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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 17.-én 
10.00. órai kezdettel a Nyíracsád Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) megtartott  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  2., illetve a 4. napirend kerüljön levételre, mivel a 2. 
napirend módosítását a szakmai szervek nem javasolják, illetve a 4.napirenddel kapcsolatban 
még további egyeztetés szükséges. Így az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra: 
 

1. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 22/2019. (XI.26.) sz. rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
2. Előterjesztés a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet 

megalkotásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
3. Előterjesztés Nyíracsád község belterületi vízelvezetés tárgyú pályázat 

közbeszerzési eljárásáról. 
Előterjesztő: Dr.  Nagy János polgármester  

 
4. Előterjesztés a szociális tűzifa beszerzési eljárásáról. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

5. Előterjesztés a Jövőnk Reménységei Alapítvány gépjárműve műszaki vizsgáztatás 
költségéről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 
KÖZMEGHALLGATÁS 
 

6. Különfélék. 
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Zárt ülés: 
7. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem elbírálásáról. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 
Jelenlévők a  napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadták. 
 
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői 
Czirjákné Szabó Katalin, valamint Köles Zoltán képviselők legyenek. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő  7 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyét elfogadta. 
 

1. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 22/2019. (XI.26.) sz. rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A képviselő-testület elfogadta a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 
szabályairól szóló rendeletét. 
A rendelet átvizsgálása után több rendelkezést hatályon kívül kell helyezni,valamint több 
szakasz kiegészítésre szorul.  
Hatályát veszti az 1.§. (7) bekezdése, a 14.§. (6) bekezdése, a 21.§. h. pontja, a 30.§. és a 37.§. 
A rendelet módosítás rendelkezik a polgármester és az alpolgármester akadályoztatása esetén 
a képviselő-testület összehívásáról. 
Az SZMSZ-ben részletesen kell szabályozni a megválasztott önkormányzati képviselővel 
szembeni szankciót.  
Az elfogadott SZMSZ nem szabályozta, hogy a bizottság elnökét, valamint a képviselő és 
nem képviselő külső szakértő tagjait a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület 
választja meg. A módosítás szabályozza továbbá, hogy a polgármester gyakorolja a 
munkáltatói jogot a jegyző tekintetében és az egyéb munkáltatói jogot az alpolgármester és az 
önkormányzati intézményvezetők tekintetében.  
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, úgy ítélte meg, hogy az 
SZMSZ még pontosításra szorul és javasolja, hogy ismételt átdolgozás után, egységes 
szerkezetben kerüljön újból a bizottság,  illetve a képviselő-testület elé.  
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
138/2019. (XII.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a képviselő-testület és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (XI.26.) sz. rendelet módosítást a Pénzügyi és Ellenőrző 
Bizottság javaslatára az előterjesztett formában nem fogadja el.  
Felkéri a jegyzőt,  a soron következő képviselő-testületi ülésre annak újbóli átdolgozására, egységes 
szerkezetbe foglalására. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
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2. Előterjesztés a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet 

megalkotásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Nyíracsád  Községi Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.)  számú rendelete 
2019. évre szól.   
A  költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi egyensúly 
fenntartása érdekében  a 2020. évi költségvetés elfogadásáig  szükséges megalkotni a 
költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendeletet. 
Az előterjesztéshez kapcsolódó rendelet tervezet ezt az átmeneti állapotot hivatott 
szabályozni.  
A rendeletben a testület felhatalmazása alapján a polgármester az átmeneti időszakban az 
önkormányzati költségvetési gazdálkodás folyamatosságát biztosítja és az önkormányzat 
bevételeit folytatólagosan beszedhesse és kiadásait fedezhesse. E tevékenysége során köteles 
figyelembe venni a jogszabályokban és a Képviselő-testület hatályos rendeleteiben, 
határozataiban foglaltakat, érvényesítve a 2019. évi költségvetés gazdálkodási elveinek 
folyamatosságát.  
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

24/2019. (XII.17.) ÖR. rendelete  
 

a 2020. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól. 
 
 

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 25 §. (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§. 
 

E rendelet hatálya kiterjed a Nyíracsád Községi Önkormányzat, valamint a fenntartása alá 
tartozó valamennyi költségvetési szerv költségvetési gazdálkodására. 
 

2.§. 
 

(1) Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési gazdálkodás 
folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet 
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hatálybalépéséig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, illetve 
kiadásait fedezze, az átmeneti időszakban az önkormányzat és intézményeinek 
folyamatos működtetését biztosítsa. 
 

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás 
időszakában Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló törvénynek, a hatályos 
jogszabályoknak és önkormányzati rendeleteknek megfelelően a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 

(3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítése területén új forrás 
megállapítására, bevonására, a 2019. évben tervezett kiadási jogcímeken túli 
kötelezettség vállalására az (1)-(2) bekezdésekben foglalt felhatalmazás terjed ki. 
 

(4) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2020. évi költségvetés 
részét képezi, abba beépül. 

3.§. 
 

E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és a Nyíracsád Községi Önkormányzat 
és intézményei 2020. évi költségvetési rendeletének kihirdetése napján hatályát veszti. 

 
 

3. Előterjesztés Nyíracsád község belterületi vízelvezetés tárgyú pályázat 
közbeszerzési eljárásáról. 
Előterjesztő: Dr.  Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának, mint Ajánlatkérőnek a „Belterületi vízrendezés 
Nyíracsádon” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárása lefolytatásra került. 
A  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a Közbeszerzési Szabályzat alapján 
javaslom a Képviselő- testületnek, hogy a „Belterületi vízrendezés Nyíracsádon” tárgyú 
közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredménytelennek a Kbt. 73.§ (6) bekezdés a) pontjára 
tekintettel mivel az ajánlattételi határidőig beérkezett 2 darab ajánlatot az ajánlattevők 
visszavonták, így nincs érvényes ajánlat az eljárásban. 
Továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a Közbeszerzési Szabályzat 
alapján javaslom, hogy  eredménytelen eljárás újbóli megindítását. 
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatja az előterjesztésben 
leírtak alapján a közbeszerzési eljárás érvénytelenítését.  
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Újbóli közbeszerzési eljárás megindítása előtt a tervezőkkel és az irányító hatóság 
egyetértésével műszaki tartalom csökkentése után ismételten megindítható a közbeszerzési 
eljárás. 
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
139/2019. (XII.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a „Belterületi vízrendezés 
Nyíracsádon”elnevezésű közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, arra való 
tekintettel,  hogy az ajánlattételi határidőig beérkezett 2 ajánlatot az ajánlattevők 
visszavonták. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges lépéseket. 
Határidő: azonnal  
Felelős:  Polgármester 
 

4. Előterjesztés a szociális tűzifa beszerzési eljárásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 99/2019. (X.31.) számú 
határozatával döntött a szociális tűzifa  beszerzéséről. Ebben a határozatban  javasolta 
árajánlat bekérését Tabaka Mihály, Magyar István vállalkozók, valamint a Nyírerdő Zrt.-től. 
Megkeresésünkre  Tabaka Mihály nem válaszolt,  árajánlatot Magyar István és a Nyírerdő Zrt. 
és Hudácskó Ferenc adott be.  
A legkedvezőbb árajánlatot 17.950.-Ft/m3+ÁFA Magyar István vállalkozó nyújtotta be. 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy döntsön a beszerzési eljárás eredményességéről. 
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, javasolja, hogy a határozatban 
szerepeljen, hogy kemény lombos tűzifa vásárlásról van szól. 
 
140/2019. (XII.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális tűzifa megvásárlására 
elindított beszerzési eljárás keretében Magyar István árajánlatát elfogadja,mely szerint 
17.950.- Ft/m3+ÁFA  áron vásárol kemény lombos szociális tűzifát. 
Felkéri a polgármestert,  hogy a vállalkozóval a szerződést a fentiek alapján kösse meg. 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Dr.  Nagy János polgármester 
 

5. Előterjesztés a Jövőnk Reménységei Alapítvány gépjárműve műszaki 
vizsgáztatás költségéről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A képviselő-testület 122/2019. (XI.26.) számú határozatával döntött arról, hogy a 
Volkswagen T6 Combi típusú gépjármű használatát, teljes fenntartását és üzemeltetését 2019. 
december 31. napjától visszaadja a tulajdonosnak, a Jövőnk Reménységei Alapítványnak. 
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Akkor elhangzott, hogy a gépjárművet érvényes műszaki vizsgával adjuk át.  
A vizsgáztatás december 3-án megtörtént, így a gépkocsi 2021. december 3.-áig érvényes 
műszaki vizsgával rendelkezik. 
 
A műszaki vizsga teljes díja: 16.290.- Ft (hatósági díjrésszel együtt), előzetes átvizsgálásának 
díja: 6.710.- Ft, összesen 23.000.- Ft. 
 
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, a gépjármű műszaki 
vizsgázatás költségének kifizetését rendkívüli támogatásként javasolja. 
 
141/2019. (XII.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Volkswagen T6 
Combi NJJ-627 frsz-ú gépjármű műszaki vizsga teljes díját: támogatásként 16.290.- Ft 
(hatósági díjrésszel együtt), előzetes átvizsgálásának díja: 6.710.- Ft, összesen 23.000.- Ft-ot 
az önkormányzat kifizessen. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy rendkívüli támogatásként a Jövőnk 
Reménységei Alapítvány részére  történő kifizetésről a gazdálkodási iroda útján 
gondoskodjon. 
Határidő. 2019. december 31. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
KÖZMEGHALLGATÁS 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A hallgatóság soraiból van-e valakinek közmeghallgatás keretében bejelenteni valója? 
 
Pósán Ferencné: 
Az óvodában készítettünk karácsonyfa díszeket, melyeket a köztéri karácsonyfára szánunk. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Köszönjük szépen. 
 

6. Különfélék. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A külterületi utak rekonstrukciója pályázattal kapcsolatban az elmúlt ülésen döntött a testület,  
műszaki ellenőri feladatok ellátásra árajánlat kéréséről. 
Ennek eredménye képpen  a b-n Corporation nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot. Így a 
kiviteli szerződés aláírása megtörténhet. 
 
A Kistag közvilágításával kapcsolatban megérkezett a Mezei Vill Kft állásfoglalása. E szerint 
nincs kiépítve kapcsolószekrény. 
 
Bródi Róbert: 
Beszéltem én is egy szakemberrel, akivel ki is mentünk a helyszínre megnézni a kapcsoló 
szekrényt. Úgy gondolom, hogy ha az utat megcsináltatjuk, az úgy lenne teljes, ha a 
közvilágítás is meg lenne oldva hozzá. Az E-ON-nál kezdeményezni kell a kapcsoló szekrény 



7 

 

kiépítését.  Ez úgy tudom, hogy ingyenes, csak kezdeményezni kell. Árajánlatot kell kérni a 
kivitelezésre a Mezei-Vill-től és az E-ON-tól is. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A főtéren voltak gondok a közvilágítással, ezzel kapcsolatban írtam levelet az E-ON-nak. 
Optikai hálózat kiépítésére kerül sor, mely az egész települést lefedni. 
 
Szórádi Sándor: 
Asszonyrészen ez elkészült, de a Honorex Kft kimaradt. Nem is szerepelnek a tervben, ezért 
jelenleg így nincs meg a lehetősége sem, hogy ott is megvalósuljon.  Szeretném, ha 
megvizsgálnánk a módját , hogy  hogyan lehetne ezt megoldani. Oda egyébként sem a 
szennyvíz elvezetés, sem a gázbekötés nem került bekötésre. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Van több érintett utca is, ahol nem vitték be a gázt. Egyeztettem a TIGÁZ-al, akkor viszik be 
egy utcába, ha legalább egy valaki szerződést köt velük. 250 méteren belül ingyenes. 
 
Banczalovszki János: 
Nekem is jelezték már, hogy beköttetnék, de nincs az utcában gerincvezeték. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy ÁSZ vizsgálat volt az Önkormányzatnál. A 
vizsgálat  során mindent rendben találtak. Figyelem felhívással éltek, mely szerint az 
eladósodás bármikor bekövetkezhet,  kockázatelemzés végeztek, és ennek nincs esélye.  
 
A főtéri zebra megvalósításával kapcsolatban tájékozódtam. A közlekedési hatóság helyszíni 
szemléjére van első lépésben szükség. Ez átkelő helyenként 54.800.- Ft. Valamint fel kell 
kérni egy közlekedés tervezőt. Egyik legfontosabb feltétel, hogy az átkelő hely mellett legyen 
közvilágítási oszlop és a lámpa fej emelt szintű megvilágítást kell, hogy biztosítson. Ha ez 
nincs meg, akkor másik oszlop szükséges. Ehhez a Közútnak hozzá kell járulni és valamennyi 
költség a kérelmezőt terheli. 
 
Banczalovszki János: 
Jó lenne, ha lehetne ennek megvalósítására pályázatot benyújtani. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Meg nem tudjuk, hogy milyen pályázati lehetőségek lesznek, leghamarabb januárban lesz erre 
vonatkozóan előzetes információ. 
 
Bródi Róbert: 
A Nyírtrans Kft. a jövő évben több mint 20 gépjárművet hoz a településre, ami után ide fizeti 
be az adót. Ez elég tetemes összeg, kb. 5 millió forint. Szeretném, hogy ha ennek egy része 
erre lenne fordítva, vagy pedig az Erdélyi utca aszfaltozására, az ott lakók nagyon szeretnék, 
ha ez megvalósulna.  Lehet, hogy ha pályázati lehetőség lenne, akkor  ahhoz is hozzá kellene 
tenni annyi önerőt.  
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy több mint 12 millió forint értékben nyertünk  járdák 
takarítására alkalmas kistraktort. 
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Köles Zoltán: 
Arra oda kell majd figyelni, hogy lehetőség szerint mindig egy ember használja. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az elmúlt ülésen felvetődött, hogy az önkormányzat és intézményei dolgozói számára év végi 
jutalomként vásárlási utalvány ajándékozása történjen. Jutalomként történő kifizetés esetén ez 
adóköteles,  utalvány formájában is vannak járulékok, ami az önkormányzatot terheli.  
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Én megkérdeztem az Alaszka Kft-t, de nem tudták volna az ünnep előtt vállalni az utalványok 
elkészítését.  
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Ezért az Auchan utalvány tűnik legjobbnak. Ott mindenféle termék megvásárolható. 
 
A képviselő-testület egyetért az Auchan utalványok önkormányzat és intézményei dolgozói 
számára történő megvásárlásával. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A könyvtár háta mögötti fából készült tárolóban voltak értékes szerszámok tárolva, de ott 
megrongálták, lerúgták a deszkát. Ezért itt szeretnénk kialakítani egy szerszámos tárolót a 
Hivatal udvarán.   
 
Foglalkoztatási paktum megkötése folyamatban van, melynek lényege, hogy a 
közfoglalkoztatásban lévőket kivinnék a munkaerő piacra. Ezzel kapcsolatban január elején 
egy vállalkozói fórum keretében előadás lenne. 
 
Banczalovszki János: 
Ha megszűnik a közfoglalkoztatás, ki fogja az eddig általuk végzett feladatokat ellátni? 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Majd eldöntjük a képviselő-testülettel, valószínű, hogy fel kell venni valakit. 
 
Tájékoztatom a képviselő-testület, hogy Réz János vállalkozó elvégezte a Kistag, illetve 
Ártánháza földrendezési munkáit, erről a számlát is benyújtotta, melyet most bemutatok a 
képviselő-testületnek. 
 
Banczalovszki János: 
A Széchenyi utca végén is jó lenne elvégezni a földrendezést, mert az AKSD autó nem tud 
megfordulni. 
 
Bródi Róbert: 
Előtte kérjünk máskor árajánlatot a vállalkozótól, hogy mennyiért végzi el a munkát. 
 
Banczalovszki János: 
A Kodály-Dózsa-Sport utca kereszteződésében a korábban kint lévő behajtani tilos, illetve a z 
utca másik végéről az egyirányú utca közlekedési tábla hiányzik, valaki kiszedte. Ezek 
hiányában balesetveszélyes a közlekedés. A hiányzó táblákat pótolni kell. 
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Dr. Nagy János polgármester: 
A táblákat pótolni kell, de meg kell rendelni a közúttól. 
 
Czapár Gábor: 
Jelezték, hogy a Balkányi rész település részt jelző tábla sincs meg, valószínűleg ellopták. 
Köles Zoltán: 
A Malom utca, Kodály Z. utca eléggé szemetes, erre oda kell figyelni, rendbe kell tenni. 
 
Szórádi Sándor: 
A kukák lecserélése hogy áll? Mert mi Asszonyrészen nem kaptunk. A lakosságot tájékoztatni 
kell arról, hogy nem jár közszolgáltatási díj emeléssel a kuka csere, illetve attól, hogy két 
kuka van, nem lesz dupla a díj. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Belterületen megtörtént a csere, de elfogytak a kukák, így rendelni kellett. Ha meg lesz, 
megtörténik külterületen is a csere. De elviszi az AKSD a régi kukákat is. Nyugodtan ki lehet 
helyezni. A lakosság folyamatosan tájékoztatva volt eddig is ezzel kapcsolatosan. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A képviselő-testület a polgármester szabadság megváltásával kapcsolatosan korábban döntést 
hozott. Ezt követően  Szórádi Sándor képviselő beadványt nyújtott be, melyben kérte a 
képviselő-testület által jóváhagyott 85 nap ki nem vett szabadság pénzbeli megváltásának 
felfüggesztését és a jogosság megvizsgálását.  
A fentiek megvizsgálása érdekében felkértünk egy ügyvédet, aki írásban válaszolt,mely 
szerint jogos a kifizetés. (Dr. Nagy János polgármester felolvassa az ügyvéd által írt levelet.) 
Beszéltem más település polgármestereivel, ahol szintén megtörtént a kifizetés. A döntéstől 
függetlenül én még nem vettem fel a pénzt, megvárom, amíg megérkezik a REKI támogatás. 
 
Köles Zoltán: 
Az ügyvédi vélemény szerint jogilag rendben van, akkor azt mondom, hogy történjen meg a 
85 nap ki nem vett szabadság kifizetése. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Művelődési Ház igazgatójának január hónapban közös megegyezéssel megszűnik a 
munkaviszonya, az intézmény vezetői státusza megszűnik. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska: 
Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy ebben a formában akarja tovább működtetni az 
intézményt, akkor pályázat kiírására kerül sor, mely a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
A pályázati kiírás tartalmazza a vezetői állás betöltésére alkalmas felsőfokú szakirányú 
végzettséget.  
Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy nem ebben a formában kívánja tovább 
működtetni az intézményt, akkor az intézmény megszűntetéséről kell dönteni, mely 
megszüntetést a minisztériumnak is jóvá kell hagynia. Az intézmény megszüntetése maga 
után vonja, hogy megszűnik, mint önálló költségvetési hely és az a továbbiakban beolvad az 
Önkormányzathoz. A megszűntetés magával vonja az alapító okirat visszavonását is. 
Módosítani szükséges a közművelődési rendeletet is. 
A közművelődési törvény alapján, mivel 5000 fő alatti lakosságszámmal rendelkezünk, 
közösségi színteret kell biztosítani a jelzett közművelődési intézményben.  
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Ebben az esetben az intézménnyel kapcsolatos feladatokat középfokú, szakirányú 
végzettséggel is be lehet tölteni.   
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Ez azt jelenti, hogy akkor lesz egy ember, aki nálunk lesz állományban Akkor viszont az 
intézmény önállóságát elveszti és beolvad az Önkormányzathoz. A finanszírozás a jelenlegi 
marad. 
 
Bródi Róbert: 
Lehet-e ez hátrány? 
 
Sándor Edit: 
A pályázatok többnyire eddig is az önkormányzat nevében íródnak. 
 
Czapár Gábor: 
Akkor az lesz a jó megoldás, ha az intézmény beolvad az Önkormányzathoz. 
 
Köles Zoltán: 
Én is ezt a megoldást látom jónak. 
 
Bródi Róbert: 
Szatmári u. 10. sz. alatti telket nem-e lenne érdemes megvásárolni? 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Úgy tudom, hogy a tulajdonos a gyermekei részére vásárolta meg annak idején. De 
beszélhetek vele. 
 
Bródi Róbert: 
Az iskolában tudomásom szerint két tannyelvű oktatás bevezetése várható és akkor szolgálati 
lakásra is szükség lehet. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Akkor legcélszerűbb lenne, ha a fenntartó egyház vásárolná meg. 
 
Köles Zoltán: 
Kísérjük figyelemmel azt is, hogy ha esetleg eladóvá válik az orvosi rendelő feletti lakás, 
illetve a rendelő melletti kocsma. 
 
A tegnapi nap folyamán aláírtam egy,  a Kolozsvári utca lakói általi kezdeményezést, mely 
szerint az utcában  nem folyik le nagyobb esőzésekkor a víz. Nyáron a víz a mélyebben lévő 
részeken – pl. alagsori üzlet -  10-15 cm magasan állt. Az egyik lakó beleegyezne, hogy a 
kertjében a víz elvezetést megoldjuk. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Tudok róla, ezt a beadványt a kezdeményező állampolgár ma behozta a Hivatalba. 
Nyilatkoztatni kell róla, hogy beleegyezik-e a szolgalmi jog bejegyzésébe. Ez után árajánlatot 
kell kérni és ha ez megvan, akkor kerülhet a képviselő-testület elé. 
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Banczalovszki János: 
A Háziasszonyok Boltja környékén jellemző, hogy az emberek szükségleteiket a bolt 
környékén végzik el.   
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A bolt magánterület, nem kötelező nyilvános WC-t létesítenünk. 
 
Czapár Gábor: 
Szó volt róla korábban, hogy a szociális tűzifa kiszállításához egy kalodát kell készíteni, ez 
biztosítaná  minden ingatlannál, hogy egyformán történjen a fa mennyiségének kimérése. Ez  
vasból legyen már elkészítve. Nem nagy anyagigénye van. Ne egy legyen, hanem készíteni 
kellene vagy három darabot. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Akkor megkérem Czapár Gábor és Banczalovszki János képviselőket, hogy a pontosan 
magyarázzák el annak, aki készíteni fogja, hogy milyen is legyen ez a kaloda. Előre láthatólag 
január 8.körül lehetne kezdeni a fa kiosztását. 
 
Czapár Gábor: 
A gléderezést megcsinálták-e Buzitán? Most erre alkalmas az időjárás. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Jeleztem, hogy ezt meg kell csinálni, de most még jelenleg homokot hordanak. 
 
Köles Zoltán: 
A gyógyszerész jelezte, hogy a gyógyszertáron a bejárati ajtó nem zár,  ezt mint 
tulajdonosnak, az Önkormányzatnak meg kellene csinálni. 
 
Dr. Nagy János: 
Utána fogunk nézni, javítjuk. 
 
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, 
kéri a hallgatóságot, hogy hagyja el a tanácstermet, illetve a kamera kerüljön kikapcsolásra. 
 
 
 

kmf. 
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