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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 2-án 10.00.
órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér
8. sz.) megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:

Dr. Nagy János polgármester
Bródi Róbert alpolgármester
Banczalovszki János
Czapár Gábor
Czirjákné Szabó Katalin
Köles Zoltán
Szórádi Sándor képviselők
Hallgatóságként Buzita tanyai településrészről 3 lakos
Vargáné Pintye Judit vez.főtanácsos
Patalenszki József vez.főtanácsos

Igazoltan távol:

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, javasolja, hogy a kiküldött meghívó az alábbiak szerint kiegészülve kerüljön
megtárgyalásra,illetve napirend előtt a jegyzői munkakörrel kapcsolatban szeretnék
tájékoztatást adni, valamint a hallgatóságként megjelentek meghallgatását:
1. Előterjesztés a Debreceni Hulladék Közszolgáltató
közszolgáltatóval kötendő adatkezelési megállapodásról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

Nonprofit

Kft.,

mint

2. Előterjesztés a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata által fenntartott központi
orvosi ügyelet ellátásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. beszámolójáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
4. Előterjesztés az Akácliget Óvoda Nyíracsád
megbízatásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

intézményvezetői

ismételt

5. Előterjesztés a Nyíracsád zártkert 4345 hrsz. alatt lévő 6167 m2 területű földterület
megvásárlásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
6. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal történő
együttműködési megállapodásról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
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7. Előterjesztés a Szegregált élethelyzetek felszámolása Nyíracsádon tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
8. előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
9. Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal működési rendjéről.
10. Tájékoztatás a GPS helymeghatározó gépjárművekbe történő beszereléséről.
11. Tájékoztatás a koronavírus ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről.
12. Különfélék.
Szórádi Sándor:
Korábban már három képviselő társammal benyújtottuk napirendekkel kapcsolatos
javaslatunkat, most ismét kérem, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra:
1. Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. beszámolójáról.
Előterjesztő. Dr. Nagy János polgármester
2. Előterjesztés az Akácliget Óvoda Nyíracsád
megbízatásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

intézményvezetői

ismételt

3. Tájékoztatás a koronavírus ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről.
4. Nyíracsád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.9.)
rendeletének módosítása.
5. 2020. március 1-jétől megkötött szerződések bemutatása mellékletekkel együtt.
6. 2020. március 1-jétől beadott pályázatok teljes körű ismertetése,
mellékeltekkel együtt.

bemutatása,

7. Védekezés költségeinek teljes körű ismertetése, bizonylatok bemutatása.
8. A veszélyhelyzetben megrendelt folyamatban lévő és befejezett munkák ismertetése,
költségeik bemutatása
9. Folyamatban lévő tervezési munkák előrehaladtával kapcsolatos beszámoló kérése
(gyalogátkelőhelyek, Kossuth u. járda, Kolozsvári u. vízelvezetés)
10. Kimutatás kérése a 2020. március 1-jétől felvett közfoglalkoztatottakról.
11. 2020. március 1 – május 30-ig az arra kötelezett önkormányzati dolgozók és
közhasznú foglalkoztatottak munkanaplóinak bemutatása.
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12. Önkormányzati dolgozók munkaköri leírásának áttekintése
13. Honlap június 30-i végleges feltöltése, testületi ülések anyagával, újsággal, képes
krónikával.
14. Acsádi Krónika újság névváltoztatásának megvitatása.
15. Folyamatban lévő telekvásárlások megvitatása.
16. Előterjesztés a Debreceni Hulladék Közszolgáltató
közszolgáltatóval kötendő adatkezelési megállapodásról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

Nonprofit

Kft,mint

17. Előterjesztés a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata által fenntartott központi
orvosi ügyelet ellátásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
18. Előterjesztés a Nyíracsád zártkert 4345 hrsz. alatt lévő 6167 m2 területű földterület
megvásárlásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
19. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi
együttműködési megállapodásról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

Önkormányzattal

20. Előterjesztés a Szegregált élethelyzetek
közbeszerzési eljárás megindításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

felszámolása

21. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és
Megállapodásának módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

Gyermekjóléti

Nyíracsádon

Társulás

történő

tárgyú

Társulási

22. Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal működési rendjéről.
23. Tájékoztatás a GPS helymeghatározó gépjárművekbe történő beszereléséről.
24. Önkormányzat tulajdonában lévő pótkocsi és traktor eladása.
25. Előterjesztés Nyíracsád Község Önkormányzatának a „Nyíracsád Község belterületi
vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás visszavonásáról.
Előterjesztő:Dr. Nagy János polgármester
26. Különfélék.
Dr. Nagy János polgármester:
Ezek a napirendi pontok szinte majdnem megegyeznek az általam küldött pontokkal, csak a
sorrendiségben van változtatás.
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Aki egyetért a módosított napirendi pontokkal, azzal, hogy a Buzitáról érkezett hallgatóság
kerüljön meghallgatásra, valamint a jegyzői munkakörrel kapcsolatban tájékoztatást adjak,
szavazzon.
A napirendi pontokat a jelenlévők megtárgyalásra elfogadták.
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Czapár Gábor
képviselő legyen.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítő
személyét elfogadja.
A hallgatóság soraiból Szücs Zsolt kér és kap szót. Másik két buzitai lakossal arról
tájékoztatják a képviselő-testületet, hogy a Buzita 1610 hrsz. alatt lévő önkormányzati
bérlakás bérlője a békés egymás mellett élés alapvető szabályait nem tartja be. A tanyai
település lakosait folyamatosan fenyegeti, megfélemlíti. Mindennaposak a veszekedések. A
bérlő párja kábítószer fogyasztó, viselkedésükkel, fenyegetésükkel, félelemben tartják az ott
lakókat. Állandóan konfliktusuk van a buzitai lakókkal. Kerezsi Gyula elmondja, hogy
előfordult, hogy magántulajdonú erdőből fát, gombát visz el. Amikor felszólítottam, hogy ezt
többé ne tegye, mert az erdő haszna a tulajdonosé, fenyegetőzött, hogy erőszak miatt – ami
természetesen nem történt meg – kihívja a rendőrséget.
Győrösi Tamás elmondja, hogy az iskolás korú gyereket a buszon trágár szavakkal illette,
megfenyegette, a kisgyerek ez után nem mert busszal közlekedni.
Azt szeretnénk és kérjük, hogy a bérleményt szerződését ezzel a családdal mondja fel az
önkormányzat és tisztességes családnak adja ki. Az általuk tanúsított életvitelre hivatkozva az
önkormányzat megteheti, hogy felmondja a szerződést.
Dr. Nagy János polgármester:
Az ügy komolyságára való tekintettel javaslom, hogy rendes napirendként kezeljük a
bejelentést és hozzunk döntést. (A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.)
Magam is sajnálom, hogy ennek ismeretében, amennyiben valós, ki lett adva számukra az
ingatlan. Ha valaki nem rendeltetésszerűen használja, a bérleti szerződést fel lehet mondani.
Korábban benyújtottunk egy pályázatot, melyben benne van ennek a lakásnak is a felújítása.
A lakásból a felújítás megkezdésekor ki kell költöznie. A 100/2018. (IX.11.) számú
képviselő-testületi határozatban szerepel, hogy „A szóban forgó ingatlan pályázat keretében
felújításra kerül, így a bérbeadás feltétele, hogy bérlő a megvalósítás során a felújítás
velejáróit viseli és tűri és nem tanúsíthat olyan megatartást, mely a pályázat megvalósítását
ellehetetlenítené.”
Szücs Zsolt:
Ráadásul bérlőnek vannak gyerekei is, és egy kábítószer függő férfival él együtt, így
szerintem a gyerekek veszélyeztetve vannak,viszont nincsenek védelem alá véve.
Dr. Nagy János polgármester:
Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy elítélünk minden ilyen viselkedést, magatartást.
Télen kapott az önkormányzattól szociális tűzifát is. Köszönjük a bejelentést, a Képviselőtestület megfontoltan fog dönteni, intézkedni.
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Bródi Róbert:
Nincs kilakoltatási moratórium?
Dr. Nagy János polgármester:
A veszélyhelyzet elmúlt, de meg lett hosszabbítva a készültség. Fel kell hívni a bérlő
figyelmét és az általam említett határozatra hivatkozva munkaterületté kell nyilvánítani az
ingatlant a munkálatok megkezdésekor.
Czirjákné Szabó Katalin:
A gyermekjóléti szolgálatnak jelezni kell, hogy menjen ki a gyerekek miatt.
Köles Zoltán:
Szólítsuk fel, hogy a bérleti jogviszony július 31-től megszűnik, a kulcsokat adja vissza.
Pályázat kapcsán munkaterületté nyilvánítjuk az ingatlant.
Bródi Róbert:
A bérleti szerződésben szereplő felmondási idő legyen az irányadó.
Szórádi Sándor:
Nem-e lenne érdemes kimenni és fotózni az ingatlant, hogy milyen állapotban van, mert, ha
megtudja, hogy felmondásra kerül a bérleti szerződés, nehogy elkezdjen kipakolni belőle. A
gyermekjóléti szolgálatot értesíteni kell ezzel egy időben.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
42/2020. (VII.2.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzata képviselő-testülete a 100/2018. (IX.11.) számú határozat
alapján megkötött, Buzita 1610 hrsz. alatti ingatlan bérleti jogviszonyát 2020. július 31.
napjától felmondja. A felmondási idő 90 nap a bérleti szerződésben foglaltak szerint.
Az említett határozatban szereplően: A szóban forgó ingatlan pályázat keretében felújításra
kerül, így a bérbeadás feltétele, hogy bérlő nem tanúsíthat olyan megatartást, mely a pályázat
megvalósítását ellehetetlenítené.”
Felszólítja a bérlőt, hogy a határozatban foglalt határidőig az ingatlanból költözzön ki és a
lakást 2018. szeptember 15-én átvett állapotban adja át az önkormányzat részére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Dr. Nagy János polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a jegyző lassan két hete sajnos betegség miatt távol
van. Ez az időtáv eddig még nem indokolta, hogy helyettesítéséről gondoskodjunk. Még nem
tudjuk, hogy mennyi ideig lesz távol. Az SZMSZ szerint ki kell nevezni valakit, akit a
jegyző helyettesítésével megbízunk, aki megfelelő végzettséggel rendelkezik. Addig is
Patalenszki József köztisztviselőt bízom meg a jegyző helyettesítésével. Ez nem azt jelenti,
hogy aláírási jog van. Ő fogja összegyűjteni azokat az információkat, amik jegyzői jogkört
igényelnek. Ha huzamosabb ideig fennáll ez az állapot, akkor a Kormányhivatal fog a
környező településekről jegyzőt kijelölni. Ezzel kapcsolatban egyeztetéseket kell folytatni,
mert az is előfordulhat, hogy a kijelölt jegyző nem biztos, hogy vállalja a helyettesítést. Ez
úgy működik, hogy egy héten kb. 1 napot lesz a településen a helyettesítéssel megbízott
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jegyző. De természetesen neki helyettesítési díjat kell fizetni. Ha huzamosabb ideig lesz távol
a jegyző, akkor minden féle képpen indokolt, hogy legalább szeptembertől meg legyen oldva.
Szórádi Sándor:
Jobbulást kívánunk a jegyzőnek. A jegyzői munka nagyon fontos a településen. Megértem,
hogy Patalenszki József asszisztensi feladatot fog ellátni, de a két hónapos időtartamot nem
tartom jónak. Ez hosszú idő ahhoz, hogy addig jegyző ne lássa a törvényességi felügyeletet
igénylő dolgokat. Ennek pótlásával kapcsolatos intézkedéseket azonnal el kell kezdeni,
legkésőbb augusztus 1-jével kerüljön megoldásra.
Köles Zoltán:
Egyetértek, jegyző nélkül nem maradhat a település, főleg úgy, hogy 3 hónapig szinte be volt
zárva a Hivatal a koronavírus miatt. A törvényesség fenntartása nagyon fontos. Augusztus 31ig legyen megoldva, hogy kinevezett jegyző legyen a településen.
Czapár Gábor:
Úgy gondolom, hogy ez többletmunka Patalenszki József köztisztviselőnek is, meg kell
oldani, hogy jegyző legyen mihamarabb.
Dr. Nagy János polgármester:
Azt nem fogjuk elérni, hogy minden nap jegyző legyen a településen. Az a gyakorlat, hogy
heti 1 alkalommal tartózkodik a településen a helyettes jegyző.
Szórádi Sándor:
Azt sem szeretnénk, ha felgyűlne a jegyzői intézkedést igénylő munka. Viszont ez az állapot 6
hónapig tartható, utána állandó jegyzőt kell kinevezni. Fontos, hogy olyan jegyző legyen, aki
jelenleg állásban van?
Dr. Nagy János polgármester:
Csak olyan helyettesíthet, aki jelenleg státuszban van.
Augusztus hónapban helyettes megoldásáról gondoskodunk, amennyiben ezt a kinevezett
jegyző távolléte indokolja.
1. Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. beszámolójáról.
Előterjesztő. Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Köles Zoltán:
Megszavaztuk, hogy lecserélik a Kapcsoló szerkényeket. Meg kell nézni, a Kolozsvári utcán a
kapcsoló szekrényt, a hátulján hatalmas rés van, ami nagyon veszélyes.
Az előterjesztés megismerése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
43/2020. (VII.2.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat
Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek
Zrt. Nyíracsád településen nyújtott 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2020. július 30.
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Felelős: Dr. Nagy János polgármester
2. Előterjesztés az Akácliget Óvoda Nyíracsád
megbízatásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

intézményvezetői

ismételt

(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Pósán Ferencné óvodavezető:
Az óvoda a gyermekek érdekeit képviseli. Pedagógiai programunkban kiemelt szerepet játszik
a hagyományok ápolása programokkal, Ezeket szeretnénk megtartani, illetve kiegészíteni pl.
csibe csalogató, idősek napjához kapcsolódóan nagyi nap, stb. 67 hátrányos helyzetű gyerek
van az óvodában, ez az esély teremtés érdekében pályázatok kihasználása miatt is fontos.
Értelmi fejlődésben korlátozott gyerekek ellátását szeptembertől a református szervezet fogja
ellátni. A tehetséges gyerekeknek tánc, sport, rajz és angol tanulási lehetőséget biztosítunk.
Jogszabály is előírja, hogy a nagycsoportnak az iskolára való felkészülésről kell szólni.
Mindig a gyermekek érdekét tartjuk szem előtt. A pedagógusok helyzete a szakmai fejlődés
érdekében külső bizottság méri mindegyik pedagógusunkat. Folyamatosan történik az
önértékelés az oktatási hivatal felé. Én összeszedtem, hogy kinek mi az erőssége és mi a
hiányossága. Óvodai eszköz beszerzésre általában a pályázatokat használjuk ki.
Kapcsolódunk a civil szervezetek pályázatához. Próbálunk jelentősebb óvoda udvart
kialakítani. Csatlakoztunk a fogadj örökbe egy óvodát programhoz.
Czirjákné Szabó Katalin:
Gondolom, hogy a továbbképzések pályázati keretből valósulnak meg.
Banczalovszki János:
Az óvoda gazdálkodási feladatai is a vezető dolga?
Pósán Ferencné óvodavezető:
A pénzügyi elszámolás az Önkormányzat feladata.
Banczalovszki János:
Azért kérdeztem, mert ne legyen olyan, mint ami már előfordult korábban, hogy vissza kellett
fizetni normatívát.
Pósán Ferencné:
Menet közben vannak pénzmozgások,de abba én nem látok bele.
Banczalovszki János:
Tehettünk volna az ellen, hogy ne kerüljön sor visszafizetésre?
Pósán Ferencné:
Igen, itt az önkormányzaton belül, nekem nincs rálátásom.
Szórádi Sándor:
Arra szeretném kérni Polgármester Urat, hogy a gazdálkodást alakítsuk át úgy, hogy legyen
olyan ember, akivel a vezető óvónő folyamatosan tartja a kapcsolatot és ezeket a pénzügyi

8

dolgokat átbeszélik. Teljes mértékben az tükröződik, hogy annyira nincs információ áramlás,
hogy a vezetőnek lehetősége sem volt változtatni.
Bródi Róbert:
Javasolnám, hogy a következő ülésen legyen ez napirendi pont. Szeretném elmondani, hogy
mint szülőnek, negatív tapasztalatom sosem volt a vezetővel, óvónőkkel és az óvodával
kapcsolatban. Beszélgettem az óvónőkkel is, pozitív jelzések érkeztek, támogatom a vezető
további 5 évre történő kinevezését.
Köles Zoltán:
Döntések járnak konfliktusokkal is. Örülök, hogy új, előre mutató dolgokat szeretne
bevezetni. Érdeklődtem a kolléganők között is, örömmel venném, hogy ha a következő
időszakban is maradna a jelenlegi vezető.
Czapár Gábor:
Én is javaslom, hogy további öt évre kerüljön meghosszabbításra a jelenlegi vezető
kinevezése.
Czirjákné Szabó Katalin:
Pedagógusként szakmai rálátásom van, ennek és az elhangzottak ismeretében javaslom a
következő 5 évre a további kinevezést.
Dr. Nagy János polgármester:
A képviselő-testület azt szeretné, hogy ha a gazdálkodási iroda és az óvodai gazdálkodás
havonta legalább egyszer egyeztető megbeszélést folytatna.
Vargáné Pintye Judit:
Minden intézményvezető számára rendelkezésre áll az ASP menü pont, ami napra kész
adatokat mutat. Ugyan így csinálja minden intézmény vezető. Ahhoz, hogy át tudjunk
mindent beszélni, kellő kapacitás kellene.
Szórádi Sándor:
10 millió forintig teszünk hozzá az óvoda működéséhez. A havi egyeztetés jó volna, ha
kötelező jellegű lenne. A gazdálkodás felelőse mindkét oldalon megvan. 4 hónapja beszéltünk
róla, hogy olyan embert kell oda felvenni, aki szakember.
Köles Zoltán:
Az óvodában is foglalkozni kell valamennyit a gazdálkodással.
Czapár Gábor:
Ez nem mehet így, a gazdálkodási iroda szakmailag kell, hogy meg legyen erősítve.
Szeretném kérdezni a főtanácsos asszonytól, hogy kaptak-e szakmai megerősítést?
Vargáné Pintye Judit:
A jelenleg távol lévő kolléganő helyére lett felvéve egy ember.
Czapár Gábor:
Szakirányú végzettségű-e?
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Vargáné Pintye Judit:
Nem.
Szórádi Sándor:
Nem szociális intézményként kellene működni az önkormányzatnak, olyan embereket kell
alkalmazni, aki szakmailag képzett.
Köles Zoltán:
Meg kell pályáztatni, olyan embert kell felvenni, aki szakmailag hozzáértő, aki pedig nem
az,alkalmatlan, el kell bocsátani.
Bródi Róbert:
Év elején azt mondtuk, hogy mindegy, hogy ki kerül a gazdálkodásra segítségnek, csak
menjen a munka.
Czrijákné Szabó Katalin:
Olyan is van, hogy hiába van valakinek megfelelő végzettsége, ha szakmailag gyakorlatlan.
Czapár Gábor:
Hónapok óta itt tartunk.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy pályázat kiírása nélkül 2025. augusztus 15-ig a jelenlegi vezető,
Pósán Ferencné kerüljön újból az Akácliget Óvoda Nyíracsád vezetőjeként kinevezésre,
szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
44/2020. (VII.2.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat
Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Akácliget Óvoda Nyíracsád
intézmény intézményvezetői megbízatásával, mint fenntartó egyetért, így a Nkt.67.§.(7)
alapján eltekint a nyilvános pályázati kiírástól. Az intézményvezető Pósán Ferencné
megbízatását 2025. 08. 15-ig fenntartja.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozatot az érintett részére továbbítsa.
Határidő. 2020. augusztus 15.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
3. Tájékoztatás a koronavírus ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről.
(Tájékoztatás a jegyzőkönyv melléklete.)
Czapár Gábor:
Kedves György a Petőfi SE elnöke folyamatosan kapja a felszólításokat, hogy kikötik az
áramot a Csonkás Szabadidő öltözőjéből, mert a számlák nincsenek fizetve.
Dr. Nagy János polgármester:
Az átíratás nagyon nehézkesen megy, főleg a koronavírus miatti zárva tartás akadályozta, ami
a szolgáltatókra is vonatkozott.
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Czapár Gábor:
Miért volt szükség a 8/2020. (III.27.) számú polgármesteri határozatra, mely szerint a Dr.
Balogh Ádám ügyvédi Irodával megbízási szerződést kötni?
Dr. Nagy János polgármester:
A koronavírus idején olyan dömping jogszabályok, rendeletek jelentek meg, melynek jogi
értelmezésében úgy láttam jónak, ha ügyvédi megerősítést kapjon az önkormányzat.
Czapár Gábor:
Azért van a jegyző hogy a hozott jogszabályokat értelmezze, felügyelje, Úgy érzem, hogy
ezzel egy kicsit a jegyző munkáját is kétségbe vontuk.
Mivel megszűnt a veszélyhelyzet, erre a szerződésre nincs is már szükség. ezt a szerződést fel
is lehet mondani. Mennyibe került ez?
Dr. Nagy János polgármester:
Havi 120.000.- Ft + ÁFA.
Köles Zoltán:
Van olyan ügyvéd is,aki kijár a településre az önkormányzat tulajdonú épületbe, tőle is
lehetett volna segítséget kérni.
Szórádi Sándor:
Polgármester Úr is jogi végzettségű. De a jegyző napi 8 órában ezt meg tudja csinálni.
Azonnali hatállyal fel kell mondani ezt a szerződést a Balogh Ügyvédi Irodával.
Dr. Nagy János polgármester:
A jegyző védelmében szeretném elmondani, hogy amikor megjelent a koronavírus és életbe
lépett a veszélyhelyzet, rengeteg plussz feladat hárult a jegyzőre. Folyamatosan tartani kellett
a kapcsolatot a járványügyi hatósággal, rendőrséggel, karanténosokkal, ebédet igénylőkkel,
intézmények vezetőivel a fertőtlenítéséről, fertőtlenítő szerek, eszközök, maszkok, egyéb
védőfelszerelések beszerzéséről kellett gondoskodni, jelentéseket küldeni, stb.
Bródi Róbert:
Az nem hozhatjuk fel, hogy a polgármester jogász, az csak szerencsés véletlen, de lehetne
bármi más végzettsége is egy polgármesternek.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért azzal, hogy a Balogh Ügyvédi Irodával 2020.
augusztus 1-jével meg kell szűntetni a szerződést, a szerződésben foglaltak szerint.
4. Nyíracsád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.9.)
rendeletének módosítása.
Czapár Gábor:
Mi indokolta, a zárszámadás elfogadását, holott a törvény lehetővé tette a veszélyhelyzet
utáni elfogadását is?
Dr. Nagy János polgármester:
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A zárszámadás tulajdonképpen tényadatokat tartalmaz, a Kincstár, a Belügyminisztérium,
illetve a könyvvizsgáló áttekintette és jóváhagyta. Így semmi nem indokolta, hogy ne kerüljön
elfogadásra.
Bródi Róbert:
Jó lett volna, ha átbeszéljük előtte.
Czapár Gábor:
Egy tételt szeretnék majd megnézni, mégpedig a szociális kereten belül mennyi pénz van. A
következő Pénzügyi Bizottsági ülésen szeretném ha megnéznénk a zárszámadást.
A 2020-as költségvetés kétszer lett módosítva. Ennek mi az oka?
Dr. Nagy János polgármester:
A veszélyhelyzet miatt polgármesteri hatáskörben 3 %-ig erejéig előirányzat átcsoportosítást
hajthat végre.
Czapár Gábor:
A veszélyhelyzet megszűnt, július 15-től álljon vissza az eredeti állapot.
Vargáné Pintye Judit:
Másik módosítás azért történt, mert bejelentették, hogy a gépjármű adót elveszik az
önkormányzatoktól, illetve egy dolgozó számára jubileumi jutalmat kellett kifizetni.
Czapár Gábor:
Ezt előre nem lehetett tudni, hogy egy dolgozó jubilálni fog?
Mi van a dolgozók cafetériájával?
Vargáné Pintye Judit:
A költségvetés elkészítéséig nem történt meg a jubilálók kigyűjtése.
Jogszabálynak megfelelően 400.000.- Ft cafetéria került a dolgozóknak SZÉP kártyára
utalásra.
Bródi Róbert:
A Kormány elvett a településtől 16 millió forint gépjármű adót, erre a hivatal megemelte a
dolgozók cafetéria juttatását?
Czapár Gábor:
Úgy érzem, ez a költségvetés arról szól, hogy a hivatali dolgozók, illetve az intézményi
dolgozók jól járjanak, nekik jó legyen, a lakosság többi részének semmit nem nyújtunk. Ha a
cafetéria megemelése már megtörtént itt semmilyen jogcímen ebben az évben jutalom nem
lehet a dolgozóknak. Felelőtlen dolog volt a cafetéria megemelése.
Szeretném ha a következő Pénzügyi Bizottsági ülésen tájékoztatást kapnánk arról, hogy a
művelődési ház bezárása milyen mértékű megtakarítást eredményezett, mivel a koronavírus
ideje alatt nem volt rendezvény, semmilyen foglalkozás, stb.
Szórádi Sándor:
Ha így fogunk gazdálkodni, a második félévben egy köztemetést nem tudunk majd kifizetni.
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Czapár Gábor:
Mindig csak kb. 100 ember - hivatali és intézményi dolgozó – jár jól, a falu többi lakosa
pedig semmiben nem részesül. Az nem jutott senkinek eszébe,hogy a ebből a pénzből a
lakosságnak családonként kiosszunk például 5.000.- Ft-ot.
A tavaly év végén is megmaradt 4 millió forint, ami a lakosság részére kiosztásra került, az
honnan maradt meg?
Bródi Róbert:
Meg kell nézni, hogy mennyi összeg van szociális kereten, mennyi az az összeg, amit a
lakosság részére ki tudunk osztani.
Vargáné Pintye Judit:
Azt meg tudom nézni, de szociális kereten bőven van pénz. Az a keret másra nem
használható.
Bródi Róbert:
Arra nem gondolt senki, hogy milyen feszültség lesz az intézmények között a cafetéria miatt?
Dr. Nagy János polgármester:
Jogszabály ad rá lehetőséget, hogy a cafetéria összegét megemeljük. A hivatalon belül is
feszültség van a cafetéria miatt, mert a Mt. hatálya alá tartozó három dolgozó ebből a
juttatásból kiesik. Jó lenne, ha számukra is lenne lehetőség ezt a juttatást kiterjeszteni pl. a
közszolgálati szabályzat módosításával.
Czapár Gábor:
Ezt tudomásul kell venniük azoknak, akik nem köztisztviselők. Sehol nincs ilyen, csak azok
kaphatnak, akik számára a jogszabály ezt lehetővé teszi.
Köles Zoltán:
Ebből nem lehet így részükről semmi követelés, mivel ők nem köztisztviselők, ezt el kell
fogadniuk.
5. 2020. március 1-jétől megkötött szerződések bemutatása mellékletekkel együtt.
A megkötött szerződésekbe
a képviselő-testületi tagok betekintettek, a megkötött
szerződéseket és mellékleteiket a képviselő-testület tudomásul vesz.
6. 2020. március 1-jétől beadott pályázatok teljes körű ismertetése, bemutatása
melléketekkel együtt.
A pályázatokba a képviselő-testület tagjai betekintettek,
tudomásul vesznek.

melyet a képviselő-testület

7. Védekezés költségeinek teljes körű ismertetése bizonylatok bemutatása.
A védekezési költségek bizonylataiba a képviselő-testület betekintett, melyet a képviselőtestület tudomásul vettek.
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8. A veszélyhelyzetben megrendelt folyamatban lévő és befejezett munkák
ismertetése, költségeik bemutatása.
A témával kapcsolatos tájékoztatást a képviselő-testület tudomásul vette.
9. Folyamatban lévő tervezési munkák előrehaladásával kapcsolatos beszámoló
kérése (gyalogátkelőhelyek, Kossuth u. járda, Kolozsvári u. vízelvezetés)
A témával kapcsolatos tájékoztatást a képviselő-testület tudomásul vette.
10. Kimutatás kérése a 2020. március 1-jétől felvett közfoglalkoztatottakról.
A közfoglalkoztatottak listájába a képviselők betekintettek és tudomásul vették.
Dr. Nagy János polgármester:
A közfoglalkoztatásban lévő dolgozók listáját meg lehet tekinteni.
Czapár Gábor:
A temető gondnoknak év végéig van szerződése. Gondoskodjunk róla, hogy év végéig
betanuljon helyette egy ember, aki ezt a feladatot el tudja majd látni helyette a következő
évtől.
11. 2020. március 1 – május 30-ig az arra kötelezett önkormányzati dolgozók és
közhasznú foglalkoztatottak munkanaplójának bemutatása.
Dr. Nagy János polgármester:
Az ülés végén a munkanaplók megtekinthetőek.
12. Önkormányzati dolgozók munkaköri leírásának áttekintése.
Dr. Nagy János polgármester:
Az ülés végén a munkaköri leírások áttekinthetőek.
13. Honlap június 30-i végleges feltöltése, testületi ülések anyagával, újsággal, képes
krónikával.
Szórádi Sándor:
A honlapra az elmúlt öt év rendeletei, képviselő-testületi, bizottsági ülések jegyzőkönyvei
legyenek feltöltve. Valamint kérelmek, nyomtatványok letölthető, és elektronikusan kitölthető
formátumban is.
Dr. Nagy János:
Az idei képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei feltöltésre kerültek. A honlap frissítése,
illetve az egyéb dokumentumok feltöltése folyamatosan fog történni.
14. Acsádi Krónika Újság névváltoztatásának megvitatása
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Szórádi Sándor:
Kaptunk egy lakossági levelet, mely szerint van egy Acsád nevű település és nem adtak rá
engedélyt, hogy a településük nevét felhasználjuk az újság címében. Mi Nyíracsád vagyunk és
nem Acsád.
A legutóbb megjelent helyi lapban volt egy „cetli”, melyben a szerkesztő arról tájékoztatta a
lakosságot, hogy a képviselő-testület döntése alapján nincs rá lehetőség, hogy a következő
hónapokban megjelenjen az újság. Erről így konkrét döntés nem született.
Dr. Nagy János polgármester:
A költségvetési rendeletben az Acsádi Krónika 6 alkalommal történő megjelenéséről döntött a
képviselő-testület.
Köles Zoltán:
Mennyit fizetett a szerkesztő azért, hogy ez a cetli benne legyen az újságban? Ha nem fizetett
semmit, legyen a tiszteletdíjából levonva ennek a költsége.
Javaslom, hogy ezentúl a helyi újságban megjelenő cikkeket a Kulturális Bizottság két tagja
bíráló bizottságként megjelenés előtt nézze át.
Bródi Róbert:
Mivel mi fizetünk a szerkesztőnek tiszteletdíjat az újságért, így az azt tartalmazó cikkekért,
ezért azok az önkormányzat tulajdonává válnak. Ezért az engedélyünk nélkül azt nem teheti
fel a HAON-ra, vagy, ha igen, fizessen érte. Minden képpen legyen helyesbítés a szerkesztő
által a következő számban, mégpedig arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület nem hozott
olyan döntést, hogy az újság megjelenését július-augusztus hónapban nem engedélyezte. És
már ezt a helyesbítést is a Kulturális Bizottság által felállított bíráló bizottsággal egyeztesse.
Köles Zoltán:
Egyetértek ezzel, akkor ne fizesse ki a szerkesztő annak a lapnak a költségét, amit külön
beletett az újságba, de a cikkeket és a helyesbítést is bíráló bizottság, az Oktatási és Kulturális
Bizottság elnökével egyeztesse.
Illetve három nyomdából kérjünk árajánlatot az újság előállításának költségéről.
Az árajánlat kéréssel a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő egyetért.
Dr. Nagy János polgármester:
Felhívtam Nagyacsád polgármesterét az újságnévvel kapcsolatban . Azt mondta, hogy őket
nem zavarja, hogy nálunk van egy Acsádi Krónika című újság, és nem érti, hogy ha őket nem,
akkor a helyi képviselőket ez miért zavarja.
Bródi Róbert:
Akár felhívást is tehetnénk közzé az újságban, hogy a lap nevével kapcsolatban beadhatják
ötleteiket a szeptember havi újságban.
A javaslattal a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő egyetért.
15. Folyamatban lévő telekvásárlások megvitatása.
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Dr. Nagy János polgármester:
A Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola udvari része lecsökken és az Önkormányzat
tervezi a szomszédokkal való egyeztetést telekvásárlási ügyben.
A tájékoztatást a képviselő-testület tudomásul veszi.
16. Előterjesztés a Debreceni Hulladék Közszolgáltató
közszolgáltatóval kötendő adatkezelési megállapodásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

Nonprofit

Kft.,mint

(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
45/2020. (VII.2.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat
Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. által megküldött adatkezelési
megállapodás aláírására.
Határidő: 2020. július 30.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
17. Előterjesztés a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata által fenntartott központi
orvosi ügyelet ellátásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
46/2020. (VII.2.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évre az ügyeleti ellátás
biztosítására 100.- Ft+13,. Ft, azaz 113.- Ft/fő/hó összeget biztosít Nyírábrány Nagyközség
Önkormányzata számára.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Központi Orvosi Ügyelet ellátására a fenti összeg
átutalásáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata részére gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
18. Előterjesztés a Nyíracsád zártkert 4345 hrsz. alatt lévő 6167 m2 területű földterület
megvásárlásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Köles Zoltán:
Javaslom az előterjesztésben szereplő ingatlan értékesítést 400.000.- Ft-ért.
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Bródi Róbert:
Nekem is az a véleményem az árak ismeretében, hogy nem lehetünk rossz gazdák, legalább
100.000.- Ft-tal adjon érte többet,mint amennyi az előterjesztésben szerepel.
Dr. Nagy János polgármester:
Vagyon értékelést nem kér a Képviselő-testület? A 400.000.- Ft bruttó, vagy nettó?
Vargáné Pintye Judit:
Nem kell ÁFÁ-t fizetni utána.
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
47/2020. (VII.2.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyíracsád Község Önkormányzata
tulajdonában lévő zártkert fekvésű 4345 hrsz. alatt lévő 6167 m2, 10,73 AK értékű
földterületet értékesítői 400.000.- Ft-ért Hudácskó Ferenc Nyíracsád, Kolozsvári u. 12. sz.
alatti lakos részére.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert az adásvétel lebonyolítására.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
19. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi
együttműködési megállapodásról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester.

Önkormányzattal

történő

(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Az előterjesztés megismerése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
48/2020. (VII.2.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyíracsád Községi Önkormányzat és
a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 2020. évre vonatkozó együttműködési
megállapodást elfogadja.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy az együttműködési
megállapodásban foglaltak betartásáról gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
20. Előterjesztés a Szegregált élethelyzetek
közbeszerzési eljárás megindításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

felszámolása

Nyíracsádon

tárgyú

(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
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49/2020. (VII.2.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat képviselő-testülete:
1. Nyíracsád Község Önkormányzata ajánlatkérő nevében a „Szegregált élethelyzetek
felszámolása Nyíracsádon” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115.§ (1) bekezdése szerinti – nemzeti eljárásrendbe
tartozó – hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás megindítását elrendeli.
2. A Képviselő-testület képviseletében a polgármester az Önkormányzat éves
közbeszerzési tervébe a közbeszerzési eljárást felveszi.
3. A Képviselő-testület képviseletében a polgármester az eljárás során az alábbi
gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre:
Cég neve: Verdi-Ép Kft.
Székhelye: 4254 Nyíradony, Kinizsi. u. 2.
Adószám: 12437889-2-09
Cég neve: KOZDAN-ÉP-COS Kft.
Székhelye: 4262 Nyíracsád, Kolozsvári u. 43.
Adószám: 24885193-2-09
Cég neve: KARÉP-COLOR Kft.
Székhelye: 4262 Nyíracsád, Szatmári u. 10.
Adószám: 23149759-2-09
Cég neve: K-GIPSER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 4029 Debrecen, Ceglédi u.11.
Adószám: 13308188-2-09
Cég neve: EGBERTSTONE Kft.
Székhelye: 4025 Debrecen, Piac u. 53. ¼.
Adószám: 13062233-2-09
4. A Képviselő-testület képviseletében a polgármester a Kbt. 27.§ (4) bekezdésére
figyelemmel az alábbi bírálóbizottsági tagokat jelöli ki az ajánlatok értékelésére:
- Vincze Andrea közbeszerzés tárgya szerinti műszaki-szakmai szakértelem
- Vargáné Pintye Judit pénzügyi szakértelem
- dr. Kovács Péter közbeszerzési-jogi szakértelem, felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
5. A megvalósítandó építési beruházás tekintetében a fedezet az EFOP-2.4.1-16-201700072 azonosító számú pályázati forrás alapján biztosított, melynek összege
mindösszesen nettó 128.153.168,- Ft, részenkénti bontásban:
• 1.rész: Felújítandó ingatlanok (Buzita tanya 1610 hrsz, nettó 2.658.999 Ft;
Buzita tanya 1634 hrsz, nettó 2.202.969 Ft)
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• 2.rész: Új építés (Szolgálati ház Zrínyi utca 726 hrsz, nettó 19.348.039 Ft;
Szolgálati ház Zrínyi utca 818 hrsz, nettó 19.348.039 Ft; Szolgálati ház Zrínyi
utca 820 hrsz, nettó 19.348.039 Ft)
• 3.rész: Közterület Kassai utca: nettó 6.299.340 Ft
• 4.rész: Közterület Vágóhíd utca: nettó 3.397.954 Ft
• 5.rész: Szolgáltató ház: nettó 50.872.716 Ft
• 6.rész: Szolgáltató pont Pozsonyi utca: nettó 2.351.298 Ft
• 7.rész: Szolgáltató pont Sport utca: nettó 2.325.775 Ft
6. Az építési beruházás tekintetében a becsült érték meghatározása a Kbt. 28. § (2)
bekezdés d) pontja alapján szakmai kamarák által ajánlott díjszabások alapján,
illetőleg az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a tervezői költségvetés
alapján történt.
A tervezői költségvetés alapján ezen közbeszerzési eljárásban mindösszesen nettó
128 153 168,- Ft becsült érték került meghatározásra, részenkénti bontásban:
• 1.rész: Felújítandó ingatlanok (Buzita tanya 1610 hrsz, nettó 2.658.999 Ft;
Buzita tanya 1634 hrsz, nettó 2.202.969 Ft)
• 2.rész: Új építés (Szolgálati ház Zrínyi utca 726 hrsz, nettó 19.348.039 Ft;
Szolgálati ház Zrínyi utca 818 hrsz, nettó 19.348.039 Ft; Szolgálati ház Zrínyi
utca 820 hrsz, nettó 19.348.039 Ft)
• 3.rész: Közterület Kassai utca: nettó 6.299.340 Ft
• 4.rész: Közterület Vágóhíd utca: nettó 3.397.954 Ft
• 5.rész: Szolgáltató ház: nettó 50.872.716 Ft
• 6.rész: Szolgáltató pont Pozsonyi utca: nettó 2.351.298 Ft
• 7.rész: Szolgáltató pont Sport utca: nettó 2.325.775 Ft
A Kbt. 16-19. § szerinti becsült érték meghatározására vonatkozó előírások
alkalmazásra kerültek az előkészítés során, az építési beruházások értékét az
Önkormányzatnak más beszerzéssel nem kellett egybeszámítania, illetőleg az
Önkormányzat a Kbt. 19. § szerinti tilalmi előírásokra tekintettel járt el.
7. A Képviselő-testület képviseletében a polgármester a Kbt. 27.§ (3) bekezdésének való
megfelelés érdekében az alábbi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót jelöli
ki:
Név: dr. Kovács Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Székhely: 3525 Miskolc, Madarász Viktor u. 13. II. (C) lph. 1. em. 104.
Lajstromszám: 00628
8. A Képviselő-testület képviseletében
a Polgármester a közbeszerzési eljárás
lefolytatásához szükséges további intézkedéseket megteszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
21. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
50/2020. (VII.2.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyíradonyi Szociális
és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és az 1.
számú mellékletként csatolt 156/2020. számú módosító okiratot, valamint a 2. számú
mellékletként csatolt 157/2020. számú Társulási Megállapodást a módosításokkal egységes
szerkezetben jóváhagyja.
A Társulási Megállapodás módosítása Balkány Város Önkormányzatának a társulásból
történő kiválása miatt vált szükségessé.
Határidő: 2020. július 2.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
22. Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal működési rendjéről.
Bródi Róbert:
Ha a jegyző nincs jelen, lehet-e egyáltalán testületi ülést tartani?
Dr. Nagy János polgármester:
A jegyző a törvényesség őre, rendes ülésen itt kell lennie. Ez most rendkívüli ülés.
Köles Zoltán:
Elegendő-e a hétfőnkénti polgármesteri fogadóóra?
Dr. Nagy János polgármester:
Ez úgy működik, hogy ha más napokon jönnek hozzám ügyfelek, akkor sem küldök el senki.
Például ma is voltak hozzám, meghallgattam őket.
Köles Zoltán:
A koronavírus idején dolgoztak-e home office-ban a dolgozók? Kinek van kintről hálózati
hozzáférése?
Dr. Nagy János polgármester:
Koronavírus idején is folyamatosan ment a munka a Hivatalban, csak ügyfélfogadás nem volt.
De az aulában biztosítottunk az ügyfelek számára lehetőséget a kérelmek leadásához, illetve
a járási hivatal számára is. A gazdálkodási iroda dolgozói szoktak otthonról dolgozni. Szerver
gép nincs a hivatalban.
Bródi Róbert:
Sokszor látjuk, - de jelezték már mások is - hogy még a késő esti órákban is a Hivatalban
vannak bent dolgozók. Nem gondolom, hogy ez így rendben lenne, aki napi 8 órában
dolgozik, az már nem tud teljes mértékben koncentrálni. Határozzunk meg egy időpontot,
legyen az este 18.00. óra, ameddig túlóra végezhető.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő a javaslattal egyhangúlag egyetért.
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23. Tájékoztatás a GPS helymeghatározó gépjárművekbe történő beszereléséről.
Dr. Nagy János polgármester:
Az árajánlatokat beadó gazdasági szereplőkkel történt egyeztetés során a koronavírus
terjedése miatt ők sem tartják szükségesnek jelen veszélyhelyzetben a helymeghatározó
beszerelését. Elmúlt a veszélyhelyzet , megkerestem újból a korábbi cégeket.
Szórádi Sándor:
Erről már korábban döntöttünk. A kivonatot kérésem ellenére nem küldte meg a jegyző, ha a
jegyzőkönyvben nincs benne a szavazás ténye, akkor milyen határozatot függesztett fel a
polgármester. Be kell tartani azokat a döntéseket, amit a képviselő-testület hoz.
Bródi Róbert:
Az árajánlatokat nehéz összehasonlítani, mert más szerepel a szolgáltatásában. Van ahol van
beszerelési költség, van ahol nincs, magam is 16 éve használok ilyen helymeghatározó
eszközt. A korábban javasolt EASY Track-nek is utána néztem.
Czapár Gábor:
Van gépkocsi használati szabályzat, azt megnézhetjük?
Dr. Nagy János polgármester:
Igen, itt van, behoztam az ülésre meg lehet tekinteni. Korábban a különfélékben volt már szó
a GPS-ről.
Az elhangzottak után a képviselő-testület úgy dönt, hogy az EASY Track-kel köt szerződést
GPS helymeghatározó beszerelésére, az alábbi önkormányzati gépjárművekbe: Volkswagen
Passat MGV-013, Volkswagen Transporter, Suzuki JBE-778, PPK-440, PFX-705, LMA-384,
MTZ pályázaton elnyert új traktor, illetve az MTZ-952.3 LZZ-354 traktorba.
A szerződés megkötésének feltétele, hogy a tervezetet a polgármester továbbítja az
alpolgármesternek és annak visszajelzése után kerül sor az aláírásra.
A beszerelési határidő: augusztus 1.
A javaslattal a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő egyetért.
24. Önkormányzati tulajdonban lévő pótkocsi és traktor eladása.
Köles Zoltán:
Az önkormányzati tulajdonú traktort meg kell hirdetni eladásra. A honlapon, a Naplóban,
illetve a Jófogáson.
Dr. Nagy János polgármester:
A Pénzügyi Bizottság elnökének telefonszámát adnánk meg, amin érdeklődni lehet.
Czapár Gábor:
Hozzájárulok, hogy telefonszámom legyen megadva a hirdetés mellett. Irányárként bruttó 3
millió forintot javaslok.
A pótkocsi bruttó 600.000.-Ft-ér megüljön meghirdetésre.
Az elhangzott javaslatokkal jelenlévők egyhangúlag egyetértenek.
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25. Előterjesztés Nyíracsád Község Önkormányzatának a „Nyíracsád Község belterületi
vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás visszavonásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Belterületi csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos pályázat mindenki előtt ismert. A
veszélyhelyzet miatt hatósági eljárások, vízjogi létesítési engedély határideje kitolódott, így ,
hogy a közbeszerzési eljárás szabályosan történjen, javasolom, hogy a Képviselő-testület név
szerinti szavazással határozzon a „Nyíracsád Község belterületi vízrendezése” tárgyú
közbeszerzési eljárás visszavonásáról a Kbt.53.§ (1) bekezdése alapján.
A hatósági engedélyek megszerzése után a közbeszerzés újból megindítható ugyan azokkal az
ajánlattevőkkel, mint korábban.
Kérem, hogy a képviselő-testület tagjait név szerint szavazzanak arról, hogy egyetértenek-e a
Nyíracsád Község belterületi vízrendezése tárgyú közbeszerzés visszavonásával a Kbt.53.§.
(1) bekezdése alapján:
- Bródi Róbert: igen
- Banczalovszki János: igen
- Czapár Gábor: igen
- Czirjákné Szabó Katalin: igen
- Köles Zoltán: igen
- Szórádi Sándor: igen
- Dr. Nagy János: igen
51/2020. (VII.2.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete határoz a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 53. § (1) bekezdése alapján a „Nyíracsád Község belterületi
vízrendezése„ tárgyú közbeszerzési eljárás visszavonásáról.
Név szerinti szavazás eredménye:
- Dr. Nagy János polgármester: igen
- Bródi Róbert: igen
- Banczalovszki János: igen
- Czapár Gábor: igen
- Czirjákné Szabó Katalin: igen
- Köles Zoltán: igen
- Szórádi Sándor: igen
Határidő: Folyamatos
26. Különfélék.
Szórádi Sándor:
Szociális szférában dolgozók jelzőrendszere, hogy működik, a családban lévő problémákra
vonatkozóan?
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Czirjákné Szabó Katalin:
Több felekezetű nevelőszülő hálózat van. Előbb a nevelő szülőhöz, aztán a gyámhoz, végül a
családsegítőhöz fordulunk. A hiányzásról egyébként is értesítéssel kell lennünk. Volt már
olyan is, aki visszagondozásra került a családba, de olyan is, aki más nevelőszülőhöz került.
Bródi Róbert:
A Coloplast céghez többen járnak a településről dolgozni. Az elmúlt napokban a
munkásbuszra várakozók
nagyon megáztak, mert a Háziasszonyok Boltja előtti
buszmegállóban nincs semmilyen fedett buszváró. Kérik, hogy ezt próbáljuk megoldani.
Banczalovszki János:
Igen, ezt már én is szorgalmaztam, akár egy kő épület is lehetne WC-vel.
Szórádi Sándor:
Akár egy íves épület is lehetne, ami a buszok közlekedését sem zavarná.
Dr. Nagy János polgármester:
Megkérjük Szórádi Sándort, hogy egyeztessen a tulajdonossal, hogy megengedi-e egy
buszváró elhelyezését.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők egyetértenek a javaslattal, mely szerint legyen egy
fedett buszváró a főtéren lévő buszmegállóban és felhatalmazzák Szórádi Sándort, hogy az
egyeztetésekről tájékoztassa a polgármestert és a képviselő-testületet.
Bródi Róbert:
Szeretnénk a játszótérről is tájékoztatást kapni.
Dr. Nagy János polgármester:
A játszóteret a régi helyéről átköltöztettük. Sajnos sok rongálás történt, fiatalok oda jártak,
nem rendeltetésszerűen használták, stb. Közmunka program keretében rendbetételre került.
Czapár Gábor:
A Pozsonyi utcáról megkerestek, hogy nagy esőzések alkalmával a padkát kimossa a víz. Ha
kapnának hozzá anyagot, sódert megcsinálnák az ott lakók.
Köles Zoltán:
Kinek van felhatalmazása az önkormányzatnál, hogy vásároljon az építők boltjában?
Dr.Nagy János polgármester:
Közfoglalkoztatottak nem vásárolhatnak. A kertész, illetve a traktoros vásárolhat.
Köles Zoltán:
Egyik szolgáltató közterületen elkezdte a faoszlopok berakását. Ki engedélyezte ezt?
Dr. Nagy János polgármester:
Az elmúlt ciklusban már szó volt erről. Információim szerint a szuper internet program ki
kell, hogy épüljön. Ez olcsóbban jött ki a kivitelezőnek, de bennünket, önkormányzatot nem
kerestek meg ismereteim szerint az oszlop elhelyezésével kapcsolatban.
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Köles Zoltán:
A következő képviselő-testületi ülésre készítsünk elő közterület használati rendeletet, amely
elsősorban az elhelyezett reklámhordozókra, közterület foglalásra vonatkozik.
Bródi Róbert:
Első fokú építési hatóságként ki jár el a település esetében?
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíradony Járáshoz tartozunk.
Szórádi Sándor:
A Malom utca egyik részén nincsenek
megvalósítva, illetve búrák hiányoznak.

közvilágítási testek. A főtéren a LED világítás nincs

Banczalovszki János:
A Hunyadi utcán is ugyan ez a probléma.
Czirjákné Szabó Katalin:
A közlekedési táblákat át kell nézni. Van ahol hiányzik, vagy már nagyon kopott, illetve az utcanév
táblákat is.
Banczalovszki János:
A fogorvosi rendelővel szembeni árok veszélyes.
Szórádi Sándor:
Árok takarítás a Rákóczi utca eleje a papírboltig, illetve a padka magasabban van mint az út. Így a
boltba folyik be a víz. Ezt valahogy meg kellene oldani.
Czirjákné Szabó Katalin:
A Kántorkert is be van füvesedve, rendbe kell tenni.
Dr. Nagy János polgármester:
A temetőben is már rég óta megvan a térkő, le kellene már rakni. Sajnos szakember nincs a
közfoglalkoztatottak között. Ehhez lehet, hogy majd szakmai segítséget fogunk kérni Köles Zoltán
képviselőtől. Az urna fal hiányzik még, illetve hátra a kerítés. A régi sport pályát is lehet, hogy be kell
majd vonni temetőnek.
Lakossági kérés alapján a zöld hulladék tároló át lett helyezve a régi helyéről.
Szórádi Sándor:
A szegregációs pályázatban résztvevőket áttekintettem, láttam benne olyan résztvevőt, akinek
hátraléka van az önkormányzat felé. Illetve 4 fő cseréjét tartom indokoltnak. Projekt vezetőnek
szociális szférában eltöltött 5 éves vezetői tapasztalattal kell rendelkeznie. Ez jegyző Asszony esetében
nincs meg, helyette Kertiné Gulyás Mónikát javaslom. Simon Csaba helyett Szórádiné Varga Évát
szeretném. Horváth Mária helyett lakbér, illetve köztartozása miatt Lólé Lajost javaslom, Sándor Edit
helyett Máténé Ferenczi Szilviát. Ő már részt vett hasonló pályázatokban. Kizárólag szakmai okokból
javaslom a cseréket.
Dr. Nagy János polgármester:
A szerződések bemutatása folyamatos. A pályázatban szereplő programok beindítása alapján történik.
Azt szeretnénk, ha minél több helyi lakos venne részt a pályázatban. A résztvevők megbízási
szerződés alapján végzik a munkát. Ebben kifogás nem érkezett. A szakemberek rendelkeznek olyan
szakmai tapasztalattal, mely a pályázat megvalósítását elősegíti.
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Itt mérföldköveket kell teljesíteni, mely igényli olyan projekt menedzser meglétét, aki több
éves tapasztalattal és kellő rutinnal rendelkezik. Ezek a szerződések érvényesek. Tájékozódni
fogok ezzel kapcsolatban.
Köles Zoltán:
Ki döntött azzal kapcsolatban, hogy ki vegyen részt a pályázatban?
Dr. Nagy János polgármester:
Én választottam ki munkájuk, szakmai hozzáértésük alapján.
Szórádi Sándor:
Ez ugyan olyan dolog, mint a Pozsonyi utcai ingatlan vásárlás, ami már gyakorlatilag a
döntés előtt le volt beszélve.
Dr. Nagy János polgármester:
Ezt nem értem.
Czirjákné Szabó Katalin:
Ha valaki a felsoroltak közül mégsem felel meg arra a feladatra, amire ki lett jelölve, akkor
viszont hirdessük meg azokat a posztokat a lakosság körében. Ne egy ember döntse el, hogy
ki legyen helyettük.
Köles Zoltán:
Attól a résztvevőtől, akinek tartozása van az önkormányzat felé, le kell vonni azt a
tiszteletdíjából.
Próbáljunk mindenkit arra rászorítani, hogy dolgozzon meg azért, amit kap.
Dr. Nagy János polgármester:
Ugyan ezzel a pályázattal kapcsolatban az EFOP 1.6.2. a programok,melyeket vállaltunk a
beadáskor folyamatosan valósulnak meg a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökével
egyeztettem,mely szerint az egészséghét program, mivel megvalósult, a kiállított számlát
aláírjam és átutalásra kerüljön bruttó 2.540.000.- Ft értékben. Ugyan ezt tudom elmondani,
hogy gasztronómiai rendezvény kerül megtartásra e hónap 10-én, melynek fő célja az étkezési
szokások, a gyermekek étkeztetési szokások formálása, alakítása. Erre kétszer kerül sor, most
első alkalommal, bruttó 1.270.000.- Ft összegben, mely tartalmazza az alapanyagokat,
díjazást, szervezési díjakat, stb. A következő alkalmat majd a veszélyhelyzet fogja eldönteni,
de azt jövőre szeretnék megvalósítani. Ennek a számlának az aláírására is előzetesen kértem a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökének jóváhagyását.
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.
Dr. Nagy János
polgármester

Nagyné Jobbágy Piroska
jegyző

Czapár Gábor
jkv. hitelesítő
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