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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 5.-én 
17.00. órai kezdettel a Nyíracsád községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

Banczalovszki János 
   Bródi Róbert 
   Czapár Gábor 
   Czirjákné Szabó Katalin 
   Köles Zoltán 
   Szórádi Sándor képviselők 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
    
Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendek kerüljenek megtárgyalásra. 
 

1. Előterjesztés a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 17/2019. (X.31.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
2. Előterjesztés a 2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogrammal 

kapcsolatos kérelem benyújtásáról . 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

3. Előterjesztés a kóbor ebek befogására kötendő megállapodásról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

4. Előterjesztés a külterületi utak rekonstrukciója pályázathoz műszaki ellenőri feladatra 
árajánlat kéréséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

5. Különfélék. 
 
Zárt ülés: 

6. Tájékoztatás polgármester által nyújtott települési támogatás megállapításáról. 
Előterjesztő. Dr. Nagy János polgármester 

 
Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra 7 igen szavazattal elfogadták. 
 
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői   
Czapár Gábor és Köles Zoltán legyenek. 
 
Jelenlévők a döntéshozatalban résztvevők személyét 7 igen szavazattal elfogadták. 
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1.  Előterjesztés a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 17/2019. (X.31.) 

számú önkormányzati rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2019. (X.31.) számú rendelettel 
elfogadta a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendeletét. 
A beérkezett kérelmek és a rendeletben meghatározott szempontok figyelembe vételével nem 
lehetséges kiosztani az 507 m3 tűzifát, ezért szükséges a rendelet módosítása.  
A rendeletben szabályozásra került a 75 éven felüliek  egy főre eső jövedelme. Ezt a 
rendelkezést szükséges kivenni, hogy minden rászorultat és elesettet szociális tűzifához tudjuk 
juttatni.  
Ennek megfelelően szükséges a rendelet mellékletét képező kérelem nyomtatvány módosítása 
is. 
 
Czapár Gábor: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság is úgy látja, hogy szükséges a rendelet módosítás, hogy 
a szociális tűzifa a legrászorultabbak részére legyen megítélve. Elég sok mennyiségű tűzifát 
kell kiosztani és az előző rendeletünk alapján a rászorultak a jogosultsági körbe nem 
tartoznának bele. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
23/2019. ( XI.26. ) számú rendelete 

 
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 

17/2019 (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában n meghatározott feladatkörében eljárva a szociális 
tüzifa támogatás helyi szabályairól a következő rendeletet alkotja: 

1.§. 
 

A rendelet 2.§. (1) bekezdés e. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

e.) 65 életévét betöltötte. 

2.§. 

A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
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KÉRELEM 
szociális tűzifa igénylésére 

 
1…………………………………………….(név) TAJ szám:…………………………… 
…………………………………...........................(szül.hely, idő) 
 
Nyíracsád……………………………….utca……….szám alatti lakos kérem, hogy részemre 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatásról szóló 
önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani. 
 
A megfelelő rész aláhúzandó: 

a.) aktív korúak ellátására, vagy 
b.) idős korúak járadékára, vagy 
c.) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – 

lakhatási támogatásra jogosult, vagy 
d.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben 

szabályozott hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy 
e.) 65. életévét betöltötte.  

2. A kérelmező és a vele egy családban élő személyek adatai és jövedelme: 

Név Rokoni kapcsolat a 
kérelmezővel 

Születési idő (év, 
hó, nap) 

Havi nettó jövedelem 
(Ft) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

a jövedelem igazolásokat mellékelni szükséges! 

3. NYILATKOZOM, hogy: 
- erdőgazdálkodó nem vagyok, 2 éven belül fakitermelést nem végeztem. 
- a háztartásomból más személy szociális célú tűzifa támogatást nem igényelt, 
- a lakásom fával fűthető és rendelkezem fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, 
- Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
- Tudomásul veszem, hogy az általam közölt adatokat, tényeket és szociális helyzetet a 
Polgármesteri Hivatal környezettanulmány felvétele során ellenőrizheti. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
Dátum: Nyíracsád, 2019…………………..                                                                                                  
                                                                                     ………………………………………… 
                                                                                                       kérelmező aláírása 

3.§ 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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2. Előterjesztés a 2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogrammal 
kapcsolatos kérelem benyújtásáról . 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 (Előterjesztés írásban mellékelve.) 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A 2020. évi járási startmunka mintaprogrammal kapcsolatban a Belügyminisztérium döntése 
alapján 2019. decemberében   szükséges megtervezni a 2020-ban megvalósítandó 
programokat.2020-ban ismételten tervezzük a mezőgazdasági programot, mely a jelenlegi 
tervek alapján 2020. március 1-jétől 2021. február 28-ig fog tartani.   
Ebben a programban 21 fő foglakoztatását tervezzük.  
Ismételten tervezzük a  helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatási programot,mely szintén 
2020.március 1-jétől 2021. február 28-ig fog tartani.    
Ebben a programban 10 fő foglalkoztatását tervezzük. 
Tervezzük továbbá szociális jellegű programot. Ebben a programban 14 fő foglalkoztatását 
tervezzük 2020. március 1-jétől 2021. február 28-ig.  
 
Czapár Gábor: 
Az előzőekben felsorolt programok támogatása hány százalékos? 
Kell-e nekünk ennyi embert foglalkoztatni? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A mezőgazdasági program,mivel a létszáma meghaladja a 15 főt, ezért 97 %-os 
támogatottsága van, tehát az Önkormányzatnak 3 %-ot kell hozzá rakni. Próbáltunk a 
munkaügyi központtal egyezkedni, hogy e programot csökkentsük le 15 főre, hiszen akkor a 
támogatás mértéke 100 %-os, de nem engedték. 
A másik két program 100 %-ban támogatott.  
 
Bródi Róbert: 
Ha ilyen mértékben támogatja a Kormány a közfoglalkoztatást, akkor indokolt ennyi ember 
foglalkoztatása. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
135/2019. (XII.5.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete   felhatalmazza a polgármestert,  
hogy a járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramok keretében a  mezőgazdasági 
programra,  a helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatásra,  szociális jellegű programra   a 
pályázatot nyújtsa be. 
Határidő:  2019. december 31. és folyamatos  
Felelős: Dr. Nagy  János polgármester 
 

3. Előterjesztés a kóbor ebek befogására kötendő megállapodásról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Az egyik leggyakoribb problémát jelenti a településen kitett, vagy szabadon kóborló kutyák 
esete. A jelenség ma Magyarországon minden helyen problémát jelent. Ha bejelentés érkezik, 
akkor a Jegyzőnek és az Önkormányzatnak is el kell járnia. Ha nem ismert a kóborló kutya 
gazdája, akkor sajnos az Önkormányzat feladata a kutya eltávolítása a község 
utcáiról,köztereiről, az Ávtv. 48/A.§. (3) és (4) bekezdése szerint, amely így hangzik:  
A települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása. 
Ez történhet saját gyepmester foglalkoztatásával, vagy egy települési gyepmesteri 
szolgáltatóval kötött egyedi, vagy általános megbízási szerződés keretén belül.  
Ha a kutya nem veszélyes, vagy nem nagy testű és valaki vállalkozik rá a településről, akkor a 
legkisebb költség ráfordítással az jár, ha beviszik a legközelebbi menhelyre.  De sajnos a 
településhez közel lévő menhelyek olyan  telítettek, hogy nem fogadják be a befogott 
állatokat. Az utóbbi időben égető problémaként jelentkezett ismételten a kóbor kutyák 
jelenléte. A probléma kezelésére és megoldására hosszas egyeztetés után Egyek Nagyközség 
Önkormányzata által fenntartott gyepmesteri teleppel sikerül megállapodást kötnünk a kóbor 
kutyák befogására. 
 
Az utóbbi időben sok kóbor kutya jelent meg a településen a reggeli órákban az óvoda és az 
iskola környékén, így falkába verődve más veszélyessé váltak.  Az önkormányzatnak kötelező 
feladata a kóbor kutyák eltávolítása közterületről. Eddig közfoglalkoztatott segítségével 
fogtuk be a kóbor ebeket, majd ezt követően gazdát kerestünk az állatnak. Ezzel a 
megoldással már nem kezelhető településünkön a kóbor ebek problémája.  Hogy eleget 
tudjunk tenni kötelező feladatunk ellátására, javaslom, hogy a mellékletben szereplő 
megállapodást Egyek Nagyközség Önkormányzata által fenntartott gyepmesteri teleppel 
kössük meg. A megállapodásban rögzítésre kerül, hogy a szolgáltató részére 50.- Ft/fő 
lakosonként működési támogatásként kerüljön átutalásra.   
 
Köles Zoltán: 
Megállapítható, hogy az Önkormányzatnak ez évente kb. 200.000.- Ft-jába kerül.  
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A működési támogatáson felül a kóbor ebek tartásából felmerülő költség 25 kg-os, vagy annál 
kisebb súlyú eb esetén 8.000.- Ft 25 kg. felett 10.000.- Ft, melyet a szolgáltató felé meg kell 
téríteni.  
 
Szórádi Sándor: 
A lakosság nyugalma érdekében kössük meg a megállapodást. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
136/2019. (XII.5.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Egyek Nagyközség 
Önkormányzata által megküldött megállapodás tervezetet 2020. január 1. napjától a kóbor 
ebek befogására. 
Tudomásul veszi, hogy a lakosság szám alapján számított általános működési támogatást első 
alkalommal 2020. március 30.-ig és ezt követően minden év március 30-ig átutalja a 
szolgáltató részére. 
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Az általános működési támogatás összege évi 50.- Ft/fő, mely 2020. évre jelen szerződés 
esetén  3803 fő lakost számítva évi190.150.- Ft. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert  a megállapodás aláírására  és az általános 
működési támogatás idő arányos átutalására. 
Határidő: 2020. március 30. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

4. Előterjesztés a külterületi utak rekonstrukciója pályázathoz műszaki ellenőri 
feladatra árajánlat kéréséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

Dr. Nagy János polgármester: 
A külterületi utak rekonstrukciója című pályázatunk közbeszerzési eljárása eredményesen 
lezárult, szükséges egy műszaki ellenőr megnevezése és javaslom, hogy küldjünk ki árajánlat 
kérőket a következő három cégnek: 

1. Civis Komplex Mérnök Kft. 
2. Kész-Terv 02 Bt. 
3. Cívis Mérnök Iroda Kft. 

 
A kiviteli terv megkötéséhez ez szükséges. 
Van-e más javaslat? 
 
Köles Zoltán: 
Javaslom, hogy a b-n Corporation Kft. is kerüljön meghívásra. 
 
Ezt követően  a képviselő-testület egyetértett, hogy a Cívis Mérnök Iroda Kft. helyett a b-n 
Corporation Kft. kerüljön meghívásra és meghozta az alábbi határozatát: 
 
137/2019. (XII.5.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a külterületi utak fejlesztése címén 
elnyert pályázat keretében a 0490, 0272, 0348/2, 0508/1 hrsz-ú utak rekonstrukciójával 
kapcsolatos műszaki ellenőrzési feladatok ellátására beszerzési eljárás keretében az alábbiakat 
kéri fel ajánlattételre: 

1. Civis Komplex Mérnök Kft.  
(ugyvezeto@ckmkft.hu) 
  

2. Kész-Terv 02 Bt. 
(kesztervbt@gmail.com) 
 

3. b-n Corporation Kft. 
(zs.balazs@t-online.hu) 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az ajánlati felhívást az érintettek részére küldje meg. 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 



7 

 

E pályázattal kapcsolatban tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Cívis Komplex Mérnök 
kft. benyújtotta végszámláját a külterületi  utak engedélyezési és kiviteli terv elkészítésére.  
Ez az összeg bruttó 1.651.000.- Ft. 
 
Kérem a képviselő-testület engedélyezését, ennek kifizetésére.  
A képviselő-testület ezt jóváhagyta.  
 

5. Különfélék. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a traktorosunk megvizsgálta a homokszórót, 
szétszerelte,utána nézett a pótalkatrészeknek. 3-400.000.- Ft-tól előreláthatólag javíthatóvá 
válik.  
 
Köles Zoltán: 
Rendben van, akkor csináljuk. De ezt nyáron kellett volna megcsinálni. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A honlapunk működik. Kísérje a képviselő-testület figyelemmel. Igyekszünk minden 
közérdekű információt feltenni a honlapra. 
 
Megérkezett az árajánlat a temető kegyeleti hűtőjének elektromos kiépítésére, anyag és 
szerelési költséggel együtt 130.000.- Ft. 
 
Czapár Gábor: 
Ha már a temetőnél tartunk, vizsgáltassuk be a ravatalozó hangosítását, mert az előtérben 
szinte semmit sem lehetett hallani.  
 
Szórádi Sándor: 
Valószínű, hogy a hangszórónak van műszaki hibája. Érdemes lenne kicserélni a művelődési 
házéra,mert akkor rögtön meg volna a hiba forrása.  
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási 
Hivatal jóváhagyta a 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervünket. 
 
Sándor Edit a művelődési ház igazgató asszonya kérte munkaviszonyának közös 
megegyezéssel történő megszűntetését 2020. január 31-vel.  
Kérem Jegyző Asszonyt következő képviselő-testületi ülésre készítse elő a vezetői 
kinevezéssel kapcsolatos előterjesztést. 
A képviselő-testületet pedig arra kérem, hogy gondolja át,miként legyen ez után a 
működtetése, fenntartása. Jelzem azt, hogy az Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik 
közösségi tér működtetése.   
 
 
Igény van egy szép fenyőfának a felállítására a főtéren. Korábbi ülésen Köles Zoltán 
képviselőt kértem meg, hogy járjon utána, hol és mi módon lehet beszerezni egy gyökeres, 
nagyobb méretű fát. Kérem tájékoztatásodat. 
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Köles Zoltán: 
Két helyről  kértem be árajánlatot, ha egy 350-400 cm-es fában gondolkodunk, az 120.000.- 
Ft-ba kerül, míg egy másik helyen egy 350-400 cm-es fa 35.000.- Ft-ba. Hogy helybe 
szállítják-e, illetve a téli időjárásra való tekintettel gyökerestől kiemelhető-e a fa, az 
egyeztetés kérdése, de ennek lebonyolítását  vállalom.  
 
Dr. Nagy János Polgármester: 
Látatlanba ne vásároljunk, főleg olyan fát, amit mindenki fog látni. 
 
Szórádi Sándor: 
Tóalmás, úgy tudom Jászberény mellett van, én a napokban fogok arra járni, szívesen 
megnézem.  
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Felhatalmazzuk Szórádi Sándort, hogy tekintse meg. 
 
Szórádi Sándor: 
Amennyiben lehetséges, szeretném, ha jutalmat kapnának azok az állandó önkormányzati 
dolgozók, akik határozatlan idejű szerződéssel rendelkeznek. 10.000.- Ft-ra gondoltam. 
 
Dr. Nagy  János polgármester: 
Milyen formában kerüljön ez a pénz átadásra? Auchan utalvány? 
 
Bródi Róbert: 
Az utalvány vásárlásnak járulék vonzata is van. 
 
A képviselő-testület egyetértett az utalvány megvásárlásával. 
 
Szórádi Sándor: 
Ma délután kaptam egy tájékoztatót, mely szerint az a polgármester, aki újra lett 
választva,nem kérheti szabadságának pénzbeli megváltását, hanem csak göngyölítheti tovább. 
Ezt a tájékoztatást Dr. Nádas György munkajogásztól kaptam, aki szerint nyáron ezzel 
kapcsolatosan jogszabály változás történt.  Érdemes lenne egy tájékoztatót kérni tőle. Én úgy 
tudom, hogy minden polgármesternek ezt meg fogja küldeni. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Mielőtt kértem volna a szabadság megváltást, természetesen én is előtte egyeztettem 
ügyvéddel.  Semmi féle olyan kijelentést nem tett, amely alapján ez ne illetne meg. 
Véleményem szerint ahány ügyvéd, ahány jogász, annyi féle jog értelmezés van.  
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Természetesen én is egyeztettem munkajogban jártas jogi végzettséggel rendelkező 
szakemberekkel,melyek az előterjesztést ezzel kapcsolatosan megalapozottnak tekintették.  
Egyébként a jegyzőkönyvek feltöltésre kerülnek, illetve egy magasabb szintű hatóság 
jogszerűségi kontrollt végez.  
Az előterjesztés tartalmazza mind a jogszabályokat, iránymutatásként hozott kúriai döntést, 
melyek az előterjesztés törvényességét alátámasztják.  
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Czapár Gábor: 
A Kossuth utcai buszmegálló ajánlat kérése hogy áll?  
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Egy helyi asztalossal beszéltem, aki 350-400.000.- Ft összegről beszélt. 
 
Czapár Gábor: 
Azt soknak tartom, abban 30.000.- Ft értékű fa nincs. 
 
Bródi Róbert: 
Az nem 30.000.- Ft, hanem van az 60.000.- Ft is. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Vállalom, hogy akkor megkérdezek egy másik helyi asztalost, hogy  ő mennyiért készítené el. 
 
Czapár Gábor: 
Kistag közvilágítása hogy áll? 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Mezei -Vill képviselőjével beszéltem, és kértem, hogy egy műszaki leírást készítsen  erről a 
településrészről. 
 
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való 
megjelenést,  azt bezárja. A következő napirendi pont tárgyalására zárt ülés tartását rendeli el. 
 
 

kmf. 
 
 
 
                      Dr. Nagy János                                                               Nagyné Jobbágy Piroska  
                       polgármester                                                                               jegyző 
 
                                           
                                  Czapár Gábor                                                        Köles Zoltán 
                            jegyzőkönyv hitelesítő                                           jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 

 

 
 
        


