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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 28.-án 9.00. 
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 
Bródi Róbert alpolgármester 
Banczalovszki János 

   Czapár Gábor  
   Köles Zoltán 
   Szórádi Sándor  

Czirjákné Szabó Katalin képviselők 
    
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7   fő 
 
Dr. Nagy János polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Bródi Róbert: 
Az Oktatási és Sportbizottsági ülésen felmerült a két kulturális intézmény összevonásának 
lehetősége, kérem, hogy ezt is vegyük fel napirendre. 
 
Szórádi Sándor: 
Az önkormányzati gépjárművekbe beszerelésre kerülő GPS-ről, illetve az út tervezéssel 
kapcsolatos tájékoztatást is szeretnék kapni az ülésen különfélék keretében. 
 
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a napirendi pontok felvételét elfogadják az alábbiak 
szerint: 
 
NYÍLT ÜLÉS: 
 

1.  Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ, valamint a 
Ligetalja Könyvtár intézmény összevonásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
2. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár vezetői munkakör betöltésére érkezett pályázat 

elbírálásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
3. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi 

költségvetéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

4. Előterjesztés szennyvíz átemelők vezérlőszekrényeinek cseréjéről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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5. Előterjesztés szennyvíz szivattyú cseréjéről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

6. Előterjesztés gyepmesteri szolgáltatás megállapodásának módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

7. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

8. Előterjesztés az Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására 
tárgyú beszerzés eredményéről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

9. Különfélék. 
 
ZÁRT ÜLÉS: 

1. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ vezetői munkakör 
betöltésére érkezett pályázatok elbírálására. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

2. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatás iránti kérelméről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
 

Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője 
Czirjákné Szabó Katalin képviselő legyen. 

A döntéshozatalban résztvevő 7 fő a jegyzőkönyv hitelesítő személyét elfogadj. 

1. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ, valamint a 
Ligetalja Könyvtár intézmény összevonásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Bródi Róbert: 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta a két kulturális intézmény vezetői 
pályázatait. Sajnos a művelődési ház esetében  a beérkezett két pályázat nem felel meg a 
pályázati kiírásnak, így azok érvénytelenné nyilvánítása szükséges. Felmerült, hogy 
költséghatékonyabb lenne összevont intézményként működtetni a könyvtárat és a művelődési 
házat egy vezetővel, illetve a művelődési házban egy dolgozóval. 
 
Köles Zoltán: 
Mivel önként vállalt feladat, illetve egyre több finanszírozási hiány van, ami nem fedezi a két 
intézmény működését, így jó ötletnek tartom a javaslatot, mely szerint hozzunk  létre egy 
integrált közművelődési intézményt. Magam részéről támogatom. 
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Bródi Róbert: 
A napirendi pontok is azért kerültek ilyen sorrendbe, mert ez a döntés megalapozza a zárt ülés 
napirendjének, illetve a könyvtárvezetői állás pályázat elbírálásánál  a döntéshozatalt,mivel ha 
összevonásra kerül a két intézmény, akkor nem nevezhetjük ki öt évre a könyvtárvezetőt. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Egyszer már évekkel ezelőtt össze volt vonva a két intézmény, aztán megtörtént a 
visszaszervezés. Bízom benne, hogy lesz olyan személyt, aki alkalmas és elvállalja az 
összevont intézmény vezetését, illetve olyan dolgozó, aki a vezető irányítása alatt ellátja a 
művelődési ház feladatait. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy a  Ligetalja Könyvtár és a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai 
Központ, mint összevonásra kerüljön integrált kulturális intézmény működéséhez a jegyzőt 
bízzuk meg, hogy a szükséges előkészületeket tegye meg és ezek után kerüljön a testület elé, 
szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
29/2020. (II.28.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ligetalja Közművelődési és 
Turisztikai Központ, valamint a Ligetalja Könyvtár összevonását, integrált kulturális 
intézményként történő működtetését határozza el. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a két intézmény összevonásával kapcsolatos intézkedéseket, a 
döntéshez szükséges előkészületeket tegye meg. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 
 

2. Előterjesztés a Ligetalja Könyvtár vezetői munkakör betöltésére érkezett pályázat 
elbírálásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzata  3/2020. (I.13.) számú határozatával döntött a Ligetalja 
Könyvtár vezetői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról.  
A pályázati kiírás megjelent a Nemzeti Közigazgatási Intézet KÖZIGÁLLÁS honlapján, és az 
Acsádi Krónikában is. 
A pályázat benyújtásának határideje február 18.-án lejárt,  a benyújtott határidőig egy pályázat 
érkezett.  
A pályázat benyújtója könyvtáros munkakörben 34 éve dolgozik, 1986. január 1-jétől 
vezetőként dolgozik. 
A Ligetalja Könyvtár tevékenységét az 1997. évi CXL. tv. a kulturális javak védelméről és a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről határozza 
meg. 
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A benyújtott  pályázat tartalmazza a fejlesztési lehetőségeket, környezeti fenntarthatóságot, a 
vezetői elképzeléseket, jövőre vonatkozó terveket  és a szakmai programot.  
A benyújtott pályázat részletesen kidolgozott, előre mutató elképzeléseket felvázoló  
dolgozat, mely megfelel a pályázati kiírásnak. 
 
Köles Zoltán: 
A napirendet az Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, a pályázat alkalmasnak tartja 
és elfogadásra javasolja. 
 
Bródi Róbert: 
Fontolja meg a képviselő-testület, hogy az intézmény összevonás miatt milyen időtartamra 
nevezi ki a könyvtárvezetőt. 
 
Köles Zoltán: 
Szerintem december 31-ig megbízott vezetőként nevezzük ki  a könyvtárvezetőt. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Mivel a képviselő-testület döntött a két intézmény összevonásáról, szólhat a határozatban a 
kinevezés  úgy, hogy december 31-ig, vagy a két intézmény összevonásáig. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy a könyvtár vezetői feladatok ellátásával Varga Józsefné pályázót 
2020. december 31-ig, illetve a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ, valamint a 
Ligetalja Könyvtár intézmények összevonásáig bízza meg a képviselő-testület, szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
30/2020. (II.28.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  biztosított jogkörében eljárva a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. tv. 23.§. (2) bekezdésében 
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a 
művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján: 
  

Varga Józsefné-t 
 

a Ligetalja Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló módosított 1992. évi XXXIII. tv.  alapján  

F fizetési osztályba,  14 fokozatba sorolja: 196.115.- Ft 
garantált bérminimum közti különbözet: 14.485.- Ft 

összesen: 210.600.- Ft 
vezetői pótlék: 50.000.- Ft 

kulturális illetménypótlék: 29.400.- Ft 
 

Összesen: 290.000.- Ft 
 

A munkavégzés helye: 4262 Nyíracsád,  Kassai u. 4.sz. 
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A magasabb vezetői megbízás  2020. március 1-jétől 2020. december 31-ig, illetve a 
Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ és a Ligetalja Könyvtár egy integrált 
kulturális intézményként történő összevonásáig  szól.  
 
A Képviselő-testület megbízza Dr. Nagy János polgármestert, hogy a magasabb vezetői 
megbízással kapcsolatos munkáltatói feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.  
 
Végrehajtásért felelős: Dr. Nagy János polgármester  
Határidő: 2020. március 1. 
 
 

3. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi 
költségvetéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Már több alkalommal  összeült a képviselő-testület a költségvetés tárgyalása kapcsán.  
 
Bródi Róbert: 
Több alkalommal került napirendre a költségvetés, de a Polgármesteri Hivatal táblázatát eddig 
nem beszéltük át. Az intézmény működéséhez 3,6 millió forintot kell hozzátenni. Ez miből 
adódik? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Ez az alapilletmény kiegészítés, amit az első három hónapban nem fedez az állam, de utólag 
azt visszakapjuk. 
 
Bródi Róbert: 
Azt is pontosítani kell majd, hogy mennyi is a jegyzői illetmény valójában. Szeretnénk azt a 
rendeletet, ahol le van szabályozva, hogy a hivatali dolgozók milyen plussz juttatásban 
részesülnek. 
 
Köles Zoltán: 
A rendelet tervezet 4.§-ában szerepel, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi 
csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a 
polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől 
eltérő - intézkedést hozhat. Ez a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával történjen. 
 
Szórádi Sándor: 
A  rendelet tervezetben szerepel, hogy az önkormányzat kiadásaiból reprezentációra 2.500 e 
Ft használható fel. Szerintem ez irreálisan magas. Javaslom, hogy havi 50.000.- Ft legyen. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Ha úgy dönt a testület, akár meg is szüntetheti a reprezentációs keretet.  
 
 



6 

 

Szórádi Sándor: 
A képviselő-testület mindig konszenzusra törekszik, ha tudjuk, hogy mire kerül 
felhasználásra, nincs ellenvetésünk. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Ezt a keretet eddig egy évben sem merítettem ki. Bel- és külföldi kapcsolatos kiépítésre, 
intézményekben  jelképes nőnapi, pedagógusnapi,  településen élő idősek napi 
megemlékezésre szoktam felhasználni. Úgy gondolom, hogy a havi bontásban történő összeg 
meghatározás nem lenne jó. Semmi féle jelképes plussz juttatást nem tudunk akkor  adni. Pl. 
kiadványok, könyvek vásárlása, stb. 
 
Bródi Róbert: 
Mennyi szokott lenni az évi felhasznált összeg? 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
2 millió forint körül. 
 
Köles Zoltán: 
Javaslom, hogy 1 millió forinttal csökkentsük és azt tegyük céltartaléknak. 
 
Czapár Gábor: 
Szerintem is elég a 1,5 millió forint, ha nem, év közben tudunk változtatni. 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
Én azért ezt kevésnek tartom, 1,8millió forintot javaslok. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy  1,8 millió forint legyen a reprezentációs keret, szavazzon. 
 
A javaslatot, - mivel 2 fő képviselő támogatta, - így azt a képviselő-testület elvetette. 
 
Aki egyetért azzal, hogy a reprezentációs keret 1,5 millió forint legyen, és 1 millió forint 
kerüljön át a céltartalékhoz,  szavazzon. 
 
A javaslatot 4 fő támogatja. 
 

4. Előterjesztés szennyvíz átemelők vezérlőszekrényeinek cseréjéről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A TRV Zrt. arról tájékoztatott, hogy a település szennyvíz átemelőinek villamos kapcsoló 
szekrényei elektromos és irányítástechnikai szempontból rossz állapotban vannak, ezért azok 
cseréje szükséges. 
A 2019. évi Gördülő Fejlesztési Tervben „Régi átemelők (4 db.) villamos kapcsoló 
szekrényeinek cseréje címen szereplő feladat alapján szükséges elvégeznünk az átemelők 
vezérlőszekrényeinek cseréjét. Erre 2020. áprilisában kerülne sor. 
A beruházás teljes összege: 2.000.000.- Ft +ÁFA 
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A 2011.évi CCIX tv. 30.§-ában foglaltakra tekintettel az üzembiztonság fenntartása érdekében 
a felújítás elvégzése megtörténik, mely a bérleti díj keret terhére kerül továbbszámlázásra. 
 
Czapár Gábor: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag támogatja. 
 
Banczalovszki János: 
Valamiféle képpen fel kellene hívni a lakosság figyelmét arra,hogy ne kerüljön olyan dolog a 
rendszerbe, ami dugulást okoz. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Felkérhetjük a TRV Zrt-t, hogy egy írásos lakossági tájékoztatást a helyi újságban 
jelentessenek meg. 
 
Czapár Gábor: 
Az Erdélyi utca végén lévő átemelők kapacitását, vagy fogadóképességét emelni kellene. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Szakvéleményt kell kérni, hogy milyen lehetőségek vannak a kapacitás bővítésére. 
 
 
Czapár Gábor: 
Tájékoztatni  kell a lakosságot, hogy a csapadékvizet nem szabad bele engedni a csatornába. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
31/2020. (II.28.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyíracsád Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete   a település szennyvíz átemelőinek villamos kapcsoló szekrényei – 
vezérlőszekrény – cseréjét jóváhagyja. 
A beruházás teljes összege: 2.000.000.- Ft +ÁFA 
A 2011.évi CCIX tv. 30.§-ában foglaltakra tekintettel az üzembiztonság fenntartása érdekében 
a felújítás elvégzése megtörténik, mely a bérleti díj keret terhére kerül továbbszámlázásra 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a határozatról a TRV Zrt.-t 
tájékoztassa. 
Határidő: 2020. március 10. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

5. Előterjesztés szennyvíz szivattyú cseréjéről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A TRV Zrt. arról tájékoztatott, hogy a településünkön üzemelő Flygt NP 3085.182 MT 461 
típusú 1kW teljesítményű,  01501186 gyári számú szivattyú meghibásodott, szakszervíz által 
felülvizsgálatra került, mely során a szivattyú felújításának szükségességét állapították meg. 
A felújítás fődarabok cseréje miatt nem gazdaságos, selejtezésre javasolják. ezért szükséges 
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egy új szivattyú beszerzése. Az új szivattyú típusjelölése Flygt NP 3085.160 MT 461 2kW 
teljesítményű. 
A beruházás teljes összege: 601.000.-Ft +ÁFA 
 
Czapár Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag támogatja. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
32/2020. (II.28.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Flygt NP 3085.160 MT 461 típusú, 
2kW teljesítményű szennyvíz szivattyú vásárlásához hozzájárul. 
A beruházás teljes összege: 601.000.-Ft +ÁFA 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a  TRV Zrt-t tájékoztassa. 
Határidő: 2020. március 15. 
Felelős:  Dr. Nagy János polgármester 
 
 

6. Előterjesztés gyepmesteri szolgáltatás megállapodásának módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Önkormányzatunk  múlt évben Egyek Nagyközség Önkormányzatával gyepmesteri 
szolgáltatásra irányuló megállapodást kötött. 
Egyek Nagyközség Önkormányzata a megállapodás módosítását kezdeményezte. A 
megállapodás módosítását az eddigi működés során szerzett tapasztalatok, valamint a 
díjtételek módosulása indokolja. Az általános működési támogatás díja változatlan marad, 
azonban az egyéb díjak módosulnak illetve kiegészülnek az alábbiak szerint: 
 
„25 kg-ig 1 db. kóbor eb befogadása karantén esetén is:   7.874.- Ft + ÁFA/db 
25 kg felett 1 db. kóbor eb befogadása, karantén esetén is:  11.811.- Ft+ÁFA/db. 
 
Jegyzői, vagy rendőrhatósági határozat alapján karanténba történő elhelyezés estén fizetendő! 
 
A tartás díj, és a beszállítási díj abban az esetben kerül felszámolásra, ha az elszállított ebért 
jelentkezik a gazdája. Ez a költség az eb gazdáját terheli. 
 
Sedalin használat (szükség esetén ) díja: bruttó 450.- Ft/ml. 
 
Szállítási díj: Alap kiszállás: bruttó 1.000.- Ft+szállítási költség 70.- Ft/km/kutya 
 
Szolgáltató a kóbor állatok elaltatása során keletkezett tetemek jogszabályban meghatározott 
elszállításáról és megsemmisítéséről gondoskodik.” 
 
Czapár Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatja. 
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Banczalovszki János: 
A lakosság lett-e tájékoztatva a gyepmesteri tevékenységről? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Igen a helyi újságban megjelent a tájékoztatás. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
33/2020. (II.28.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség 
Önkormányzatával kötött gyepmesteri szolgáltatásra irányuló megállapodást az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: 2020. március 31. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

7. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Czapár Gábor: 
A polgármester szabadság ütemtervéről szóló előterjesztést a bizottságunk megtárgyalta. 
Elfogadásra javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy az ütemtervben a pontos dátum megjelölése 
is szerepeljen. Ez a módosítás meg is történt, így már pontos a szabadság ütemezés. 
Ha esetleg ettől eltérés vagy változtatás válik szükségessé, Polgármester Úr jelezze. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
34/2020. (II.28.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint munkáltató – Dr. Nagy 
János polgármester választása szerint a 2020. évre esedékes 39 nap, valamint 2019. évről 
áthozott 9 nap szabadság kivétel ütemezését a benyújtott tervnek megfelelően, az alábbiak 
szerint engedélyezi: 

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 

5 nap 
(2019. 
évi) 

 4 nap 
(2019.évi) 
5, 18,19, 
26 

4 nap 
15-16 
22-23 

4 nap 
4-7 

4nap 
22-25 

5 nap 
27-31 

12 nap 
10-14 
17-18 
24-28 

4 nap 
21-24 

4 nap 
20-21 
28-29 

 2 nap 
14-15 

 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szabadság dokumentálására. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
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8. Előterjesztés az Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására tárgyú 
beszerzés eredményéről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására tárgyú beszerzés kapcsán 
a beszerzési eljárásban az alábbi ajánlatok kerültek benyújtásra: 
 

1. UMWELT Kft. (székhely: 6728 Szeged, Fonógyári u 10) 
Összesített Nettó Ajánlati ár: 9.204.400+ÁFA 
 
2. Traktor Trade Kft. (Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Pipacs u 44.) 
Összesített Nettó Ajánlati ár: 9.618.000 Ft+ÁFA 

 
3. Valkon 2007 Kft (Székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt 55..) 
Összesített Nettó Ajánlati ár: 9.354.000 Ft+ÁFA 
 

Ajánlatkérő értékelte az ajánlatokat a beszerzési felhívásban foglaltaknak megfelelően és 
megállapította, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó ajánlattevő: UMWELT Kft. 
akinek az ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel megfelelő. 
Javasolom, hogy a Képviselő- testület határozzon úgy, hogy a tárgyi projektben a szállítási 
feladatokkal kapcsolatos beszerzési eljárás eredményes és a legalacsonyabb árat tartalmazó 
ajánlatot a UMWELT Kft. adta. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
35/2020.(II.28.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására tárgyú beszerzés eredményéről  
beszerzési eljárás eredményes, a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot a UMWELT Kft. 
adta. 
A Képviselő- testület felhatalmazza Dr. Nagy János polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel kössön szerződét és tegye meg a szükséges lépéseket. 
Határidő: Azonnal  
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

9. Különfélék 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Korábban már szó volt róla, hogy az önkormányzati gépjárművekbe GPS kerüljön 
beszerelésre. szakembertől érdeklődni fogok, hogy mennyibe kerül ennek a havi 
fenntartása,karbantartása. Jegyző Asszony kért három árajánlatot, abból egy érkezett  be a 
másik kettő nem küldött, illetve egy képviselő hozott még be egy árajánlatot. 
 
Köles Zoltán: 
Havi 2-3 ezer forint egy GPS működtetése. 
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Czapár Gábor: 
Kérjünk be még árajánlatot, de áprilistól kezdődjön már meg a működtetése, mert csak 
beszélünk róla hónapok óta és még nem történt előrelépés. 
 
A fenti javaslatokkal jelenlévők egyhangúlag egyetértenek. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A képviselő-testület döntése alapján ez év január 1-jétől a Jövőnk Reménységei Alapítvány 
részére visszaadásra került a kisbusz működtetése és fenntartása. 
 
Szórádi Sándor: 
Az Alapítvány elnökével beszéltem. A kisbusznak sérülésmentesnek kell lennie átadáskor, 
hiszen mi is úgy vettük át. Azonban történt egy káresemény, a jármű megsérült, amit ki kell 
javítani. Ezt a Nyíradonyban lévő szervízben meg tudják csinálni. Március 15-igezt meg kell 
oldani. 
 
Garda László Szent Piroska Általános Iskola igazgatója: 
A kisbuszra az iskolának is szüksége lenne, éppen ezért az alapítvány elnökével készültünk 
egy megállapodás kötésére. Szeptembertől bevezetésre kerül az iskolában a két tanítási nyelvű 
oktatás, így iskolánk egyre vonzóbbá válik a környező települések körében is, egyre több 
gyereket iratnak be intézményünkbe, így igény lenne a tanulók szállításához a kisbuszra. Ezt 
majd valamilyen formában szeretnénk megoldani. 
 
Bródi Róbert: 
A Szatmári utcán az iskola melletti ingatlan nem-e eladó, azt lehet, hogy érdemes  lenne 
megvenni parkolóként történő használatra. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Megkérdezem a tulajdonost. 
 
Szórádi Sándor: 
Szeretném, ha az Önkormányzat megváltozott ügyfélfogadási rendje kifüggesztésre kerülne, 
illetve a honlapon is megjelenne. 
 
Bródi Róbert: 
Felmerült az, hogy jó volna trianoni emlékművet állítani az évforduló alkalmából a 
településen. Mivel a főtéren már elég sok emlékmű található, elgondolkodhatnánk abban is, 
hogy a baptista imaház illetve annak szomszédjában lévő lakóház között megvennénk a 
területet a baptista egyháztól és ott a „dombon” lenne egy emlékmű, melyhez egy feljáró 
vezetne. 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
Fel kell mérni, hogy egyáltalán milyen költségekkel járna. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Először azt kell majd eldönteni, hogy egyáltalán szeretne-e a testület ilyen jellegű műemléket. 
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Banczalovszki János: 
A  főtéren, amikor az autóbusz megérkezik Debrecenből és leszállnak az utasok, jó lenne a 
közelben egy nyilvános WC. Mert így, ennek hiányában sokan az italdiszkont és a könyvtár 
közötti területet használják illemhelyként. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Egyik alternatíva a mobil WC, aminek bérleti díja van. A piac területén volt korábban 
WC,amit bárki használhatott, de sajnos folyamatos volt a rongálása, illetve olyan higiéniai 
állapotba került, hogy meg kellett szüntetni. Másik megoldás az angol WC, de akkor kellene 
egy ember, aki nyitja, zárja, illetve azt fűteni kellene. 
 
Szórádi Sándor: 
A közmunka program május 1-jétől indul 10 fővel. ez azért van, mert van aki két hónapra van 
felvéve? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nem, ez egy teljesen új konstrukció. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Április 15-én megjelenik a polgármesterek évkönyve. Megkerestek, hogy ebben a négyezer 
oldalas kötetben lehetőség van ebben a kötetben szerepelni, melynek díja 85.000.- Ft, illetve 
vásárolható belőle darabonként 9.999.- Ft-ért. 
 
Czapár Gábor: 
Szerintem nincs erre szükségünk. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Dorkas Szolgálat megkeresett bennünket azzal, hogy lehetőség van rá, hogy a településen 
mobil lakóházat  biztosítanak egy olyan rászoruló embernek, aki saját telekkel rendelkezik. Ez 
ügyben felvették a kapcsolatot Komor Csaba református lelkipásztorral.  Javaslatára a Zrínyi 
utcán egy idős ember számára lenne létrehozva ez a mobil lakóház.  Az illető tulajdonjogot 
nem szerez rá, de haláláig lakhat benne, illetve az után a ház nem örökölhető. Azt szeretnék, 
ha tudnánk valami módon segítséget nyújtani. Nem felétlenül anyagi dolgokra gondolnak, 
hanem nyilatkozat kiadása, helyszíni bejárás, stb. 
 
Újléta polgármestere azzal keresett meg, hogy megvásárolná a nálunk kimaradt két 
buszmegállót. Ugyanakkor az óvoda vezetője is kérte, hogy ha nincs más tervünk, akkor 
nekik az intézmény udvarára babaháznak kellene a gyerekek számára. 
 
Czapár Gábor: 
A Csonkás Szabadidő Parkban lévő faházak kihasználatlanok, azokból esetleg lehetne 
babaházat kialakítani. 
 
Köles Zoltán: 
500.000.- Ft+ÁFA összegért ajánljuk fel Újlétának a buszmegállókat. 
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Garda László iskolaigazgató: 
Tájékoztatom a  képviselő-testületet, hogy az iskola konyhájának felújítása megtörtént, mely 
nagy  értéknövekedést jelent az önkormányzat vagyonában. A fenntartó több mint 60 millió 
forintot tett hozzá, plussz a pályázati pénz. 
A Kék Túra Vendégházzal kapcsolatban megkeresett egy egyházi fenntartású iskola, hogy 
nyári táborba szívesen igénybe vennék. De én nem vagyok tisztában vele, hogy hány fő 
befogadására alkalmas, illetve milyen felszereltségű. 
 
Köles Zoltán: 
Ez egy jó lehetőség, bevételi forrás lehet. Sajnos nagyon le van amortizálva a vendégház, 
ezért a jövőben nagyon oda kell figyelni arra, hogy legyen egy állandó felelős, egy 
közfoglalkoztatott személyében, aki nyit és zár. A Csonkás Szabadidő parkból hozhatnánk az 
udvarra faházakat is, ha igény van rá. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Valóban leamortizálódott a vendégház. Sajnos sok rongálás történt, a felszereltség hiányos. A 
szobákban emeletes ágyak vannak, 6-8 személy tud bent aludni, de sátorozási lehetőség van 
az udvaron, amit a fiatalok nagy előnyben részesítenek. 
 
Garda László: 
A nyíracsádi gyerekeket is lehetne oda vinni táborozni. 
 
Bródi Róbert: 
Az iskola előtt az útpadka és a járda közötti részen mélyedések, gödrök keletkeztek, mivel a 
szülők autóval hordják iskolába a gyerekeket és folyamatosan ott állnak meg. 
Onnan ki kellene szedni a földet és valami formában, akár zúzott kővel ki kellene egyenlíteni, 
mert így baleset veszélyes. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Ott egyébként is megállni tilos tábla van, nem is állhatnának ott meg az autók. 
 
Czapár Gábor:  
Hogy áll a temetőben a hirdető tábla? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Készül, folyamatban van. 
 
Czapár Gábor: 
Az önkormányzat traktorját műszaki vizsgáztatni kellett, ez mennyibe került? Szerintem lehet 
abban is gondolkodni, hogy egy traktor is elég az önkormányzatnak, nem kell kettő. A 
szociális tűzifa kihordását is meg lehetett oldani egy traktorral. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A traktor műszaki vizsgája megtörtént, most viszont a másik traktor romlott el. 
 
Czapár Gábor: 
Egy külsős Pénzügyi Bizottsági tag már többször jelezte, hogy az önkormányzati törzsadatok 
nincsenek aktualizálva. Ez történjen már meg, legyen rendben. 
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Az iskolával szemben lévő kerítés bontása ha megtörténik, oda már lehetne parkolni. ez a 
jövő heten történjen már meg. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A kerítés közöket, amiket onnan lebontunk, kérte egy lakos. 
 
Köles Zoltán: 
Fizessen érte, vagy pedig át kell vinni a szomszédos településre, ahol van fém felvásárlás. 
 
Czapár Gábor: 
Mivel többen újonnan kerültünk be a képviselő-testületbe, így nem ismerjük az iskola 
fenntartásának átadására vonatkozó és az egyházzal közötti szerződést, megállapodást. Ezt 
szeretném, ha láthatnánk. 
 
Bródi Róbert: 
A honlappal kapcsolatban nem halad a feltöltés, illetve nincsenek rajta az aktuális hírek, 
adatok. Erről is beszéltünk már. 
 
Köles Zoltán: 
Az önkormányzathoz és az intézményekbe is kellene egy informatikus, aki ért ezekhez a 
dolgokhoz, oldjuk már  meg ezt is. 
 
Garda László iskola igazgató: 
Az iskolában van egy informatikus,lehet, hogy tudnánk olyan megoldást találni, hogy ez a 
személy az önkormányzat és intézményei informatikai berendezéseit is rendben tartaná. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A Kormányhivatal jelezte, hogy két képviselő Köles Zoltán és Szórádi Sándor nem tett eleget 
a képviselők megválasztását követő 3 hónapon belüli kötelező képzés teljesítésének.  Kérem, 
hogy ez történjen meg részükről minél hamarabb. 
 
Szórádi Sándor: 
Az önkormányzat két pályázata az Életen át tartó tanulás, valamint a szegregációval 
kapcsolatos pályázattal kapcsolatos kimutatást. az oktatási oldalról 20 millió forint 
felhasználásra került. A személyi kérdéseket át kell tekinteni, hogy ki milyen státuszban vett 
részt ebben a pályázatban, mert van olyan személy, aki több mint 5 millió forintot kapott. 
Szerintem van más olyan személy is,aki megfelel az elvárásoknak és meg tudja csinálni ezt a 
feladatot. 
Illetve etikátlannak tartom, hogy a szegregációs pályázatban olyan ember is benne van, akinek 
tartozása van az önkormányzat felé. 
Az irányító hatósággal jó lenne egy találkozó a tisztánlátás végett. 
 
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester az ülést bezárja, zárt ülés 
tartását rendeli el. 
 
                        Dr. Nagy János                                     Nagyné Jobbágy Piroska 
                          polgármester                                                    jegyző 
                                                 Czirjákné Szabó Katalin 
                                                  jegyzőkönyv hitelesítő 
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