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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 13.-án 9.00. 
órai kezdettel a Nyíracsád Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tanácstermében 
(4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) megtartott   ülésén. 
 
Jelen vannak: Bródi Róbert alpolgármester    

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
   Banczalovszki János 
   Czapár Gábor  

Czirjákné Szabó Katalin 
   Köles Zoltán 
   Szórádi Sándor képviselők 
 
Igazoltan távol: Dr. Nagy János polgármester 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 

Bródi Róbert alpolgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Dr. Nagy János polgármester 
távolléte miatt az ülést ő vezeti. 
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendek az alábbiak szerint kiegészülve kerüljenek 
megtárgyalásra,melyek az alábbiak: 
 

1. Előterjesztés a szociális tűzifa szerződés aláírására felhatalmazás és a kiszállítás 
megszervezése. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

2. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ  intézményi 
átszervezése. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

3. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ  vezetői 
pályázatának kiírásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

4. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár vezető pályázatának kiírásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

5. Előterjesztés az Akácliget Óvoda Nyíracsád  logopédiai ellátásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
6. Különfélék. 

 
A döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő a napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadta. 
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Bródi Róbert alpolgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője 
Czapár Gábor és Szórádi Sándor képviselők legyenek. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadják. 
 

1. Előterjesztés a szociális tűzifa szerződés aláírására felhatalmazás és a kiszállítás 
megszervezése. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Bródi Róbert: 
Korábban már döntött a képviselő-testület ezzel kapcsolatban, tehát most határozatot nem 
kívánunk hozni ezzel kapcsolatban, csak tájékozódni, illetve pontosítani szeretnénk. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A szociális tűzifa vásárlással kapcsolatos szerződés aláírása folyamatban van. Egyeztettünk a 
vállalkozóval, amikor szólunk neki, tudja biztosítani a tűzifát. Viszont azt beszéltük meg,  
hogy inkább a Kassai utcai telepére szállítaná a fát, mert az közelebb van. 
 
Banczalovszki János: 
Jelzést kaptam a traktorostól, hogy szaporátlan lesz így a kalodás módszerrel a kiszállítást, 
mert nincs rá elég ember. Két ember fent kell, aki beledobálja, illetve kettő lent kel, hogy 
legyen. 
 
Szórádi Sándor: 
Fontos a lakosság bizalma, azért jó megoldás, hogy kalodában kerülne kimérésre a tűzifa, 
mert akkor mindenki biztosan tudja, hogy egy köbmétert kapott. Ezzel az eszközzel pontos 
lesz a mennyiség. 
 
Czapár Gábor: 
Hogy álla a kimutatás – névsor – a tűzifára jogosultakról? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Rendben van, a határozatok készítése is folyamatban van. Akár holnaptól elkezdődhet a 
kiszállítást. Egy pótkocsit tudtam kölcsönkérni Lakatos Zsolttól. Az Önkormányzatnak is van 
két pótkocsija. 
 
Bródi Róbert: 
Kellene öt pótkocsi, ahhoz, hogy rugalmasan és folyamatosan történjen a kihordás. A  
Nyírtransz Kft. is kölcsön tud adni egyet. 
 
Czapár Gábor: 
Mielőtt megkezdődne a határozatok kikézbesítése, a bizottság még egyszer át szeretné nézni a 
névsort. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A települési segély névsort is át kellene nézni még egyszer a kiértesítés előtt. Ezeknek a 
határozatoknak a készítése is folyamatban van. 
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Bródi Róbert: 
A tűzifa kiszállításához a kaloda hogy áll? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Kész van két kaloda, úgyhogy akár holnaptól lehet hordani a fát, ha a névsor le lesz 
véglegesítve. 
 
Köles Zoltán: 
Ezt egy hét alatt ki lehet hordani. 
 
Czapár Gábor: 
Ez több időt vesz igénybe, lassan fog haladni, akár 3-4 hét is lehet. 
 
Banczalovszki János: 
A lakosságot nem lehetne-e megkérdezni, hogy társadalmi munkában esetleg besegítene-e 
valaki? 
 
Czapár Gábor: 
Ne bonyolítsuk, hagyjuk ezt a vonalat. 
 
Banczalovszki János: 
Szerintem a Hivatal pótkocsijának a műszaki vizsgáztatása nem lesz olcsó, ahogy az állapotát 
láttam. 
 
Cazpár Gábor: 
Jelenleg az elhangzottak szerint három pótkocsi áll rendelkezésre, az indulásnak jó lesz, azzal 
meg lehet kezdeni. 
 
Köles Zoltán: 
Meg kell kérdezni vállalkozókat, akikről tudjuk, hogy van pótkocsijuk, hogy kölcsön tudnák-e 
adni, illetve mennyi napi díjat kérnének érte. Javaslom Karácsony Gábort, Veze Mihályt  
megkérdezni. 
 
Szórádi Sándor: 
Ha kaptunk volna egy lakossági névsort utca szerint lebontva, akkor nem húzódott volna el 
ennyire a tűzifa kiosztás.  Március 31-ig készüljön egy ilyen utcanévsor. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Az Önkormányzat nem rendelkezik ilyen adatbázissal, illetve az adatok felhasználására 
vonatkozóan is van egy adatvédelmi szabályzat, aminek meg kell felelnünk. 
 
Bródi Róbert: 
A Szociális Bizottság döntésének megfelelően, aki nem részesül szociális tűzifa 
támogatásban, azok a családok egyszeri 5ezer forintos települési segélyt fognak kapni. Nem 
biztos, hogy minden család át fogja venni ezt a pénzt. Úgy gondolom, hogy nekünk, mint 
képviselőknek példát kell mutatnunk és ezt az összeget fel kellene ajánlanunk helyi oktatási 
intézmények alapítványainak. Erre lehetőség van az iskola, illetve óvoda tekintetében is. 
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Biztos vannak még olyan családok, akik úgy gondolják, hogy nincsenek erre rászorulva és 
átutalják ezeknek az intézményeknek. 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
A Facebookon közzé lehetne egy ilyen felhívást tenni. 
 
Köles Zoltán: 
A határozattal együtt,  ki kellene küldeni egyúttal egy ilyen írásos felhívást is a felajánlási 
lehetőségekről. 
 
Bródi Róbert: 
Az nem hiszem, hogy jó lenne, inkább a két alapítvány próbálja saját maga,  az 
önkormányzattól függetlenül minél szélesebb körben propagálni ezt a lehetőséget. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Ahhoz, hogy fel tudja ajánlani, fel kell, hogy vegye a pénzt, mert azt a pénzt, amit nem 
vesznek át, vissza kell utalnunk. Tehát először fel kell, hogy vegye az illető és utána tud 
dönteni, hogy kinek, milyen alapítványnak adja át. 
 

2. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ  intézményi 
átszervezése. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Köles Zoltán: 
Az előterjesztésen szereplőek szerint jogutóddal összevonással kívánjuk megszüntetni az 
intézményt. Ez a javaslat az én elképzelésemnek is megfelel.  
 
Bródi Róbert: 
Beszélgettünk erről, akkor felmerült, hogy végül is a vezetői pótlék az, ami megspórolásra 
kerülne. De az végül is nem teljesen így van, mert egy vezető bére is megmaradna. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
De akkor is kellene egy kulturális végzettségű ember, aki koordinálja ezeket a feladatokat, 
amit most az intézményvezető végez. Tehát szakmailag olyan ember kell, aki tudja, hogy 
hogyan kell ezeket a feladatokat ellátni. Ezért gondoltam, hogy csak a vezetői pótlék az, amit 
nem kellene fizetni. Fizikailag is mindkét intézmény a jelenlegi helyén maradna, tehát ez sem 
jelentene megtakarítást. 
A könyvtár vezetőnek is lejár februárban a megbízatása, és tudnunk kellene, hogy könyvtár 
vezetőként vagy kulturális vezetői pályázatot kell kiírni. 
 
Bródi Róbert: 
Mi lenne, ha kiírnánk a művelődési ház vezetői álláspályázatát. Meglátjuk, hogy kik 
jelentkeznek. Elsősorban helyi embereket lenne jó alkalmazni.  
 
Köles Zoltán: 
Ha csak a vezetői pótlékot spóroljuk meg, akkor viszont hagyjuk úgy az intézményeket, 
ahogy most vannak. 
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A döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő a fentiekkel egyetért és 6 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
1/2020. (I.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Ligetalja 
Közművelődési és Turisztikai Központot, valamint a Ligetalja Könyvtárat továbbra is önálló 
intézményként működteti.  
Felkéri a Jegyzőt, hogy mindkét intézmény vezetői pályázatát írja ki. 
Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

3. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ  vezetői 
pályázatának kiírásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Az előző napirendi pont alapján a képviselő-testület úgy  döntött, hogy nem vonja össze a 
Ligetalja Közművelődés és Turisztikai Központot és a Ligetalja Könyvtárat, továbbra is két 
intézményként működteti. 
Köztudott, hogy a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ kinevezett vezetője kérte 
munkaviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetését 2020. január 31. napjával.  
Mivel az intézmény továbbra is megtartja eredeti formáját, ezért szükséges a vezetői pályázat 
kiírása. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A.§. alapján a pályázat kiírása 
szükséges.  
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő  6 fő képviselő  6 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
2/2020. (I.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Ligetalja 
Közművelődési és Turisztikai Központ igazgatói (magasabb vezetői) munkakör betöltésére az 
alábbiak szerint: 
 
 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A.§. alapján pályázatot  

hirdet 
 

A Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ 
igazgatói (magasabb vezetői) 

munkakör betöltésére. 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
 
Foglalkozás jellege: 
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Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre  szól. 
 
A munkavégzés helye: 
Nyíracsád, Kassai u. 6. sz. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése. A muzeális 
intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásokról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
tv. alapján. Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony 
működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. Az intézmény 
dolgozói fölött, a munkáltatói jogkörök gyakorlása. Az igazgató a közművelődési feladatok 
(kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése) ellátás mellett magasabb vezetői 
megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának 
koordinálását, irányítását,  ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény 
költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott 
döntések végrehajtását. Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az intézmény működéséért, 
gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és 
szabályosságáért. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására  és juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
Pályázati feltételek: 

- felsőfokú képesítés, felsőfokú közművelődési végzettség, 
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 
- magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyt létesít, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- vezetői tapasztalat. 
 
A  pályázat részeként  benyújtandó iratok, igazolások: 

- szakmai önéletrajz, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, 
- végzettséget igazoló okiratok másolata 
- nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez, továbbításhoz hozzájárul. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázat elbírálását követően, azonnal betölthető. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 18. 
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Jobbágy Piroska jegyző nyújt 
a 206-001 telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 

- postai úton a pályázatnak Nyíracsád Község Önkormányzata címére történőt 
megküldésével (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) 

- személyesen Dr. Nagy János polgármester, 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
A pályázat elbírálásának határideje:2020. április 18. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

- Acsádi Krónika helyi lap 
- Nyíracsád Községi Önkormányzat honlapja www.nyiracsad.hu 
- www.kozigallas.hu 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírás közzétételéről gondoskodjon. 
Határidő: 2020. február 18. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
            

4. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár vezető pályázatának kiírásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A  képviselő-testület úgy  döntött, hogy nem vonja össze a Ligetalja Közművelődés és 
Turisztikai Központot és a Ligetalja Könyvtárat, továbbra is két intézményként működteti. 
 
A Ligetalja Könyvtár  vezetőjének kinevezése 2020. február 28. napján lejár. Mivel 
megmarad a könyvtár önállósága, ezért szükséges vezetői pályázat kiírása.  
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A.§. alapján a pályázat kiírása 
szükséges.  
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
3/2020. (I.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Ligetalja Könyvtár 
igazgatói (magasabb vezetői) munkakör betöltésére az alábbiak szerint: 
           

A közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. tv. 20/A.§. alapján pályázatot hirdet  

 
a Ligetalja Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. 
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  
 
A vezetői megbízatás időtartama: határozott időre, 5 év időtartamra, 2020. március 1-jétől 
2025. február 28-ig szól. 
 
A munkavégzés helye:  4262 Nyíracsád, Kassai u. 4. sz. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízatással járó lényeges feladatok: 
az intézmény egyszemélyi felelősségi irányítása, az intézménynek a hatályos 
jogszabályokban, a szervezeti és működési szabályzatban az intézményt fenntartó 
határozataiban, a szakmai követelményekben meghatározottaknak megfelelő folyamatos és 
gazdaságos működtetése.  
 
Az intézmény általános tervezési, szervezési irányítási és ellenőrzési feladatainak ellátása, 
szakmai stratégiai cél meghatározása a hosszú távú stabil gazdálkodás feltételeinek, az 
intézményi működés hatékonyságának folyamatos biztosítása.  
 
Pályázati lehetőségek és források folyamatos kutatása, kiaknázása, pályázatírás. 
 
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 
-Felsőfokú képesítés megfelel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
végrehajtásáról, a művészeti és közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogállásával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 15/1992. 
(XI.20.) Korm. rendelet 6/A.§. (1) bek. szerinti feltételeknek, azaz: 
 

a. főiskola könyvtáros, 
b. könyvtáros, legalább öt év feletti szakmai tapasztalat, 
c. vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
d. büntetlen előélet, 
e. legalább öt év vezetői gyakorlat, 
f. magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy eltelepedett státusz, 
g. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 41, 42.§. és 43.§-aiban 

foglalt előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat.  
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent vezetői tapasztalat. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- a pályázatokat A4 méretű, összefűzött, gépelt oldal formájában, két példányban, zárt 
borítékban kell eljuttatni, amely tartalmazza az alábbiakat: 

- részletes szakmai önéletrajz, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői koncepció és szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzelések, 
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet 

igazolására, 
- iskolai végzettséget tanúsító oklevél és bizonyítvány másolatok, 
- a beosztás ellátásához szükséges vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása, 
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- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt szermélyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a képviselő-testület 
nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. február 18. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton a pályázatnak Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére 
történő megküldésével 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A tartalmai és formai követelményeknek megfelelő pályázatokat a döntést megelőzően 
Nyíracsád község Önkormányzatának képviselő-testülete által összehívott Oktatási és 
Kulturális Bizottság véleményezi. 
A képviselő-testület a Bizottság véleményét figyelembe véve választja ki a nyertes pályázót.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2020. február 28. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

- Acsádi Krónika helyi lap 
- Nyíracsád Községi Önkormányzat honlapja www.nyiracsad.hu 
- www.kozigallas.hu 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírás közzétételéről gondoskodjon. 
Határidő: 2020. február 18. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
            

5. Előterjesztés az Akácliget Óvoda Nyíracsád  logopédiai ellátásáról. 
Előterjesztő:Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Pósán Ferencné óvodavezető: 
Pedagógiai Programunk szerint az óvodánk részt vesz a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján integrált nevelésre javasolt sajátos nevelési igényű enyhén értelmi 
fogyatékos, beszédfogyatékos, a fejlődés egyéb pszichés fejlődési zavarával küzdő (súlyos 
tanulási, figyelem, vagy magatartásszabályozás) gyermekek óvodai nevelésében, amennyiben 
intézményünk a kijelölt óvoda.  
 A beszéd nemcsak az érintkezés, hanem a gondolkodás eszköze is.  
A Pedagógiai Szakszolgálat biztosította eddig a fejlesztő pedagógust, a logopédust és a 
pszichológust. Az elmúlt időkben azonban olyan arányúvá vált a létszámproblémájuk, hogy 
hónapok óta nincs logopédiai ellátása az óvodának.  
5 fő olyan SNI státuszú gyerek jár az intézménybe, akinek a szakértői véleménye tartalmazza 
a logopédiai ellátás szükségességét. A Ped. Szaksz. által biztosított logopédus törvényileg 
nem foglalkozhatott ezekkel a gyerekekkel. 15 nagycsoportos, iskolába készülő gyerekek 
beszédmegsegítésére nagy szükség van az írás és olvasástanulás elsajátításához. 
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Ezért kérjük az intézmény számára a logopédus biztosítását. 
 
Szórádi Sándor: 
A logopédia nagyon fontos már óvodás korban. Tapasztalatom szerint sajnos nagyon sok a 
beszédhibás gyerek. 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
Minden képpen szükséges a logopédiai ellátás. Sajnos úgy tudom, hogy sok logopédus 
felmondott Nyíradonyban is. Az iskolában jelenleg 27 gyereknek van szükséges logopédiai 
fejlesztésre. 
 
Köles Zoltán: 
Fizessük ki, de a társulásnak akkor ennyivel kevesebb pénzt utaljunk. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Ez nem a társuláson keresztül történik. 
 
Köles Zoltán: 
A jegyző hívja fel a Pedagógiai Szakszolgálat figyelmét, hogy törvényi előírás a logopédus 
biztosítása. 
 
A fentiekkel jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
4/2020. (I.13.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Akácliget Óvoda Nyíracsád 
4262 Nyíracsád, Kassai u. 4. sz.  logopédiai ellátását az árajánlatban megjelölt heti négy 
órában bruttó 3.500.- Ft/óra biztosítja a 2020. évi költségvetés terhére.  
Felkéri az Akácliget Óvoda Nyíracsád vezetőjét, hogy az árajánlatot adó Ménesné Vincze 
Anikó „kisadózó” 4287 Vámospércs, Nagy u. 58/B. logopédussal  a szerződést kösse meg. 
Felhatalmazza a polgármestert hogy az Akácliget Óvoda Nyíracsád logopédiai ellátásáról 
kiállított számla kifizetéséről a gazdálkodási iroda útján gondoskodjon.  
Határidő:Folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
               Nagyné Jobbágy Piroska jegyző   
 

6. Különfélék. 
 
Pósán Ferencné: 
Az óvoda konyhájára szükség lenne egy fő dolgozóra. Az egyik, jelenleg 
közfoglalkoztatásban lévő személyre gondoltam. Ugyanis korában a konyhán volt egy fő, aki 
a jelenlegi élelmezés vezető, valamint egy dolgozó nyugdíjba fog vonulni augusztusban és 
szabadságát, felmentését tölti. Így három szakács és két konyhalány van jelenleg.  
 
Bródi Róbert: 
Augusztusig maradhat közfoglalkoztatásban és amikor nyugdíjba vonult a dolgozó, akkor 
történjen meg a most közfoglalkoztatottként alkalmazott  állományba vétele. 
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Megnézzük, hogy az állam hány embernek tud bért biztosítani a konyhán. 
 
Pósán Ferencné: 
Összesen 300 fő részére történik a főzés és nem csak gyerekeknek. 
 
Bródi Róbert: 
Idén lesznek 100 %-os támogatottságú pályázatok a Magyar Falu Programban. Ha van olyan 
lehetőség, hogy felújítsuk a konyhát, akkor ezt meg kellene tenni. 
 
Köles Zoltán: 
Ha  létre jön a bölcsőde, akkor annak még speciálisabb főzés és ahhoz szükséges eszközökre 
lesz szükség. 
 
Bródi Róbert: 
Úgy tudom, február végén lejár a közmunka. Sokan keresnek meg azzal, hogy 2-3 hónap 
munkaviszony szükséges számunkra, hogy el tudjanak menni nyugdíjba. Jó lenne közzé tenni 
a helyi lapban, hogy aki ilyen helyzetben van jelezze még időben, hogy tudjunk számukra 
segíteni. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Volt már ilyen eset, aki bejön hozzánk hasonló kéréssel, igyekszünk partnerek lenni ebben. 
 
Köles Zoltán: 
Hogyan történik a közfoglalkoztatottak kiválasztása, felvétele? Az is jelenjen meg az 
újságban, ha felvétel van. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Vannak, akik bejönnek a Hivatalba és jelzik, hogy szeretnének jönni. Azokat felírjuk és 
amikor van lehetőség  behívjuk őket. Az a tapasztalat azonban legtöbb eseten, amikor 
tudomást szereznek róla, hogy mi az a munka, amit végezni kellene, visszakoznak.  
 
Köles Zoltán: 
Az ilyen munkaerőt nem szabad alkalmazni, el kell küldeni. Egyébként nem lehet rendet 
tartani. 
 
Szórádi Sándor: 
A savanyító üzemen által előállított termékekből mennyi bevétel volt, mennyit árultak a 
piacon? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Az értékesített termékek árát hozzánk, az Önkormányzathoz  befizetik és azt nekünk vissza 
kell forgatni a közfoglalkoztatott programba.  Következő ülésre be tudom hozni ezeket az 
adatokat. 
 
Bródi Róbert: 
A gazdálkodási csoportnál egy fő dolgozó hosszú távon távol lesz. Hogyan lesz betöltve a 
helye? 
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Egy jelenleg közfoglalkoztatottal szeretném betölteni a helyet, aki nagyon rátermett, jól ért a 
számítógéphez, és tudja kezelni az ASP programot. 
 
Szórádi Sándor: 
Egyrészt egyetértek, viszont a szakmai részével nem értek egyet. Ugyanis nem rendelkezik 
szakirányú végzettséggel. Ha van a településen szakirányú végzettséggel rendelkező személy, 
akkor azt kell alkalmazni. A program ugyanis megtanulható, de a szakmai végzettség nem 
pótolható. 
 
Czapár Gábor: 
Jelenleg milyen feladatott lát el a dolgozó? Milyen végzettsége van. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
 ASP rendszert kezeli, segít a határozatok írásában,  munkaírása jó, terhelhető. Érettségivel 
rendelkezik, illetve OKJ képzésekkel. De ha kell, vállalná a mérlegképes könyvelői képesítés 
megszerzéséhez szükséges tanulmány elvégzését is. 
 
Bródi Róbert: 
Olyan személy kell a gazdálkodásra, akinek munkájával gördülékenyen megy a munka 
Naprakész adatokkal kell rendelkeznie  az Önkormányzatnak ezen a területen .  
 
Czapár Gábor: 
Olyan naprakész adatokkal kell rendelkezni, hogy ne forduljon elő még egyszer olyan, hogy 
év végén, az utolsó napokban derül ki, hogy pénzmaradvánnyal rendelkezik az Önkormányzat 
és azonnali döntés kell a felhasználásával kapcsolatosan. 
 
Köles Zoltán: 
Szerintem  van annyi szakirányú végzettségű, aki most eljár a településről, de szívesen 
hazajönne, ha lenne végzettségének megfelelő álláslehetőség. Nincs kifogásom az érintett 
dolgozóval szemben, de ha van szakképzett ember, akkor nem kell várni a képesítés 
megszerzésére.  
 
Szórádi Sándor: 
Nekem sincs semmi problémám a dolgozóval, de szerintem is nagyon fontos a szakmai 
képzettség. Volt már korábban róla szó, hogy be kell hívni két embert, akinek megvan a 
végzettsége. A múlt évben a gazdálkodástól nyugdíjba vonult egy fő, illetve most tartósan 
távol lesz egy másik dolgozó. Tehát ha két embert behívunk, akkor lesz meg az a létszám, 
amivel eredetileg működött a gazdálkodási csoport.  
 
Köles Zoltán: 
Ha bejönnek dolgozni, meglátjuk, hogy melyik a rátermettebb. 
 
Bródi Róbert: 
Mi csak tanácsot adhatunk ebben,  a  hivatali dolgozók a jegyző hatáskörébe tartoznak. De azt 
viszont rajta kérjük számon, hogy úgy működjön a Hivatal, ahogyan elvárható. 
 
Czapár Gábor: 
Ki a pályázatfigyelő az Önkormányzatnál? 



13 

 

 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A Hajdúsági Nonprofit Kft. a pályázatíró  és a pályázatfigyelő. Ők  jelzik, ha van olyan 
pályázati kiírás, ami számunkra kedvező lehet. 
 
Czapár Gábor: 
Nagyon kellene egy ember erre itt helyben is. Ugyanis szomszéd településeken pályáztak 
olyan dolgokra, amiről mi nem is tudtunk, hogy van rá lehetőség. Ezek szerint mi csak 
azokról a pályázatokról értesülünk, amit ők úgy gondolják, hogy jó lehet az 
önkormányzatunknak.  
 
Köles Zoltán: 
Szeretném, ha a dolgozók munkaköri leírását láthatnánk, illetve a 2019. éves ügyiratszámokat. 
Javaslom  munkanaplót vezessenek a kinti közfoglalkoztatottak, valamint a kertész és a 
traktoros. Január végétől ez valósuljon meg, amiért a jegyző a felelős. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Ez valószínű, hogy úgy valósulna meg, hogy egy-egy  brigádvezető töltené  ki, vezetné a 
többi alkalmazottét.  
 
Czapár Gábor: 
Ki szedi a piaci helypénzt? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Egy közfoglalkoztatott, aki behozza a számlatömböt és a pénzt. 
 
Czapár Gábor: 
A Pénzügyi Bizottság január 21-re tervezi a havi ellenőrzést a gazdálkodási csoportnál. 
 
A Zrínyi utcáról többen megkerestek, hogy az súlykorlátozás ellenére a megrakodott 
teherautók továbbra is ott járnak. Állítólag az Önkormányzattól valaki erre engedélyt ad 
nekik. Hogyan történt annak idején a korlátozó tábla kihelyezése? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Volt egy állampolgár, aki  folyamatosan feljelentette az Önkormányzatot a miatt, hogy a 
megrakodott teherautók rendszeresen a Zrínyi utcán járnak el és e miatt a házak falai 
megrepedeznek.  
Ennek elkerülése érdekében tettük ki a súlykorlátozó táblát,mely elérte célját.  
Engedélyt nem ad ki senki az önkormányzattól a teherautóknak arra, hogy ezen az útvonalon 
járjanak. 
 
Czapár Gábor: 
Szociális Bizottság hozott már döntést arról, hogy kik azok, akik szociális tűzifa juttatásban 
szeretné részesíteni. Azzal szembesültünk, hogy volt olyan, aki kimaradt a névsorból. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nem szoktunk senkit kihúzni semmilyen névsorból önkényesen. Ha így történt, biztos, hogy 
van rá ok, valamilyen rendeletben szabályozott feltétel nem teljesült. Lehet, hogy nem hozott 
vissza kérelmet az illető. Bizottsági ülésre bejön az ügyintéző és egyeztetjük a listát. 
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Czirjákné Szabó Katalin: 
Decemberben javasoltunk általunk megnevezett négy család rendkívüli segélyben történő 
részesítését. Szerettük volna, ha karácsonyra megkapják a segélyt, de ez nem történt meg. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Igen, de azt is kértük, hogy hozzanak be kérelmet, mert ennek  hiányában  települési segély 
részükre nem állapítható meg, de nem jött be hozzánk kérelem.  
 
Szórádi Sándor: 
Máskor, ha ilyen van az ügyintéző írja meg a kérelmet és vigye ki az érintett családnak 
aláíratni. Ez férjen bele az ügyintéző munkaidejébe, de egyébként ki kellett volna értesíteni az 
általunk megnevezett családokat. 
 
Czapár Gábor: 
Egy állampolgár megkeresett azzal, hogy lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet nyújtott 
be és amikor az elbírálás iránt érdeklődött, azt a választ kapta, hogy szét lett tépve a 
beadványa. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska: 
Gondolom, hogy kiről van szó, ő maga mondta utólag, hogy ne kerüljön bizottság elé a 
kérelmet, tépjük szét. De ez természetesen nem történt meg, a kérelme megvan, meg is tudom 
mutatni. 
 
Czapár Gábor: 
Az önkormányzat által tartott sertések le lettek-e vágva? Ha igen, mennyi volt az élő súly, 
illetve mennyi volt a vágás után visszakerült hús súlya. Erről is szeretnénk legközelebb 
tájékoztatást kapni. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Megtörtént a sertések levágása, a pontos súlyról be tudom mutatni a vágóhíd által kiadott 
iratot. Már csak ebben az évben van kötelezettségünk a sertés tartásra. 
 
Bródi Róbert: 
Jelezték, hogy a Sport utcán a disznóólnál patkányok vannak. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Van egy lakos a Sport utcán, aki feljelentést tett arra vonatkozóan, hogy a zöldhulladék 
gyűjtőnél elszaporodtak a patkányok. Kijött egy ellenőr a NÉBIH-től, de nem talált semmi 
olyat, ami a feljelentésben szerepelt. 
 
Szórádi Sándor: 
A főtéren, amikor a díszeket szerelték, akkor láttam, hogy a kandeláberekben a hagyományos 
égők vannak, nem lettek lecserélve LED-esre, valamint néhány helyen a búrák hiányoznak. 
ezt jelezni kellene a MEZEIVILL –nek. 
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Fontos lenne, hogy az  Önkormányzat és intézményeiben egy informatikus legyen 
alkalmazva. Egy olyan ember kellene,  aki a gépek karbantartását is elvégzi, illetve az adódó 
hibákat is javítani tudja 24 órán belül. 
 
Köles Zoltán: 
Az ASP rendszeren kívül készüljön egy központi szerver. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska  jegyző: 
Erre nincs szükség. 
 
Czapár Gábor: 
Hogy áll a település honlapja? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska: 
A honlap elkészült, folyamatosan történik rá a az aktuális dokumentumok feltöltése. 
 
Köles Zoltán: 
A honlap nem reszponzív. 
 
Szórádi Sándor: 
Ez a honlap így ebben a formában nagyon kezdetleges. 
 
A temetőben ki végzi a hulladék szállítást? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Az Önkormányzat végzi, Szakolyba történik a szállítás. Nem igazán tudunk számolni azzal, 
hogy mikor mennyi hulladék keletkezik, ezért  próbáljuk így megoldani az elszállítást. 
 
Szórádi Sándor: 
Az egyik bizottsági ülésen kértük Jegyző Asszonyt, hogy hozzon be egy részére a felettes 
szerv által küldött e-mailt. Ez az e-mail nem hivatali címre, hanem saját e-mailre érkezett. A 
cégeknél mindenkinek saját e-mail címe kell, hogy legyen. Azt javaslom, ez itt a Hivatalban is 
így legyen. Készüljön el egy e-mail cím és erre történjen meg a hivatalos levelezések 
átmentése. Az adatvédelem nagyon fontos, nem helyes a privát címről történő hivatalos 
levelezés.  
Továbbá az ügyfélfogadás és hivatali nyitva tartás  február 1-jétől hétfőn és szerdán is egész 
napos legyen. 
Szeretném áttekinteni a folyamatban lévő pályázatokat. 
 
Bródi Róbert: 
Ha jelenleg nincs a Hivatalban, aki a pályázatokat figyeli, akkor írjuk össze, hogy miket 
szeretnénk megvalósítani és ezt a listát küldjük el Nyíradonyba a pályázat figyelőnek.  
 
Szórádi  Sándor: 
Korábban szó volt róla, hogy a köztemetőben egy tábla kihelyezésre került, ahová a 
temetkezési vállalatok ki tudják tenni hirdetéseiket. Én beszéltem temetkezési céggel, de nem 
tudnak ilyen lehetőségről.  
 
Hogy áll a homok szóró,készen van-e? 
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Meg van javítva. 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
A Tavasz utcai lakosok jelezték, hogy ott a múltkor síkos maradt az út, nem történt meg a 
homokszórás. 
 
Szórádi Sándor: 
Nyírábrányban példa értékű az utcák síktalanítása, nagyon jól le lettek homokozva az utak. Ha 
nincs homokszóró, akkor traktorról kézi erővel kell megoldani. 
 
Czapár Gábor: 
Ez kell gondolkodni azon, hogy jövőre  kiadjuk az utak hótakarítását külsősnek, mert úgy 
látom, hogy nem tudunk megbirkózni vele. Vagy keressük meg a felelőst. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Erre nincs szükség, meg lehet csinálni. 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
Ha van hozzá emberünk, traktor, és homok is, akkor meg kell,  hogy tudjuk oldani. 
 
Szórádi Sándor: 
A művelődési ház háta mögötti területre jó lenne 2-3 fuvar földet vitetni a talajkiegyenlítés 
miatt, mert ott autók szoktak parkolni. 
 
A múlt évben bezárt a lakodalmas ház, ezért egyre többen veszik igénybe a művelődési ház 
nagytermét a lakodalmak lebonyolításához. A nagyterem kb. 300 főig befogadóképes, ezért  
az oldal kijáratnál a szintet meg kellene emelni és összenyitni. Így egy használható, nagyobb 
tér alakulna ki. 
 
A gépjárművek menetlevél írásának nyomon követése nehéz. Javaslom, hogy az 
önkormányzati gépjárművekbe kerüljön beszerelésre GPS, hogy hó végén átlátható legyen, 
hogy mikor és merre közlekedtek. Ez nagy könnyítés lenne a tisztánlátás érdekében,  és 
segítené a munkát is. Január végére legyen erre vonatkozó árajánlat. 
 
A helyi újságba olyan cikkek kerüljenek, aminek valóság alapja van. 
 
Czapár Gábor: 
Múlt év végén az egyik temetésre rossz helyen ásták ki a sírt. Javaslom, hogy kerüljön vissza 
az a közfoglalkoztatott, aki már korábban hosszú ideje a temetőben dolgozott. Nem   
szeretnénk, ha még egyszer előfordulna hasonló hiba. 
 
A főtéren a zebrával kapcsolatban van-e valami információ? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Elküldtem a megkeresést az illetékes hatóságnak, de még nem kaptam rá választ. 
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Czapár Gábor: 
A Balkányi rész közvilágításával van-e újabb információ? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska: 
Ezt Polgármester Úr kezdte el intézni, így nem tudok nyilatkozni. 
 
Czapár Gábor: 
Most hivatalos úton van Polgármester Úr, vagy szabadságon? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Szabadságon van. 
 
Köles Zoltán: 
Javaslom, hogy legyen egy karbantartási füzet, amibe az intézményeknél történő 
meghibásodásokat felírják. A védőnői szolgálatnál ugyanis nincs meleg víz. Ez nem fordulhat 
elő, főleg nem egy egészségügyi intézményben. Ez azonnali hatállyal legyen megoldva. 
 
Czapár Gábor: 
A  védőnői szolgálatnál egy beton feljáró kellene, a babakocsival való közlekedés 
megkönnyítésére. 
 
Köles Zoltán: 
Úgy hallottuk, hogy a hivatali dolgozóknak kételyeik vannak az új képviselők irányában, 
ezért szeretnénk ha sor kerülne egy beszélgetésre  a képviselők és a dolgozók között. 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
Igen, van olyan visszhang, hogy az itt dolgozókban kétségek vannak rájuk vonatkozóan a 
képviselő-testülettel szemben. 
 
Köles Zoltán: 
A képviselő-testületi ülés anyagába kerüljön bele a polgármesteri jelentésen kívül az előző 
ülésen hozott döntésekkel kapcsolatos intézkedésről való tájékoztatás. Akkor elkerülhetjük 
azt, hogy itt, a különfélékben külön-külön rákérdezünk az előző döntésekre.  
 
Banczalovszki János: 
Mit jelent az, hogy hatályon kívül van helyezve egy paragrafus? Az SZMSZ kapcsán 
kérdezem. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Azt jelenti, hogy az a paragrafus  kivezetésre kerül a rendeletből. Következő képviselő-
testületi ülésre aktualizálva, pontosítva egységes szerkezetben elő lesz terjesztve újra az 
SZMSZ. 
 
Szórádi Sándor: 
A képviselő-testületi ülésekről készült videó felvétel hol tekinthető meg? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A felvételek le vannak mentve és a könyvtárban egy példány van belőle. 
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Szórádi Sándor: 
Olyan ember kezeli a felvételeket, aki nem áll szerződésben az Önkormányzattal. 
 
Czapár Gábor: 
Azt hallottam, hogy a fogorvos elmegy a településről, igaz-e ez? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nem, ő marad, a másik fogorvos megy el, akivel eddig váltották, illetve helyettesítették 
egymást. De helyette viszont egy fiatal doktornő jön, tehát továbbra is zavartalanul fog 
működni a fogorvosi ellátás. 
 
Szórádi Sándor: 
A múlt ülésen jeleztem, hogy a gyógyszertár ajtajának nem jó a zárja, ezzel kapcsolatban 
történt-e intézkedés. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Folyamatban van, Polgármester Úr intézi. 
 
Több napirendi pont nem lévén Bródi Róbert alpolgármester megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 
 

kmf. 
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