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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Ellenőrző 
Bizottságának 2020. szeptember 11.-én 10.00. órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri 
Hivatal tanácstermében megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Czapár Gábor bizottság elnöke 
   Köles Zoltán 
   Bálega Jánosné  
   Vargáné Busai Julianna bizottsági tagok 
 
Igazoltan távol: Czirjákné Szabó Katalin bizottsági tag 
 
Meghívottak:  Dr. Nagy János polgármester 
   Bródi Róbert alpolgármester 
   Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos 
    
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Czapár Gábor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendek az alábbiak szerint kiegészülve kerüljenek 
megtárgyalásra: 
 

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

 
2. Előterjesztés a Nyíracsád Község Önkormányzata által üzemeltetett gépjárművek 

üzemeltetésének és használatának szabályzata megtárgyalásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

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

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

 
5. Előterjesztés a noszvaji közös tulajdonú ingatlan eladásáról. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

6. Előterjesztés a Szabó György Sakk Emlékverseny megrendezéséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
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7. Előterjesztés a Petőfi SE. támogatásáról. 
Előterjesztő:  Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
8. Előterjesztés a Nyíracsádi Népdalkör Hagyományápoló Népzenei Egyesület 

támogatásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 

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

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

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

meghosszabbításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

12. Előterjesztés a „szegregált élethelyzetek felszámolása Nyíracsádon” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

13. Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 
2021. évi fordulójához  történő csatlakozásról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

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

 
15. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő traktor és pótkocsi 

megvásárlására beérkező ajánlatok beadási határidejének  módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
16. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem benyújtásáról. 

Előterjesztő. Dr. Nagy János polgármester 
 
A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag a napirendi pontokat megtárgyalásra 
elfogadta. 
 
Czapár Gábor bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője 
Bálega Jánosné bizottsági tag legyen. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 
elfogadta. 
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Czapár Gábor: 
Szeretném, ha a mai ülésen tájékoztatást kapnánk az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, 
annál is inkább, mert a napirendek között szerepel civil szervezetek támogatásai iránti 
kérelem elbírálása is.  
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Czapár Gábor: 
A kiküldött anyagban nem látok tervet, így nem ismerjük pontosan a megvalósítandó terveket. 
 
Vargáné Busai Julianna: 
A  határozati javaslatot pontosítani szükséges, illetve két határozati javaslatnak kell 
szerepelnie, ivóvízre és szennyvízre vonatkozóan. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A képviselő-testületi ülésre meghívtuk a Vízmű Zrt képviselőjét, akinek kérdéseinket 
feltehetjük és a fejlesztésekre vonatkozóan is tud tájékoztatást adni. 
 
Czapár Gábor: 
Eben így nem tudunk állást foglalni, mert tervet nem látunk.  
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági 
tag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
 
23/2020. (IX.11.)sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága  a TRV Zrt. 2021-2035 évekre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervéről szóló előterjesztéssel kapcsolatban állást foglalni nem 
tud a részletes fejlesztési tervek hiányában. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a  képviselő-testület soron következő 
ülésén ismertesse. 
Határidő: 2020. szeptember 14. 
Felelős: Czapár Gábor biz. elnöke 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Vargáné Busai Julianna: 
Minden olyan személyben szerepelnie kell a megismerési nyilatkozatban, akire vonatkozik a 
szabályzat. Ha az összes dolgozóra kiterjed, akkor az összes dolgozó legyen benne. 
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Bródi Róbert: 
Legyen egy pont, amiben szerepel az, hogy aki használja az önkormányzati gépjárművet, az 
tudjon róla, hogy a gépkocsiban GPS helymeghatározó eszköz van beszerelve.  
 
Köles Zoltán: 
A pénzügyi bizottság elnöke bizonyos időnként ellenőrizze, vesse össze a GPS adatokat a 
menetlevéllel.  
 
Szórádi Sándor: 
Az önkormányzati gépkocsik esetében a tankolás kártyára történik? 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Igen. Mindegyik gépkocsinak külön kártyája van, amin a rendszám is rajta van. 
 
Bródi Róbert: 
Igaz, hogy ez egy belső szabályzat, de valamilyen szinten érinti a testületet is. 
 
Vargáné Busai Julianna: 
A  IV fejezete magángépjárművek használatára vonatkozik, így azt ki kell venni a 
szabályzatból. 
 
A II. fejezetbe be lehetne írni új pontként a GPS tájékoztatást, illetve, hogy a gépjármű 
ügyintéző a felelős az esedékes  szervízek figyelemmel kíséréséért. 
 
Abban az esetben, ha a jegyző kívánja igénybe venni a gépjárművet, akkor ki az engedélyező? 
Legyen egy helyettes a jegyző távolléte esetére az engedélyezésre. 
 
Köles Zoltán: 
Az általunk javasoltak szerint átdolgozva, egységes szerkezetben kerüljön képviselő-testület 
elé a szabályzat. 
 
Nagyné Jobbágy  Piroska jegyző: 
Az ismételt átdolgozás időt vesz igénybe, kérem ezt legyen szíves figyelembe venni a 
bizottság. 
 
Az elhangzottakkal a jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági 
tag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
24/2020. (IX.11.)sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága  a Nyíracsád Község Önkormányzata 
által üzemeltetett gépjárművek üzemeltetésének és használatának szabályzatát megtárgyalta. 
Javasolja, hogy a módosítási javaslatokkal átdolgozva ismételten kerüljön a későbbiekben 
előterjesztésre. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2020. szeptember 14. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
 



5 

 

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

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Bródi Róbert: 
Korábban már beszéltünk róla, hogy cafetéria juttatásnál csak a köztisztviselők szerepelnek, 
itt fel kellene sorolni a polgármestert is, vagy pedig minden évben külön kell határozni az ő 
juttatása felől.  
Az I. fejezeten nem kell külön felsorolni az ügykezelőket, mivel  ők is köztisztviselők, illetve 
ki kell venni a munkavállalók szót, mert pl. a közfoglalkoztatott is munkavállaló, mégsem 
vonatkozik rá ez a szabályzat. 
 
Vargáné Busai Julianna: 
A jubileumi jutalmat nem kell külön részletezni, mert arról a köztisztviselői törvény 
rendelkezik. A cafetéria juttatást a cafetéria szabályzatban kell meghatározni. 
 
Vagy köztisztviselő, vagy közszolgálati tisztviselő kifejezés legyen egységesen használva a 
szabályzatban. 
 
Bródi Róbert: 
A 12. oldalon szereplő ingyenes képzések igénybevétele esetén meghatároznék egy  bizonyos 
időt, ameddig köteles a munkavállaló a munkahelyen maradni. 
 
Czapár Gábor: 
Tanulmányokkal kapcsolatos fejezet 2-4 pontokat javaslom megszűntetni. Amennyiben 
szükségünk van ilyen képesítéssel rendelkező dolgozóra, eleve olyat vegyünk fel, aki már 
rendelkezik ezekkel a végzettségekkel (nyelvvizsga, stb.) 
 
13. oldalon szereplő jutalom üdülést szintén ki kell venni. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nem is volt rá példa, hogy bárki is jutalom üdülésben részesült volna. 
 
Bródi Róbert: 
A szemüveg vásárláshoz nyújtott támogatást magasnak tartom, a felére csökkenteném. 
 
Czapár Gábor: 
Vagy nem évente, hanem kétévente lehetne szemüveg vásárlási támogatást igénybe venni. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Szinte minden dolgozó szemüveges, számítógép előtt dolgoznak és a szemromlás sajnos 
évente indokolja a szemüveg cserét. 
 
Czapár Gábor: 
Akkor maradjon így, de viszont ne csak számlát kelljen benyújtani a támogatáshoz,  hanem 
ambuláns lapot is. 
 



6 

 

Javaslom, hogy ugyan úgy, mint az előző napirendnél, ebben sem foglaljunk most állást, 
hanem átdolgozás után a későbbieken kerüljön ismét napirendre. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági 
tag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
25/2020. (IX.11.)sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága  Nyíracsád Község Polgármesteri 
Hivatala Közszolgálati Szabályzatát megtárgyalta. 
Javasolja, hogy a módosítási javaslatokkal átdolgozva ismételten kerüljön a későbbiekben 
előterjesztésre. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2020. szeptember 14. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Czapár Gábor: 
A II. fejezetnél a településfejlesztési céloknál be kell írni a fogorvosi rendelő felújítását is, 
valamint a járdák utak építése, karbantartásához a gyalogátkelő helyeket. Közszolgáltatások, 
rendezvények minőségi biztosításához kamerarendszer kiépítése intézményeknél, illetve 
közterületeken. 
 
Szórádi Sándor: 
A 12. pontban szerepel az egészségügyi ellátás, ezen elül a háziorvosi ellátás. Szeretném 
elmondani, hogy a háziorvosokkal kapcsolatban sok  bejelentés érkezett.  Március óta, mióta a 
koronavírus megjelent, gyakorlatilag nincs háziorvosi ellátás, mert az orvosok a betegekkel 
nem akarnak érintkezni.  Megjegyezem, hogy a környező településeken a háziorvosok 
rendelnek. Mondhatjuk, hogy a két asszisztens látja el a betegeket, ez így tarthatatlan. Nem 
tudom, hogy a törvény mit ír elő ilyenkor, de szerintem kötelesek lennének maguk helyett 
gondoskodni helyettesítésről. 
 
Bródi Róbert: 
A 7. pontban a turizmusfejlesztés, idegenforgalom lehetőségei fejezetben nincs benne, hogy 
hogyan kívánjuk fejleszteni a turizmust. Én például már korábban már javasoltam 
Nyírábrány-Nyíradony összekötő kerékpár út kiépítését, így megoldódna a Dózsa, illetve 
Kossuth utcán is a kerékpárút. 
 
Szórádi Sándor: 
Pályázat útján a Kék Túra Vendégház fejlesztését is be lehetne írni. 
 
Köles Zoltán: 
Nem kellene lemondani az ipari park létesítésének lehetőségéről sem. 
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A rendezési tervben van ilyen terület kijelölve. 
 
Vargáné Busai Julianna: 
Minden képpen bele kell írni a tanyagondnoki busz lecserélését, illetve, hogy a 
közfoglalkoztatás lehetőségével továbbra is élni kívánunk. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
26/2020. (IX.11.)sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága  Nyíracsád Község 2020-2024. 
évekre vonatkozó gazdasági programját az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2020. szeptember 14. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Jelentkezett egy noszvaji vállalkozó, aki aki meg szeretné vásárolni a Zsáka, Szentpéterszeg 
és Hajdúszovát önkormányzatával közös tulajdonban lévő üdülőt. Az ingatlan 643 m2, vételi 
árként 5-6000.- Ft/m2 árat ajánlott. ez így 3,6-3,7 millió forintra jönne ki. 
 
Szórádi Sándor: 
Érdeklődni kellene az ottani árak felől. Én vállalom, hogy jövő héten elmegyek Noszvajba és 
érdeklődök az ottani ingatlan árak felől. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Jó lenne fejenként, azaz önkormányzatonként egy millió forintot kapni érte. 
 
Bródi Róbert: 
Most csak az értékesítési szándékról döntsünk, és arról, hogy polgármester úr a társulat 
önkormányzatokkal egyeztet a továbbiakról. 
 
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
27/2020. (IX.11.)sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága  javasolja a képviselő-testületnek a a noszvaji 
közös tulajdonú ingatlan értékesítését. A polgármester ennek ismeretében folytasson tárgyalásokat a 
társult önkormányzatokkal a továbbiakról. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi ülésen e 
napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2020. szeptember 14. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
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6. Előterjesztés a Szabó György Sakk Emlékverseny megrendezéséről. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Czapár Gábor: 
Megkérem a pénzügyi vezetőt, hogy még mielőtt döntünk a napirenddel kapcsolatban, adjon 
tájékoztatást az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. 
 
Vargáné Pintye Judit: 
Az intézményi kifizetések többnyire határidőben kiegyenlítésre kerültek. Az önkormányzatnál 
most hiányzik a gépjármű adó, a traktor értékesítésből betervezett bevétel. Ezért az ügyeleti 
ellátás, közvilágítás, hulladék közszolgáltatás, szünidei gyermekétkeztetés, külterületi utak 
rekonstrukciója nincs kiegyenlítve. Ez durván 73 millió forint kifizetetlen számlát jelent. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A közvilágításra be lehet nyújtani rendkívüli önkormányzati támogatás iránt pályázatot. 
 
Bródi Róbert: 
A közelmúltban arról volt szó, hogy a költségvetés nullára van kihozva. Ha a felsoroltakat 
kifizetjük és visszajön az állami támogatás, akkor ismét nullán leszünk? 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A noszvaji üdülő értékesítésre 8 millió forint volt betervezve, de azt nem valószínű, hogy 
megkapjuk érte. 
 
Czapár Gábor: 
Visszatérve a napirendhez, nem javaslom, hogy a sakk verseny meg legyen tartva a 
koronavírus járvány ismételt terjedése miatt, így értelem szerűen a támogatás is okafogyott. 
 
Vargáné Busai Julianna: 
Egyébként, amikor civil szervezetek támogatásáról döntünk, mindig támogatási szerződést 
kell kötni az adott egyesülettel. Ezt a támogatás megállapításáról szóló határozati javaslatba is 
bele kell írni. A támogatottnak pedig el kell számolnia a kapott pénzzel.  
A civil szervezetek támogatásáról szóló rendeletet módosítani kell. 
 
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
28/2020. (IX.11.)sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a Szabó György Sakk Emlékverseny 
megrendezését nem javasolja a koronavírus járvány ismételt terjedése miatt, így a támogatás 
odaítélését sem. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2020. szeptember 14. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
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7. Előterjesztés a Petőfi SE. támogatásáról. 

Előterjesztő:  Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Szórádi Sándor: 
A Petőfi SE  vezetésében változás történt. A régi vezető nem jött el az átadásra. 
 Sajnos sok tárgyi hiányosság van, amit pótolni kell. Pl hiányosak a felszerelések is. Tavaly az 
önkormányzat a Petőfi SE támogatására 3,5 millió forintot ítélt oda. Most az Egyesület számláin 84, 
illetve 87 ezer forint van. A NAV felé is van visszafizetési kötelezettség jogtalan felhasználás miatt. 
Az Egyesületnek nagyon sok kiadása van. Csak a sportorvosi díj került 680 ezer forintba.  Örömmel 
mondhatom, hogy pályázati lehetőség van viszont lelátó karbantartására, felújítására. 
 
Czapár Gábor: 
Azt javaslom, hogy az önkormányzat által eladásra szánt pótkocsi vételárából bejövő 
összeggel támogassuk az Egyesületet. 
 
Bálega Jánosné: 
Én azt javaslom, hogy legyünk következetesek. Az előző napirendekben  is civil szervezetek 
kérelmeiről döntöttünk, és nem javasoltunk számukra támogatást. Így én azt mondom, hogy 
vagy mindenki kapjon, vagy senki. 
 
Czapár Gábor : 
Én javaslom, hogy 600.000.- Ft-tal támogassuk  a Petőfi Sportegyesületet. 
 
A javaslatot a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tagból 2 támogatja, így a 
napirenddel kapcsolatban döntés nem született. 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Czapár Gábor bizottság elnöke: 
Ennél a napirendnél is az a javaslatom, hogy a Népdalkör ne utazzon ebben a vírushelyzetben 
a népzenei minősítőre, különösen azért, mert a tagok veszélyeztetett korosztályt képviselnek. 
 
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
29/2020. (IX.11.)sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a vírushelyzetre tekintettel nem 
javasolja a Nyíracsádi Népdalkör Hagyományápoló Népzenei Egyesület számára a minősítő 
versenyre való utazást, így a támogatás odaítélését sem. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2020. szeptember 14. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
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9. Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének 

kérelméről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Czapár Gábor bizottság elnöke: 
Ennél a napirendnél is azt javaslom, mint az előzőeknél. Ebben a vírushelyzetben nem 
célszerű utazni, különös tekintettel az érintettek egészségi állapotára, így a támogatás 
odaítélése is okafogyott. 
 
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
30/2020. (IX.11.)sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a vírushelyzetre tekintettel nem 
javasolja a Hajdú-Bihar Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete számára a kirándulást, így a 
támogatás odaítélését sem. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2020. szeptember 14. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Czapár Gábor bizottság elnöke: 
Nem javaslom a műterem mérőóráinak átírását. Korábban bérlő kérte, hogy a bérleti 
szerződés számára 2034-ig legyen meghosszabbítva, így nem javaslom, hogy ezen 
változtassunk, maradjon minden úgy, ahogy eddig volt. 
 
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
 
31/2020. (IX.11.)sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a Kassai u. 16. sz. alatti műterem 
közüzemi óráinak átírását nem javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2020. szeptember 14. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
 

11. Előterjesztés a Dózsa u. 52. sz. alatti szociális bérlakás bérleti szerződésének 
meghosszabbításáról. 
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Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Köles Zoltán: 
Ha befizeti bérlő az összes lakbér hátralékát, akkor maradhat tovább a lakásban, de ezt 
követően is csak fél évig kerüljön meghosszabításra a szerződése. Amennyiben nem rendezi 
tartozását, köteles elhagyni a lakást. Erre fel kell hívni a figyelmét. 
 
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
32/2020. (IX.11.)sz. Pénzügyi és Ellenőrző  Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Dózsa u. 52. sz. 
alatti szociális bérlakás bérlője számára a lakbér és közüzemi hátralékainak rendezése után 
kerüljön meghosszabbításra a bérleti szerződés további fél évre.  A hátralék rendezés 
határideje: 2020. november 30. Amennyiben ez nem történik meg, a lakást el kell hagyniuk.  
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2020. szeptember 14. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
 

12. Előterjesztés a „szegregált élethelyzetek felszámolása Nyíracsádon” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Buzitán megnéztük szakértővel a szolgálati lakásokat, de az egyik olyan állapotban van, 
hogy nincs értelme felújítani, azt le kell dózerolni.  A Zrínyi utcán a három szolgálati lakást 
fel lehet újítani, illetve a benzinkúttal szembeni lakás bérleti szerződése is lejárt. A Buzitán 
van egy másik lakás, az is felújítandó. Illetve egyet építenénk. 
 
Bródi Róbert: 
A közbeszerzéshez azzal a tartalommal lehet hozzájárulni, amit az EMI jóváhagy, de  amíg  
azt nem ismerjük, addig nem tudunk róla dönteni. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntést elnapolják. 
 
33/2020. (IX.11.)sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a „szegregált élethelyzetek 
felszámolása Nyíracsádon” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló napirendben a 
döntést elnapolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2020. szeptember 14. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
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13. Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról. 
Előterjesztő:  

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Czapár Gábor: 
A közelmúltban döntöttünk a település tanulóinak támogatásában, mely által minden általános 
iskolás, közép és felsőoktatási hallgató részesül anyagi támogatásban. Ezért most nem 
javaslom az ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást. 
 
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
34/2020. (IX.11.)sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága nem javasolja  a képviselő-
testületnek a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozást. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2020. szeptember 14. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Vargáné Busai Julianna: 
A szociális rendeletet  lehetne  kibővíteni egy ponttal, mely rendelkezne az általános iskolai 
tanulók számára a buszbérlet megvásárlásáról. Ebben le lenne szabályozva a jogosultság 
feltételei,  a szociális rászorultság, stb.  
 
Bródi Róbert: 
Jó pár évvel ez előtt volt olyan, hogy az önkormányzat a tanyai településen élő gyerekek 
buszbérlet vásárlásáthoz hozzájárult, vagy kifizette, hogy ne érezzék magukat az ott élők sem 
hátrányosan. Én beszéltem az iskola igazgatóval erről. Ez alapján és úgy gondolom, hogy az 
iskola meg fogják vásárolni a tanyai településen élő általános iskolai tanulók számára a 
buszbérletet, akkor is, ha nem járul hozzá anyagilag az önkormányzat. Viszont azt szeretné, 
ha továbbra is megmaradna az iskola és az önkormányzat között a jó együttműködés és 
egymás segítése. 
 
Czapár Gábor: 
Az együttműködésben természetesen partnerek vagyunk, de anyagi támogatást ehhez most 
nem tudunk nyújtani. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági 
tag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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35/2020. (IX.11.)sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a Szent Piroska Görögkatolikus 
Általános iskola tanulóinak buszbérlet vásárlásához anyagi támogatást nyújtását nem 
javasolja. Az önkormányzat és az általános iskola közötti jó partnerségi viszonyt támogatja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2020. szeptember 14. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Korábban a képviselő-testület döntött az önkormányzat tulajdonában lévő traktor és pótkocsi 
eladásáról. Az ajánlatok beadásának határideje eddig szeptember 30. volt. Ezt a dátumot jó 
lenne előbbre  hozni  szeptember 20-ra. 
 
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
35/2020. (IX.11.)sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat tulajdonát képező 
traktor és pótkocsi megvásárlására beérkező árajánlatok beadási határidejét 2020. szeptember 
20-ra javasolja módosítani. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2020. szeptember 14. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
 

16. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem benyújtásáról. 
Előterjesztő. Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az előterjesztés megismerése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
36/2020. (IX.11.)sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek 
rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem benyújtását. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2020. szeptember 14. 
Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
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Különfélék. 
 
Czapár Gábor: 
Szeretném megkérdezni, hogy a Balogh ügyvédi irodával fel lett-e mondva a szerződés? 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Igen, felmondásra került a szerződés. 
 
Czapár Gábor: 
Korábban már szó volt róla,hogy a veszélyhelyzetben meghozott költségvetési rendelet 
módosítása, mely szerint a polgármester az eredeti költségvetési főösszeg 3 %-a erejéig 
előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, kerüljön megszűntetésre. Ez minél hamarabb 
történjen meg. 
 
A gyalogátkelő helyek kialakítása hogy áll? 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Előírás szerint a kijelölt helyekre közvilágítási oszlopokat kell helyezni. Ezzel kapcsolatban 
lesz majd helyszíni szemle.  
 
Czapár Gábor: 
Ezen majd szeretnék részt venni. 
 
Több napirendi pont nem lévén Czapár Gábor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 

kmf. 
 
 

                              Czapár Gábor                                              Bálega Jánosné 
                             bizottság elnöke                                      jegyzőkönyv hitelesítő 
 


