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JEGYZŐKÖNYV

Készült Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 23.-án 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

Meghívottak:

Pósán Ferencné óvodavezető
Varga Józsefné művház igazgató
Grézné Fekete Erzsébet védőnő
Kupeczné Gholami Alexandra védőnő
Béres Istvánné családsegítő

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Bródi Róbert alpolgármester javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek
közül a 3. kerüljön elnapolásra, valamint a 2, 10, 11 napirendek zárt ülés keretében kerüljenek
megtárgyalásra. Továbbá az alábbi napirendek kerüljenek felvételre:
- Állami Számvevőszék jelentésének felülvizsgálata következtében hozott
intézkedésekről szóló tájékoztató
-

GPS alapú járműkövetés NAIH állásfoglalásról szóló tájékoztató

Közhasznú programok irányításával kapcsolatos szervezeti tevékenység irásos
formába foglalása – munkaterv készítése –
-

Költségvetési rendelet módosítása:

A rendeletben a 3. §-ból kimaradt alábbi pontot pótolni kell:
A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
minden esetben fenntartja magának
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Informatikai karbantartási szerződés eredményének bemutatása, szerződés
felülvizsgálata
SZMSZ felülvizsgálata – polgármesteri kötelezettségvállalás mértékének
csökkentése 100.000,-Ft-ra
Bródi Róbert:
Úgy gondolom, ezeket a témákat meg kell tárgyalnunk, és szerintem a mai ülés előtt
bizottsági üléseket is kellett volna tartani.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Alpolgármester Úr által felsorolt napirendekhez írásos előterjesztést kérek, mert így, szóbeli
előterjesztés alapján nem tud a képviselő-testület határozatot hozni róla. Az Önkormányzati
törvény szerint napirendekre tehetnek javaslatot a képviselők, de írásos előterjesztés kell róla.
Annak nincs akadálya, hogy következő képviselő-testületi ülésen, írásos előterjesztés
meglétekor napirendre kerüljenek.
Bródi Róbert:
Az SZMSZ lehetőséget ad arra, hogy szóbeli előterjesztés alapján hozzunk határozatot.
Szóbeli előterjesztést kivételesen, a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntése
alapján lehet felvenni a napirendek közé. A határozati javaslatot akkor is írásban kell
meghozni, ha az előterjesztésre szóban került sor. Ezt jegyző asszonynak tudni kellene, hiszen
ő készítette az SZMSZ-t.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a 2, 10, 11 napirendek zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra,
szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 képviselő 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az alábbi napirendek kerüljenek felvételre, szavazzon:
- Állami Számvevőszék jelentésének felülvizsgálata következtében hozott intézkedésekről
szóló tájékoztató
- GPS alapú járműkövetés NAIH állásfoglalásról szóló tájékoztató
- Közhasznú programok irányításával kapcsolatos szervezeti tevékenység irásos formába
foglalása – munkaterv készítése –
- Költségvetési rendelet módosítása:
A rendeletben a 3. §-ból kimaradt alábbi pontot pótolni kell:
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A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
minden esetben fenntartja magának
- Informatikai karbantartási szerződés eredményének bemutatása, szerződés felülvizsgálata
- SZMSZ felülvizsgálata – polgármesteri kötelezettségvállalás mértékének csökkentése
100.000,-Ft-ra
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a javaslattal
egyetért.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a mai ülés napirendjei az alábbiak legyenek, szavazzon:

1. Polgármesteri tájékoztató.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Előterjesztés a viziközművek energia hatékonyságának fejlesztésére elnyert támogatás
megvalósítására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés a Dózsa u. 32. sz. alatti önkormányzati ingatlan vásárlása iránti
kérelemről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
4. Előterjesztés önkormányzati ingatlan vásárlása iránti kérelemről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
5. Előterjesztés a noszvaji üdülő értékesítéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
6. Előterjesztés a 2021. évi Ligetaljai Napok megtartásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
7. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
8. Előterjesztés a Nyíracsádi Petőfi Sportegyesület támogatásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
9. Állami Számvevőszék jelentésének felülvizsgálata következtében hozott
intézkedésekről szóló tájékoztató.
10. GPS alapú járműkövetés NAIH állásfoglalásról szóló tájékoztató
11. Közhasznú programok irányításával kapcsolatos szervezeti tevékenység irásos
formába foglalása – munkaterv készítése
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12. Költségvetési rendelet módosítása
13. Informatikai karbantartási szerződés eredményének bemutatása, szerződés
felülvizsgálata.
14. SZMSZ felülvizsgálata – polgármesteri kötelezettségvállalás mértékének
csökkentése 100.000,-Ft-ra
15. Különfélék.
Zárt ülés:
1. Előterjesztés a fogorvosi rendelő beruházásának megvalósításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Előterjesztés a „Szegregált élethelyzetek felszámolása Nyíracsádon” című pályázattal
kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés a „Szegregált élethelyzetek felszámolása Nyíracsádon” című pályázattal
kapcsolatos műszaki ellenőrzési feladatok ellátására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Czapár Gábor
képviselő legyen.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 7 igen
szavazattal elfogadta.
1. Polgármesteri tájékoztató.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Polgármesteri tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete.)
A polgármesteri tájékoztatóban felsorolt, 2020. novembere óta elrendelt veszélyhelyzetben,
polgármesteri hatáskörben hozott döntéseket (határozatok és rendeletek) Dr. Nagy János
egyenként ismerteti.
Czapár Gábor:
A mezőgazdasági közfoglalkoztatás keretében termelt terményekről legyen egy részletes
kimutatás, amit pontosan tartalmazza, hogy mennyi termény termett, tételesen, súly szerint.
Ebből mennyi került értékesítésre, mennyi volt a bevétel, milyen mennyiség került átadásra az
óvodának, stb.
A „Bölcsőde építés Nyíracsádon” tárgyú projektben a kivitelező részére 30 % előleg
kifizetése történt. Ezt mi indokolta? Ez annak ellenére történt meg, hogy a megkérdezett
képviselők ezt nem javasolták. 5 % előleg kifizetése is elegendő lett volna.
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Szórádi Sándor:
Ez egy akkora összeg a település költségvetését tekintve, hogy ha ezt esetleg elvesztjük, nem
fogjuk tudni pótolni.
Köles Zoltán:
Ez felelőtlen lépés volt, mert mi van, ha a vállalkozó közben becsődöl, vagy valamiért nem
tud teljesíteni, akkor odavész a pénzünk és az egész beruházást veszélybe sodorja.
Dr. Nagy János polgármester:
A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy 30 % előleg kerüljön kifizetésre a kivitelező
számára.
A polgármesteri tájékoztató megtárgyalása után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
1/2021. (VI. 23.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozata:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tájékoztatót elfogadja.
2. Előterjesztés a viziközművek energia hatékonyságának fejlesztésére elnyert
támogatás megvalósítására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Sajnos a település viziközmű hálózata régi, egyre több a meghibásodás, sok a probléma a
kutakkal, szivattyúkkal. A lakosság vízzel való ellátása az Önkormányzat egyik legfontosabb
feladata. Ennek zavartalan biztosítása érdekében javaslom az előterjesztésben leírtak alapján a
a szivattyú beszerzését és beszerelését.
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
2/2021. (VI. 23.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozata:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VEF-2019-28 egyedi támogatás
azonosítójú támogatói okirat alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzési
eljárásban a legalacsonyabb árajánlatot adó Xylem Let’s Solve Water Kft.-től (8db. búvár
szivattyú és 1 db. intelligens szivattyú nettó 7.491.146.-Ft + ÁFA), valamint a HHP Kft-től (2
db. vízszivattyú nettó 1.091.972.-Ft + ÁFA) a viziközmű szolgáltató útján a szivattyúk
beszerzését és beszerelését kezdeményezze.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat teljes körű lebonyolítására (Pénzügyi teljesítés,
valamint igazolások ellenjegyzése). A támogatási összeg feletti részt a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. által fizetett bérleti díj terhére teljesítse.
Határidő: 2021. december 20.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
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3. Előterjesztés a Dózsa u. 32. sz. alatti önkormányzati ingatlan vásárlása iránti
kérelemről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Varga Zsófia Nyíracsád, Dózsa u 34. sz. alatti lakos azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy szeretné megvásárolni a Dózsa u. 32. sz. alatti önkormányzati
tulajdonú ingatlant.
A Dózsa u. 32. sz. alatti ingatlan korábban szülei építették, kérelmező tulajdonában volt, de
eladni kényszerült. Most viszont szeretné, ha újra az ő tulajdonába kerülne vissza a hajdani
családi ház.
Czapár Gábor:
Ez az ingatlan jelenleg az önkormányzat tulajdona, szociális bérlakásként használjuk. nem
javaslom az értékesítést.
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
3/2021. (VI. 23.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozata:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni
a tulajdonában lévő Nyíracsád, Dózsa u. 32. sz. alatt lévő ingatlant.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a döntésről a vételi szándékot benyújtót
tájékoztassa.
Határidő: 2021. július 15.
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
4. Előterjesztés önkormányzati ingatlan vásárlása iránti kérelemről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Bajusz Gergő, a Nyíracsádi Eördögh Forgó Néptáncegyüttes oktatójaként azzal a kéréssel
fordulta az Önkormányzathoz, hogy szeretné megvásárolni a Nyíracsád 362/2, 368/2 hrsz-ú
telkek egyikét.
Rövid távú céljai között szerepel egy olyan közösség formáló, összetartó klubhelyiség
kialakítása, ahol a tánccsoport tagjaival a nyári gyakorlásokat helyben meg tudják tartani.
Mindemellett szüleikkel, hozzátartozóikkal közösen a csoport életéhez kapcsolódó
eseményeket is szeretné itt megrendezni.
Hosszabb távú céljai között szerepel a községben történő letelepedés.
Szórádi Sándor:
Rég óta szó van új öregotthon létesítéséről. Szarvas Jánosné tulajdonában van két telek, ami
1600 m2, beszéltem velük, 1 millió forintért értékesítenék. Nem javaslom az előterjesztésben
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szereplő ingatlan értékesítést, mivel az öregotthon megvalósítása sokkal fontosabb feladatunk.
Az elkövetkezendőkben beszéljünk az előterjesztésben szereplő telkek e célból történő
összevonásáról. Az előterjesztésben szereplő kérelemmel kapcsolatban javaslom, hogy az
Eördögh Forgó Néptáncegyüttes összejövetelei céljából a Kék Túra Vendégház igénybe
vételét.
Czirjákné Szabó Katalin:
A Kossuth u. 23. sz. alatt lévő ingatlan elhelyezkedését tekintve alkalmasabb lenne
öregotthonnak.
Czapár Gábor:
A Kossuth u. 23. sz. alatti ingatlan elég siralmas állapotban van, érdemes lenne jobban oda
figyelni rá, mert így tönkre fog menni.
Bródi Róbert:
Először jó lenne azt tisztán látni, hogy van-e egyáltalán esélye annak, hogy új öregotthon
legyen a faluban.
Dr. Nagy János polgármester:
Nagyon szeretném én is, ha meg tudnánk valósítani egy új,korszerű idősek otthonát. A
törvény kimondja,hogy 10ezer lélekszám alatti településen nem kötelező idősek otthonát
működtetni, ez önként vállalt feladat. Éppen ezért a pályázati kiírások is ennek megfelelően
történnek. Ez az út tehát járhatatlan, egyéni kormányzati döntés alapján nyílna csak lehetőség
a megvalósításra. Egyéni tanulmányterv készült, jártunk a Belügyminisztériumban is ez
ügyben. Ott javasolták, hogy 50 férőhelyes intézményben gondolkodjunk, illetve 500 m2-t
kellene hozzáépíteni a meglévő épülethez. Még az előző ciklusban gondolkodtunk azon, hogy
építsünk egy teljesen újat a Bem József utcán ezért összevonattunk két telket, arra az esetre,
ha ez a variáció valósulna meg.
Szórádi Sándor:
Ha ahhoz az épülethez hozzá építünk 500 m2-t, akkor az udvaron a mozgástér nagyon
leszűkül. Tudomásom szerint csak hatástanulmány van a Kossuth u. 23. számra vonatkozóan,
ezzel, pedig nem lehet megindulni, tervdokumentáció kell, hogy legyen. Szívesebben látnám,
ha a Kossuth u. 23. sz. alatt szociális bérlakások kerülnének kialakításra.
Dr. Nagy János polgármester:
Amikor jövőre a költségvetést készítjük, akkor kell erről dönteni, mert egy ilyen terv 8-9
millió forint is lehet.
Aki egyetért azzal a javaslattal, mely szerint ne értékesítsük az előterjesztésben ismertetett
területeket, szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta
határozatát:
4/2021. (VI. 23.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozata:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni
a tulajdonában lévő 362/2, 368/2 helyrajzi számú ingatlanokat.

az alábbi
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Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a vételi szándékot benyújtó kérelmezőt a döntésről
tájékoztassa.
Határidő: 2021. július 15.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
5. Előterjesztés a noszvaji üdülő értékesítéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Község Önkormányzata ¼ tulajdoni hányadú tulajdonos a Noszvajon lévő
Debreceni utca 22. sz. alatt lévő ingatlanban. Az üdülő épület állapota leromlott, felújítani
szerkezete miatt nem gazdaságos, valamint a tulajdonosi önkormányzatok nem támogatják az
épület felújítását. Ebben az állapotban nem lehet rendeltetés szerűen üdülésre használni. Ezt
figyelembe véve a 4 település vezető úgy látta jónak, ha a jelzett ingatlan értékesítésre kerül.
A nemzeti vagyonról szóló törvény alapján az ingatlan vagyon értékelése megtörtént,
melyben az ingatlan szakértő 5.000.000.- Ft-ban állapította meg az ingatlan becsült értékét.
Az értékbecslést követően Hajdúszovát község önkormányzata, mint társtulajdonos
képviseletében a polgármester nyilatkozatot tett, melyben elfogadja az ingatlan értékbecslést
és ez alapján az önkormányzat meg kívánja vásárolni a Noszvaj, Debreceni utca 22. sz. alatt
lévő üdülő ingatlant a társtulajdonos önkormányzatoktól.
Szórádi Sándor:
Az előterjesztésben leírtaktól eltérően a noszvaji ingatlan értékes sokkal magasabb. Én
voltam a településen, ez a szóban forgó üdülő frekventált helyen van, ahol az ingatlanok
sokkal többet érnek. Javaslom, hogy hirdessük meg az ingatlant több fórumon azzal, hogy a
mostani tulajdonosoknak elővásárlási joguk van. Vagy pedig vásárolja meg a mi
önkormányzatunk és utána mi hirdessük meg értékesítésre.
Most az ingatlanra sokat kellene költeni, a felső szint nagyon rossz állapotban van, az inkább
lebontásra való, az alsó szint dohos.
Dr. Nagy János polgármester:
Igen, ebben az állapotban nem használható, úgyhogy szerintem telek árban kell
gondolkodnunk.
Bródi Róbert:
Az interneten vissza lehet keresni, hogy azon a részen milyen áron keltek el ingatlanok.
Szerintem is hirdessük meg internetes portálokon és meglátjuk milyen ajánlatok érkeznek. A
döntést ezért most napoljuk el.
Az elhangzottak javaslattal a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő egyetért és meghozta
az alábbi határozatát:
5/2021. (VI. 23.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozata:
Nyíracsád Község Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a Noszvaj 1059 hrsz-ú, 643 m2
területű üdülőépület és udvar megnevezésű, a valóságban 3325 Noszvaj, Debreceni utca 22.
sz. alatt lévő ingatlan értékesítésre történő meghirdetését javasolja 2021. július 1. napjától. a
www.jofogas.hu , valamint a www.ingatlan.com internetes portálokon.
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A beérkezett ajánlatok függvényében a döntését 2021. szeptember 15-ét követő képviselőtestületi ülésen hozza meg döntését az értékesítéssel kapcsolatban.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert a tulajdonos önkormányzatokkal való
egyeztetésre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
6. Előterjesztés a 2021. évi Ligetaljai Napok megtartásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Dél-Nyírség
Erdőspuszták Leader Egyesület működési területére meghirdetett VP6-19.2.1.-23-2-17
kódszámú térségi rendezvények című felhívására pályázatot nyújtott be.
A pályázat keretében települési rendezvényre a támogatói okirat alapján 1.999.978.- Ft
támogatásban részesült. A bekövetkezett koronavírus járvány miatt a fenti összeg nem került
felhasználásra, így határidő hosszabbítási kérelem alapján 2021. december 31-ig szükséges
megvalósítani települési rendezvényt a támogatói okiratban leírtak alapján. Településünk
május hónap utolsó hétvégéjén tartotta a Ligetaljai Kulturális Napokat, de ezt felülírta a
koronavírus járvány, így Nyíracsádon augusztus 21. napján kerülne megtartásra a település
legnagyobb rendezvénye.
Pályázati forrásból kerül megvalósításra fellépő művészek díja, színpad biztosítása,
hangtechnika, fénytechnika, valamint a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások.
A pályázat utófinanszírozott, ezért számla benyújtása ellenében hívható le az elnyert
támogatás. A támogatás intenzitása 95 %-os.
Czirjákné Szabó Katalin:
Mi lett azzal a pénzzel, amit korábban előlegként kifizettünk a fellépőknek , de a Covid miatt
elmaradt a rendezvény?
Dr. Nagy János polgármester:
Azok az előadók, akik számára ki lett akkor fizetve az előleg, már erre az időpontra le vannak
foglalva, ezért a következő évben lépnek fel.
Czapár Gábor:
Mi lenne, ha jövőre a Csonkás Szabadidő Parkban lenne a rendezvény és nem a főtéren?
Dr. Nagy János polgármester:
Ha ebben gondolkodunk, akkor erős áramot kell oda kivinni.
Szórádi Sándor:
Maximálisan támogatom az ötletet. Az is jó lenne, ha színpadra tudnánk pályázni, amit már
eleve ott állítanánk fel.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A fellépők eleve hozzák magukkal a színpadot, amit a helyszínen szerelnek össze.
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
6/2021. (VI. 23.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozata:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Ligetaljai
Kulturális Napok rendezvényét 2021. augusztus 21.napján megtartja. A rendezvényen a DélNyíraség Erdőspuszták Leader Egyesület térségi rendezvények című pályázata alapján az
elnyert támogatási összeget 1.999.978.- Ft-ot biztosítja, és a támogatási szerződésnek
megfelelően az 5 %-os önerőt (105.272.- Ft) rendelkezésre bocsátja.
A képviselő-testület a következő évben megvizsgálja a lehetőségét annak, hogy a Ligetaljai
Kulturális Napok rendezvény megtartása a Csonkás Szabadidő Parkban történjen.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dél-Nyírség Erdőspuszták Leader Egyesület által
elnyert támogatási összegnek 1.999.978.- Ft, valamint saját forrás biztosítása céljából a
rendezvényen részt vevő művészekkel, valamint a fellépéshez elengedhetetlen feltételek
biztosítására a szerződéseket írja alá.
Határidő: 2021. augusztus 30.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
7. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az elmúlt évről polgármester úr nem hozott át szabadságot, törvény által előírt éves
szabadság napjainak száma 39. Eddig ez évben 12 nap szabadságot használt fel.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
7/2021. (VI. 23.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozata:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 9/2021. (II.26.) számú polgármesteri
határozatot megerősíti.
Dr. Nagy János polgármester tervezete szerint a 2021. évre esedékes 39 nap szabadság kivétel
ütemezését a benyújtott tervnek megfelelően javasolja dokumentálni.
Január

Február

3

Március

3

Április

3

Május

Június

3

Július

26-30
5 nap

Augusztus

23-26
5 nap

Szeptember

20-24
5 nap

Október

4-8
18-22
10 nap

Határidő: folyamatos
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
8. Előterjesztés a Nyíracsádi Petőfi Sportegyesület támogatásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

November

2-3
2 nap

December

11

(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A Nyíracsádi Petőfi Sportegyesület ismételten kéréssel fordult az Önkormányzathoz, melyben
a 2020-2021-es megyei II. osztályú futball bajnokság folytatásához ismételten támogatást
kérnek az önkormányzattól.
A III. osztályú bajnokság megnyerésével lehetőségük lett a II. osztályba való versenyzésre,
melynek feltétele egy ifjúsági csapat megszervezése. Az ifjúsági csapat megszervezéséhez az
Egyesületnek nincs saját forrása, ezért 450.000.- Ft támogatást kérnek az ifjúsági csapat
felszerelésére és az utaztatásukra.
Szórádi Sándor:
A Petőfi Sportegyesület nagyon szerény költségvetéssel számolt, javaslom a
támogatásukat.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A civil szervezetek támogatásáról szóló rendeletünk alapján lejárt a támogatás benyújtása
iránti igények határideje. Tehát ez a kérelem a határidő lejárta után érkezett, tehát a helyi
rendeletnek ez így nem felel meg.
Czirjákné Szabó Katalin:
Mennyi összeggel támogatta az önkormányzat eddig ebben az évben a Petőfi
Sportegyesületet?
Dr. Nagy János polgármester:
1,5 millió forinttal.
Szórádi Sándor:
Lehet, hogy az lenne a megoldás, hogy a helyi rendeletben módosítjuk a kérelem benyújtási
határidőt, most pedig ezt a kérelmet elutasítjuk.
Dr. Nagy János polgármester:
Aki egyetért a rendelet módosítással, szavazzon.
A döntéshozatalban résztevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
8/2021. (VI. 23.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozata:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Petőfi Sportegyesület kérelmét –
mivel a civil szervezetek támogatásáról szóló rendeletben meghatározott támogatási kérelem
benyújtása határidejének lejárt – elutasítja.
Felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet
módosítását.
Határidő: 2021. augusztus 30.
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
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9. Állami Számvevőszék jelentésének felülvizsgálata következtében hozott
intézkedésekről szóló tájékoztató.
(Szóbeli előterjesztés)
Bródi Róbert:
Korábban az Állami Számvevőszék általi minősítés alapján Nyíracsád Önkormányzata 1
minősítést kapott. Milyen lépések történtek azóta ez ügyben?
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nem ÁSZ vizsgálat történt, hanem az Állami Számvevőszék a települések szabályzatait kérte
be. Nem csak Nyíracsád, hanem minden település tekintetében megtörtént ez a minősítés,
máshol is született 1-es minősítés, sehol sem okozott problémát. Ennek nincs semmilyen
szankciója. A kért szabályzatok feltöltésre kerültek, azonban sajnos a bescannelt példányokon
nem volt önkormányzati bélyegző, a nélkül pedig érvénytelennek tekintették.
Bródi Róbert:
Nem tudom azt elhinni, hogy csak ennyi szabálytalanság történt és ezért kaptunk 1-es
minősítést. Kérem jegyző asszonyt, mutassa meg azt a levelet, amiben a hatóság ezt leírta.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Ez külön nincs leírva sehol.
Szórádi Sándor:
Nem csak ez az első olyan dolog, amit mi,mint képviselők, hiába kérünk, nem kapunk meg.
Például mai napig nem kaptam meg – kérésem ellenére - a Szegregációs pályázat iratanyagát.
Nem hogy 45 napra, de 60 napra sem kaptam választ. Adatkezelési tervet kell készíteni
minden pályázatról. Mivel mi vállalunk a pályázatokért kötelezettséget, ezért szeretnénk látni
az iratanyagát a pályázatnak, de a mai napig ez nem történt meg. Ennek az ÁSZ vizsgálat
eredményét tartalmazó levélnek az össztartalmát például miért nem láthatjuk, pedig ránk is
tartozik. A környező települések mind 5-ös minősítést kaptak, mi pedig 1-est, ez nehezen
magyarázható.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A szegregációs pályázatról kért képviselő úr egy listát ahol fel vannak sorolva a pályázatban
munkatársként résztvevők nevei és bérei is rajta szerepeltek. Azzal visszaélt,mert tovább adta,
mutogatta az adatokat tartalmazó listát. Kértem, hogy a beadvánnyal kapcsolatban meg kell
jelölni az Infó törvény alapján, hogy milyen célra szeretné az adatokat felhasználni. Ebben
olyan adatok vannak, amelyek személyes adatnak minősülnek. De szólunk a projekt
menedzsernek és elhozza az összes iratot, amibe be lehet tekinteni.
Szórádi Sándor:
Tájékozódás céljából kértem az adatokat, illetve a betekintés biztosítását.
Bródi Róbert:
Ki szavazta meg, hogy lehet erre a projektre pályázni?
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A képviselő-testület.
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Bródi Róbert:
Az SZMSZ alapján a képviselő-testület részt vesz a képviselő-testület döntéseinek
előkészítésében, végrehajtásuk megszervezésében és ellenőrzésében. Tehát e szerint teljes
joggal kérjük a betekintés, ellenőrzés lehetőségének biztosítását.
Dr. Nagy János polgármester:
Augusztus első hetében legyen egy időpont, amikor minden anyag rendelkezésre lesz
bocsátva ezzel kapcsolatban.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és a döntéshozatalban résztvevő 7 fő
képviselő 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
9/2021. (VI. 23.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozata:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szegregált élethelyzetek
felszámolása Nyíracsádon” című pályázat projektmenedzsere által rendelkezésre bocsátott
teljes iratanyagába augusztus hónapban – előre egyeztetett időpontban – betekintési
lehetőséget kap.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a projektmenedzserrel, ezt követően a
képviselő-testület tagjaival egyeztessen az iratanyagba történő betekintésről.
Határidő: 2021. augusztus 30.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
10. GPS alapú járműkövetés NAIH állásfoglalásról szóló tájékoztató.
(Szóbeli előterjesztés)
Bródi Róbert:
Korábban szó volt róla, hogy jegyző asszony állásfoglalást kér a NAIH-tól arról, hogy ki
tekinthet be a GPS adatokba. Kérdésünkre mindig azt a választ kaptuk,hogy nem érkezett még
válasz. Nem tudom elhinni, hogy egy hatóság egy évig nem válaszol egy megkeresésre. Ezért
én is elküldtem számukra egy levelet, amire érdekes módon nekem 30 napon belül válasz
érkezett a NAIH-tól. Ebben egyértelműen le van írva, hogy a polgármester, jegyző és a
képviselő-testület betekinthet a GPS adatokba. Ezért nem értem, hogy miért nem
tekinthetünk be az adatokba, amikor a NAIH egyértelműen leírta, hogy nekünk is betekintési
jogunk van. Nem értem, hogy miért akar jegyző asszony bennünket folyamatosan félre
vezetni azzal, hogy csak a munkáltató tekinthet be.
Szórádi Sándor:
Sajnos az elmúlt időszakban részünkről bizalmatlansági válság alakult ki az ilyen esetek
miatt.
Bródi Róbert:
Az önkormányzatnál mi, a képviselő-testület vagyunk a felettes szerv mindenki felett. Még a
hivatali dolgozóktól is kérhetünk közvetlenül adatokat. A jegyző egy éven keresztül félre
vezetett bennünket azzal, hogy csak a munkáltató nézheti meg ezeket az adatokat.
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Ezek személyes adatok, a munkavállaló személyes adatai. A törvény egyébként is az
áruszállításra alkalmas járművekbe javasolja beszerelni a GPS helymeghatározót. A dolgozó
megfigyelését a törvény tiltja.
Visszautasítom Alpolgármester Úr szavait, nem vezettem félre senkit, nem tartok vissza
semmilyen információt, azt pedig nem tudom befolyásolni, hogy mikor kapok egy
megkeresésre választ.
Szórádi Sándor:
El kell gondolkodni, hogy ezzel a felfogással alkalmas e jegyző asszony a jegyzői posztra,
amivel bennünket folyamatosan félre vehet. Egy év alatt nagy bizalmatlansági válság alakult
ki. Ehhez még hozzá tartozik a Hivatal szervezeti felépítés átszervezésének hiánya, ami által
az apparátus munkavégzése nem hatékony, illetve az, hogy 1-es minősítést kapott az
önkormányzat.
Köles Zoltán:
Közpénzből való gazdálkodás ellenőrzésére hozták létre a képviselő-testületet. Azért, hogy
mi, képivselők tudjuk azt kontrollálni, hogy arra és olyan célra került-e felhasználásra, amire
adták. Minden egyes forint, ami megtakarításra kerül, a település javára tudjuk fordítani.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Arról is döntött a képviselő-testület, hogy a polgárőr autóba beszerelésre kerül a GPS
helymeghatározó. Ez viszont a mai napig nem történt meg, viszont a díját ugyan úgy fizetjük,
mintha be lenne szerelve.
Szórádi Sándor:
Több alkalommal voltam a kijelölt szerelőnél, aki azt mondta, hogy nem tudja beszerelni.
Köles Zoltán:
Külső szakértővel készíttetni kell egy szabályzatot.
Dr. Nagy János polgármester:
Annak viszont fél millió forint az ára.
Bródi Róbert:
Miért ne tehetnénk meg azt, hogy egy-egy napot megnéznénk az GPS-ben, mi az,amit nem
láthatunk? Alkalom szerűen egy-egy napot néznénk meg, összehasonlítva a menetlevéllel.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Ezek szerint félre értettük egymást. Én emlékszem rá, hogy korábban azt mondta a testület,
hogy minden képviselő kapjon hozzáférési kódot, hogy folyamatosan figyelhesse a
gépjárművek mozgását.
Czapár Gábor:
Legelőször volt ilyenről is szó, de utána mondtuk, hogy nem kell mindenkinek kód.
Köles Zoltán:
A GPS-hez legyen hozzáférése a polgármesternek, jegyzőnek és az alpolgármesternek.
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
10/2021. (VI. 23.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozata:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati gépjárművekbe
beszerelt GPS helymeghatározó által rögzített adatokhoz való hozzáférést a polgármester,
jegyző, illetve alpolgármester számára biztosítja.
11. Közhasznú programok irányításával kapcsolatos szervezeti tevékenység írásos
formába foglalása – munkaterv készítése
(Szóbeli előterjesztés)
Bródi Róbert:
Úgy látom, hogy óriási fejetlenség van a közfoglalkoztatottak munkavégzésében. Nincs
kontroll a munkavégzésük felett, így nem is lehet azt számonkérni tőlük. Ezért szükség lenne
egy munkatervre, ami alapján előre be lenne tervezve a munka, meg lennének jelölve a
felelősök, stb. Így szépen be lehetne szabályozni mindent március 1-jétől február 28-ig. Azért
van erre szükség, mert úgy látjuk, hogy nincs itt egy olyan ember, akinek jó szeme van ahhoz,
hogy mit kellene elvégezni. Ezért olyan dolgok is el vannak hanyagolva, amit kézenfekvő
lenne, hogy meg kell csinálni.
Czapár Gábor:
Például ott vannak a főtéri padok, aminek a lécezése hiányos, illetve festésre szorul. Vagy a
Balkányi rész közvilágítás, stb. Ezeket már többször mondtuk, mégsem történt benne semmi.
Dr. Nagy János polgármester:
Beszéltem már egy asztalossal, a padok lécezésével kapcsolatban.
Szórádi Sándor:
Brigádonként kellene egy munka felelős, akin számon kérhető a rájuk osztott munka
elvégzése. Volt olyan, hogy betelefonáltam a hivatalba, kérdeztem az ügyintézőtől, hogy hol
vannak a közmunkások és nem tudta pontosan megmondani.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A Hivatalban van egy ügyintéző, aki koordinálja a munkájukat, ki is szokott menni a
helyszínre, a közfoglalkoztatottak aktuális munkaterületére.
Köles Zoltán:
Az íróasztal mellől nem lehet megfigyelni a munkájukat.
Dr. Nagy János polgármester:
Az ügyintéző szokta ellenőrizni a munkavégzést, de nyilván nem tud róla mindig pontos
információt adni, hogy abban az adott időpontban éppen hol vannak.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
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11/2021. (VI. 23.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozata:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Közhasznú programok irányításával
kapcsolatos szervezeti tevékenység írásos formába foglalása – munkaterv készítését határozza
el.
12. Költségvetési rendelet módosítása.
(Szóbeli előterjesztés)
Bródi Róbert:
A rendeletben a 3. §-ból kimaradt alábbi pontot pótolni kell:
A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden
esetben fenntartja magának.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Rendelet módosítást a Pénzügyi Bizottságnak is meg kell tárgyalni, elő kell készíteni.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
12/2021. (VI. 23.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozata:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési rendelet módosítását
következő testületi ülésen napirendre tűzi.
13. Informatikai karbantartási szerződés eredményének bemutatása, szerződés
felülvizsgálata.
(Szóbeli előterjesztés)
Bródi Róbert:
Folyamatosan mondjuk, hogy a honlap nincs aktualizálva, nincsenek rajta a letölthető kérelem
nyomtatványok, jegyzőkönyvek, helyi lap, illetve a képes krónika változata. Nem tudom,
hogy akkor mi az a rengeteg munka, amit csinálnak az informatikusok.
Czapár Gábor:
A képviselő-testületi jegyzőkönyvek 5 évre visszamenőleg legyenek fenn. Működjön a
honlap, online letölthetők legyenek a nyomtatványok. Más települések honlapjain ez mind
megtalálható.
Bródi Róbert:
Ha nem is 5 évre visszamenőleg, de augusztus 31-ig 2019-től legyenek elérhetőek a honlapon
a jegyzőkönyvek.
Nagyné Jobbágy Piroska:
Az informatikusok a gépek állapotfelmérését, karbantartását folyamatosan végzik, segítséget
nyújtanak informatikai problémák esetén.
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Dr. Nagy János polgármester:
A jegyzőkönyvek évekre visszamenőleg nagyon nagy mennyiségű iratanyagot jelentenek,
amelyek bescannelése nagy feladat és sok időt vesz igénybe.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 6 igen szavazattal, 1
tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:
13/2021. (VI. 23.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozata:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 2019-évtől a
képviselő-testületi jegyzőkönyvek pdf formátumban, település honlapjára
történő
feltöltéséről a Nonstop Srácok informatikusokon keresztül gondoskodjon. Továbbá a
településen nyújtható szociális támogatásokhoz szükséges letölthető nyomtatványok, helyi
lap, Acsádi Krónika honlapon történő megjelenését szintén tegye lehetővé.
Határidő: 2021.augusztus 31 és folyamatos
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
14. SZMSZ felülvizsgálata – polgármesteri kötelezettségvállalás mértékének
csökkentése 100.000,-Ft-ra.
(Szóbeli előterjesztés)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A rendelet módosítást bizottságoknak tárgyalniuk kell.
Czapár Gábor:
Tudomásunk van róla, hogy a gazdálkodási irodától két dolgozó felmondott. Most hogyan
történik akkor ott a munkavégzés, ki csinálja azokat a feladatokat?
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Két dolgozó elmondott, az ő állásuk meg van hirdetve. Gazdálkodási ügyintézői feladatokra 2
pályázat érkezett eddig, vezetői álláshelyre nem volt eddig jelentkező. Jelenleg a könyvelési
feladatokkal egy külsős céget bíztunk meg.
Czapár Gábor:
Miért nem sikerült házon belül megoldást találni a könyvelési feladatokra?
Dr. Nagy János polgármester:
Azért,mert nincs aki könyvelni tud.
Czapár Gábor:
Mi van azzal az irodával, ahol megszűnt a munka nagy része, mivel elkerültek innen a
feladatok? Gyakorlatilag ez által nincs adó iroda.
Nagyné Jobbágy Piroska:
Iparűzési adót kell könyvelni, nem szűnt meg a munka, illetve egyéb jellegű feladatok is
tartoznak oda.

18

Szórádi Sándor:
Június 15-től csinálja egy cég a könyvelést, de mi egy tájékoztatást nem kaptunk erről. Nem
tudjuk, hogy ki ez a cég és hogy fogjuk pótolni a felmondott dolgozókat, és hogy mennyibe
kerül ez az önkormányzatnak.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Feltettük az álláshirdetést, abban bíztunk, hogy jelentkezik rá valaki. Senki nem jelentkezett,
ezért megoldást kellett keresni, mert a könyvelésnek, egyéb feladatoknak menni kell.
Dr. Nagy János polgármester:
Ez a könyvelő cég a környéken sok településen könyvel, Albert György a könyvelő neve.
Munkájukkal meg vannak elégedve. Minden héten jönnek, az önkormányzat könyvelését
300.000.- Ft-ért, + intézményenként 50.000.- Ft juttatásért végzik a munkát.
Szórádi Sándor:
Az önkormányzat nem szociális intézmény, nem egy szakmaiatlan ember kell a
gazdálkodásra, hanem egy könyvelő. Az adó osztályon két dolgozónak fizetünk diplomás
bért, úgy, hogy az egyikőjük pénzügyi végzettségű, ez így luxus arra a munkára.
Dr. Nagy János polgármester:
Jegyző Asszony a munkaköröket átszervezte, a munkaköri leírásokat odaadta a dolgozóknak.
Legfontosabb a működő képesség megőrzése.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Jelenleg két dolgozó viszi a gazdálkodási irodai munkát, illetve az adócsoporttól az egyik
dolgozó besegít munkájukba.
Szórádi Sándor:
Akkor az adócsoport másik dolgozójának oda kell adni az ő munkáját.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az ő munkáját szétosztottam, az adócsoport másik dolgozója és másik két köztisztviselő
között.
Köles Zoltán:
Akkor viszont félő, hogy most meg ők lesznek ez által leterhelve.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Mivel a munkának mennie kell, ezért most ezt a megoldást találtuk, de az a célunk,hogy egy
szakképzett könyvelő végezze a munkát, bízunk benne, hogy jelentkezik ilyen ember a
munkakörre.
A jelenleg gazdálkodási irodán lévő dolgozó középfokú végzettségű, igaz, hogy nem
szakirányú, de már régebb óta ezen az irodán dolgozik, így van rálátása, nagyon jól érti és
tudja,képes elvégezni a rábízott feladatokat.
Czapár Gábor:
Miért mondott fel a két dolgozó?
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Dr. Nagy János polgármester:
A gazdasági vezető már 1,5 évvel ez előtt is munkahelyet szeretett volna váltani, akkor még
sikerült itt tartanunk, most ismét adódott egy munkalehetősége és élt vele.
Nagyné Jobbágy Piroska:
Felmondásában arra hivatkozik, hogy a túlterheltség az egészségét veszélyezteti és olyan
munkahelyet szeretne, ahol a napi 8 órás munkaidő betartható, illetve nincs kitéve
szakmaiatlan megnyilvánulásoknak.
Czapár Gábor:
Másfél éve mondjuk,hogy nem jó a munka elosztása a hivatalban, átszervezés szükséges.
Nem jó, hogy a gazdálkodási iroda este és hétvégén is dolgozik. Tudom, hogy jegyző asszony
úgy értette, hogy a szakmaiatlan megnyilvánulások a képviselő-testülettől érkeztek. De ez
azért nem állja meg a helyét, mert a képviselő-testület november óta nem is volt a hivatalban,
mivel a veszélyhelyzet miatt nem ülésezhetett. Én beszéltem a vezetővel, azt mondta, hogy
semmilyen szakmai segítséget nem kapott a vezetőktől, minden dologban magára lett hagyva,
ezért mondott fel. Ezt, valamint az ÁSZ vizsgálat 1-es minősítését figyelembe véve javaslom
a polgármesteri kötelezettségvállalást 400.000.- Ft-os összeget 100.000.- Ft-ra lecsökkenteni.
Czirjákné Szabó Katalin:
Ezt a 100.000.- Ft-os összeghatárt nagyon alacsonynak tartom.
Dr. Nagy János polgármester:
100.000.-Ft nagyon alacsony összeg, de ha úgy látja a testület, akkor legyen 0 Ft, de akkor
szinte naponta össze kell ülnie a képviselő-testületnek, hogy a számlák kifizetése, stb.
gördülékenyen menjen.
Szórádi Sándor:
Legfontosabb iroda az, ahol a pénzügyi dolgok folynak. Kértük, hogy minden féle képpen
kapjanak segítséget és nem láttunk semmi olyan folyamatot, ami segítette volna munkájukat.
Köles Zoltán:
Át kell gondolni a vezetőnek, hogy kire milyen terhelés jut.
14/2021. (VI. 23.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozata:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést visszavonja.
15. Különfélék.
Dr. Nagy János polgármester:
A szegregációs pályázat keretében felújítandó önkormányzati lakásokból ki kell költözni. A
Jegyző Asszony tájékoztatni fogja őket, hogy gondoskodjanak a lakhatásukról, illetve
tudatosítani kell bennük, hogy a lakás pályázati célra lesz hasznosítva és a felújítás után oda
nem költözhetnek vissza.
Tegnap megkeresett Szmír Mihály sakk szakosztály vezető, hogy augusztus 21-én
sakkverseny lesz,amely 50 fő vendéglátását vonja maga után. Nevezési díjra, utazás
támogatásra, valamint 4 havi tiszteletdíjat kér.
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Bródi Róbert:
Azt is nézni kell, hogy hány nyíracsádi emberrel teszünk jót, ha támogatjuk a rendezvényt.
Szórádi Sándor:
A Kossuth utcából nyíló Kurucz düllőben lakók kérték, hogy mivel ott nagyon homokos az út,
oda valamilyen murvát, vagy valamit le kellene szórni, hogy valamit javítsunk az út
járhatóságán.
Dr. Nagy János polgármester:
Kéréssel fordult hozzám egy helyi lakos, mely szerint szeretnék igénybe venni az
önkormányzat kisbuszát. A fia külföldre nősül és az esküvőre szeretnének kiutazni
Romániába 4 napra.
Köles Zoltán:
Bonyolult a dolog, mert ha külföldre megy, hogyan tankol, a
számoljuk el?

külföldi számlát hogy

Bródi Róbert:
Az még megoldható is,de biztosítást kell kötni, illetve vele is szerződést kell kötni. Egyébként
jó lenne kidolgozni egy olyan szabályzatot, amely ilyen esetekre, a kisbusz bérbeadására
vonatkozik.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Ez már bérbeadásnak számít, az önkormányzat pedig vállalkozói tevékenységet nem
folytathat.
Czapár Gábor:
Túl sok kérdés és probléma merül fel ezzel, így jobb lenne, ha más megoldást keresne.
Bródi Róbert:
Tájékoztatni kell a kérelmezőt, hogy a képviselő-testület állásfoglalása szerint a kisbuszt nem
tudja e célra rendelkezésükre bocsátani.
Dr. Nagy János polgármester:
A felelős állattartásra vonatkozóan van egy pályázat, melynek keretében lehetőség van
kutyák, macskák ivartalanítására. Ezzel kapcsolatban előzetesen felmértük az igényeket.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal egy munka törvénykönyves
dolgozója, aki takarítói munkakört látott el, nyugdíjba vonult, helyette felvételre került egy
dolgozó.
A Helyi Építési Szabályzat módosítására lesz ismételten szükség, mivel megvásárolták a
„Zsuzsi” kisvonatnál lévő volt állomás épületét, így módosítani kell a besorolást.
Múlt vasárnap részt vettem egy gasztronómiai napon, mely szegregációs pályázat keretében
került megrendezésre a romák körében, illetve szintén pályázat keretében beindult a tanoda is.
Tájékoztatom a képviselő-testület, hogy az önkormányzat elromlott homokszóróját egy
vállalkozó megjavította.
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Egy vállalkozó kéri, hogy munkásai részére parkolás céljára egy kis területet biztosítsunk a
Csonkás Szabadidő Parkból.
Köles Zoltán:
Ha erre sor kerül, akkor fel kell hívni a figyelmét, hogy ne szemeteljenek, tartsák rendben azt
a területet.
Bródi Róbert:
Akkor cserébe a főtéren lévő padok javításához biztosítson léc faanyagot.
Köles Zoltán:
A Buzitára valószínű, hogy ki fogok helyezni 2 ülőpadot a buszfordulóba.
Dr. Nagy János polgármester:
A nyáron az óvodai, idősek otthonai, illetve a polgármesteri hivatali dolgozók egy napos
kiránduláson fognak részt venni, reprezentációs keretből lesz megoldva az ebédeltetés
számukra.
Bródi Róbert:
A helyi újságba bele kellene tenni, hogy a vírushelyzet engedi, szeptembertől ismét lesz
képviselői fogadóóra a megszokott rend szerint.
Czapár Gábor:
A Koloszvári utcán hogy áll a vízelvezetés kérdése?
Dr. Nagy János polgármester:
A Magyar Falu program keretében kerül megpályázásra.
Bródi Róbert:
Az Erdélyi utcai ingatlant megvásároltuk:
Dr. Nagy János polgármester:
Nem, mert közmunka programban termelt termelvények eladási árát be kell fizetni a
közfoglalkoztatási program alszámlájára, azt a pénzt forgatni kell. A pénz az alszámlán van.
Czapár Gábor:
Kerékpár tárolóra nyújtottunk-e be pályázatot?
Dr. Nagy János polgármester:
Nem, óvodai játszótér adtunk be pályázatot.
A temetővel kapcsolatban szeretném mondani, hogy lehet, hogy emelni kellene a sírhely
díjakat. 25 év a nyugvási idő. Ha a jelenlegi díjat elosztjuk, akkor pár száz forint jön ki
évente.
Czapár Gábor:
Nem kell azt emelni, így is sokba kerül egy temetés, nagy anyagi terhet ró a hozzátartozókra.
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Czirjákné Szabó Katalin:
A covid miatt húsvétra nem adtunk a lakosságnak semmilyen formában szociális juttatást.
Gondolkodjunk azon, hogy esetleg augusztusban minden családot részesíthetnénk
támogatásban a beiskolázási támogatáson felül.
Nagyné Jobbágy Piroska:
A jelenleg szociális kereten lévő pénzkeret lehetővé teszi, időben kell ezeket a döntéseket
előkészíteni, ha úgy dönt a testület.
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester az ülést bezárja, a továbbiakban
zárt ülés tartását rendeli el.
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