésre.
Felhívja a képviselő-testület a támogatásban részesített civil szervezet figyelmét, hogy a fent
említett rendelet szerint a támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek legkésőbb a tárgyévet követő év március 31 napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz
szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni a civil szervezetek támogatásáról szóló
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy támogatott részére jelen határozatot küldje meg,
illetve a támogatás átutalásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
39/2015. (V.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján 2015. évben
a Rákóczi Szövetség részére
10.000.- Ft támogatást állapít meg.
A megállapított támogatási összeg időarányosan kerül kifizetésre.
Felhívja a képviselő-testület a támogatásban részesített civil szervezet figyelmét, hogy a fent
említett rendelet szerint a támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek legkésőbb a tárgyévet követő év március 31 napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz
szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni a civil szervezetek támogatásáról szóló
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy támogatott részére jelen határozatot küldje meg,
illetve a támogatás átutalásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
40/2015. (V.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján 2015. évben
a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete részére
40.000.- Ft támogatást állapít meg.
A megállapított támogatási összeg időarányosan kerül kifizetésre.
Felhívja a képviselő-testület a támogatásban részesített civil szervezet figyelmét, hogy a fent
említett rendelet szerint a támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek legkésőbb a tárgyévet követő év március 31 napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz
szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni a civil szervezetek támogatásáról szóló
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy támogatott részére jelen határozatot küldje meg,
illetve a támogatás átutalásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
41/2015. (V.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján 2015. évben
az Eördögh Forgó Néptáncegyüttes részére
300.000.- Ft támogatást állapít meg.
A megállapított támogatási összeg időarányosan kerül kifizetésre.
Felhívja a képviselő-testület a támogatásban részesített civil szervezet figyelmét, hogy a fent
említett rendelet szerint a támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek legkésőbb a tárgyévet követő év március 31 napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz
szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni a civil szervezetek támogatásáról szóló
16/2014.(XI.18.) számú rendelet alapján.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy támogatott részére jelen határozatot küldje meg,
illetve a támogatás átutalásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
2. Előterjesztés a Nyíracsád Buzita 1610 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás
bérbeadására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat:
A Bizottság a napirendet megtárgyalta, egy évre javasolja a buzitai bérlakás bérbeadását
Horváth Róbert Attila részére.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A kérelmező család eredetileg Nyíracsádon lakott, majd eladták ingatlanukat, Budapestre
költöztek. A feleség elköltözött a családtól, így az édesapa három gyermekét egyedül neveli.
Most ismét visszajöttek, mert Nyíracsádon szeretnének élni, azonban lakásuk nincs,
rokonoknál laknak.
A buzitai bérlakás felújításra szorul, azonban a kérelmező megtekintés után vállalta, hogy a
bérleti díjon felül lakhatóvá teszi saját igényeiknek megfelelően. Ezt természetesen a
szerződésbe bele fogjuk foglalni.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
42/2015. (V.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyíracsád Buzita 1610 hrsz- alatt
lévő ingatlant a rajta lévő lakóházzal (14,03 m2 étkező, előtér, konyha 5,36 m2,
fürdőszoba 6,18 m2 , 10,84 m2 szoba, 9,86 m2 szoba.) bérbe adja Horváth Róbert Attila
részére 2015. július 1. napjától 1 éves időtartamra az Önkormányzat tulajdonában lévő
bérlakások bérbeadásáról, béreinek megállapításáról, a lakhatással kapcsolatos feladatokról
szóló 10/2001. (XI.8.) ÖR. rendeletben foglaltak alapján.
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés a Nyíracsád, Asszonyrész 8. sz. alatti ingatlan bérbeadására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke
A Bizottság a napirendet megtárgyalta, a döntést elnapolta.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Mint az előterjesztésben is szerepel, kérelmező az önkormányzat ingatlanát állattartás céljára
kívánja igénybe venni. Személyes beszélgetés során elmondta, hogy libatelepet szeretne a
területen működtetni. Tudomásom van róla, hogy néhány környékbeli lakos nem szeretné, ha
lakókörnyezetében ilyen mértékű állattartás folyna, így a döntést jól át kell gondolnia a
testületnek.
Dr. Nagy János polgármester:
Az említett okok miatt a kérelmező, vagy a lakosság érdeke sérülhet, így nagyon meg kell
gondolni, hogy mi a helyes döntés.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
43/2015. (V.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pergéné Erdei Gabriella Nyíradony
József A. u. 92. sz. alatti lakos ingatlan bérbevételre vonatkozó kérelmével kapcsolatos
döntést elnapolja.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse.
Határidő: 2015. június 15.
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
4. Előterjesztés a Vágóhíd u. 5. sz. alatti ingatlan megvásárlására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Korábban már döntött a képviselő-testület a Vágóhíd u. 5. sz. alatti ingatlan értékesítéséről
Kelemen István részére. Kelemen István azonban azt kéri, hogy az adásvételi szerződésben
élettársa Jóni Krisztina szerepeljen vevőként. Ehhez az ingatlan vásárlásáról Kelemen István
írásban lemondott Jóni Krisztina javára, mellyel egyidőben Jóni Krisztina benyújtotta
vásárlásra vonatkozó kérelmét.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
44/2015. (V.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy korábbi döntése
értelmében Kelemen István részére értékesített Nyíracsád, Vágóhíd u. 5. sz. (1325 hrsz.) alatt
található ingatlan vásárlási jogáról vevő lemond Jóni Krisztina Vágóhíd u. 7. sz. alatti lakos
javára.
A képviselő-testület az adásvételhez a 20/2015. (III.26.) sz. határozatban foglaltaknak
megfelelően járul hozzá.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Különfélék:
Dr. Nagy János polgármester:
Óvodai konyha felújítására, fejlesztésére pályázati lehetőség nyílt, melyhez 5 % saját erő
szükséges. Aktuális a konyhai eszközök lecserélése, fejlesztése, azonban csak pályázati
lehetőség igénybevételével tudjuk megoldani, mivel a konyhai eszközök beszerzése nagyon
költséges. Például csak a páraelszívó berendezés kb. 9 millió forintba kerül.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
45/2015. (V.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
1.) pályázatot nyújt be a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatás
keretében az önkormányzat fenntartásában működő, Nyíracsád Önkormányzati Óvoda
(4262 Nyíracsád, Kassai u. 8.) található épület konyha fejlesztésére.

Projekt összes költsége (100 %):
Projekt forrásösszetétele:
Igényelt támogatás összege (95 %):
Önkormányzati önrész összege (5 %):

29.990.512.- Ft
28.490.986.- Ft
1.499.526.- Ft

2.) A képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges önerő összegét, 1.499.526.- Ft-ot, az
önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges árajánlatok,
költségvetések elkészítésére.
Határidő: 2015. május 29.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Dr. Nagy János polgármester:
A DAHUT elvégezte a szeméttelep rekultivációját, azonban a pályázati kiírásban nem
szerepelt a terület utógondozása. Ez a kutak bevizsgálása, süllyedés ellenőrzése, javítása,
egyéb mérnöki munkák, ugyanakkor a rekultivált területet be kellett vetni fűvel. A fű
kaszálásra azonban nem különített el pénzt. Amennyiben az önkormányzat átvállalja a
kaszálás költségét, megállapodást kell kötni. Amennyiben nem, akkor ők vállalják, hogy
elvégzik 10.- Ft/m2 áron. Idő közben Somogyi Lajos helyi lakos jelezte, hogy a területen
szeretné a birkáit legeltetni, így megoldódik a fűmentesítés.
(Csontos Sándor képviselő megérkezik.)
Kiss Józsefné:
Ezt a megoldást nagyon jónak tartom, így nem kerül pénzbe az Önkormányzatnak a terület
rendben tartása.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
46/2015. (V.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád községi Önkormányzat Képviselő-testülete a DAHUT által rekultivált (korábbi
hulladéklerakó telep) területen vállalja a terület fűmentesítését.
Felkéri a képviselő-testület, hogy a DAHUT-tal a rekultivált terület karbantartására
vonatkozóan a szerződést írja alá.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Dr. Nagy János polgármester:
A Vámospércsi Kistérségi Nonprofit Kft. május 22.-én tartotta ülését. Örömmel értesültünk
róla, hogy a rendelőintézet kihasználtsága 100 %-os. Pályázatokat nyújtott be szakdolgozók
továbbképzésére, illetve energia gazdálkodási rendszerhez, valamint sikeresen pályázott az
intézmény kisbusz vásárlására. Ennek köszönhetően júniustól beindul a szolgáltatás, amely
által a környező településekről tudják a betegeket a rendelésekre szállítani. A beszámolót
szükséges a képviselő-testületnek is elfogadni.

Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
47/2015. (V.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Vámospércsi Kistérségi
Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2014. évről szóló Egyszerűsített éves beszámolóját,
független könyvvizsgáló jelentést, valamint a 2015. évre szóló üzleti tervet elfogadja.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatot a Kft. részére küldje meg.
Határidő: 2015. június 15.
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Dr. Nagy János polgármester:
A Koncz Háziorvosi Bt. háziorvosai új gépkocsit vásároltak, mely nagyobb méretű az előző
autónál, ezért a garázst ki kell szélesíteni. Ehhez szükséges a kerítés kibontása, de mivel az
önkormányzati tulajdonban van, ezért kéri hozzájárulásunkat.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
48/2015. (V.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárul a Zrínyi u.
1. sz. alatti orvosi rendelőhöz tartozó kerítés kibontásához garázs bejáró kiszélesítése
céljából.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Dr. Nagy János polgármester:
Azoknál az ingatlanoknál, ahol nem történt meg a csatlakozás a szennyvízhálózatra,
szükséges a szennyvíz elszállítása. Eddig ezt a Tranzit 1 Kft. végezte, azonban a
közszolgáltatási szerződés lejárt, szükséges új szerződés kötése. A Tranzit 1 Kft. továbbra is
vállalja a szolgáltatás elvégzését 1.850.- Ft+ÁFA/m3 áron.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
49/2015. (V.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállítással kapcsolatos közszolgáltatási szerződést
meghosszabbítja 2015. december 31.-ig a Tranzit 1 Környezetvédelmi Szolgáltató Kft-vel. A
szállítási díj 1.850.- Ft+ÁFA/m3.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. június 15.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Dr. Nagy János polgármester:
Valószínűleg pályázati lehetőség nyílik belterületi gyalogos járdák felújítására. Ugyan így
kilátásban van nyilászárók cseréjére pályázati benyújtási lehetőség. Ezekre szeretnénk minden
képpen pályázni, amikor aktuálissá válik és ismerjük a részleteket, rendkívüli testületi ülést
fogunk összehívni.

Kiss Józsefné:
Mindig a mellett voltunk, hogy a település fejlődjön, minden képpen támogatom a pályázat
benyújtását.
Korábban szó volt róla, hogy kisbusz vásárlására szeretnénk pályázatot benyújtani. Tudunk-e
ezzel kapcsolat valamit?

Dr. Nagy János polgármester:
Az önkormányzat, illetve a Sportegyesület nyújtotta be pályázatát kisbusz vásárlására,
remélhetőleg sikerül 9 személyes kisbuszt vásárolni, amennyiben az önkormányzat is
hozzátesz saját erőt 18 személyes busz vásárlására is lehetőség nyílik. A településnek ez
minden képpen jó lenne.
Kiss Józsefné:
A „Zsuzsi” kisvasút emlékmű, valamint a településnév táblák környékének rendbentartására
fokozott gondot kell fordítani, a füvet rendszeresen le kell nyírni.
Koszorus Sándor:
Mikor kerül átadásra a savanyító üzem? A létesítendő üzem épületrésze műszakilag is fel lett
újítva, azonban a fogorvosi rendelő épületrészében a régi villanyvezetékek vannak, amelyek
elavultak, így rövid időn belül szükséges lesz a cseréjük.
Dr. Nagy János polgármester:
A projekt befejezési határideje május 31. Az ünnepélyes átadás időpontja még nincs kitűzve,
reméljük, hogy a nyár folyamán sort tudunk rá keríteni. Nem túl régen került sor a rendelő
tetőszerkezetének felújítására, mely önkormányzatunknak 2 millió forintjába került, illetve a
járdát is rendbe tettük. A savanyító üzemmel kapcsolatban el kell gondolkodni, hogy milyen
formában szeretnénk működtetni, illetve az árut milyen piacon terítsük. Az a cél, hogy
helyben termelt zöldségek kerüljenek feldolgozásra, tehát önfenntartónak kell lennünk. Az
önkormányzat start mintaprogram keretében termelt zöldségei is feldolgozásra kerülnek. Jó
lett volna, ha néhány évvel ezelőtt az önkormányzat élt volna termőföld vásárlási
lehetőséggel, mert akkor most több zöldségfélét tudnánk termelni. Bízom benne, hogy a
nyíracsádi lakosság meg fogja termelni a szükséges nyersanyagot és ez által a termelés
folyamatos lesz.
Elmúlt hétvégén lezajlott a XXII. Ligetaljai Napok, a rendezvény jól sikerült. Köszönöm
mindenkinek aki segítséget nyújtott a rendezvény előkészületeiben, lebonyolításában.
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.
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