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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 28-án 9.00. 
órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 
8. sz. ) megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak:  Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
    Bródi Róbert alpolgármester 
    Banczalovszki János 
    Czapár Gábor 
    Czirjákné Szabó Katalin 
    Köles Zoltán 
    Szórádi Sándor képviselők 
 
Távolmaradt:  Dr. Nagy János polgármester 
 
Meghívottak:   Garda László ált.isk.igazgató 
    Béres Istvánné családsegítő 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Dr. Nagy János polgármester távolléte miatt az ülést Bródi Róbert alpolgármester vezeti. 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, javasolja, hogy a 
kiküldött meghívóban szereplő napirendek az alábbiak szerint kiegészülve kerüljenek 
megtárgyalásra: 
 

1. Előterjesztés óvoda és iskolakezdési támogatás megállapításáról szóló rendelet 
megalkotásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

2. Előterjesztés a Szatmári u. 10. sz. alatti ingatlan megvásárlásának megvitatásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

3. Előterjesztés a Nyíracsád, Zrínyi utcán lévő 726 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

4. Előterjesztés Barna Tibor Kossuth u. 21. sz. alatti lakos kérelméről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

5. Előterjesztés úti ikon elhelyezéséhez szükséges terület iránti kérelemről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

6. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag  igénylésére pályázat benyújtásához. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

7. Gépjármű használati szabályzat módosításának megvitatása. 
8. Közszolgálati Szabályzat megvitatása. 
9. Különfélék 
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A napirendi pontokat a döntéshozatalban résztvevő   6 fő képviselő 6  igen szavazattal 
elfogadta. 
 
Bródi Róbert alpolgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője 
Szórádi Sándor képviselő legyen. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítő személyét a döntéshozatalban résztvevő   6  fő  6 igen szavazattal 
elfogadta. 
 

1. Előterjesztés óvoda és iskolakezdési támogatás megállapításáról szóló rendelet 
megalkotásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Elkészítettem egy rendelet tervezetet, bár nem igazán tudom, hogy mi volt az elképzelése a 
bizottságnak. 
 
Czapár Gábor: 
Minden állandó nyíracsádi tanulóra vonatkozna a rendelet. 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
Általános és középiskolások számára 10.000.- Ft támogatást javaslok, mivel az ingyenes 
tankönyvellátással egyformán érintettek, így a támogatás összege is legyen egyforma. 
 
Köles Zoltán: 
Nem kellene egy bizonyos időt megjelölni a helyben lakásra vonatkozóan? Gondolok itt 
azokra, akik csak most költöztek a településre. Ezért feltételként egy év helyben lakást 
javaslok. Illetve, úgy ,hogy aki 2020. január 1-jéig Nyíracsádon állandó lakóhelyet létesített. 
 
Czapár Gábor: 
Igen, egyetértek, az kapjon, akire kapjuk a fejkvótát. 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
Meg kellene hosszabbítani az életkort 26. évre, mert így kizárjuk azokat, akik mesterképzésen 
vesznek részt. 
 
Bródi Róbert: 
Úgy kellene módosítani, hogy akik első diplomájukat, vagy mesterdiplomájukat szerzik 
nappali tagozaton és a 26. életévüket be nem töltötték. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Kérjünk-e hozzá jövedelem igazolást? 
Úgy gondolom, hogy az óvodából, illetve az iskolából be tudjuk kérni a névsort. Közép és 
egyetemisták esetében kérelmet kell benyújtani és a tanulói jogviszonyt is igazolni kell. 
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Köles Zoltán: 
Folyamatosan szoktassuk rá a lakosságot, hogy  interneten keresztül intézzék ezeket a 
dolgokat, egyéb ügyeiket. 
 
Bródi Róbert: 
A helyi újságot meg kell jelentetni augusztusban és abba bele kell tenni ezt a rendeletet, a 
lakosság tájékoztatása érdekében. 
 
Czapár Gábor: 
Augusztus 15-ig jelenjen meg az újság és az előző ülésen elhangzott helyreigazítás is 
szerepeljen benne, mert ilyen döntés a képviselő-testületi ülésen nem született, hogy július és 
augusztus hónapban nem jelenhet meg az újság. 
 
Köles Zoltán: 
Az újságot megjelenés előtt előzetesen a Kulturális Bizottság elnökének, azaz nekem küldjék 
meg. 
 
Bródi Róbert: 
Aki az elhangzott módosításokkal, mely szerint: 

- a 2.§. a.) pontjában a 25 éves életkor 26-ra módosuljon, 
- 2.§. a.) pontjában első diplomáját, vagy mesterdiplomáját szerzi meg, 
- 2.§. c.) legalább egyik szülője vagy közeli hozzátartozója, illetve más törvényes 

képviselője (a továbbiakban együtt : szülő) a gyermekkel azonos, 2020. január 1-jéig 
bejelentett lakcímet létesített, és életvitelszerűen a településen él. 

szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
rendeletét: 
 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2020. (VII.28.) önkormányzati rendelete  

 
a 2020. évi önkormányzati óvoda és iskolakezdési támogatásról 

 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk 
(2) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés a.) pontjában az 
1993. évi III. törvény 45.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

A rendelet célja 
 

1.§. 
 

E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők 
számára megállapítsa azokat a helyi szabályokat, amelyek segítséget nyújtanak a gyermekek, 
fiatalkorúak, fiatal felnőttek és azok hozzátartozóinak az Alaptörvényben foglalt alap- közép 
és felsőfokú oktatáshoz való jogainak érvényesítéséhez. 
 

Az óvoda és  iskolakezdési támogatás nyújtása és biztosításának szabályai 
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2.§. 
 

(1) Óvoda és iskolakezdési támogatásban részesíthető az a gyermek, illetve tanuló, aki: 
 
a.) Az Akácliget Óvoda Nyíracsád,  valamint a  Nyíracsádi Szent Piroska Görögkatolikus 

Általános Iskolában, vagy gimnáziumi, szakiskolai, szakközépiskolai, 
szakmunkásképző nevelési-oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik, 
vagy nappali rendszerű képzésben felsőfokú szakképesítésben részesül, illetve 
felsőfokú oktatási intézményben első diplomáját, vagy első mesterdiplomáját  szerzi 
meg és oda 2020/2021. tanévre beiratkozott és nem töltötte be a 26. életévét, és 

b.) bejelentett lakóhellyel rendelkezik Nyíracsád Község Önkormányzat közigazgatási 
területén, és 

c.) legalább egyik szülője vagy közeli hozzátartozója, illetve más törvényes képviselője (a 
továbbiakban együtt : szülő) a gyermekkel azonos, 2020. január 1-jéig bejelentett 
lakcímet létesített, és életvitelszerűen a településen él. 

 
3.§. 

 
A támogatás mértéke 

 
(1) A 2.§.-ban meghatározott feltételeknek megfelelő gyermeket, fiatalkorút, fiatal 

felnőttet 2020. évben egyszeri óvoda és iskolakezdési támogatás illeti meg. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás mértéke  óvodás korúak esetén 5.000.- Ft/fő, 

általános iskolás, valamint középfokú oktatási intézményben tanulók esetében 10.000.- 
Ft/fő, felsőfokú oktatási intézményben tanulók esetében 15.000.- Ft/fő. 

(3) Az Akácliget Óvoda Nyíracsád, valamint a Szent Piroska Görögkatolikus Általános 
Iskolába járó gyermekek szüleinek nem kell kérelmet benyújtaniuk,  az intézmény 
által elkészített névsor alapján kerül a támogatás megállapításra. 
 

4.§. 
 

Az e rendelet szerinti támogatás legfeljebb 2020. szeptember 30. napjáig vehető igénybe. 
 

5.§. 
 

(1) Az  óvoda és iskolakezdési támogatás igénybe vételét megelőzően a kérelmet benyújtó 
szülőnek vagy hallgatónak írásban nyilatkoznia kell a jogosultsági feltételek 
fennállásáról az 1. melléklet szerint. A tanulói, hallgatói jogviszony fennállását 
iskolalátogatási igazolással bizonyítani kell. 

(2) Aki a támogatást, jogosulatlanul vette igénybe, azt a támogatás késedelmi kamatokkal 
növelt összegének visszafizetésére kell kötelezni. 
 

6.§.  
 

(1) A támogatás kifizetése a kérelmek elbírálását követő 30 napon belül történik a 
Polgármesteri Hivatal házipénztárából.  
 

7.§. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, vagy a 
polgármestert   e rendelet szerinti támogatás nyújtására. 
 

8.§. 
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és 2020. november 1. napján hatályát veszti. 
 
 
                           

1. melléklet a 12/2020. (VII.28. ) önkormányzati rendelethez. 
 
 

KÉRELEM 
iskolakezdési támogatáshoz 

 
I. KÉRELMEZŐ:                                                  

Családi és utóneve(i):  
Születési családi és utóneve(i):  
Születési helye, ideje:  
Anyja születési családi és utóneve:  
Lakóhelye:  
Bejelentett tartózkodási hely:  
TAJ száma:  
Családi állapota (nem kötelező megadni:  
Állampolgársága (nem kötelező megadni)  
Telefonszáma (nem kötelező megadni)  
Közép- és felsőfokú oktatásban részesülő 
kérelmező esetén oktatási intézmény 
megnevezése: 

 

 
 

II. HÁZASTÁRS (élettárs):                                                  
Családi és utóneve(i):  
Születési családi és utóneve(i):  
Születési helye, ideje:  
Anyja születési családi és utóneve:  
Lakóhelye:  
Bejelentett tartózkodási hely:  
TAJ száma:  
Családi állapota (nem kötelező megadni:  
Állampolgársága (nem kötelező megadni)  
Telefonszáma (nem kötelező megadni)  
 

III. Kérelmező családjában élő általános, vagy középfokú köznevelési intézmény 
nappali tagozatán tanuló gyerek(ek): 

1./ Gyermek  családi és utóneve(i):  
Születési helye, ideje:  
Anyja születési családi és utóneve:  



6 

 

TAJ száma:  
Lakóhelye:  
Bejelentett tartózkodási helye:  
Iskola neve, címe:  
Osztály:  
Képzési forma:  
 
 
2./ Gyermek  családi és utóneve(i):  
Születési helye, ideje:  
Anyja születési családi és utóneve:  
TAJ száma:  
Lakóhelye:  
Bejelentett tartózkodási helye:  
Iskola neve, címe:  
Osztály:  
Képzési forma:  
 
 
3./ Gyermek  családi és utóneve(i):  
Születési helye, ideje:  
Anyja születési családi és utóneve:  
TAJ száma:  
Lakóhelye:  
Bejelentett tartózkodási helye:  
Iskola neve, címe:  
Osztály:  
Képzési forma:  
 
 
A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók, egyéb személyek: 

Név Születési év, hónap, 
nap: 

TAJ szám: Hozzátartozó m.: 

    
    
    
    
    
 
A kérelem benyújtásának feltétele: közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulók 
esetén iskolalátogatási igazolás 
 
Benyújtási határidő: szeptember 30. 
 
Tudomásul veszem, hogy a határidőn túli benyújtott kérelmek elbírálására nincs lehetőség. 
 
A közölt adatoknak az ellátáshoz és nyilvántartásához kapcsolódó felhasználáshoz, valamint a 
törvényben meghatározott statisztikai célú adatfeldolgo9záshoz hozzájárulok. 
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Nyíracsád, 2020…………………………… 
 
                                                                            …………………………………… 
                                                                                        kérelmező aláírása 
 

2. Előterjesztés a Szatmári u. 10. sz. alatti ingatlan megvásárlásának megvitatásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Bródi Róbert: 
A Szatmári utcai iskolában lesz egy fejlesztés, mégpedig a külső kézilabda pályát az egyházi 
fenntartó szeretné korszerűre cserélni. Ez által viszont az udvaron csökkenni fog a gyerekek 
számára rendelkezésre álló élettér, mivel az új pálya speciális anyagból készül, ami utcai 
cipővel nem igazán használható. Ez ügyen lettek megkeresve a szomszédos ingatlan 
tulajdonosai, mert területvásárlással meg lehetne bővíteni az iskola udvarát. Erről a Pénzügyi 
Bizottsági ülésen már szó volt. 
 
Czapár Gábor: 
Mivel elég magas eladási árat határozott meg a szomszédos ingatlan tulajdonosa (2000.- 
Ft/m2) így kb. 3,5 millió forintba kerülne, illetve telek feltöltés, kerítés készítés, stb. Így az 
önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetét figyelembe véve azt javasolja a Bizottság, hogy  
vegyük le most napirendről, tehát eben a formában nem támogatja, viszont érdemes lesz jövő 
évben visszatérni rá. 
 
Bródi Róbert: 
Kérem Garda László Igazgató urat, adjon tájékoztatást a testületnek. Mivel kérelem is lett 
benyújtva, a képviselő-testület járuljon hozzá a beruházáshoz. 
 
Garda László: 
Egy multifunkciós sportpálya kialakításáról van szó. Bekerülési költsége 50 millió forint. 
Köre lesz palánkolva,  labdafogó hálóval is el  lesz látva ez a pálya. Nem teljesen a mostani 
pálya helyére lenne építve. A főbejárattól bejövő rész lenne meghagyva a gyerekeknek, ahol 
tudnak kint lenni szünetekben. 
 
Köles Zoltán: 
Örülünk, hogy fejlődik az iskola és a mai korszerű követelményeknek megfelelő pálya fog 
épülni. 
 
Banczalovszki János: 
Hol töltik a gyerekek a szüneteket? 
 
Garda László: 
Az udvaron. Most még kimennek a bitumentes pályára Szeptember 1-jére átadásra kerül  a 
pálya előreláthatólag. 
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Köles Zoltán: 
Nem adnánk fel annak a folyamatnak a lehetőségét, hogy ingatlanvásárlással bővítsük a 
területet és ott egy ligetes-árnyas területet alakítsunk ki a gyerekek számára. 
 
Garda László: 
Ez a pálya nem azt a funkciót fogja betölteni, amit most, kifejezetten sportolásra, nem pedig 
rendezvényekre lesz. Így nekünk szükségünk van még olyan területekre, ahol a gyerekek, 
főleg délután a napköziben eltölthetik az időt, szabadidős tevékenységet végezhetnek. 
Terveink között szerepel még játszótér, illetve a dolgozók számára korszerű parkoló építése és 
kialakítása. 
 
Bródi Róbert: 
Azt szerettük volna elérni, hogy már előtte megvásároljuk a területeket, mint ahogy a 
kivitelezés megkezdődik. Minden képpen arra kell törekedni minden intézmény tekintetében, 
hogy ha szomszédos területek eladóvá válnak, meg kell vásárolni, mert idővel mindenhol 
bővíteni fogunk. 
 
Aki egyetért azzal,  illetve támogatja, hogy a Szent Piroska Görögkatolikus Általános 
Iskolában ez a fejlesztés megvalósuljon, szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
52/2020. (VII.28.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint önkormányzati tulajdonos 
hozzájárul  a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola (4262 Nyíracsád, Szatmári u. 8. 
sz.) udvarán speciális, többfunkciós sportpálya kialakításához, megvalósításához. 
 
Bródi Róbert: 
Aki egyetért azzal, hogy a szomszédos telekvásárlásokat- tekintettel az önkormányzat 
pénzügyi helyzetére – a képviselő-testület elnapolja és azokra 2021-ben térjen vissza, 
szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
53/2020. (VII.28.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a Nyíracsád, Szatmári utca  8. 
szám alatt lévő iskolához kapcsolódó telekvásárlási szándékát elnapolja,  a telekvásárlás 
lehetőségét 2021-ben ismételten  megvitatja.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosait 
tájékoztassa. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
 

3. Előterjesztés a Nyíracsád, Zrínyi utcán lévő 726 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Bródi Róbert: 
Az előterjesztésben szereplő területre tervezte az Önkormányzat korábban a szociális 
bérlakásokat. Így úgy gondolom, hogy nem tudjuk értékesíteni a területet. Tehát közbeszerzés 
alatt van az ingatlan hasznosítása. 
Általánosságban nézve az a véleményem, hogy az önkormányzati vagyont meg kell védeni, 
sőt annak  gyarapítására kell törekedni,  és nem az értékesítésére. 
 
Czapár Gábor: 
Igen, ez az a terület, amelyre pályázatot nyújtottunk be szociális bérlakásra. 
 
Az elhangzottakkal  jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
54/2020. (VII.28.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyíracsád, 726 hrsz-ú, 1035 m2 
területű belterületi ingatlant – mivel a terület hasznosítása közbeszerzés alatt áll – nem kívánja 
értékesíteni. 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt,hogy jelen döntésről a vásárlási szándékot benyújtót 
tájékoztassa. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

4. Előterjesztés Barna Tibor Kossuth u. 21. sz. alatti lakos kérelméről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Bródi Róbert: 
Mint ahogy korában mondtam, azon az elven vagyok, hogy inkább gyarapítani kell az 
önkormányzati vagyont, mint eladni. Eben az esetben a majdan esetlegesen kialakítani 
öregotthon megvalósítása esetén szükség lesz minden területre, ezért nem javaslom az 
értékesítést. 
 
Szórádi Sándor: 
Egyébként is a kérelmezővel eddig nagyon toleráns volt az önkormányzat, mivel megengedte, 
hogy a közterületen történjen a takarmány pakolás, stb. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
55/2020. (VII.28.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 
Kossuth u. 23. sz. alatti ingatlanból nem kíván területet értékesíteni.  
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a döntésről a vételi szándékot benyújtót 
tájékoztassa. 
Határidő:  2020. augusztus 31. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
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5. Előterjesztés úti ikon elhelyezéséhez szükséges terület iránti kérelemről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Bródi Róbert: 
Az előterjesztésben szereplő ötlet nemes szándék. De kérdés, hogy mi legyen a szóban forgó 
területtel.  Ha tartós használatba adjuk, kell-e terület megosztás, esetlegesen pályázat 
szempontjából hogyan érintene ez bennünket. 
 
Köles Zoltán: 
Adjuk oda 50 évre tartós használatba.  
 
Szórádi Sándor: 
Az előterjesztés benyújtásával  sem értek egyet. Nem tudjuk, hogy miért nem az egyház 
keresett meg bennünket ezzel. 
Egyébként Asszonyrészen a kápolna régi bejáratánál is el lehetne helyezni ezt az ikont. 
 
Béres Istvánné családsegítő: 
Ennek az a lényege, hogy a falu határában - úgy mint több településen is van - legyen ez az 
emlékhely elhelyezve. 
 
Bródi Róbert: 
Akkor javaslom, hogy ne értékesítsük, de tartós használatra 50 éves időtartamra ingyenesen 
bocsássuk az egyház tulajdonába az előterjesztésben megjelölt területet. 
 
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
56/2020. (VII.28.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 
Kossuth utca végén a Csonkás Szabadidő Park letérő sarkán lévő területből 25 m2 területet 
átad térítésmentesen, ingyenesen 50 évre tartós használatra  Nyíracsádi Görögkatolikus 
Egyház tulajdonába Szűz Mária úti ikon lakossági kezdeményezésre történő megvalósítása 
céljából. 
 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert a szükséges intézkedésekre. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

6. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag  igénylésére pályázat benyújtásához. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A Kormány az elmúlt években is biztosította a szociális tűzifa vásárlásának lehetőségét a 
települések részére. A program leginkább a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
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részére jelentett nagy segítséget, hiszen a gazdaságilag elmaradott települések lakosainak 
fűtési kiadásait jelentős mértékben csökkenthette a hozzájárulás. 
A Kormány az idei évben is segítséget kíván nyújtani a rászorulók részére. A szociális 
rászorultság és a 2020. évi igénylés részletes feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag 
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő önkormányzati rendeletben kell szabályozni. 
A pályázat elektronikus rögzítésének határideje 2020. augusztus 31.  
Papír alapon történő beadásának határideje: 2020. augusztus 31. 
A pályázati kiírás szerint az önkormányzatnak a támogatási igény benyújtásához önerőt 
biztosítani nem kell, de a szociális tűzifában részesülő személytől ellenszolgáltatást nem lehet 
kérni. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
57/2020. (VII.28.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást szabályozó Magyarország 2020. évi központi  
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet I.8. pontja alapján  felhatalmazza a 
polgármestert a támogatás benyújtására.  
Nyíracsád Község Önkormányzata vállalja az elnyert tüzelőanyag ingyenes kiszállítását és 
hogy a szociális tűzifában részesülő rászorultaktól ellenszolgáltatást nem kér. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igényt 2020. augusztus 31-ig nyújtsa be. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

7. Gépjármű használati szabályzat módosításának megvitatása. 
 
Bródi Róbert: 
Már korábban szóba került, a képviselő-testület felvetette, hogy mennyire jogos az 
önkormányzati gépjárművek térítésmentes magánhasználata. Ezzel kapcsolatban szeretnénk 
módosítást eszközölni, hogy a gépkocsi saját használata külön engedéllyel és a pénzügyi 
bizottság elnökének jóváhagyásával történhessen. 
 
Czapár Gábor: 
A jegyző, vagy a polgármester engedélyezze ellenszolgáltatás fejében. 
 
Bródi Róbert: 
Amennyiben a dolgozók kérik az önkormányzati gépjárművek magánhasználatát, 
köztisztviselő esetén a jegyző, Mt. hatálya alá tartozó esetén a polgármester engedélyezze azt 
ellenszolgáltatás fejében. 
 
A javaslattal a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő egyetért. 
 

8. Közszolgálati Szabályzat megvitatása. 
 
Bródi Róbert: 
A köztisztviselők cafetéria juttatása miatt kértem be a közszolgálati szabályzatot. Elkezdtem 
utána nézni a törvényeknek, olyat találtam, hogy a polgármester esetében a cafetéria éves 
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keretét a képviselő-testület dönti el, de  a közszolgálati tisztviselők cafetéria összegétől 
számára sem lehet alacsonyabb mértékű ez a juttatás. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Korában már beszéltünk róla, hogy a polgármesterre a köztisztviselői törvény vonatkozik, így 
őt is köztisztviselőnek kell tekinteni.  
 
Bródi Róbert: 
Igen, de a törvénynek úgy teszünk eleget, ha megszavazzuk számára, vagy pedig a 
közszolgálati szabályzatba belerakjuk. 
A közszolgálati szabályzat végén fel van sorolva több féle juttatás, ami adható.  
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Aki monitor előtt dolgozik, annak kötelező a szemüveg juttatás. A hivatalban mindenki 
szemüveges és élnek is a lehetőséggel a dolgozók, mert munkavégzéshez elengedhetetlen 
számukra a szemüveg. 
 
Szórádi Sándor: 
A juttatások nagy része adható, nem is igényelték eddig, azokat ki kell venni a szabályzatból. 
 
Czapár Gábor: 
A szemüveg és a kegyeleti juttatás maradjon benne a szabályzatban. 
 

9. Különfélék. 
 
Szórádi Sándor: 
A cafetéria juttatásra szeretnék kitérni, amiről a polgármester a koronavírus ideje alatti 
veszélyhelyzet utolsó napján döntött a köztisztviselők számára. A civil szervezetektől 
ugyanakkor teljes mértékben meg lett vonva a támogatás. Nem hiszem, hogy a cafetéria ilyen 
módon történő  osztogatása erkölcsileg elfogadható  bárki számára. 
 
Bródi Róbert: 
Ezekből a juttatásokból mi volt beépítve a költségvetésbe? 
 
Köles Zoltán: 
Vannak-e még olyan juttatások az önkormányzatnál, ami adható, de kapják a dolgozók? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A besorolási béren felül senki nem kap pótlékot. 
 
Szórádi Sándor: 
Szerintem a 15 % illetménykiegészítés is csak adható. 
 
Bródi Róbert: 
A köztisztviselőket felsőoktatási tanulmányaik esetében 100%-ban támogatás illeti meg. 
Alapjában véve támogatom a tanulást, de minden cégnél írnak valamilyen időtartamot, 
amelyben kötelezik, hogy a támogatott tanulmány befejezése után a cégnél maradjon. Az nem 
jó, ha kitanul és utána rögtön munkahelyet vált. 
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A köztisztviselőknek járó szemüveg vásárlási támogatás az illetményalap 200 %-a, azaz 
100.100.- Ft. Azt is el kell dönteni, hogy akarjuk-e teljes mértéken támogatni. 
 
Köles Zoltán: 
Miért is nem jár pl. a traktorosnak a cafetéria juttatás? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska: 
Azért, mert nem köztisztviselő. 
 
Czapár Gábor: 
Valamit ki kellene találni számukra, esetleg a felét kapják meg. Mégiscsak itt vannak ők is a 
többi dolgozóval. 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
Nem javaslom. Mondhat-e olyat egy dolgozó, hogy nem végzi el azt a munkát, amivel 
megbízták? 
 
Köles Zoltán: 
Ha benne van a munkaköri leírásában, akkor nem. 
 
A munkaköri leírásban szerepel, hogy minden olyan munkát köteles elvégezni, amivel a 
felettese megbízza. 
 
Bródi Róbert: 
A pótkocsi vásárlástól a vevő visszalépett, a  hirdetés legyen benne a helyi újságban, illetve a 
Jófogáson. 
 
Czapár Gábor: 
Ez tarthatatlan, hogy nincsenek végrehajtva az utasítások. 
 
Köles Zoltán: 
Mi a helyzet az új fűnyíróval, e van-e már üzemelve? 
 
Szórádi Sándor:  
Úgy tudom, hogy nem jött még meg a számla, ezért nem jönnek beüzemelni és így nem lehet 
még használni sem. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Csak olyan ember ülhet rá, akinek van jogosítványa. 
 
Szórádi Sándor: 
A kertész vagy a traktoros dolgozzon vele, de legyen egy gazdája. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A kertésznek nincs jogosítványa. Nem nagyon van olyan, akire rábízhatjuk. 
 
Köles Zoltán: 
Nem szociális intézmény az önkormányzat, olyan embert kell felvenni, aki dolgozni is akar. 
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Bródi Róbert: 
Néhány képviselő társammal a múltkor bejöttünk a Hivatalba, mert már nem bírtuk nézni, 
hogy pl. nincs levágva a fű a közterületeken. Egyébként jelzem, hogy most sincs, a téren 
majdnem térdig ér a gaz. Nem találtuk a közmunkásokat, sem a vezetőjüket. Kiadtuk, hogy le 
kell vágni egyes földutakon az ágakat, hogy szabaddá tegyük a traktorokon kombájnok 
közlekedését. Ezt nem végezte el a dolgozó. Ez nem mehet, hogy nem akarnak dolgozni a 
dolgozók. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Múlt héten össze lettek hívva a közfoglalkoztatottak, elmondtuk, hogy a napi munkaidőt 
végig kell dolgozni. Aki ezt nem tudja teljesíteni, az ne vállalja el a munkát. 
 
Köles Zoltán: 
Ameddig nincs szankció, addig nem lesz változás. 
 
Bródi Róbert: 
A Füveskert szemetes, azt is össze kellene takarítani. 
 
Köles Zoltán: 
Mit várhatunk el a dolgozóktól, közfoglalkoztatottaktól, amikor a polgármester sem jön el az 
összehívott testületi ülésre. 
 
Czapár Gábor: 
Közel egy éve, hogy képviselők vagyunk, azt mondtuk az elején, hogy szeretnénk, ha 
együttműködve tudnánk dolgozni. Eltelt 10 hónap, de a falut nem igazán sikerült előre 
vinnünk. Itt van például a közlekedési zebra kérdése. A helyszíni bejárás óta  eltelt  8 hónap, 
de azóta sem valósult meg. De számtalan dolgot elmondtunk, hogy mit kellene csinálni, de 
nem történik semmi. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A zebra engedélyeztetése be van adva a közúthoz. 
 
Czapár Gábor: 
Pályázatainkból egy sem nyert. Nyírábrány, Nyírmártonfalva is pályázik, mindkét helyen új 
polgármester van és mégis nyernek. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Tartalék listára tették pályázatainkat. 
 
Köles Zoltán: 
Lassan kételkedünk benne, hogy be lettek adva. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Be lettek nyújtva, megérkezett az elektronikus visszaigazolás is. 
 
Czapár Gábor: 
Csinálja az egyik cég az internet beruházást a faluban. Mindenki fel van háborodva, mert más 
településeken nincs faoszlop, csak nálunk. Ráadásul a Kossuth utcán például végigrakták 
faoszloppal azt a részt, ahová a járda van tervezve. Ha a járda építés megvalósul, több millió 
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forintba fog kerülni az, hogy az oszlopokat átrakassuk. Szerintem az önkormányzatnak erről 
is tudnia kellett volna. Vagy például a zöldséges előtt, de máshol is felszedték a térkövet a 
tulajdonosok beleegyezése nélkül.  
 
Köles Zoltán: 
Közterület bérlési rendeletet kell alkotni. 
 
Bródi Róbert: 
Polgármester úr átküldött  nekem egy kérdőívet amiben fejlesztési ötleteket gyűjtenek a 
fejlesztési ügynökség részére. Én  javasoltam Nyírábrány-Nyíradony szakaszon kerékpárút, 
illetve járda megvalósítását. Ez térségi beruházás, de ez által nálunk is megoldódna a Dózsa, 
illetve a Kossuth utcán is a járda, valamint a kerékpárút. 
 
Czapár Gábor: 
Abszolút nem elfogadható, hogy egy előre egyeztetett képviselő-testületi ülésre nem jön el a 
polgármester. Ilyen sehol nincs. Így a falu felé nem lehet eredményt felmutatni. 
 
Bródi Róbert: 
Az az érzésünk, hogy a vezetés azt akarja bebizonyítani, hogy az új képviselő-testület sem tud 
több mindent megvalósítani, mint az előző, vagy mint ahogy eddig történt. Mi szeretnénk a 
település fejlődése érdekében előre lépni. Meg is fogjuk valósítani, csak így nem lesz könnyű 
dolgunk és fájdalmas döntéseket kell hoznunk. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A képviselőknek sem így kellene a lakosság felé kommunikálni, mert volt rá példa, hogy 
bejött az ügyfél és azzzal érvelt, hogy egy képviselő azt mondta neki,hogy nyújtson be 
kérelmet, de nem kell hozzá jövedelem igazolás. Ez nem így működik. 
 
Czapár Gábor: 
Pénzügyi Bizottsági ülésre a napirendi pontban érintett dolgozót úgy kellett nagy nehezen 
megtalálni. Nem hozta be a kért adatokat, kijelenti, hogy amit kérünk tőle, azt nem csinálja 
meg. Saját maga mondta el, hogy áprilisig vannak készen a könyveléssel és hogy ő 
tulajdonképpen nem is pénzügyi vezető. 
 
Szórádi Sándor: 
Megkérdeztük, hogy mennyi kifizetetlen számla van az önkormányzatnál. Nem tudjuk, hogy 
honnan lesznek azok kifizetve. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Az adóbevételből. 
 
Czapár Gábor: 
Bizottsági ülésen kértük, hogy mutassa be, hogy 2019 évben mennyi pénz lett elköltve 
szociális célra. Ezt nem kaptuk meg. A 2019.es zárszámadást sem láttuk, pedig kértük, 
jeleztük, hogy azt szeretnénk átnézni. Ennek ellenére ez nem történt meg, a nélkül lett 
elfogadva. 
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Bródi Róbert: 
Kaptok még egy esélyt, hogy dolgozzatok, csináljátok, álljatok be a sorba. De ha ez nem így 
fog történni, akkor fájdalmas döntéseket kell, hogy hozzunk. 
 
Szórádi Sándor: 
A falu fejlődésének egyik nagy kerékkötője a jegyző és a polgármester. Nagyon nagy 
problémák vannak a munkához való hozzáállással. Semmilyen munka nincs kontrolálva. 
Külön kértem, hogy a pénzügyi irodába szakember legyen felvéve. Múlt ülésen 
szembesültünk azzal, hogy nincs ott az a dolgozó, aki a gazdálkodási iroda munkájának 
támogatására fel lett véve. Nekem már nincs türelmem sem a jegyzővel, sem a 
polgármesterrel szemben.  A falunak nincs szüksége ilyen vezetőségre. Ezen változtatni kell 
és azon leszek, hogy ez változzon is. Így nem tudunk a falu felé prezentálni semmi fejlődést. 
Elfogadhatatlan, hogy hagytunk a polgármesternek reprezentációs költséget és minden 
pályázatunk és a REKI is bebukott. Polgármester Úr nem ment el a pályázati egyeztetésekre. 
Az összes civil szervezetek támogatása el lett vonva. Van 35-50 család, aki jól él ebből az 
önkormányzatból, a falu összes többi lakosságának pedig semmi. Jegyző asszony intézkedjen 
a dolgozók számára átutalt cafetéria visszavételéről. Számomra elfogadhatatlan, hogy egy 
polgármester nem jön el a képviselő-testületi ülésre úgy, hogy nem értesít előtte bennünket. 
Ezt nem lehet megmagyarázni. 
 
Köles Zoltán: 
Ha bejövünk a Hivatalba és keressük a vezetőséget, a dolgozók nem tudják, hogy hol vannak. 
 
Bródi Róbert: 
Megbeszéltük múlt ülésen, hogy a Petőfi téren a főtéri buszmegállóba fedett buszvárót 
teszünk. Szerintem azzal kapcsolatban sem lett semmi intézve. Én a terület tulajdonosával 
beszéltem, megengedte, hogy kihelyezzünk oda .Úgyhogy legyetek szívesek ezt tegyétek 
meg. 
 
Czapár Gábor: 
Azt javaslom, hogy mostantól bármilyen döntés születik, legyen határidő és felelős személy 
megjelölve. Minden testületi ülés előtt legyen polgármesteri jelentés a két ülés között végzett 
munkáról, és a hozott határozatok végrehajtásáról. 
 
A javaslatot a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
Bródi Róbert: 
Legyenek meghívva az intézményvezetők is minden ülésre. 
 
Czapár Gábor: 
A pályázatok befogadó nyilatkozatait be tudjátok mutatni? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nincs nálam, de következő ülésre be tudom hozni. 
 
Bródi Róbert: 
A következő pénzügyi és szociális bizottsági ülésen történjenek meg ezek, ne a testületi 
ülésen kelljen ezekkel foglalkozni.  Pl. csak betekintésre kimutatások, hogy mennyit 
költöttünk, üzemanyag kimutatást is kérnénk következő pénzügyi bizottsági ülésre. 
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Czapár Gábor: 
Ki ellenőrzi, hagyja jóvá a munkanaplókat? Legutóbb betekintettünk a dolgozók és 
közfoglalkoztatottak munkanaplójába, olyan volt pl. hogy egy nap olajcsere, stb. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Legfeljebb én nézem a munkanaplókat. 
 
Bródi Róbert: 
Magyar Falu Programban a régi óvoda szolgálati lakássá történő felújításán el lehetne 
gondolkodni. Van-e ezekről a lehetőségekről értesülésünk? A szolgálati lakásra való 
pályázatot augusztus 3-ig e kellene adni. Erre alkalmas lenne a régi óvoda épülete. 
 
Szórádi Sándor: 
Lehet, hogy érdemes lenne egy két szobás lakást krízislakásnak kialakítani.  
 
Bródi Róbert: 
Kérjük fel a polgármestert, hogy beszéljen a tervezővel a kiírásban szereplőek szerint az 
épület bérlakássá nyilvánításáról. 
 
Köles Zoltán: 
Az Erdélyi utcai szolgálati lakást is fel kellene újítani, illetve a gyógyszertárhoz tartozó 
szolgálati lakást. 
 
Bródi Róbert: 
Annak is megvan a szabálya, hogy milyen épületekre nyújtható be pályázat. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással egyetért azzal, hogy a Kassai utcai 
régi óvoda épületének felújítására pályázat kerüljön  benyújtásra.  
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért az Erdélyi utcai bérlakás felújításával, illetve azzal, 
hogy a polgármester vizsgálja  meg annak lehetőségét,hogy a gyógyszertárhoz tartozó lakás 
felújítására lehet-e pályázni. 
 
Szórádi Sándor: 
A pályázatíró cégről, akik nekünk írják a pályázatokat,  nincs jó véleményem. Elmondták, 
hogy ők korában a Kormányhivatalnál voltak és milyen befolyásosak. Mi  ennek nem láttuk 
még az előnyét. Javaslom, hogy új pályázatíró céggel vegyük fel a kapcsolatot. Most ott 
tartunk, hogy semmi pozitív döntési eredményt nem tudtak hozni. 
 
Bródi Róbert: 
El kellene kezdeni beszélni a karácsonyi díszkivilágításról. Augusztus végére kellene  
ajánlatok beszerezni. Oszlopokra elhelyezhető, illetve a főtérre benyúló utcákon egy darabon, 
templomhoz felvezető úthoz, stb. 
 
Szórádi Sándor: 
Az óvodától a főtérig, a fogorvosi rendelőtől a főtérig, illetve a Szatmári utcai kanyartól a 
főtérig. 
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Bródi Róbert: 
Pénzügyi Bizottsági ülésre szeretnénk kérni a cafetéria átutalásait. Valamint nézzük meg, 
hogy a 15 % illetménykiegészítést ki kapja és, hogy adható-e. 
 
Czapár Gábor: 
Polgármester a veszélyhelyzet idején költségvetési rendelet módosítás szerint az eredeti 
költségvetési főösszeg 3 %-a erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre. Azt mondtuk, 
hogy álljon vissza az eredeti állapot, mivel a veszélyhelyzet megszűnt. Erről lett-e módosítás? 
 
Köles Zoltán: 
Illetve kértük  a Balogh Ügyvédi Irodával is a szerződés felmondását. Mutasson e az ügyvéd 
írásos anyagot, hogy mit dolgozott, segített nekünk a szerződött időszakban. 
 
Szórádi Sándor: 
Megbeszéltük, hogy a Buzitai bérlakás lakójával a szerződés felmondásra kerül. Megtörtént-e, 
hogy az ügyvédi iroda  megírja a felmondó levelet. Ez az ügy hogy áll, mert a 90 nap a 
felmondási határidő. 
 
A vasboltos jelezte, hogy a bolt előtt esőzések alkalmával megáll a víz, nem-e tudunk azzal 
valamit kezdeni. Ott legyen egy kis tereprendezés. 
 
Egy állampolgár beadott egy levelet az önkormányzathoz, hogy a vele szemben lévő telken 
hatalmas a parlagfű.  A gyerekek allergiásak a parlagfűre. Ennek a kényszervágását rendeljük 
el. Illetve a falu minden részén rendeljük el. 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
A szegregációs pályázattal kapcsolatban hogy állunk? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nem tudok róla. 
 
Czapár Gábor: 
A Dózsa utcai szociális bérlakás  szerződése június 30-án lejárt. Ki fog-e költözni a jelenlegi 
lakó és ha igen, akkor kit tervezünk oda költöztetni? 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
A Buzitai bérlakásban lakónak három gyereke van, nem mehetnek az utcára. 
 
Béres Istvánné családsegítő: 
Mint családsegítő tudom, hogy ez az egyetlen bérlakásban lakó, aki nem elvett a lakásból, 
hanem gyarapította, pl.kifestette. Nem gondolom, hogy ki kellene költöztetni az alapján, hogy 
a szomszéddal nincs jóban. A gyerekeket rendezi, tisztán járatja őket iskolába, az iskolai 
dolgaik is rendben vannak. 
 
Szórádi Sándor: 
Van egy szegregációs pályázatunk, aminek eleget kell tennünk, tehát e miatt abban a lakásban 
nem maradhat.  
 
 



19 

 

Köles Zoltán: 
Keresni kell egy másik házat, amibe a felújítás időtartamára átköltöztetjük őket. 
 
Czapár Gábor: 
Az óvoda vezetője megkeresett,hogy augusztus hónapban az óvodai dolgozók szeretnének 
elmenni kirándulni. Ez 180.000.- Ft-ba kerülne, az ő költségvetésükben megvan erre a pénz. 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
Az óvoda működéséhez az önkormányzat tesz hozzá, akkor hogy volt benne a 
költségvetésükben? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A kirándulásukat mindig az önkormányzat finanszírozta. 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
Most nem úgy állunk, hogy ezt ki tudjuk fizetni. 10 millió forinttal kellett megtámogatni az 
óvodát. Egy ebédet, vagy ilyesmit megérdemelnek ők is, egyébként ami adható azt 
megkapják. 
 
Bródi Róbert: 
A Hivatali dolgozók fejenként kaptak 200.000 Ft cafetériát, az óvodában meg az egész 
kerülnek 180.000.- Ft-ba. 
 
Béres Istvánné családsegítő: 
Az óvodában nem dolgoztak a vírus idején. 
 
Czapár Gábor: 
Minden hónapban üljön le a jegyző, gazdasági vezető, óvodavezető és beszéljék át a pénzügyi 
helyzetet. 
 
Szórádi Sándor: 
Rezsi megtakarításnak is kellett lennie, ha nem dolgoztak, szerintem ennek mértéke kb. 70 %. 
 
Köles Zoltán: 
A kirándulás témája nem testületi hatáskör. 
 
Czapár Gábor: 
A Kossuth utcán a Kurucz bejárót le kellene gallytalanítani, mert akadályozza a közlekedést. 
Illetve ugyan ez a helyzet a Tavasz utcán és a falu egyéb területén. 
Az önkormányzati pótkocsi vásárlásától visszalépett a vételi szándékot jelző. Tegnap 
megnézték Nyírbátorból 500.000.- Ft-ért megvennék, de eladható-e annyiért?  
 
Köles Zoltán: 
A helyi újságban meg kell jelentetni a hirdetést, ahogy korábban megbeszéltük 600.000.- Ft 
irányárért. 
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Czapár Gábor: 
A Hivatalnál alkalmazásban lévő három fő, aki Mt. hatálya alá tartozik nehezményezi, hogy 
nem részesülnek cafetéria juttatásban. Mi legyen, esetleg valamilyen kompenzációs, vagy 
köztes megoldást nem-e tudnánk számukra találni. Mondjuk ha fél összeget kapnának? 
 
Köles Zoltán: 
Nem jár számukra, mivel nem köztisztviselők, rájuk nem vonatkozik ez a juttatás. A 
munkáltató közölje ezt velük. 
 
Szórádi Sándor: 
Már szó volt róla, hogy a szociális szférában dolgozók számára egyszeri jutatást nyújtsunk a 
koronavírus ideje alatti többletmunka elismeréseként. Vannak azonban egyházi fenntartású 
házi segítségnyújtásban dolgozók. Az egyházzal ez ügyben történt-e egyeztetés? Ugyanis 
arról volt szó, hogy az önkormányzathoz tartozó szociális dolgozóknak 20.000.- Ft egyszeri 
juttatást adunk, az egyházi fenntartásúnak 10.000.- Ft-ot, és a fenntartó  egyház hozzátenné a 
másik 10.000.- Ft-ot. 
 
Bródi Róbert: 
Megkerestek engem egy beteg kisgyermek ügyében, akit csak úgy tudnak hazahozni a 
kórházból, ha egy speciális egészségügyi eszközt megvásárolnak, ami elengedhetetlen az 
itthoni ápolásához.  Beadott egy kérelmet polgármester úrnak 20.000.-Ft támogatás iránt. 
 
Béres Istvánné családsegítő: 
Az egész berendezés kerül összesen 37.000.- Ft-ba, és már gyűjtöttek is rá pénzt. 
 
Köles Zoltán: 
Akkor érdemesebb lenne megvenni a gyermek számára az egészségügyi eszközt. 
 
A régi tűzoltó épület előtti területet fiammal társadalmi munkában rendbe rakjuk, kibővítjük, 
szerzünk oda hintát, stb. 
 
A zöld hulladék tárolóból egy, vagy két konténert át kellene helyezni, mondjuk a régi hivatal 
udvarára. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A közszolgáltató nem biztos, hogy hozzájárul ehhez. 
 
Czapár Gábor: 
A képviselők részéről felmerült igény, hogy szeretnénk fogadóórát tartani a Művelődési Ház 
kistermében, minden hónap első péntekén 16-18 óra között. Szeretnénk, ha ez a helyi 
újságban megjelenne. 
 
Vette- már malacot az önkormányzat? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Folyamatban van, három darabot fogunk vásárolni, de az afrikai sertéspestis miatt 
nehézkesebb az intézése. 
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A temető nyitva tartásáról szeretném, ha beszélnénk. Gondot jelent, hogy ha nyitva van a 
kapu, autóval is behajtanak  a látogatók és volt rá példa, hogy nekitolattak sírkőnek és az 
megrongálódott. Utána nem jelentkezik a kár okozója. 
 
Czapár Gábor: 
Engem pedig pont azért kerestek meg, hogy legyen nyitva a temető kapuja. 
 
Szórádi Sándor: 
Erről is volt már többször szó, hogy a temető gondnok szerződése lejár az idén és nagyon 
sürgősen be kellene valakit tanítani a helyére. Az átadás átvétel előkészítését fel kell 
gyorsítani.  Ha jól tudom most beteg, a helyettesítését is meg kellene oldani. Nehogy úgy 
járjunk, hogy a végén ne legyen temetőgondnokunk.  Oda végleges szerződéssel kell valakit 
felvenni, olyan embert, akin számon lehet kérni a dolgokat. 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
Ugyan ez a helyzet a tanyagondnoki szolgálattal is. 
 
Szórádi Sándor: 
Azt  is meg kell hirdetni az Acsádi újságban. 
A gazdasági iroda is legyenek megerősítve egy emberrel. Ha jól tudom, az adócsoport egyik 
dolgozójának pénzügyi végzettsége, diplomája van. Hasonló nagyságú településen, mint a 
miénk az adóval kapcsolatos munkát egy fő végzi négy órában.  El kell gondolkodni rajta, 
hogy nem-e kellene áthelyezni ezt a dolgozót valamennyi órában a gazdálkodáshoz. 
 
Czapár Gábor: 
Egy önkormányzatnál toppon kell lennie a gazdálkodásnak, ez adja meg az egész 
önkormányzat alapját. Nálunk ez nem így van. Azt az irodát  rendbe kell tenni. 
 
Szórádi Sándor: 
Ha a gazdálkodási iroda ennyire leterhelt és nem tud megbirkózni a munkával, azt is meg 
lehet csinálni, hogy megbízunk egy könyvelő irodát, amely elvégzi az önkormányzat 
könyvelését, stb. Ez bele kerül havonta egy diplomás dolgozó munkabérébe, kb. bruttó 
500.000.- Ft-ba, de akkor az ott dolgozókat el lehet küldeni és a bérüket meg tudjuk takarítani.  
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A számlákat akkor is nekünk kell iktatni, tehát biztos, hogy akkor is kell oda dolgozó. Mert a 
könyvelő iroda nem fogja megcsinálni például a zárszámadást, rendeleteket, stb. 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
A bölcsőde pályázat nagyon fontos lenne,  hogy megvalósuljon, mielőbb készüljön el. 
 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A támogató okirat  megérkezett. 
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Több napirendi pont nem lévén Bródi Róbert alpolgármester megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 
 

kmf. 
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