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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 14.-én 
10.00. órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (4262 Nyíracsád, 
Petőfi tér 8. sz. ) megtartott  ülésén. 
 
Jelen vannak:  Dr. Nagy János polgármester 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
    Bródi Róbert alpolgármester 
    Banczalovszki János 
    Czapár Gábor 
    Czirjákné Szabó Katalin 
    Köles Zoltán 
    Szórádi Sándor képviselők 
 
Meghívottak:   Varga Józsefné könyvtárvezető 
    Pósán Ferencné óvodavezető 
    Grézné Fekete Erzsébet védőnő 
    Kupeczné Gholami Alexandra védőnő 
    Garda László iskolaigazgató 
    Kedves Györgyné Zilahi Enikő újság szerkesztő 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
 
Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
Javasolja, hogy az eredeti meghívóban 13. napirend kerüljön le amíg az EMI állásfoglalását 
meg nem küldi, valamint a kiküldött meghívóban szereplő napirendek az alábbiak szerint 
módosulva és kiegészülve kerüljenek megtárgyalásra. melyek az alábbiak: 
 

1. Előterjesztés a TRV Zrt. 2021-2035 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
Tervéről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
2. Előterjesztés a Nyíracsádi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói  pályázatának 

elbírálásáról 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

3. Előterjesztés a  Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskolában tanuló 
külterületen élő gyermekek bérletének támogatásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

4. Előterjesztés a Nyíracsád Község Önkormányzata által üzemeltetett gépjárművek 
üzemeltetésének és használatának szabályzata megtárgyalásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
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5. Előterjesztés Nyíracsád Község Polgármesteri Hivatala Közszolgálati 
Szabályzatának megtárgyalásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

6. Előterjesztés Nyíracsád Község 2020-2024. évekre vonatkozó gazdasági program 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
7. Előterjesztés a noszvaji közös tulajdonú ingatlan eladásáról. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

8. Előterjesztés a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
9. Előterjesztés a Szabó György Sakk Emlékverseny megrendezéséről. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 
10. Előterjesztés a Petőfi SE. támogatásáról. 

Előterjesztő:  Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 
11. Előterjesztés a Nyíracsádi Népdalkör Hagyományápoló Népzenei Egyesület 

támogatásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

12. Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének 
kérelméről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

13. Előterjesztés a Kassai u. 16. sz. alatti műterem közüzemi óráinak átírásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
14. Előterjesztés a Dózsa u. 52. sz. alatti szociális bérlakás bérleti szerződésének 

meghosszabbításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

15. Előterjesztés a Nyírábrányi Orvosi Ügyelettel kötött  2019-2021. évekre 
vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

16. Előterjesztés az Acsádi Krónika névváltoztatásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

17. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő csatlakozásról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
18. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő traktor és pótkocsi 

megvásárlására beérkező ajánlatok beadási határidejének módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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19. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtásáról. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

20. Előterjesztés a Kassai u. 73. sz. alatti szociális bérlakás bérleti szerződésének 
meghosszabbításáról. 
Előterjesztő. Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

21. Különfélék. 
 
Zárt ülés: 

1. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
Czapár Gábor: 
Észrevételem van a meghívóval kapcsolatban. Az elmúlt ülésen döntöttünk arról, hogy 
minden ülésen lesz polgármesteri jelentés, illetve lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
tájékoztatás, de ez nem került kiküldésre. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Akkor ezt pótolni fogjuk, következő üléstől így lesz. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő a napirendi pontokat 7 igen szavazattal 
elfogadta. 
 
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője Köles 
Zoltán képviselő legyen. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő a jegyzőkönyv hitelesítő személyét elfogadta. 
 

1. Előterjesztés a TRV Zrt. 2021-2035 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
Tervéről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Czapár Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A téma a Pénzügyi Bizottság ülésén is napirendre került, azonban nem tudtunk érdemben 
döntést hozni, mert a fejlesztéseket, terveket tartalmazó táblázatokat akkor még nem kaptuk 
kézhez. A nélkül nehéz érdemben döntést hozni. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Településünkön a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. a víziközmű szolgáltató, mely 
feladatát ellátási szerződés alapján látja el. 
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi  CCIX. tv. 11.§.-a alapján a víziközmű 
rendszerenként 15 éves időtávra  gördülő fejlesztési tervet kell készíteni és a véleményezésről 
nyilatkozat kiadását írja elő.  
A beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős feladata.  
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Hajdú János TRV Zrt. üzemmérnökség vezető: 
A vízmű szolgáltatás két nagy ágazatra, ivóvíz és szennyvíz ágazatra bontható. Törvényi 
előírás, hogy minden évben át kell dolgozni a Gördülő Fejlesztési Tervet a képviselő-testület 
jóváhagyásával. ezek három részből tevődnek össze: rövid távú, közép távú és hosszú távú 
tervekből. A hosszú távú 15 évre szól. A rövid távú összeállításakor azt vettük figyelembe, 
hogy mik azok, amiket sürgősen végre kell hajtani. A hosszú távú tervekben a jövőben 
elvégzendő pályázati lehetőségekre gondoltunk. A forrás mindig kicsi, de ez teremti meg a 
lehetőségét a pályázatoknak.  
 
Köles Zoltán: 
2035-ig kibírják-e, fognak-e működni  ezek az eszközök? 
 
Hajdú János: 
Be lehet tervezni, hogy kisebb elújításokat végezzünk a rendszeren, de az egészet nem tudjuk 
egyszerre felújítani. Van például ivóvíz minőség javítási program, de szerencsére ezen a 
településen erre nincs szükség, mert jó minőségű az ivóvíz az ÁNTSZ kimutatása alapján. 
Hálózat rekonstrukcióval minden település érintett. Az azbeszt vezeték az ivóvíz szállításra 
alkalmas, nem jelent egészségügyi kockázatot. Ami káros az egészségre az az azbeszt por.  
Bízunk benne, hogy a következő 5-10 évben a hálózat rekonstrukció meg fog történni. 
A hálózat felújításnál, karbantartásnál  rendkívüli helyzetből eredő feladatok pl.  szivattyú 
meghibásodás, azonnali beavatkozást igényelnek. Közép, illetve hosszú távú tervek között 
szerepel  altalaj tűzcsap cseréjt, épület felújítást, szakaszoló tolózár cserét, ami arra szolgál, 
hogy pl. csőtörés esetén le tudjuk zárni az érintett szakaszt, ne legyen vízhiány az egész 
településen. 
 
Köles Zoltán: 
Van a településen egy kút, ami nem működik. Új kút fúrása nem szerepel a célok között? 
 
Hajdú János: 
Új kút fúrását nem tervezzük. 
 
Szórádi Sándor: 
Az I-es kút rendbehozatala nagyon szükséges lenne. 
 
Hajdú János: 
A beruházási tervben benne van, azonban problémát okoz a forrás hiány. Jó hír, hogy jó 
eséllyel felhasználható a meglévő kút aknája is, így kb. 14 millió forintba kerül a jelenlegi kút 
mellé történő fúrás. 
Felújításnál az azonnal felújítandó feladatok szerepelnek. Például átemelő szivattyú cseréje 
vezérléssel együtt. Energiahatékonysági pályázat keretében lehetőségünk volt szivattyúkra 
pályázni. De az a cél, hogy úgynevezett okos szivattyút építsünk be a rendszerbe, mert a 
legmodernebb berendezéseket szeretnénk használni.  
Hosszú távú tervekben szerepel a szennyvíztelepen lévő gépek, berendezések szükségszerű 
cseréje is. Tervben van egy komplex műszaki  térinformatikai adatbázist hozzunk létre, de ez 
céges szinten milliárdos nagyságrendű. Szeretnénk elérni a szennyvíz iszap termőföldre 
történő kijuttatását. Ehhez folyamatos laboratóriumi vizsgálatok szükségesek. 
 
Czapár Gábor: 
Az elhangzottak alapján támogathatónak tartom a beszámolót. 



5 

 

 
Banczalovszki János: 
A létesítendő bölcsődéhez a Széchenyi utcán tűzcsapot kell elhelyezni tűzivíz biztosítása 
érdekében? 
 
Király János ágazatvezető: 
Hatóság írja elő, hogy az adott helyen mennyi tűzivizet kell biztosítani. Nem minden esetben 
elég egy tűzcsap. Van olyan eset, amikor tűzivíz tároló létesítését írhatják elő.  
 
Köles Zoltán: 
A TRV Zrt.-t meg kell keresni ezzel kapcsolatban, hogy milyen megoldás lehetséges.  
Gondolom a cég minden évben amortizációt számol el. 
 
Hajdú János: 
A viziközmű törvény alapelve, hogy szét kell választani az ágazatokat ivóvíz és szennyvízre. 
A díjakba nincs  beépítve az amortizáció. De ha ez megtörténik, akkor biztosított lesz a 
rendszer fenntartása. 
 
Szórádi Sándor: 
A Kossuth u. 23. sz. alatt van a vízműnek egy létesítménye, ami jelenleg drót kerítéssel van 
körbevéve. Ezt jó lenne betonra cserélni. 
 
Hajdú János: 
Rendben van, meg fogjuk nézni. 
 
Köles Zoltán: 
Korábban már ígéretet kaptunk rá, hogy a vezérlő szekrényeket rendbe teszik. A Kolozsvári 
utcán lévő szekrénynél például olyan rés van, hogy nagyon balesetveszélyes. 
A tervezett dolgok szépek, de pénz kell a megvalósításukhoz. 
 
Czapár Gábor: 
Volt-e a településen szennyvízből Covid vírus örökítő anyag szint mérés. 
 
Hajdú János: 
Csak a nagyvárosokban, megyeszékhelyeken  van ilyen jellegű mérés. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A szennyvíz csatorna hálózatba sajnos még mindig sok olyan anyag kerül be, ami annak 
eldugulását okozza. A rendeltetésszerű használatot nem győzzük  hangsúlyozni. Nagyon 
örülnénk neki, hogy ha az elhangzott célkitűzések, tervek megvalósulnának. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatait: 
 
58/2020. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  elfogadja az NYRCS-IV elnevezésű 
víziközmű rendszerre vonatkozó 2021-2035. tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő 
Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási terv részét.  
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy meghatalmazás alapján az elfogadott  Gördülő 
Fejlesztési Terv víziközmű rendszerre 2021-2035. tervét a Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt., mint víziközmű szolgáltatón keresztül  továbbítsa a Magyar Energetikai és Közmű 
Szabályozási Hivatalhoz. 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
59/2020. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  elfogadja  az  NYRCS-SZV 
elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó 2021-2035. tervezési időszakhoz kapcsolódó 
Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási terv részét.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy meghatalmazás alapján az elfogadott  Gördülő 
Fejlesztési Terv víziközmű rendszerre 2021-2035. tervét aTiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt., mint víziközmű szolgáltatón keresztül  továbbítsa a Magyar Energetikai és Közmű 
Szabályozási Hivatalhoz. 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

2. Előterjesztés a Nyíracsádi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói  pályázatának 
elbírálásáról 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzata a 43/2020. (VI.12.) számú határozatával  pályázatot írt ki a 
Nyíracsádi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére. A pályázati kiírás 
megjelent a Nemzeti Közigazgatási Intézet KÖZIGÁLLÁS honlapján, és az Acsádi 
Krónikában is. 
A pályázat benyújtásának határideje augusztus 31. volt. Az integrált kulturális intézmény 
vezetői  felhívásra  egy pályázat érkezett.  A benyújtott pályázat tartalmaz egy 
helyzetelemzést,szakmai programot, az integrált intézmény kötelező feladatait, vezetői 
elképzeléseket,valamint a jövőre vonatkozó terveket.  
A pályázat továbbításra  került a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei 
Igazgatóságára 
 
Köles Zoltán Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendi pontot a bizottságunk megtárgyalta. Az integrált intézmény vezetésére egy 
pályázat érkezett. Pályázó megfelel az előírt feltételeknek, rendelkezik megfelelő 
végzettséggel és a szükséges szakmai gyakorlattal. Szakértői véleményt figyelembe véve 
javasoljuk a pályázó intézményvezetőnek történő kinevezését. 
 
Nagyné Jobbágy  Piroska jegyző:  
Az állás október 1-jétől tölthető be. Egy hónapig közalkalmazotti besorolásban lesz, 
novembertől pedig változni fog az ide vonatkozó törvény. 
Két intézményt kell vezetnie, ez egy új helyzet, igyekszünk számára minden segítséget 
megadni és ezt kérem a képviselő-testületi tagoktól is. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
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Munkájához sok sikert kívánunk. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
60/2020. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  biztosított jogkörében eljárva a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. tv. 23.§. (2) bekezdésében 
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a 
művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján: 
 

Varga Józsefné 
a Nyíracsádi Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetői feladatainak ellátásával megbízza. 
 

 
A magasabb vezetői megbízás  2020. október 1-jétől 2025.  szeptember 30-ig                                      
terjedő, 5 év határozott időre szól.  
A Képviselő-testület megbízza Dr. Nagy János polgármestert, hogy a magasabb vezetői 
megbízással kapcsolatos munkáltatói feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.  
Végrehajtásért felelős: Dr. Nagy János polgármester  
Határidő: 2020. október 1. 
 

3. Előterjesztés a  Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskolában tanuló 
külterületen élő gyermekek bérletének támogatásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola  igazgatója kérelemmel fordult az 
Önkormányzathoz,melyben kéri a külterületről bejáró (Asszonyrész, Buzita, Kistag) tanulók 
buszbérletének megvásárlásához  a támogatást. 
2016-tól az iskola nem kérte, így az  Önkormányzat nem támogatta a külterületről bejáró 
gyermekek buszbérletének megvásárlását, mely éves szinten 100-130.000.- Ft összegbe kerül. 
 
Czapár Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a buszbérlet megvásárlását nem 
javasolja, ugyanakkor nem  áll el az intézmény más formában történő támogatásától. 
 
Garda László: 
Az iskola nem kötelező feladatként évek óta a környéken egyedülálló módon támogatja a 
tanyai településen, külterületen élő gyerekek iskolába járását azzal, hogy a buszbérlet 
költségeit átvállalja.  
Az iskolában sok olyan dolog van, amit szeretnénk megvalósítani, amiben az önkormányzat 
tudna segíteni. Nem feltétlenül anyagi támogatás formájában. Pl. kerti bútorokat szeretnénk 
raklapból készíteni. Ehhez ha a raklap beszerzésében az önkormányzat tudna segíteni, az 
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nagyon jó lenne számunkra. A bérlet vásárlás 15-20 gyerek esetében éves szint 100-130.000.- 
Ft, ennek a kompenzálására gondoltunk más formában. 
 
Szeretettel meghívok minden jelenlévőt szeptember 26-án a felújított udvar, pálya átadására. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A kinti bútorokhoz valószínű, hogy tudunk segítséget nyújtani a raklap beszerzésében, illetve 
partnerek vagyunk –amennyiben lehetőségünk van rá - más természetbeni támogatásra. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
61/2020. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Piroska Görögkatolikus 
Általános Iskolába járó külterületen élő tanulók részére a  buszbérlet megvásárlásához anyagi 
támogatást nyújtani nem tud. Az önkormányzat jó partnerként keresi a lehetőségét az 
intézmény számára egyéb, természetbeni támogatás nyújtásával. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a Szent Piroska Görögkatolikus Általános 
Iskola igazgatóját tájékoztassa a döntésről. 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

4. Előterjesztés a Nyíracsád Község Önkormányzata által üzemeltetett gépjárművek 
üzemeltetésének és használatának szabályzata megtárgyalásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának feladatait a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal dolgozói 
látják el.  
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásának előírásait tartalmazó 368/2011.  (XII.31.) 
Korm. rendelet 13.§. (2) bek. előírja, hogy a költségvetési szervek vezetőinek belső 
szabályzatban rendeznie kell a működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró 
jogszabályban nem szabályozott kérdéseket.  
Nyíracsád Község Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek használata szabályzatban 
van rögzítve.  A Szabályzat rendelkezik  az üzemeltetésben lévő közúti gépjárművek 
üzemanyag fogyasztásáról és elszámolásáról, illetve magánszemély tulajdonában lévő 
személygépkocsi használata hivatali kiküldetéshez használatának rendjéről is.  
A Szabályzat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi  CXVII. tv. , a számvitelről szóló 
2000. évi C. tv., a kötelező gépjármű felelősségbiztosításról szóló 2009. évi  LXII. tv., az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi  CXXVII. tv., a közúti gépjárművek, az egyes 
mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag és kenőanyag fogyasztásának 
igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992.(IV.1.) Korm. rendelet, valamint a 
közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletén alapszik. 
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Czapár Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A bizottságunk a napirendet megtárgyalta, javasolja, hogy a szabályzat  kerüljön átdolgozásra az 
ülésen elhangzottak szerint. Ezt követően egységes szerkezetben kerüljön a képviselő-testület elé. 
 
Szeretném kérdezni, hogy az önkormányzati gépkocsikba beszerelt GPS adatokhoz ki férhet hozzá? 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az adatkezelő. 
 
Köles Zoltán: 
Jó lenne, ha a Pénzügyi Bizottság elnöke, illetve az alpolgármester számára legyen hozzáférés. 
 
Czapár Gábor: 
Én pedig úgy gondolom, hogy a polgármester,jegyző, illetve bármelyik képviselőnek legyen 
hozzáférése ezekhez az adatokhoz. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Állásfoglalást fogunk kérni a GPS adatokhoz történő hozzáférési jogosultsággal kapcsolatban. 
 
Köles Zoltán: 
Javaslom az állásfoglalás megkérését. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő egyetért a Pénzügyi Bizottság 
javaslatával és 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
62/2020. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete testülete a Nyíracsád Község 
Önkormányzata tulajdonában lévő gépjárművek üzemeltetésének, valamint használatának 
szabályzatát a Pénzügyi Bizottság javaslatára átdolgozásra javasolja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a Szabályzatot átdolgozva egységes szerkezetben a soron következő 
képviselő-testületi ülés elé terjessze. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

5. Előterjesztés Nyíracsád Község Polgármesteri Hivatala Közszolgálati 
Szabályzatának megtárgyalásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A közszolgálati tisztviselőkről szólón 2011. évi  CXCIX. tv. 75.§. (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és 
közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának  egyes kérdéseit szabályzatban 
szükséges megállapítani.  
A szabályzat rendelkezik munkáltatói jogok gyakorlásáról,  munkavégzés szabályairól, a 
köztisztviselők illetményéről, egyéb juttatásokra vonatkozó szabályokról. 
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Czapár Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a közszolgálati Szabályzat átdolgozását 
javasolja. Ezt követően kerüljön ismét képviselő-testület elé. 
 
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
63/2020. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete testülete a Nyíracsád Község 
Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzatát a Pénzügyi Bizottság javaslatára 
átdolgozásra javasolja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a Szabályzatot átdolgozva egységes szerkezetben a soron következő 
képviselő-testületi ülés elé terjessze. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

6. Előterjesztés Nyíracsád Község 2020-2024. évekre vonatkozó gazdasági program 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 116.§. rendelkezik a 
gazdasági program megalkotásának szükségességéről, az alábbiak szerint: 
„116.§.  
(1) a Képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési 
tervben rögzíti,melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.  
(2) A gazdasági program fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, 
vagy azt meghaladó időszakra szól.  
(3) A gazdasági program fejlesztési terv  helyi szinten meghatározza mindazokat a 
célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel 
összhangban a helyi társadalmi,környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembe 
vételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását 
szolgálják. 
(4) A gazdasági program fejlesztési terv a megyei területfejlesztési elképzelésekkel 
összhangban tartalmazza különösen az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának 
javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. „ 
 
Czapár  Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet  a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Néhány javaslatot kiegészítést tett hozzá a 
gazdasági programhoz. Azok beépítésével javasolja annak elfogadását. 
 
Köles Zoltán: 
A Csonkás Szabadidő Parkba is javaslok térfigyelő kamera felszerelését.  
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Sajnos elég sok a rongálás a szabadidő parkban, pl. a faházakban is történt károkozás, ezért a 
kapukat zárva kell tartani. 
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Köles Zoltán: 
Annak a közfoglalkoztatottnak, aki a Csonkás Szabadidő Parkhoz van felvéve, a munkaköri 
leírásába bele kell foglalni, hogy minden reggel köteles körbejárni a területet és jelenteni kell, 
ha rongálást tapasztal. Azokat a közfoglalkoztatottakat, akik nem végzik el a rájuk bízott 
munkát, feladatot el kell küldeni. A munkaköri leírás és a visszaellenőrzés nagyon fontos. 
 
Az elhangzottakat figyelembe véve a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
64/2020. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyíracsád Község 2020-2024. évekre 
vonatkozó gazdasági programját elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a gazdasági program megvalósítását tegye lehetővé. 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

7. Előterjesztés a noszvaji közös tulajdonú ingatlan eladásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Nyíracsád Község Önkormányzata a 90-es években Noszvaj településen egy üdülésre, 
kikapcsolódásra alkalmas  ingatlant vásárolt Zsáka, Szentpéterszeg és Hajdúszovát 
önkormányzatával közösen.  
A megvásárláskor az ingatlanért a négy önkormányzat 1 millió forint vételárat fizetett. A 
megvásárlást követően kisebb karbantartási munkálatok kerültek elvégzésre,nagyobb 
felújítást nem vállaltak be a tulajdonos önkormányzatok. Megállapítható, hogy az üdülő 
jelenlegi állapotában üdülésre, pihenésre nem használható.  
Egy noszvaji vállalkozó megkereste a tulajdonos önkormányzatokat a fent említett ingatlan 
megvásárlása végett.  
Az ingatlan többi tulajdonosai hozzájárulnak az eladáshoz és egyben felkértek,mint gesztor 
település polgármesterét,  hogy a vállalkozóval tárgyaljak a vételárat illetően.  
 
Czapár Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A bizottság a napirendet megtárgyalta, egyetért a noszvaji közös tulajdonú ingatlan 
értékesítésével. Javasolja, hogy a polgármester kezdjen tárgyalásokat a társult 
önkormányzatokkal az eladási árral kapcsolatban. Jó lenne, ha minimum 1 millió forintot 
kapnánk érte. 
 
Szórádi Sándor: 
Én vállalom, hogy a holnapi nap folyamán elmegyek Noszvajba és érdeklődök az ingatlan 
árak felől. 
 
Az elhangzottak figyelembe vételével a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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65/2020. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Noszvaj, Debreceni út 22. sz. alatti 
ingatlan (1059 hrsz.)  eladásáról dönt. 
Felkéri a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat az eladással kapcsolatban a társult 
önkormányzatokkal. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

8. Előterjesztés a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A koronavírus járvány elterjedése miatt ebben az évben nem nyújtottunk támogatást a 
településen működő civil szervezeteket. A civil szervezetek részéről azonban most igény 
merült fel ez évi támogatásra, ezért szükséges a helyi rendeletben módosítani a benyújtási 
határidőt. Ennek ismeretében a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet 9.§. (3) 
bekezdését szükséges módosítani. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 
igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2020. ( IX.14. ) sz. rendelete  

a civil szervezetek támogatásáról szóló 
a 16/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§. (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja a civil szervezetek 
támogatásáról: 
 

1.§. 
 
A  rendelet 9.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
A pályázatok benyújtási határideje: szeptember 30. napja. Hiánypótlásra a pályázatok 
benyújtási határidejét követő 4 munkanapon belül van lehetőség.  
 
A  rendelet 9.§. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület tárgyév október 31-ig bírálja el. 
 

2.§. 
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A rendelet 13.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
A támogatott a támogatás összegével köteles a képviselő-testületnek  legkésőbb a tárgyévet 
követő év március 15-ig elszámolni.  A pénzügyi elszámoláshoz szakmai és pénzügyi 
beszámolót kell mellékelni. 
 

3.§. 
 

Ez a rendelet 2020. szeptember 14.-én 11.00. órakor lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát 
veszti a 7/2019. (III.12.) számú rendelet. 
 

 
A rendelet kihirdetése idejére Dr. Nagy János polgármester szünetet rendel el. 
 
S Z Ü N E T 
 
 

9. Előterjesztés a Szabó György Sakk Emlékverseny megrendezéséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A Sakk Szakosztály vezetője kéréssel fordult a képviselő-testülethez  a 2020. szeptember 20-
én megrendezésre kerülő Szabó György Sakk Emlékverseny megrendezéséhez. 
Egy volt nyíracsádi lakos sakk barát emlékének tiszteletben tartása végett kerül 
megrendezésre évente a fent említett emlékverseny. A versenyen a környékbeli és a 
nyíracsádi sakk barátok vesznek részt, illetve gyerekek is versenyeznek.  A versenyen 
felmerült költségek (bírói díj, serlegek, vendéglátás) összességében kb. 100.000.- Ft-ot 
tesznek ki.  
 
Czapár Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, figyelemmel az önkormányzat pénzügyi 
helyzetére, illetve a COVID vírus ismételt fokozott terjedésére, nem javasolja a rendezvény 
megrendezését, így anyagi támogatását sem. 
 
Szórádi Sándor: 
A civil szervezetek támogatása nagyon fontos. Erre vonatkozóan volt egy benyújtott 
javaslatom, ami az idő arányos támogatásra irányul . Abban nem csak az itt napirenden 
szereplő, hanem az összes többi civil szervezet támogatását is javaslom. Ez összesen 
800.000.- Ft lenne, illetve ezen felül a Petőfi SE támogatása. 
A Petőfi SE támogatásának alapja az önkormányzat tulajdonában lévő pótkocsi 
értékesítéséből származó bevétel.  Másik része, ami a többi egyesületet érinti a polgármester 
részére megállapított reprezentációs költségből lehetne fedezni. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Valószínűnek tartom, hogy a bizottság ülésén beszélt arról, illetve történt egy igényfelmérés, 
hogy melyik egyesület milyen összegre tart igényt, de kérelem nem került benyújtásra. Ezt 
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követően jött a COVID vírus,  és akkor  azt mondtuk, hogy ezt az összeget a  vírus elleni 
védekezésre fordítjuk. 
 
Bródi Róbert: 
Megnéztem a költségvetést a Pénzügyi Bizottsági ülésre. Kiderült belőle, hogy nem ítéltünk 
meg támogatást, viszont lett erre a célra csoportosítva.  Ezt követően jött a koronavírus, illetve 
egy törvény, melynek  értelmében az önkormányzatoktól adóelvonás történt. Így alapvetően 
megváltozott a költségvetésünk. Ezt most rendbe kellett tenni. ez úgy sikerült, hogy 3,6 millió 
forint lett betervezve a traktor és pótkocsi értékesítésből, ez meg is lesz. 8 millió forint lett 
betervezve a noszvaji üdülő értékesítésből. Ebből még semmi nem valósult meg. Az iparűzési 
adó minimum 3 millió forinttal kevesebb lesz, mint a tervezett.  Így tehát jelenleg 10-11 
millió forint hiánnyal számolhatunk a költségvetésben. Ennek ismeretében gondolkodjunk a 
támogatások odaítéléséről. Tehát felelősen kell gondolkodnunk. 
 
Szórádi Sándor: 
Akkor mi a vélemény arról, hogy a 200.000.- Ft cafetériát kiosztott a dolgozóknak a 
polgármester? Illetve milyen gazdálkodás az, ahol 9 millió forint visszafizetési kötelezettség 
van.  A háttér apparátus hanyag munkavégzést folytat. Ugyanakkor egyetértek azzal is, hogy a 
következő évtől fel kell hívni a civil szervezetek figyelmét arra, hogy ragadják meg a 
pályázati lehetőségeket. 
 
Czapár Gábor: 
Jövőre ezen minden képpen változatni kell. Minden képpen arra kell ezeket a szervezeteket 
ösztönözni, hogy pályázzanak és esetleg az önrészbe tudunk besegíteni.  
 
Úgy tudom, hogy egy dolgozó munkaviszonya megszűnt, az ő bérkerete terhére történhetne a 
sakk. népdalkör és mozgáskorlátozottak támogatása. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Bér jellegű juttatást nem lehet átcsoportosítani erre a célra.  Kikérem a dolgozókra vonatkozó 
megjegyezést,mely szerint hanyag munkavégzés folyik. Az, hogy egy kapott állami támogatás 
nem került felhasználásra és a fel nem használt pénzt vissza kell fizetni, az nem a hanyagság 
miatt van. A cafetéria odaítélése és kifizetése pedig teljesen jogszerű volt. 
 
Szórádi Sándor: 
A cafetéria kifizetésnek nem a jogszerűségét vitatom. A hanyag gazdálkodás még finom jelző 
is volt, rosszabbat szerettem volna mondani. Milyen dolog az, hogy a májusi könyvelés még 
nincs meg szeptemberben? Milyen munkavégzés ez? El kell gondolkodni a könyvelés 
munkáján,mert ez nem mehet így, hogy 2-3 hónap csúszással dolgoznak a gazdálkodáson. 
Többször elhangzott, hogy úgy le vannak terhelve, hogy el vannak maradva a munkában. Úgy 
nem lehet a testület részéről felelős döntést hozni, ha nem látjuk  aktuális, napra kész 
formában a rendelkezésre álló összegeket, kiadásokat, stb. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Pénzügyi Bizottsági ülésre a pénzügyi vezető behozta a kinyomtatott egyenleget. 
 
Czapár Gábor: 
Korábban már kértem a szociális kiadásokra vonatkozó aktuális állást, adatokat. Ezeket a mai 
napig nem kaptuk meg. Továbbra sem tudom, hogy miért kellett kapkodni a zárszámadás 
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elfogadásával, miért kellett a polgármesternek önhatalmúlag elfogadnia a veszélyhelyzet 
idején. Holott még most is határidőben lennénk. Szerettük volna, ha mi is 
áttanulmányozhattuk volna.  Így nem lehet rendesen dolgozni, hogy mindig falaknak 
ütközünk. Ez így nem fog tudni sokáig működni. Sorozatosan nem kapunk meg kért adatokat. 
 
Szórádi Sándor: 
Az elmúlt egy évben sokszor elhangzott, hogy nem kapunk adatokat.  Amikor a féléves zárást 
kértük, azt a választ kaptuk, hogy ki lesz küldve. Így, hogy nem kaptunk információt, a 
döntéseinket nagyon megnehezíti. Fel vagyok háborodva, hogy  az apparátus háttér munkája 
milyen hiányos. 
A polgármester reprezentációs költségét szeretnénk tudni, hogy hogy áll, arról még nem 
kaptunk információt.  
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A reprezentációs költségből minimális összeget költöttem, nem volt üzleti ebéd, vagy vacsora. 
 
Czapár Gábor: 
Az elég baj,hogy nem lett üzleti ebéd, vagy vacsora reprezentálva. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Volt viszont  év elején egy  2 millió forintos számla kifizetés program, illetve rendezvény 
szervező számára. Ennek a számlának a kifizetését képviselő kezdeményezte, azonban a 
rendezvény nem valósult meg.  Akkor azt mondta a testület, hogy soron kívül ezt ki kell 
fizetni előre. A vállalt kötelezettség azonban nem lett teljesítve. Kérdezem, hogy vissza 
tudjuk-e kérni ezt a pénzt? Mi lesz, ha jövő nyárig, a következő rendezvényünkig csődbe 
megy a programszervező, vagy ha jövőre sem tudjuk megtartani a rendezvényt? Oda lesz a 2 
millió forint? 
 
Szórádi Sándor: 
Azt a szerződést módosítani lehet. 
 
Köles Zoltán: 
Ha már itt van ez a három civil szervezet kérelme, döntsünk ezekről.  Nemsokára lesz a 3.  
negyedéves zárásunk, október közepén látni kell egy  előzetes adatot, addig az egyesületek 
adjanak be kérelmet. 
 
Czapár Gábor: 
Zöldfelület kezelésen lévő összeg terhére lehetne támogatást adni a civil szervezeteknek. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A számomra megállapított reprezentációs keretből a sakkversenyre, népdalkörnek, illetve a 
mozgáskorlátozottak egyesülete számára összesen 250.000.-Ft-ot átadok. 
A sportegyesület számára az önkormányzat tulajdonában lévő pótkocsi értékesítéséből 
származó összeg fedezi a kért támogatást. 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
Felelősségteljes működést várunk a Petőfi Sportegyesülettől is. Például soknak tartom az itt 
feltüntetett üdítő költséget. Javaslom, hogy ez az Egyesület is éljen a pályázati lehetőségekkel. 
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Czapár Gábor:  
Az elhangzottak figyelembe vételével javaslok a Sakk verseny lebonyolításához 100.000.- Ft 
támogatás odaítélését. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
66/2020. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. szeptember 20-án 
megrendezésre kerülő Szabó György Sakk Emlékverseny megrendezését  (bírói díj, serlegek, 
vendéglátás) , mint önkormányzati rendezvényt 100.000.- Ft összeggel támogatja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a Szabó György Sakk emlékverseny megszervezésével, 
megrendezésével Szmír Mihály sakk vezetőt bízza meg. 
Határidő: 2020. szeptember 20. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

10. Előterjesztés a Petőfi SE. támogatásáról. 
Előterjesztő:  Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A Petőfi Sportegyesület vezetőjével történt egyeztetés alapján 2020. augusztus 8-tól december 
31-ig terjedő időszakra az alábbi kiadásokkal tud működni a sportegyesület,melyet minden 
képviselő-testületi tag írásban megkapott. 
A benyújtott  támogatási igény alapján a várható kiadások részletezését tekintve 754.625.-  Ft. 
 
Czapár Gábor: 
A Pénzügyi Bizottság a napriendet tárgyalta döntés nem született. Az előzőleg elhangzottak  
alapján javaslom  500.000.- Ft, támogatás odaítélését, aminek fedezete az önkormányzat 
tulajdonában lévő pótkocsi értékesítéséből befolyt összeg. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 6 igen szavazattal 1 nem 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
67/2020. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete testülete a Petőfi Sportegyesület 
működéséhez  500.000.- Ft. támogatást állapít meg a 2020. évi költségvetés terhére.  
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegét időarányosan, részletekben a Petőfi 
Sportegyesület számlájára átutalni szíveskedjen.  
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

11. Előterjesztés a Nyíracsádi Népdalkör Hagyományápoló Népzenei Egyesület 
támogatásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
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(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A Nyíracsádi Népdalkör Hagyományápoló Népzenei Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult 
a képviselő-testülethez, hogy  az október 17-én megrendezésre kerülő középdöntő 
részvételéhez támogatást kérjen.  
A középdöntő Berettyóújfaluban kerül megrendezésre, ahol településünket képviseli a 
népdalkör.  
A támogatás összegét útiköltségre és felkészülésre szeretnék fordítani,melynek összege 
egyszeri 150.000.- Ft. 
 
Czapár Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, a népdalkör számára nem javasolja a minősítő 
versenyre való utazást a jelenlegi vírushelyzetre való tekintettel, így a támogatás odaítélését 
sem.  
Az előző napirendnél elhangzottak alapján azonban 100.000.- Ft támogatás odaítélését 
javaslom. 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
68/2020. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete testülete a Nyíracsádi Népdalkör 
Hagyományápoló Népzenei Egyesület  részére a 2020. évi költségvetés terhére  100.000.- Ft 
egyszeri támogatást biztosít.  
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatást a Nyíracsádi Népdalkör Hagyományápoló 
Népzenei Egyesület részére  átutalni szíveskedjen. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

12. Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének 
kérelméről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihari Egyesületének nyíracsádi tagjai számára ebben az évben 
is  kirándulást szerveznek. A kirándulás úticélja Gyula város néhány nevezetességének, 
múzeumának a megtekintése.  
A Nyíracsádon élő mozgáskorlátozottak egyedileg nem tudnak eljutni  nevezetesebb 
kiránduló helyekre testi fogyatékosságuk miatt. 
Az előzetes költségbecslés alapján a kirándulás összköltsége bruttó 160.000.- Ft. 
 
Czapár Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottságunk megtárgyalta, a mozgáskorlátozottak egyesülete számára nem 
javasolja a kirándulásra való utazást a jelenlegi vírushelyzetre való tekintettel, így a támogatás 
odaítélését sem.  
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Az előző napirendnél elhangzottak alapján azonban 100.000.- Ft támogatás odaítélését 
javaslom. 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
69/2020. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar 
Megyei Egyesületének nyíracsádi tagjai számára kirándulás céljára 50.000.- Ft támogatás 
megállapításáról dönt 2020. évi költségvetésének terhére. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatásról tájékoztassa Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar 
Megyei Egyesületét,  valamint a támogatási összeg átutalásáról gondoskodjon. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

13. Előterjesztés a Kassai u. 16. sz. alatti műterem közüzemi óráinak átírásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. augusztusában döntött arról, 
hogy a régi óvoda épületének három helyiségét 2034. december 31-ig műtermi célokra 
biztosítja.  
A festőművész vállalta, hogy a műterem használatáért minden évben 100.000.- Ft értékben 
műalkotásokat ad az önkormányzat részére, melyet ebben az évben is teljesített.  
A jelzett ingatlanban víz, villany, gáz egy  közüzemi mérőórára van csatlakoztatva, így a 
műtermet nem lehet külön választani.  
Az épületben lévő gáz és víz elzárásra került, fagymentesítés miatt és egyben nem is lett 
visszaállítva.  
Ennek  ismeretében a bérlő kéri, hogy a közüzemi órák (gáz, víz)  átírásra kerüljenek az 
önkormányzat részére.  
 
Czapár Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, nem javasolja a közüzemi órák átírását. 
 
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
70/2020. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyíracsád, Kassai u. 16. sz. alatti régi óvoda 
épületének gáz és víz óráinak  önkormányzat nevére történő átírásához nem járul hozzá. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa. 
Határidő: 2020. október 1. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

14. Előterjesztés a Dózsa u. 52. sz. alatti szociális bérlakás bérleti szerződésének 
meghosszabbításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Czapár Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Dózsa u. 52. sz. alatti bérlakás bérleti szerződése június 30. napjáig meghosszabbításra 
került Horváth Mária és Horváth Attila  részére.  Az ingatlanon  68 m2 hasznos alapterületű 
komfortos lakóház található, mely áll: 2 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, WC és előszoba 
helyiségekből. 
Bérlők ismételten benyújtották a szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelmüket.  
 
Czapár Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalt a kérelemről. A bérlőknek évek óta bérleti díj, illetve közüzemi 
tartozása van,mely több százezer forintot tesz ki.  Ezért a bizottságnak az az álláspontja, hogy 
amennyiben november 30-ig rendezik a tartozásukat, maradhatnak a lakásban. Ezt követően  
kerülhet meghosszabbításra fél évre a bérleti szerződésük. Amennyiben fenti határidőig nem 
rendezik a tartozásukat, úgy kötelesek az ingatlanból kiköltözni. 
 
Köles Zoltán:  
Akkor tulajdonképpen pillanatnyilag jogcím nélküli használói a lakásnak. Ha nem fizeti be a 
tartozást végrehajtást lehet kezdeményezni. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
71/2020. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyíracsád, Dózsa u. 52. sz. alatti 
szociális bérlakás  bérlőit felszólítja, hogy az általuk felhalmozott, bérleti díj, illetve közüzemi 
hátralék teljes összegét 2020. november 30-ig fizessék meg. Amennyiben ez teljesül, 
november 30-át követően hat hónap időtartamra meghosszabbításra kerül a bérleti szerződés. 
Amennyiben maradéktalanul nem rendezik tartozásukat, úgy kötelesek a bérlakást 
elhagyni,illetve az önkormányzat végrehajtást kezdeményez. 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy jelen határozatról az érintetteket tájékoztassa. 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

15. Előterjesztés a Nyírábrányi Orvosi Ügyelettel kötött  2019-2021. évekre 
vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az orvosi ügyelettel kötött együttműködési megállapodás módosítását a Nyírábrányi 
Önkormányzat megküldte számunkra. Az módosítás személyi változások aktualizálására 
illetve a  a 3. b. pont, valamint a d. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
„Ezen összeg – figyelembe véve 2019. év összbevételeit és kiadásait – 2020. évre 
vonatkozóan település lakosságszám 113 Ft/hó, mely összeget jelen megállapodás alapján 
utalják át Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata részére minden hónap 10. napjáig előre 
esedékesen.” 
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„d. Nyíracsád, Fülöp, Nyírmártonfalva, Nyírábrány önkormányzataival szerződéses 
jogviszonyban álló háziorvosok kötelesek az ügyeleti rendszerben időarányosan ügyeleti 
szolgálatot teljesíteni. Akadályoztatásuk esetén a körzeti orvosok gondoskodnak orvosról.” 
 
Az elhangzott módosításokkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 7 fő 
képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
72/2020. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyírábrányi Központi Orvosi 
Ügyelet 2019-2021. évekre vonatkozó Együttműködési Megállapodás módosítását elfogadta. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a Nyírábrány Nagyközség 
Önkormányzatát tájékoztassa. 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

16. Előterjesztés az Acsádi Krónika névváltoztatásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Köles Zoltán Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A napirendet a bizottság megtárgyalta. Mivel az országban több Acsád végződésű 
településnév van, ezért egyértelművé kell tenni a helyi lap nevét, hogy aki a kezébe veszi az 
újságot, pontosan be tudja azonosítani, hogy melyik településről van szó. ezért az újság 
elnevezését javasoljuk Nyíracsádi Krónika névre változtatni. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Kérdezem az újság szerkesztőjét, hogy megoldható-e, hogy a következő szám megjelenésekor 
már ez a név szerepeljen a címlapon? 
 
Kedves Györgyné Zilahi Enikő: 
Nem tudom megígérni, hogy a következő számban már  ez a név fog szerepelni a címlapon, 
mert 15-én lapzárta van és technikailag nem tudom, hogy mennyi időt vesz igénybe a 
kivitelezése. De igyekszünk, hogy már az októberi szám ennek megfelelően jelenjen meg. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
73/2020. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nyíracsád község közéleti lapját – 
amennyiben technikailag lehetséges - 2021. október  1-jétől Nyíracsádi Krónika címre 
változtatja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az újság szerkesztőjét a közéleti lap cím változtatásáról 
tájékoztatni szíveskedjen. 
Határidő: 2020. október 1, és folyamatos. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
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17. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő csatlakozásról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő  nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíj rendszer 2021. évi pályázati fordulóját hátrányos helyzetű 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.  
Az önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak a Bursa Hungraica ösztöndíj rendszerhez. 
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. A 2020/21. 
tanév második tavaszi, illetve a 2021/22. tanév első őszi féléve. 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a támogatáskezelő Bursa 
Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öt havi önkormányzati támogatási összegét. 
A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje 2020. október 1. 
 
Czapár Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Nem javasolja az ösztöndíjpályázathoz 
történő csatlakozást tekintettel a kialakult pénzügyi helyzetre, illetve mivel az iskolás és 
óvodás korú gyermekek is egyaránt támogatásban részesülnek a helyi beiskolázási rendelet 
alapján. 
 
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
74/2020. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2021. évi fordulójához. 
 

18. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő traktor és pótkocsi 
megvásárlására beérkező ajánlatok beadási határidejének módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  felhatalmazása alapján a helyi 
újságban meghirdetésre került az IFZ-371 MTZ traktor, valamint a kék színű pótkocsi,mely 
nem rendelkezik  műszaki vizsgával.  A meghirdetésre kerülő pótkocsit többen megtekintették 
a telephelyen, és ezt követően vételi szándékukat kinyilvánították. Annak érdekében, hogy 
egyenlő esélyt biztosítsunk a  megvételre, szeptember 20-át javaslom  a vételi szándék 
határidejének. 
A jelzett időpontig beérkeznek a vételi ajánlatok és ezt követően döntsön a képviselő-testület 
vagy a Pénzügyi Bizottság az eladásról. Eladási árként a legmagasabb ajánlattevő által 
felkínált  összeget javasoljuk.  
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Czapár Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A  napirendet a bizottság megtárgyalta, az önkormányzat tulajdonában lévő traktor és 
pótkocsi megvásárlására a kérelmek  benyújtási határidejét szeptember 20-ra módosította. 
 
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
75/2020. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az IFZ-371 MTZ traktorra és a 
pótkocsira az árajánlatok beérkezésének határidejét 2020. szeptember 20-ban állapítja meg. 
Felkéri a polgármestert, hogy a határidőről tájékoztassa az ajánlattevőket. 
Határidő: 2020. szeptember 20. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

19. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 
I. 6 és I.9.  pontban foglaltak alapján  települési önkormányzatok rendkívüli támogatás 
benyújtására van lehetőség.   
E támogatást azon önkormányzat igényelheti, amely a normatívan képződő forrásokon túl a 
saját források maximális feltárása és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések 
mellett sem képes teljes körűen a kötelező önkormányzati feladatok ellátására. 
Az önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében benyújtani szükséges  a 
fenti támogatást  2020. szeptember 30 -ig.  
 
Czapár Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a rendkívüli önkormányzati támogatás iránti 
igény benyújtását javasolja és támogatja. 
 
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
76/2020. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet   I.6 és I.9  pont alapján támogatási 
igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati  támogatásra. 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 

        Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

20. Előterjesztés a Kassai u. 73. sz. alatti szociális bérlakás bérleti szerződésének 
meghosszabbításáról. 
Előterjesztő. Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A Kassai u. 73. sz. alatti szociális bérlakás bérleti szerződése lejárt. A bérlő ismételten 
benyújtotta kérelmét, mert saját erőből lakhatását megoldani nem tudja. Bérleti díj hátraléka 
nincs.  
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Mint ismeretes, a szóban forgó szociális bérlakás felújítási is szerepel  pályázati kereteken 
belül. Amennyiben meghosszabbításra kerül a szerződés, erről a lakót tájékoztatni kell.  A 
felújítás kezdését tavaszra tudjuk időzíteni, így a téli időszakban nem kell költöznie a lakónak. 
A bérleti szerződés így március 31-ig meghosszabbításra kerülhet. 
 
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
77/2020. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Angéla kérelmének helyt ad, a 
Nyíracsád, Kassai u. 73. sz. alatti szociális bérlakás szociális bérlakás bérlőjévé 2021. március 
31-ig kijelöli. 
A lakás bérleti díját az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérbeadásáról, bérleti 
díjának megállapításáról a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló módosított 10/2001. 
(XI.8.) ÖR. számú rendeletben foglaltak szerint állapítja meg. 
Felkéri a jegyzőt, hogy bérlőt tájékoztassa arról, hogy a szociális bérlakás pályázat keretein 
belül felújítandó,mely munkák várható kezdési ideje 2021. tavasza. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

21. Különfélék. 
 
Bródi Róbert: 
Múlt hét pénteken képviselői fogadóóra megtartására került sor, mely során egy helyi lakos 
bejelentéssel élt, hogy a Hunyadi zugban az út és az úttest közötti szintkülönbség kövekkel 
lett tömörítve. Az egyik lakos ezeket a köveket kiszedi, így félő, hogy az út leszakad,  mivel 
megszűnik az alátámasztása.  
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Tudok erről a dologról, én már a rendőrség segítségét is kértem ez ügyben, - bár saját 
területről van szó -  melynek hatására a kövek egy részét vissza is rakta. 
 
Köles Zoltán: 
Községrendezési tervben szerepelnie kell, hogy milyen szélesek az utak. 
 
Szórádi Sándor: 
Állásfoglalást kellene kérni, hogy mi az a tűrés határ, amit köteles a saját birtokán eltűrni a 
tulajdonos. 
 
Bródi Róbert: 
Ide vonatkozó törvényi hivatkozással fel kell szólítani. 
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A képviselői fogadóórán egy Nyíl utcai lakos azzal a panasszal élt, hogy a földterületébe 
beleesik az önkormányzati út 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A terület kimérése a közelmúltban történt meg, és ott volt az érintett is. 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
A Nyíl-Kassai utca sarkára kérik a lakosok, hogy legyen közlekedési tükör felszerelve. 
A temetőben a hangosítás a ravatalozónál továbbra sem jó, szakadozik, ezt meg kellene 
csinálni, mert nagyon zavaró, hogy  a kint állók a szertartást nem hallják rendesen.  
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A szertartást végzők nem mindig vannak tisztában a helyes mikrofon használattal, ha közben 
elmozdítják az is okozhatja ezt a problémát. 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
A Pozsonyi utcán egy ház összerogyott, itt a patkányos, kártevők elszaporodtak. A tulajdonost 
fel kell szólítani. 
 
Köles Zoltán: 
Ahol ilyen van, fel kell szólítani a tulajdonosokat az ingatlan rendbe tételére. Ezt a felhívást 
az újságba is bele kell tenni. 
 
Czapár Gábor: 
Lehetne olyat csinálni, hogy azoktól a tulajdonosoktól, akik nem tartják rendbe ingatlanukat, 
megvonni a lakásfenntartási támogatást. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Régebben volt egy ilyen pont a szociális rendeletünkben, de az erre vonatkozó pontot  ki 
kellett venni, mert ez nem törvényes. 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
A lakosság jelzéssel élt a háziorvosi rendeléssel kapcsolatban. A Covid vírus megjelenése óta 
a rendelés telefonon keresztül történik. Egy óra intervallum van meghatározva,amikor 
hívhatóak. Ez az időszak nagyon rövid ahhoz, hogy mindenki el tudja érni őket. Vannak olyan 
esetek,  amikor szükséges lenne a személyes kontaktus a beteg és orvos között. Az orvosi 
ügyelet pedig nem minden esetben jön ki, visszautal a háziorvosra. Erre megoldást kell 
találni. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A háziorvosok is védett korban vannak, a koronavírus miatti elővigyázatosságból folyik ilyen 
módon a rendelés. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Beszélni fogunk a háziorvosokkal ez ügyben.  
 
Köles Zoltán: 
Mi lesz a betegek védőoltásaival? 
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Grézné Fekete Erzsébet védőnő: 
Minden héten megtörténik a tanácsadás, ahol doktornő is jelen van. A kötelező védőoltások 
beadásra kerülnek, elmaradás nincs. 
 
Köles Zoltán: 
Megértjük,hogy a háziorvosok is óvatosak, de akkor viszont a helyettesítésről gondoskodni 
kell, a betegellátásnak folynia kell. 
 
Szórádi Sándor: 
Az óvoda előtti parkolás kérdését meg kell oldani, szükséges valamilyen módon parkoló 
kialakítása. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Kell oda parkoló, de egy közutak szakemberrel  meg kell nézetni a lehetőségeket, mert ők 
fogják tudni, hogy milyen szabályai vannak. 
 
Szórádi Sándor: 
Asszonyrészen több szülő is jelezte, hogy az óvodás gyerekekért a fél négyes busszal be kell, 
hogy jöjjenek, de visszafelé csak az öt órai busszal tudnak menni. A kisgyerekeket ugyanis 
nem vehetik fel a sofőrök felnőtt kíséret nélkül.  Erre megoldás lehetne, ha a tanyagondnoki 
busz hazavinné a gyerekeket délután. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A tanyagondnoki busz gyakran visz szakellátásra betegeket. Ezek az időpontok változóak, van 
hogy délután még nem ér vissza a településre. Ezért erre nem lehet építeni, mert nem tudjuk 
garantálni, hogy naponta minden délután azonos időben rendelkezésre áll a kisbusz. 
 
Czapár Gábor: 
Úgy gondolom, ez nem önkormányzati feladat, elsősorban a szülőnek kell megoldani. Ha több 
családot érint, össze is foghatnak és felváltva megoldható lenne a gyerekek hazaszállítása. 
 
Czirjákné Szabó Katalin: 
Szintén lakossági kérés, hogy legyen az egy olyan átlátszó, üveges láda, lehetőleg a főtéren, 
ahová a hozzátartozók kirakhatnák az elhunytak halotti értesítőjét. Erre alkalmas hely lehetne 
a gyógyszertár előtti terület. 
 
Szórádi Sándor: 
A védőnői szolgálatnál az előtetőt le kellene cserélni, mert a téli időszakban az arról lecsorgó 
hó, olvadék a járdára csorog és rendszeresen lefagy. 
 
A Zsuzsi kisvonat emlékműnél a füvet le kellene vágni, valamint  a kerékpárút  és a Rákóczi 
utca egy szakaszánál parlagfüves a terület. Vannak olyan nem lakott ingatlanok, ahol szintén 
probléma az utca fronti rész elhanyagoltsága. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Az ingatlanok rendben tartásáról a tulajdonosoknak, örökösöknek kell gondoskodni. 
 
Köles Zoltán: 
Buzitán a buszfordulónál is le kell vágni a füvet. 
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Többször mondtuk már, hogy a főtéren a padokat rendbe kell tenni, le kell festeni, hiányzó 
léceket pótolni szükséges. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Már beszéltem egy asztalossal, aki ezt elvállalta. 
 
Czapár Gábor: 
A képviselői fogadóóra pontosan legyen benne a helyi újságban. Ugyanis legutóbb igaz, hogy  
a pontos dátum benne volt, de az is szerepeljen benne, hogy  minden hónap első péntekén 16-
18 óra között fogadóórát tart a képviselő-testület. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Tájékoztatásul közlöm, hogy a bölcsőde tervezés kiviteli engedélyes terve elkészült, 3,6 
millió Ft+ÁFA, melynek átutalásához kérem a képviselő-testület hozzájárulását. 
 
Czapár Gábor: 
Az említett összeg pályázati forrásból kerül kifizetésre, így a kifizetésnek akadálya nincs. 
 
A kifizetést a jelenlévő képviselők egyhangúlag javasolják. 
 
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
A továbbiakban zárt ülés tartását rendeli el,kéri, hogy a videokamera kerüljön kikapcsolásra, 
illetve a hallgatóság hagyja el a tanácstermet. 
 
 

kmf. 
 

 
              Dr. Nagy János                                                            Nagyné Jobbágy Piroska 
               polgármester                                                                            jegyző 
 
 

Köles Zoltán 
 jegyzőkönyv hitelesítő 
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