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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. november 3.-án
9.00. 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
Czapár Gábor
Czirjákné Szabó Katalin
Köles Zoltán
Szórádi Sándor képviselők

Távolmaradt:

Banczalovszki János képviselő

Meghívottak:

Dr.Koncz Endre háziorvos
Varga Józsefné könyvtárvezető
Pósán Ferencné óvodavezető
Grézné Fekete Erzsébet védőnő
Kupeczné Gholami Alexandra védőnő
Béres Istvánné családsegítő
Garda László intézményvezető

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek
kerüljenek megtárgyalásra.
Szórádi Sándor:
Én jegyző asszony számára elküldtem napirendi javaslataimat, melyeket szeretném, ha
felvételre kerülnének.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Azokról a témákról különfélékben lehet beszélni. Ha felvesszük napirendi pontként, akkor
azokban a témákban döntést is kell hozni. Nem indokolják azok a témák, hogy önálló
napirendként kerüljenek megtárgyalásra.
Szórádi Sándor:
Igen, rendben van, hozni is fogunk róluk döntéseket. Ezért szeretném, ha a temető gondnoki
álláshely meghirdetése, gépjármű szabályzat megtárgyalása, illetve az önkormányzati
bevételek alakulása külön önálló napirendekként megtárgyalásra kerülnénk.
Fontos lenne a temető gondnoki állás meghirdetésével kapcsolatos döntéshozatal.
November-december hónapban a kiadásokat úgy tudnánk tervezni, ha látjuk időarányosan
hogyan alakult az önkormányzat bevétele.
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Illetve a múlt ülésen a gépjármű szabályzat nem került elfogadásra, ezért kérem az újbóli
tárgyalását.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A szabályzatok elkészítéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős. Nem a képviselőtestület határozza meg, hogy mi legyen a szabályzat tartalma, mert az hatáskör elvonás a
szerv vezetőjétől. A képviselő-testület csupán ajánlásokat tehet ezzel kapcsolatban. A GPS
helymeghatározó adataiba történő betekintés esetén az adatvédelmi törvénynek megfelelően
kell eljárni.
Bródi Róbert:
Utána néztem, hogy milyen adatra vonatkozik az adatvédelem. Védett adat például a név,
születési idő, TAJ szám. A GPS-ben ilyen adat tudomásom szerint nincs. Így nem tudom,
hogy miért ne nézhetnénk meg mi képviselők a helymeghatározó által rögzített adatokat. Az
Önkormányzati törvény 81.§.-a szerint a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a
Polgármesteri Hivatal dolgozói felett. A jegyző felett a munkáltatói jogokat a polgármester
gyakorolja. A 225.§. szerint a foglalkoztatási jog a képviselő és a polgármester között
létrejövő sajátos jogviszony. Tehát, ha úgy nézzük, a képviselő-testület a munkáltató.
Szórádi Sándor:
Tiszteletben tartom a jegyző asszonyvéleményét. A képviselő-testület feladata, hogy olyan
intézkedéseket tegyen, amelyek a település működését előre viszi. A jegyző köteles
megszavaztatni, végrehajtani, amit a képviselő-testület kér. Elküldtem, hogy milyen
napirendeket szeretnénk megtárgyalni, akkor azokat nem kritikával kell illetni, hanem ha a
testület úgy gondolja, hogy ezeket önálló napirendként szeretné megtárgyalni, akkor azt meg
kell szavaztatni.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A költségvetés állásáról készült egy táblázat, azt be tudom hozni, de hogy erről milyen
szavazás lesz, azt nem értem.
Bródi Róbert:
A GPS-el kapcsolatban az átláthatóság, tisztán látás lenne a lényeg.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Amikor a testület döntött arról, hogy az önkormányzati gépjárművekbe GPS kerül
beszerelésre, akkor arról is szó volt, hogy a polgárőr autóba is beszerelésre kerül a
helymeghatározó. Ahhoz képest az összeg többi önkormányzati gépjárműbe beszerelésre
került augusztusban, de a polgárőr autóba mai napig nem történt meg a beszerelés. Akkor hol
van itt a törvénykövetés? Ráadásul a polgárőr egyesületet közpénzzel támogatjuk is.
Szórádi Sándor:
Mint Polgárőr Egyesület elnöke tudom, hogy midig számlával igazoltuk, hogy mire
fordítottuk a támogatást. Mi pályázati és saját pénzből tartjuk fenn magunkat. Mi vagyunk a
gépjármű fenntartója, nem tudom, hogy milyen jogon ellenőrizné az Önkormányzat. A jegyző
az Egyesületnek sem felettese, sem munkáltatója. A GPS beszerelésével kapcsolatban pedig
az történt, hogy négy alkalommal egyeztettünk már időpontot, de a hét folyamán meg fog
történni a beszerelés.
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Köles Zoltán:
Van-e valami takargatni valója az Önkormányzat bármelyik dolgozójának azzal kapcsolatban,
hogy melyik gépjármű mikor, hol jár? A jegyző az önkormányzatnál a törvényesség őre.
Megkérem a jegyzőt, hogy ehhez tartsa magát és ne minősítsen senkit.
Dr. Nagy János polgármester:
A Jegyző Asszony nem kért többet, csupán tájékoztatta a képviselőt – egyesületi elnököt –
hogy ami támogatást ad az önkormányzat, azzal kell elszámolni. Én például megbízom abban,
hogy a polgárőr egyesület a gépjárművet csak hivatalos célra használja.
Képviselő Úr kérdésére válaszolva, nincs takargatni valója senkinek a gépjármű használattal
kapcsolatban.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nincs takargatni való, de mint már korábban említettem, állásfoglalást kértünk a NAIH-tól ez
ügyben, de még nem érkezett meg a válasz.
Bródi Róbert:
Akkor ki ellenőrzi jelenleg ezeket a GPS adatokat? Hogyan ellenőrzi a jegyző, hogyan lép be
abba az alkalmazásba?
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Tudom követni, ha kell ellenőrizni. Van egy felhasználó név és egy jelszó, amivel be tudok
lépni. Lehetőség van a programból menetlevél nyomtatására is, ha kell, azt meg tudom
mutatni.
Dr. Nagy János polgármester szavazásra teszi fel egyenként a napirendi pontokat:
Aki egyetért azzal, hogy a Előterjesztés a koronavírus által átírt háziorvosi ellátásról, kerüljön
megtárgyalásra, szavazzon.
A napirendi pontot megtárgyalásra a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő egyhangúlag
támogatja.
Aki egyetért azzal, hogy a Előterjesztés a Nyíracsád Község Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről szóló 4/2020. (III.9.) rendelet módosításáról, kerüljön megtárgyalásra,
szavazzon.
A napirendi pontot megtárgyalásra a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő egyhangúlag
támogatja.
Aki egyetért azzal, hogy Előterjesztés a települési segély megállapításának szabályairól
kerüljön megtárgyalásra, szavazzon.
A napirendi pontot megtárgyalásra a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő egyhangúlag
támogatja.
Aki egyetért azzal, hogy a temető gondonoki álláshely meghirdetése kerüljön
megtárgyalásra, szavazzon.
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A napirendi pontot megtárgyalásra a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 2
tartózkodással, 4 igen szavazattal elfogadja.
Aki egyetért azzal, hogy a Nyíracsád Község Önkormányzata által üzemeltetett gépjárművek
üzemeltetésének és használatának szabályzata kerüljön megtárgyalásra, szavazzon.
A napirendi pontot a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 3 igen szavazattal, 3
tartózkodással nem kerül megtárgyalásra.
Aki egyetért azzal, hogy a Nyíracsád Község Önkormányzata bevételeinek alakulásáról szóló
tájékoztatás kerüljön megtárgyalásra, szavazzon.
A napirendet a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta.
Aki egyetért a különfélék napirendi pont megtárgyalásával, szavazzon.
A napirendet a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta.
Dr. Nagy János polgármester megállapítja, hogy a mai ülésen tárgyalandó napirendek az
alábbiak:
1. Előterjesztés a koronavírus által átírt háziorvosi ellátásról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
2. Előterjesztés a Nyíracsád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020. (III.9.) rendelet módosításáról .
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés a települési segély megállapításának szabályairól.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
4. Előterjesztés a temető gondnoki álláshely meghirdetéséről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
5. Előterjesztés az Nyíracsád Község Önkormányzata bevételeinek alakulásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
6. Különfélék.
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője
Czirjákné Szabó Katalin képviselő legyen.
A döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítő
személyét elfogadja.
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1. Előterjesztés a koronavírus által átírt háziorvosi ellátásról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Koncz Endre háziorvos:
Tudomásunkra jutott, hogy a Községi Önkormányzat nem látja biztosítottnak az egészségügyi
ellátást. A háziorvosi ellátás a koronavírus idején is folyamatosan biztosított, fokozott
egészségügyi előírások betartásával, Elsősorban telefonon ajánlott keresni bennünket
probléma esetén, a már közzé tett telefonszámokon. Mindketten elérhetőek vagyunk, illetve
az asszisztensek is tudnak felvilágosítást segítséget nyújtani. Ez nagyon fontos a lakosság
védelmében. Fontos azonban, hogy nem csak koronavírussal kapcsolatos problémákat kell
kezelnünk, e mellett más jellegű betegséggel is fordulnak hozzánk, melyeket orvosolni kell.
Tehát ez összetett dolog. Amikor a betegekkel konzultálunk csak arra az egy betegre
koncentrálunk, általában sikerül telefonon keresztül eligazítani, hogy mi a teendő. De ha
bármi olyan probléma, panasz van a személyes, fizikai vizsgálatra is lehetőség van a
járványügyi előírások betartása mellett. Amennyiben szükséges, előjegyezzük ezeket a
vizsgálatokat annak érdekében, hogy ne alakuljon ki tömeges megjelenés a rendelőben.
Minden beteg megkapja a megfelelő tanácsokat, gyógyszert írunk, táppénzt intézhetnek, de a
kommunikáció, konzultáció nagyon fontos, amit minden esetben biztosítunk. A mentő
meghívása, betegszállítás is ugyan úgy, zavartalanul folyamatosan történik. Fontos, hogy a
kisgyermekek, csecsemők védőoltással történő ellátása, tanácsadások napra készek, a
kötelező vizsgálatok is mindig megtörténnek. Jelenleg az influenza elleni védőoltások beadása
zajlik, elsősorban azok számára, akiknek valamilyen rizikófaktorral rendelkeznek. A COVID
átírta a munkavégzés rendjét, azok, akik elkapták a betegséget szerencsére gyógyulnak.
Sajnos, akinek többféle alapbetegsége van, nagyon veszélyeztetettek. Ugyanakkor nehéz
feldolgozni azt a pszichés hatást, amit a pandémia okoz. Fontos, hogy betartsuk a járvány
megelőzésére, lassítása érdekében meghozott rendelkezéseket, utasításokat és szigorításokat.
Várhatóan nagyon nehéz időszak elé nézünk. Fontos, hogy mindenki,aki rászorult, megfelelő
ellátásban részesüljön, ezen vannak az egészségügyi szakdolgozók.
Bízunk abban, hogy a megszokott élet és munkarend mihamarabbi visszaállásában.
Bórdi Róbert:
Sajnálom, hogy nem került hamarabb sor erre a beszélgetésre, tájékoztatásra. Magam részéről
nagyon megnyugtató a hozzáállás doktor Úrék részéről. Sok ember fordult hozzánk,
képviselőkhöz azzal kapcsolatban, hogy 11-12 óra között van rá lehetőség, hogy elérjék
telefonon a háziorvosokat. Ebbe az egy órahosszába nem fér bele, hogy mindenkinek, akinek
panasza van elérje az orvosokat. Ez az időszak mostmár bővült, most úgy érzem, hogy
rátértünk arra az útra, ami elvárható.
Dr. Koncz Endre háziorvos:
Ez az időpont rögzült az emberekben, de ez tulajdonképpen nem így volt, hiszen nincs olyan,
hogy nem tudnak bennünket elérni. Nem fordul elő az, hogy csöng a telefon és nem vesszük
fel, elérhetőek vagyunk a megadott vezetékes és mobilszámokon is. Ugyan ez vonatkozik az
asszisztensekre is, nagyon szépen dolgoznak és rengeteg mindent el tudnak látni. Biztos, hogy
túlterheltek a vonalak, de arra kell figyelni, hogy türelmesnek kell lennie a lakosságnak.
Amikor meghozták azt a rendelkezést, hogy a 65 év feletti háziorvosok nem kell, hogy
rendeljenek védett koruk miatt, intézkedtünk helyettesítő orvosról, akit mi fizettünk.
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Még most is úgy érezzük, hogy szükség van rá, ezért heti két alkalommal, kedden és
csütörtökön jön és besegít a rendelésbe, védőoltások beadásában, védőnői szolgálatnál
csecsemők védőoltásában,stb. Mi évtizedek óta végezzük a betegek ellátását, így ismerjük a
lakosságot, tudjuk, hogy kinek milyen problémája van.
Czapár Gábor:
Köszönjük szépen a korrekt tájékoztatást. Abban kell gondolkodni, hogy helyileg milyen
intézkedéseket tehetünk annak érdekében, hogy megfékezzük a járványt, megakadályozzuk a
továbbterjedést. Például amit jeleztem is, hogy a boltokban nem jó, ha tömegesen bemennek
a vásárlók, erre fel kell hívni a figyelmet.
Dr. Koncz Endre háziorvos:
Nagyon fontos, hogy ne alakuljanak ki gócpontok. Például az orvosi rendelőben is, amikor
elkerülhetetlen a beteg vizsgálata, időpontot adunk, hogy ne gyűljenek össze a különböző
betegséggel érkező betegek. Lázmérést is végzünk, de szem előtt kell tartani, hogy nem
minden lázás ember Covidos. A járványügyi helyzetet urallni kell. Mi tisztességgel ellátjuk
munkánkat, tudásunk legjavát adjuk, ehhez kérem a segítséget. El lehet jönni hozzánk, a
rendelőben rend, tisztaság van, biztosítunk kézmosási lehetőséget, az előírásoknak
megfelelően működünk.
Köles Zoltán:
Van-e lehetőség gyors teszt elvégzésére?
Köszönjük a tájékoztatást, jó egészséget és munkájukhoz kitartást kívánok!
Dr. Koncz Endre háziorvos:
Itt helyben nincs helyben Covid gyorstesztelés.
Szórádi Sándor:
A szociális szférában és az egészségügyben dolgozók munkáját köszönöm. A képviselői
fogadóórákon a lakosság részéről többen is megjelentek , akik a háziorvosi rendelést
kifogásolták, ezért volt fontos, hogy tájékozódjunk. Az önkormányzattól kikértem a
háziorvosokkal érvényben lévő szerződést,melyből egy dolgot hiányolok, mégpedig a nyitva
tartási idő. Úgy gondolom, hogy a két nap rendelés, amit a helyettesítő végez, az kevés.
Dr. Koncz Endre háziorvos:
Nem csak a helyettesítő rendel, hanem mi ketten doktornővel együtt is itt vagyunk, van hogy
mindhárman rendelünk.
Szórádi Sándor:
Megértem, hogy a háziorvosoknak is kockázatos a rendelés a vírus miatt, de valamilyen
módon biztosítani kell a lakosság számra a rendelést. A személyes találkozást biztosítani kell,
Ezért kell még több olyan nap, amikor személyes rendelés van, de viszont azt is meg kell
oldani, hogy ne alakuljon ki tumultus. Ha meg lehetne oldani naponta 8-12 óráig a rendelést,
az jó lenne. Így sokkal jobban ellaposodna a betegek száma. Erre megoldást kell találni. Jó
lenne, ha minden hónapban, vagy bizonyos időközönként kapnánk egy, a mostanihoz hasonló
tájékoztatást.
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Dr. Koncz Endre háziorvos:
Azért hívtunk helyettesítő orvost, mert nemcsak a Covid betegekre kell figyelnünk, hanem
továbbra is más jellegű betegségeket is kezelnünk kell. Így, mint ahogy már említettem,
nemcsak a helyettesítő rendel, hanem mi is mindketten a doktornővel. Tehát a betegellátás
folyamatos. Szívesen tájékoztatom a képviselő-testületet, akár hasonló formában a
mostanihoz, de a rendelőben is felkereshetnek bennünket kérdéseikkel.
Dr. Nagy János polgármester:
Tavasszal jól működött az, hogy az ÁNTSZ az önkormányzatot tájékoztatta arról, hogy ha
valaki karanténba került a településen. Nagyon sajnálom, hogy ez a tájékoztatás most nincs
meg az önkormányzat felé, mert akkor segíteni tudnánk bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban,
stb. Ha jól tudom, a település lakosság számához viszonyítva az országos átlag alatt van a
fertőzöttek száma.
Hallottam arról, hogy ózon generátor alkalmazását akár kötelezővé is tehetik. Ha ez így van,
akkor érdemes most megvásárolni.
Dr. Koncz Endre háziorvos:
Nem érdemes addig megvásárolni, amíg rendeletben nem adják ki. Tudomásom szerint vírus
ellen nem hatásos.
Garda László iskolaigazgató:
Várható-e az iskola bezárása? Nekem,mint intézményvezetőnek nem áll rendelkezésre olyan
adat, hogy hány gyerek betegedett meg koronavírusban. A háziorvos jelenti az ÁNTSZ-nek,
ha felmerül a Covid gyanúja, akik továbbítják az adatokat az operatív törzs számára. Így ők
rendelhetik el a digitális oktatást. Úgy tudom, hogy Covid vírussal fertőzött gyerek nincs,
csak kontaktszemélyek.
Az iskola jelenleg zavartalanul működik.
A héten zajló
kormányülésen döntenek szigorító intézkedésekről, ha szükséges oktatást érintően is meg
fogják hozni a döntést.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
104/2020. (XI.3.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi rendeléssel
kapcsolatos háziorvosi tájékoztatást tudomásul veszi.
Szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal a háziorvosi tájékoztatás kérését
napirendre tűzi.
2. Előterjesztés a Nyíracsád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020. (III.9.) rendelet módosításáról .
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Köles Zoltán:
Szeretném kérdezni, hogy miért csak most került ide a rendelet módosítást?
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Czapár Gábor:
Ugyan ez lenne a kérdésem. Júliusban már kérte a testület, hogy ez a rendelet kerüljön
visszavonásra. Nem értem, hogy miért nem történt ez meg hamarabb.
Köles Zoltán:
Szeretném kérdezni, hogy július óta történt-e
előirányzat átcsoportosítás?

költségvetési főösszeg 3 %-ot meghaladó

Dr. Nagy János polgármester:
Nem történ ilyen mértékű átcsoportosítás.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Én nem voltam jelen azon a júliusi képviselő-testületi ülésen, nem tudtam, hogy ez ott
elhangzott. Igaz, hogy ez a módosító rendelet életben van, de attól függetlenül Polgármester
Úr nem élt l előirányzat átcsoportosítással.
Köles Zoltán:
Mivel Polgármester Úr és Jegyző Asszony is úgy nyilatkozott, hogy nem volt ilyen
átcsoportosítást, úgy gondolom, hogy nyugodtan elfogadhatjuk a rendeletet.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2020. ( XI.3 ) rendelete
Nyíracsád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020. (III.9.) rendeletének módosításáról.
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nyíracsád Község
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.9.) rendelete (továbbiakban:
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
A Rendelet 3.§. (6) bekezdését hatályon kívül helyezi.
2.§.
E rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba.
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3. Előterjesztés a települési segély megállapításának szabályairól.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzata , így különösen a Szociális és Egészségügyi Bizottság
döntéseinek megfelelően a szociális keret időarányosan nem lett felhasználva, ezért a
képviselő-testülettel egyeztetve szükséges helyi rendelet megalkotása.
Előzőleg összesítésre került a településen élő háztartások száma. Ennek megfelelően közel
1200 háztartással lehet számolni.
A Belügyminisztériumba benyújtott pályázat alapján 600 család kaphat 1 m3 tűzifát, így a
lakosság többi része egyszeri pénzbeni ellátásban részesülhet.
Ebben a járvány sújtotta időszakban minden család kaphat valamilyen támogatást.
Czirjákné Szabó Katalin:
A Szociális Bizottság úgy gondolkodott, hogy jó lenne olyan támogatási formát találni, hogy
minden család számára tudjunk nyújtani természetbeni vagy anyagi támogatást. Jó lenne, ha a
természetbeni támogatás mellé is tudnánk még pénzösszeget is biztosítani.
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6
igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét:
Nyíracsád Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2020. (XI.3.) sz. rendelete
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a
tanyagondnoki szolgáltatásról, valamint a természetben nyújtott mezőgazdasági
terménysegélyről szóló 11/2017. (VIII.21.) ÖR. rendelet módosítására
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 45.§.-ában, a 132.§. (4) bekezdés g.) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, valamint az alaptörvény 32. cikk (1) bek. a. pontjában, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§. (1) bek. 8a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
A rendelet 9.§.-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:
(9) Hivatalból indított támogatás megállapítása esetén a (2) bekezdésben foglalt egy főre eső
jövedelem nem haladhatja meg a legkisebb öregségi nyugdíj összegének 600 %-át,melyről a
támogatott anyagi és büntetőjogi felelősége tudatában nyilatkozik.
2.§.
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A rendelet kihirdetése napján lép hatályba és 2020. december 31-én hatályát veszti.
4. Előterjesztés a temető gondnoki álláshely meghirdetéséről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Czirjákné Szabó Katalin:
A napirendi pont felvételekor azért tartózkodtam, mert legutóbb abban maradtunk, hogy fél év
elteltével visszatérünk erre a témára.
Czapár Gábor:
Most is fél éven belül vagyunk. Úgy gondolom, hogy meg kell hirdetni az álláshelyet.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A temető, illetve temetkezés mindenki számára érzékeny terület. Nem mindegy, hogy ki látja
el ezt a feladatot. A jelenlegi gondnok évtizedek óta végzi ezt a munkát, átlátja a
nyilvántartásokat, maximálisan ellátja feladatát. Amennyit most számára fizetünk, annyi
bérért nem hiszem, hogy el fogja valaki vállalni ezt a munkakört. Ez 24 órás készenlétet
igényel az év minden napján. Érteni kell az ottani adminisztrációhoz, jó lenne, ha legalább
érettségivel rendelkezne.
Bródi Róbert:
Valakit ki kell tanítani, de Polgármester Úrnak ki kell írni a pályázatot.
Czirjákné Szabó Katalin:
A jelenlegi gondnokot tudnánk-e alkalmazni addig az ideig, amíg az új dolgozó majd betanul.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Munkavállalói szerződéssel történik az alkalmazás.
Köles Zoltán:
A következő évben egy státuszt kell létesíteni.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
105/2020. (XI.3.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Nyíracsád Község Önkormányzata temető gondnoki állás betöltésére pályázatot hirdet,
az alábbiak szerint:
Nyíracsád Község Önkormányzata temetőgondnoki állás betöltésére felvételt hirdet.
Feladat ellátásának helye: Nyíracsád, Sport u. 17. sz. alatti köztemető
Temető gondnoki feladatok:
- gondoskodik arról, hogy a köztemető nyitva tartási idejének megfelelően a látogatók
számára a temető nyitva álljon,
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-

gondoskodik a ravatalozó, illetve az oda vezető utak tisztán tartásáról, síkosság
mentesítéséről és a hó eltakarításáról,
gondoskodik az átvett urna, koporsó biztonságos helyen illő körülmények közötti
tartásáról,
biztosítja az urna elhelyezés feltételeit, kijelöli a temetési helyeket,
temetés előtt egy órával a ravatalozó épületét a közszolgáltatást ellátó temettető
számára minden berendezési tárgyával együtt rendelkezésre bocsátja,
gondoskodik a temetések zavartalan lebonyolításáról, együttműködik a temetési
szertartás résztvevőivel,
felvilágosítást ad az elhunyt személy családja részére a sírhelyekről, a sírhely díjakról,
illetve kijelöli a sírhelyet,
vezeti a hatályos jogszabályokban meghatározott nyilvántartás szerint a táblakönyvet
és a sírhelyek nyilvántartásáról vezetett könyvet is,
az önkormányzati rendeletnek megfelelően meghatározza a sírhely díjakat, ennek
megfelelően a hozzátartozó részére kiállítja a befizetési csekket,
gondoskodik az épület villamossági berendezéseinek rendeltetés szerű
üzemeletetéséről, tisztán tartásáról és ellenőrzéséről,
gondoskodik a temetőben összegyűlt szemét elszállításáról, ártalmatlanításáról,
elvégzi a temetőben a kisebb javítási, karbantartási munkálatokat (téli fagytalanítás,
vízcsapok cseréje, stb.)
kapcsolatot tart a közszolgáltatókkal, illetve temetési szolgáltatókkal, gyászolókkal és
a látogatókkal,
az önkormányzati rendeletnek megfelelően gondoskodik a halott hűtési díjának
megállapításáról,
gondoskodik a temető parkosításáról, virágosításáról, nyári időszakban fűnyírásról,
illetve locsolásról,
felvilágosítást nyújt az elhunyt hozzátartozóinak a temetéssel és eltemettetéssel
kapcsolatos ügyintézésről,
gondoskodik új temetési parcella létesítéséről, kijelöléséről, illetve a kijelölt hely
gyommentesítéséről,
figyelemmel kíséri a 25 éves nyugvási idő letelte után a sírhely újbóli megváltását,
melyről felszólítást küld a családtagnak, illetve felhívást tesz a temetőben elhelyezett
síremlékre is,
folyamatosan figyelemmel kíséri a temetőben a veszélyessé vált síremlékeket, erről a
síremlékre felhívást tesz annak érdekében, hogy a hozzátartozó kezdeményezze a
síremlék helyreállítását,
folyamatosan figyelemmel kíséri a halott hűtésére használt hűtőberendezés szabályos
működését
figyelemmel kíséri a temetési szertartáson való részvételt (megfelelő öltözet és
magatartás)

A munkakör betöltéséhez szükséges elvárások:
-

önálló, precíz, felelősség teljes munkavégzés,
napi 8 órás munkavégzés mellett 24 órás ügyeleti készenlét,
szakmai tapasztalat,
középiskolai végzettség,
adminisztrációs feladatokban való jártasság
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Bérezés:
Temető gondnoki feladatok ellátására Nyíracsád Község Önkormányzata a 367/2019.
(XII.30.) Korm. rendelet 2.§. (2) bekezdésének megfelelően a teljes munkaidőben
foglalkoztatott munkavállaló részére garantált bérminimumot biztosít.
Jelentkezni lehet Nyíracsád Község Polgármesteri Hivatalába benyújtott pályázat alapján
2020. december 15-ig.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a fenti álláshirdetés jelenjen meg Nyíracsád
község közéleti lapjában, a Nyíracsádi Krónikában, illetve a www.nyiracsad.hu weboldalon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
5. Előterjesztés az Nyíracsád Község Önkormányzata bevételeinek alakulásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Czapár Gábor:
Jó lenne, ha negyedévente kapnánk egy ilyen jellegű tájékoztatást. Akkor ha nem is pontosan,
de legalább megközelítőleg tudnánk kalkulálni a kiadásokkal.
Köles Zoltán:
Jó lenne tudni, hogy adó befizetésiek hogy állnak, van-e elmaradás, mennyi befizetés várható
még belőle. Illetve mit tesz az önkormányzat annak érdekében, hogy ezek az elmaradások
minél hamarabb befizetésre kerüljenek.
Szórádi Sándor:
Szeretném, ha a következő képviselő-testületi ülésre kigyűjtenék, hogy az elmúlt 5 évben
kinek van bármi jellegű tartozása az Önkormányzat felé.
Dr. Nagy János polgármester:
Gépjármű adó bevételek nem maradnak a településen.
Köles Zoltán:
Akinek köztartozása van, a NAV felé be lehet nyújtani behajtásra.
Czapár Gábor:
Kifizetetlen számlákkal hogy áll az Önkormányzat? A külterületi utakkal kapcsolatos
munkavégzés ki van-e fizetve a helyi vállalkozó felé?
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Csak napi számlák vannak, amelyek kifizetésre várnak.
Dr. Nagy János polgármester:
A külterületi utak rendbetétele nincs még kifizetve. Nem kaptuk még meg rá a pénzt, épp ez
ügyben kell ma mennem tárgyalni.
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Czapár Gábor :
A 2020. szeptember 30-ig szóló önkormányzati bevételek teljesüléséről szóló táblázat szerint
nincs rossz helyzetben az Önkormányzat anyagilag.
Bródi Róbert:
Mivel a külterületi utak rekonstrukcióját végző vállalkozó több résszámlát adott be, jó lenne,
ha abból legalább egy kifizetésre kerülne, hogy a vállalkozó is lássa az önkormányzat fizetési
hajlandóságát.
Köles Zoltán:
Ezzel egyetértek, egy számla legyen legalább kifizetve számára.
Czirjákné Szabó Katalin:
Jó lenne azt is látni, hogy mennyi pénz van szociális területen. Akkor látnánk, hogy legalább
körülbelül mennyi pénzzel gazdálkodhatunk az év hátra lévő részében.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
106/2020. (XI.3.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete tájékoztatásként tudomásul veszi az
előterjesztés mellékeltét képező önkormányzati bevételek teljesülése 2020. 09. 30-ig
tájékoztatását.
6. Különfélék
Bródi Róbert:
A szegregációs pályázat hogy áll?
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A szakmai részét visszük négy szociális munkással és külső szakértővel. Erre vonatkozóan
volt a múlt héten konzultáció olyan dolgokról például, hogy melyik családnál milyen fejlődés
tapasztalható, stb.
Bródi Róbert:
A pályázat előre haladása úgy megy, ahogyan terveztük?
Dr. Nagy János polgármester:
Ma reggel beszéltem a projekt menedzserrel. Ebben az évben el kell végezni a képzéseket.
Bródi Róbert:
Tudomásomra jutott, hogy szabálytalansági eljárás lefolytatását rendelték el. 2018-ben fel lett
véve 50 millió forint pályázati előleg és az elszámolási kötelezettségnek nem tett eleget az
önkormányzat. Birtokomban van egy ezzel kapcsolatos hivatalos levél, mely szerint a
kifizetési kérelmek késve érkeztek be és félő, hogy vissza kell fizetni ezt az összeget.
Dr. Nagy János polgármester:
Erre a levélre a válasz meg lett küldve, ezzel kapcsolatban is megyek ma tárgyalni.
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Szórádi Sándor:
Az irányító hatóságtól érkezett már több levél ezzel kapcsolatban, ez már a sokadik volt. Ha
ilyen fontos dologról van szó, ami az Önkormányzat kasszáját érinti, mi, képviselők miért
nem tudunk róla? Ha valóban bebukik egy ilyen volumenű pályázat a költségvetést felborítja,
illetve az önkormányzatot 2-3 évre tönkre is teheti. A tegnapi nap folyamán a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság betekintést végzett a számlákba. Olyan összegeket láttam, ami számomra
megbotránkoztató, pl. hogy milyen összegeket fizetünk ki pályázati pénzügyi vezető számára.
Illetve ugyan ezen pályázat keretében egy olyan cég számára fizetünk ki nagy összegű
számlát, aminek a vezetője ugyan az a személy,aki a pályázat pénzügyi vezetője. Nem értem
azt sem, hogy a helyben működtetett tanodába miért nem helyi pedagógusok kerültek be,
miért fizetünk ki idegen számára nagy összegeket ezen pályázat keretében. Szerintem ahová
csak lehet, helyieket kell bevonni. Vagy például amikor a művelődési házat odaadtuk előadás
megtartására, bérleti díjat kellett volna kérni érte. Így bevételtől esett el az intézmény. Ennek
ellenére még mindig hiszek a pályázat végrehajtásában, de nem látom úgy biztosítottnak,
hogy ezekkel a személyi feltételekkel tovább menjen. Szeretném, ha Simon Csaba helyett
Máténé Ferenczi Szilvia kerülne a pályázatba, Horváth Mária helyett, - akinek mai napig
tartozása van az önkormányzat felé – Lólé Lajos, Nagyné Jobbágy Piroskát pedig Kertiné
Gulyás Mónika váltsa fel.
Kérem Polgármester Urat, hogy ezeket a személyi változásokat kezdeményezze.
Dr. Nagy János polgármester:
Meg fogom kérdezni, hogy van-e erre jogi lehetőség.
Szórádi Sándor:
Azzal, hogy nem minden esetben helyi szakemberek lettek bevonva a pályázatokba, kb. 15
millió forint ment ki a faluból. Még mindig nem láttam a pályázatba bevont személyek
névsorát.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A szociális munkásoknál vannak a bevont személyek nyilvántartása.
Dr. Nagy János polgármester:
A pályázatba bevont személyek szűrővizsgálatokon is átestek, így a nálam lévő névsort nem
is adtam ki, mert más személyes adatot is tartalmaz. Úgy látom, hogy lehet, hogy jó lenne, ha
a projektmenedzser eljönne és egy beszélgetés keretében a képviselők feltehetnék kérdéseiket.
Köles Zoltán:
Egyszer kerüljön már tisztázásra, hogy kinek és mi kerül kifizetésre a pályázat keretében,
illetve, hogy ki milyen m unkát végez.
Dr. Nagy János polgármester:
Azt mondom, hogy ne kapkodjunk, ne hozzunk elhamarkodott döntéseket,
személyi változásoknak is utána kell először nézni.
Szórádi Sándor:
Az irányító hatóság előzőleg elküldött leveleit jó lenne látnunk.

ezeknek a
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Czapár Gábor:
A Pénzügyi és Ellenőrző bizottság a tegnapi nap folyamán számla betekintési
kötelezettségének tett eleget. Összességében azt mondhatom, hogy mindent rendben
találtunk. Kisebb hiányosságokat tapasztaltunk, amikre a jövőben oda kell figyelni.
Bródi Róbert:
Rengeteg számlát átnéztünk az ellenőrzés során. Kiderült, hogy az informatika terén gondok
vannak. Rengeteg pénzt fizet ki az önkormányzat például internetre, olyan konstrukcióra,
ami ráadásul nem is megfelelő ilyen számú gép működéséhez. Nem látom szükségességét az
Idősek Otthonában külön weboldal működtetését. Rengeteg mobiltelefont tartunk fenn. Öt
évre van meghosszabbítva a szerződés a weboldal működtetőjével, de olyan módon, hogy 5 x
1 évre, ez így drágább. Rengeteg szoftvert fizetünk feleslegesen. Arra kell törekedni, hogy
ezeket egy cégtől vegyük meg. Nagyon kellene ide egy olyan ember, egy informatikus, aki
átlátja ezeket a dolgokat, mert ez így nem mehet.
Köles Zoltán:
Korábban már volt róla szó, hogy fél állásban az önkormányzatnál lesz egy informatikus, aki
jelenleg az általános iskolában ellátja ezeket a feladatokat.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Én már kértem árajánlatot erre vonatkozóan egy cégtől a gépek, és weblap karbantartására.
Garda László:
Valóban volt már arról szó, hogy az iskolában dolgozó informatikus az önkormányzat gépeit
is valamilyen rendszerességgel rendbe rakja.
A nyáron úgy tudom, hogy történt is egy nagyobb karbantartás. De valamilyen formában
ennek az anyagi hátterét is rendezni kell felé, illetve meg kell akkor állapodni pontosan a
részletekben is, hogy heti rendszerességgel, milyen időpontban, stb. tudna a Hivatalban
dolgozni. Az iskolában 8-16 óráig dolgozik, viszont a Hivatal is akkor van nyitva. Ezzel
kapcsolatban is egyeztetni szükséges.
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.
Dr. Nagy János
polgármester

Nagyné Jobbágy Piroska
jegyző

Czirjákné Szabó Katalin
jegyzőkönyv hitelesítő
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