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JEGYZŐKÖNYV

Készült Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. július 20.-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.
Javasolja, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra:
1. Előterjesztés 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
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
2. Előterjesztés óvoda és iskolakezdési támogatás megállapításáról szóló rendelet
megalkotásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés Nyíracsád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (III.3.) sz. rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
4. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag igénylésére pályázat benyújtásához.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

2

5. Előterjesztés a külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
6. Előterjesztés a Nyíracsádi Petőfi Sportegyesület támogatásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
7. Előterjesztés a viziközmű rendszerbe történő szivattyú cseréjéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
8. Előterjesztés az EFOP-2.4.1-16 kódszámú projekt vállalkozási szerződésének hatályba
léptetéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
9. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2021. (III.30.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
10. Előterjesztés a noszvaji üdülő megvásárlásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
11. Különfélék.
ZÁRT ÜLÉS:
1. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő a napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadta.
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője
Banczalovszki János képviselő legyen.
A döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő a jegyzőkönyv hitelesítő személyét elfogadta.
1. Előterjesztés 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
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt testületi ülésen felvetette,
hogy a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a településen élő háztartásoknak
ingatlanonként egyszeri támogatást nyújtson. A veszélyhelyzet idején a képviselő-testület és
bizottságai hatáskörét a polgármester gyakorolta, így az elmúlt félévben az állam által
biztosított szociális keret időarányosan nem került felhasználásra.
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A településen sok olyan család él, akik nem nyújtottak be települési támogatásra kérelmet,
mert a járványveszély idején igyekeztek megoldani anyagi természetű problémájukat.
Czirjákné Szabó Katalin Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. A
rendelet módosítás lényege, hogy minden család 10.000.- Ft támogatásban részesülne.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A támogatás nem kérelemre indulna, hanem Hivatalból. Egy nyilatkozatot kell kitöltenie
mindenkinek a jövedelemmel kapcsolatban.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal
megalkotta az alábbi rendeletét:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2021. (VII.20.) önkormányzati 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 Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 32.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§. (1) bek. 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
A Rendelet 3.§. (2) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:
f.) Veszélyhelyzet fennállására tekintettel biztosított egyszeri települési támogatás.
2.§.
A Rendelet 11.§. az alábbiak szerint módosul:
11.§.
Veszélyhelyzet fennállására tekintettel egyszeri települési támogatás
(1) A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt a veszélyhelyzetre
tekintettel lakóingatlanonként egy fő állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező
nagykorú, cselekvőképes személy részére legfeljebb 10.000.- Ft összegben hivatalból
támogatás állapítható meg.
(2) A támogatásra jogosult az, akinek a családjában az egy főre eső jövedelme nem
haladja meg a legkisebb öregségi nyugdíj tízszeresét,melyről a támogatott anyagi és
büntetőjogi felelőssége tudatában írásban nyilatkozik.
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(3) A támogatás jogosultságának megállapítására a személyi adat és lakcím nyilvántartási
rendszer adatai szolgálnak alapul.
3.§.
E rendelet kihirdetését követően lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
2. Előterjesztés óvoda és iskolakezdési támogatás megállapításáról szóló rendelet
megalkotásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzata a szociális keret terhére 2020-ban már nyújtott támogatást
az óvodás és az iskolás gyermeket nevelő családoknak. A szeptemberi óvodai és iskolai
kezdés minden család számára anyagi gondot jelent, így ennek enyhítésére az Önkormányzat
a tavalyi évhez hasonlóan ismételten támogatást szeretne nyújtani a településen élő családok
számára.
A Magyar Kormány által biztosított szociális keret erre a támogatási forrásra is lehetőséget
ad. A rendelet tervezet alapján minden óvodába beiratott, illetve általános iskolába,
középiskolába, illetve felsőoktatási intézménybe járó gyermek részére biztosít támogatást.
Óvodás korúaknak 5.000.- Ft,
Általános iskolás, vagy középfokú oktatási intézményben tanulók részére 10.000.- Ft,
Felsőoktatási intézményben tanulók részére 15.000.- Ft támogatás adható.
Czirjákné Szabó Katalin Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Ennél a rendeletnél is, úgy mint az előzőnél feltétel az állandó bejelentett lakcím, illetve, hogy
életvitelszerűen az adott lakcímen éljen, valamint nappali tagozatos hallgató legyen.
Dr. Nagy János polgármester:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét megbízom, hogy az iskolakezdési, valamint az
előző napirendben szereplő települési támogatásról írjon egy cikket a Nyíracsádi Krónikába.
Szórádi Sándor:
2010 és 2019. között évente mennyi központi ellátást kaptunk szociális célra?
Dr. Nagy János polgármester:
A szociális normatíva az elmúlt időszakban duplájára nőtt. 5 évvel ez előtt 28-30 millió
forintot kaptunk évente.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Meg tudom erősíteni, az utóbbi 2 évben duplájára emelkedett a szociális normatíva.
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal
megalkotta az alábbi rendeletét:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2021. (VII.20. ) önkormányzati rendelete
a 2021. évi önkormányzati óvoda és iskolakezdési támogatásról
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk
(2) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés a.) pontjában az
1993. évi III. törvény 45.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
A rendelet célja
1.§.
E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők
számára megállapítsa azokat a helyi szabályokat, amelyek segítséget nyújtanak a gyermekek,
fiatalkorúak, fiatal felnőttek és azok hozzátartozóinak az Alaptörvényben foglalt alap- közép
és felsőfokú oktatáshoz való jogainak érvényesítéséhez.
Az iskolakezdési támogatás nyújtása és biztosításának szabályai
2.§.
(1) Óvoda és iskolakezdési támogatásban részesíthető az a gyermek, illetve tanuló, aki:
a.) óvodában,
valamint általános iskolában, vagy gimnáziumi, szakiskolai,
szakközépiskolai, szakmunkásképző nevelési-oktatási intézményben
nappali
tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezik, vagy nappali rendszerű képzésben
felsőfokú szakképesítésben részesül, illetve felsőfokú oktatási intézményben első
diplomáját, vagy első mesterdiplomáját szerzi meg és oda 2021/2022. tanévre
beiratkozott és nem töltötte be a 26. életévét, és
b.) bejelentett lakóhellyel rendelkezik Nyíracsád Község Önkormányzat közigazgatási
területén, és életvitel szerűen a bejelentett lakcímén él, és
c.) legalább egyik szülője vagy közeli hozzátartozója, illetve más törvényes képviselője (a
továbbiakban együtt : szülő) a gyermekkel azonos, 2021. január 1-jéig bejelentett
lakcímet létesített és életvitelszerűen a településen él.
3.§.
A támogatás mértéke
(1) A 2.§.-ban meghatározott feltételeknek megfelelő gyermeket, fiatalkorút, fiatal
felnőttet 2021. évben egyszeri óvoda és iskolakezdési támogatás illeti meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás mértéke óvodás korúak esetén 5.000.- Ft/fő,
általános iskolás tanulók esetében 10.000.- Ft/fő,közép- és felsőfokú oktatási
intézményben tanulók esetében 15.000.- Ft/fő.
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(3) Az Akácliget Óvoda Nyíracsád, valamint a Szent Piroska Görögkatolikus Általános
Iskolába járó gyermekek szüleinek nem kell kérelmet benyújtaniuk, az intézmény
által elkészített névsor alapján kerül a támogatás megállapításra.
4.§.
Az e rendelet szerinti támogatás legfeljebb 2021. szeptember 30. napjáig vehető igénybe.
5.§.
(1) Az óvoda és iskolakezdési támogatás igénybe vételét megelőzően a kérelmet benyújtó
szülőnek vagy hallgatónak írásban nyilatkoznia kell a jogosultsági feltételek
fennállásáról az 1. melléklet szerint. A tanulói, hallgatói jogviszony fennállását
iskolalátogatási igazolással bizonyítani kell.
(2) Aki a támogatást, jogosulatlanul vette igénybe, azt a támogatás késedelmi kamatokkal
növelt összegének visszafizetésére kell kötelezni.
6.§.
(1) A támogatás kifizetése a kérelmek elbírálását követő 30 napon belül történik a
Polgármesteri Hivatal házipénztárából.
7.§.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Szociális és Egészségügyi Bizottságot
szerinti támogatás nyújtására.

e rendelet

8.§.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és 2021. november 1. napján hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2021. (VII.20.) önkormányzati rendelethez.
KÉRELEM
iskolakezdési támogatáshoz
I.
KÉRELMEZŐ:
Családi és utóneve(i):
Születési családi és utóneve(i):
Születési helye, ideje:
Anyja születési családi és utóneve:
Lakóhelye:
Bejelentett tartózkodási hely:
TAJ száma:
Családi állapota (nem kötelező megadni:
Állampolgársága (nem kötelező megadni)
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Telefonszáma (nem kötelező megadni)
Közép- és felsőfokú oktatásban részesülő
kérelmező esetén oktatási intézmény
megnevezése:
II. HÁZASTÁRS (élettárs):
Családi és utóneve(i):
Születési családi és utóneve(i):
Születési helye, ideje:
Anyja születési családi és utóneve:
Lakóhelye:
Bejelentett tartózkodási hely:
TAJ száma:
Családi állapota (nem kötelező megadni:
Állampolgársága (nem kötelező megadni)
Telefonszáma (nem kötelező megadni)
III. Kérelmező családjában élő általános, vagy középfokú köznevelési intézmény
nappali tagozatán tanuló gyerek(ek):
1./ Gyermek családi és utóneve(i):
Születési helye, ideje:
Anyja születési családi és utóneve:
TAJ száma:
Lakóhelye:
Bejelentett tartózkodási helye:
Iskola neve, címe:
Osztály:
Képzési forma:
2./ Gyermek családi és utóneve(i):
Születési helye, ideje:
Anyja születési családi és utóneve:
TAJ száma:
Lakóhelye:
Bejelentett tartózkodási helye:
Iskola neve, címe:
Osztály:
Képzési forma:
3./ Gyermek családi és utóneve(i):
Születési helye, ideje:
Anyja születési családi és utóneve:
TAJ száma:
Lakóhelye:
Bejelentett tartózkodási helye:
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Iskola neve, címe:
Osztály:
Képzési forma:
A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók, egyéb személyek:
Név
Születési év, hónap,
TAJ szám:
Hozzátartozó m.:
nap:

A kérelem benyújtásának feltétele: közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulók
esetén iskolalátogatási igazolás
Benyújtási határidő: szeptember 30.
Tudomásul veszem, hogy a határidőn túli benyújtott kérelmek elbírálására nincs lehetőség.
A közölt adatoknak az ellátáshoz és nyilvántartásához kapcsolódó felhasználáshoz, valamint a
törvényben meghatározott statisztikai célú adatfeldolgo9záshoz hozzájárulok.
Nyíracsád, 2021……………………………
……………………………………
kérelmező aláírása
3. Előterjesztés Nyíracsád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (III.3.) sz. rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a képviselő-testülettel való egyeztetést követően Nyíracsád Község Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét a 3/2021.(III.3.) rendeletével elfogadta. Az
elfogadott költségvetési rendelet tartalmazza a költségvetési bevételeket, költségvetési
kiadásokat, finanszírozási bevételeket, valamint a finanszírozási kiadásokat is.
A képviselő-testülettel egyeztetve a költségvetési rendelet 3.§.-a egy bekezdéssel
kiegészül,mely a kiadási előirányzat átcsoportosításáról szól.
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő
megalkotta az alábbi rendeletét:

7 igen szavazattal

Nyíracsád Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2021. ( VII.20. ) önkormányzati rendelete
Nyíracsád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (III.3.) sz. rendelet módosításáról.
A képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
A rendelet 3.§-a a (9) bekezdéssel egészül ki:
(9) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
minden esetben fenntartja magának.
2.§.
A rendelet kihirdetés napján lép hatályba és ezt követően hatályát veszti.
4. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag igénylésére pályázat benyújtásához.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Magyarország Kormánya a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi
XC. tv. 3. melléklet 2.2.1. szerint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
megvásárlásához kapcsolódó támogatása igénylésének lehetőségét biztosítja a központi
rendszeren keresztül. A program leginkább a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
részére jelent nagy segítséget, hiszen a gazdaságilag elmaradott települések lakosainak fűtési
kiadásait jelentős mértékben csökkentheti.
A Kormány az idei évben is segítséget kíván nyújtani a rászorulók részére. A szociális
rászorultság és a 2021. évi igénylés részletes feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő önkormányzati rendeletben kell szabályozni.
A pályázat elektronikus rögzítésének határideje 2021. augusztus 31.
Papír alapon történő beadásának határideje: 2021. augusztus 31.
A pályázati kiírás szerint az önkormányzatnak a támogatási igény benyújtásához önerőt
biztosítani nem kell, de a szociális tűzifa kiszállításáról az önkormányzatnak kell
gondoskodnia.
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
20/2021. (VII.20.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást szabályozó Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 3. melléklet I.2.2.1. pontja alapján felhatalmazza a
polgármestert a támogatás benyújtására.
Nyíracsád Község Önkormányzata vállalja az elnyert tüzelőanyag ingyenes kiszállítását és
hogy a szociális tűzifában részesülő rászorultaktól ellenszolgáltatást nem kér.
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igényt 2021. augusztus 31-ig nyújtsa be.
Határidő: 2021. augusztus 31.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
5. Előterjesztés a külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Község Önkormányzata a VP.6-7.2.1.1-21 külterületi helyi közutak fejlesztésére
kiírt pályázatra támogatási igényt nyújt be. A pályázat elsősorban földutak stabilizálására,
vagy alépítmények és szilárd burkolatának kialakítására, burkolatok felújítására, szélesítésére,
vagy korszerűsítésére használható fel. A pályázat keretében megvalósuló fejlesztés
közvetlenül járul hozzá a vidéki térségekben élők életminőségének javításához és az alapvető
szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez.
Igényelhető támogatási összeg: 300.000.000.- Ft, melyben 5 % önerő fedezetként való
biztosítása is szükséges.
Bródi Róbert:
Tervezői szakaszban tudunk még változtatni. Asszonyrészen a Honorex Kft-ig el kell, hogy
érjen az út. Inkább a Buzitán a „Csókos” településrészen Vámospércs irányába kellene az utat
megcsinálni úgy, hogy összeérjen a szemből megépítésre került úttal. Azon a szakaszon több
család is lakik, többen is érintettek.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
21/2021. (VII.20.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VP6-7.2.1.1-21
külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázati kiírásra az alábbiak szerint:
1. szakasz: Buzita-Vámospércs (0176/11 hrsz, 0184 hrsz) az út típusa: aszfaltozott,
hossza: 286 m, szélessége: 5 m.
2. szakasz: Asszonyrész tanya (0345 hrsz) az út típusa: zúzott kő, hossza: 650 m,
szélessége: 5 m.
3. szakasz: Zrínyi utca vége (0508/1 hrsz) az út típusa: aszfaltozott, hossza: 659 m,
szélessége: 5 m.
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Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtandó pályázathoz az 5%-os
önerőt 13.826.002 Ft Tizenhárommillió-nyolcszázhuszonhatezer-kettő ft önerőt a saját
költségvetése terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2021. július 27.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
6. Előterjesztés a Nyíracsádi Petőfi Sportegyesület támogatásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(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.
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke:
A napirendet bizottságunk megtárgyalta, a Sportegyesület kérelmét támogatja azzal, hogy
hívjuk fel az Egyesület elnökének figyelmét egyéb egyesületi pályázati lehetőségre.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
22/2021. (VII.20.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyíracsádi Petőfi Sportegyesület
számára működésükhöz 2021. évi költségvetése terhére egyszeri 450.000.- Ft támogatást
biztosít.
Felkéri a gazdálkodási irodát, hogy a fenti összeg átutalásáról a Nyíracsádi Petőfi
Sportegyesület részére gondoskodjon.
Határidő: 2021. augusztus 31.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
7. Előterjesztés a viziközmű rendszerbe történő szivattyú cseréjéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Az önkormányzati törvény alapján a települési önkormányzatoknak kötelező feladata a
településen élők ivóvízzel való ellátása.
Nyíracsád
Község Önkormányzata ezt a feladatát közszolgáltató útján látja el.
Településünkön a viziközmű rendszereket az ivóvízet és a szennyvizet a TRV Zrt. üzemelteti.
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A szélsőséges időjárás és a műszakilag nem megfelelő víz szivattyú az utóbbi időben
zavarokat okozott a település víz ellátásában. Több alkalommal kaptunk jelzést, hogy az esti
órákban a víz nyomása nem megfelelő a tisztálkodásra. Az üzemeltető is látja ezt a
problémát, ezért ennek kiküszöbölésére árajánlat került bekérésre,melynek eredménye képpen
a nagyobb vízhozamú szivattyú cseréjére kaptunk lehetőséget. Ezzel remélhetőleg
kiküszöbölhető lesz a lakosság vízellátásának problémája.
A búvár szivattyú ára 1.257.201.-Ft+ÁFA .
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke:
A napirendet bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
23/2021. (VII.20.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvásárolja a SP30-9 Búvárszivattyú
és tartozékait az árajánlatban szereplő 1.257.201.-Ft +ÁFA (339.444.- Ft) = 1.596.645.- Ft
vételárért.
Felkéri a polgármestert, hogy az árajánlatnak megfelelően a búvárszivattyút és tartozékait
rendelje meg a bérleti díj terhére.
Határidő: 2021. július 30.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
8. Előterjesztés az EFOP-2.4.1-16 kódszámú projekt vállalkozási szerződésének
hatályba léptetéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Község Önkormányzata az EFOP-2.4.1-16 kódszámú projekt keretén belül több
beruházást valósít meg.
Az elmúlt testületi ülésen a képviselő-testület döntést hozott a vállalkozói szerződés
aláírásáról.
Az irányító hatóság álláspontja az, hogy ameddig a költségsoron rendelkezésre áll a
támogatás, addig léptesse hatályba az önkormányzat a szerződéseket.
Először is a Szatmári utcai Csillag Szolgáltató házat léptetjük hatályba, akkor már holnap
reggel át tudjuk adni az építési területet.
Czapár Gábor:
Maradvány pénzből a szolgáltató házakat, játszó teret, jövő tavasszal pedig a szociális
bérlakások felújításához lehet hozzáfogni.
Dr. Nagy János polgármester:
Dönteni kell arról, hogy a szociális bérlakásokat miként lehet kiüríteni. A Kassai utcán két
ingatlant érint. Az egyik a helyi festőművész számára van kiadva 2032-ig. Gondolkodni kell
róla, hogy ha azt kiürítjük, akkor hol tudnánk számára másik műtermet felajánlani.
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Czapár Gábor:
Jó lenne, ha nem festménnyel fizetne, hanem egy meghatározott pénzösszeget kell
megállapítani a rezsin felül bérleti díj gyanánt.
Köles Zoltán:
A Munkácsy utca sarkán lévő faluház épületét lehetne számára felajánlani műteremként.
Czapár Gábor:
Azt is tudatosítani kell benne, hogy ha kiköltözik a Kassai utcai műteremből, oda már nem
mehet vissza, és az új helyen – ha elfogadja azt – nem olyan hosszú távra szóló szerződése
lesz, mint jelenleg.
Dr. Nagy János polgármester:
A Munkácsy utcai önkormányzati ingatlant magam is alkalmasnak tartom arra, hogy
felajánljuk számára műteremként.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
24/2021. (VII.20.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-2.4.1-16 kódszámú
projekt keretein belül a vállalkozási szerződések hatályba léptetéséről dönt.
Felkéri a polgármestert a szerződések hatályba léptetésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
9. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2021. (III.30.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A Ht. 33.§. (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátási kötelezettsége mellett köteles eleget tenni az Mötv. 13.§. (1) bekezdése 5.
pontjában foglalt köztisztasági feladatainak, azon belül is a közterületen elhagyott hulladék
felszámolásával összefüggő kötelezettségének. Ezzel összefüggésben a Ht. 35.§. (1)
bekezdése kiegészül egy h.) ponttal, amely szerint a települési önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az elhagyott hulladék felszámolásához
szükséges helyi intézkedések körét.
2021. március 1. napjától hatályos a Ht. 61.§. (1)-(28) bekezdése az elhagyott hulladék
felszámolása érdekében részletesen meghatározza a hulladék és az érintett ingatlan
birtokosának, tulajdonosának kötelezettségeit, valamint a hulladéktól való jogszerűtlen
megválás esetén megteremti a közigazgatási szankcionálás új alapjait.
A hulladékról szóló törvény módosításának figyelembe vétele alapján a rendelet tervezet
rendelkezik az elhagyott hulladék összegyűjtéséről.
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Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét:
Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2021. (VII.20. ) rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2017. (III.30.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
A hulladékról szóló 2021. évi CLXXXV. tv. 35.§. (1) bek. h. pontjában kapott felhatalmazás
alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§. (1)
bek. 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet a
következő 7/A. alcímmel egészül ki:
7/A.
A közterületen elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések köre:
(1) A képviselő-testület közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak segítségével felderíti az
elhagyott hulladékot. Az elhagyott hulladékot összegyűjti és közszolgáltató útján
elszállítja.
2.§.
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
10. Előterjesztés a noszvaji üdülő megvásárlásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2021. (VI.23.) számon döntött
arról, hogy a Noszvaj, Debreceni utca 22. sz. alatt lévő üdülőépület udvar megnevezésű
ingatlant értékesíti. A képviselő-testület több információt összegyűjtve előzetes egyeztetés
alapján arra a következtetésre jutott, hogy nem értékesíti a jelzett ingatlant, inkább egyedüli
tulajdonosként az ingatlan felújításában gondolkodik. Az ingatlan jelenleg nem lakható, így
felújítása elengedhetetlen.
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az ingatlan vagyonértékelést figyelembe véve a 3325
Noszvaj, Debreceni utca 22. sz. (1059 hrsz-ú) ingatlan üdülő épület udvar elnevezésű ingatlan
vételáraként 6.000.000.-Ft-ot jelöljön meg, mely ajánlatot küldjön meg a tulajdonosi
önkormányzatok részére.
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Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
25/2021. (VII.20.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 5/2021. (VI.23.) számú határozatát
visszavonja.
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3325 Noszvaj, Debreceni utca 22.
sz. alatti ingatlan (1059 hrsz, 643 m2) üdülőépület udvar elnevezésű ingatlan megvásárlási
szándékát fejezi ki 6.000.000.- Ft vételárért. Az ingatlan tulajdonosai Zsáka Község
Önkormányzata ¼ rész, Szentpéterszeg Község Önkormányzata ¼ rész, Hajdúszovát Község
Önkormányzata ¼ rész, Nyíracsád Község Önkormányzata ¼ rész.
Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételével kapcsolatban tájékoztassa a
tulajdonosi önkormányzatokat. (Zsáka Község Önkormányzata, Szentpéterszeg Község
Önkormányzata, Hajdúszovát Község Önkormányzata)
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, valamint a vételár
kifizetésére. (Zsáka Község Önkormányzata 1.500.000.- Ft, Szentpéterszeg Község
Önkormányzata 1.500.000.- Ft, Hajdúszovát Község Önkormányzata 1.500.000.-Ft)
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
11. Különfélék
Czapár Gábor:
Örömmel értesültem róla, hogy nyert az Erdélyi utcai pályázatunk. Javasolnám, hogy minél
hamarabb kezdjük meg a munkálatokat. Arról viszont szomorúan értesültem, hogy a Magyar
Falu Program keretében benyújtott jónéhány pályázatunk nem nyert. Például a járda-zebra,
temető, illetve óvoda udvara, stb. Nem tudom, hogy mi ennek az oka. Rengeteg pénz volt
Magyar Falu Program keretében és nagyon sok település nyert is. Nem tudom, hogy mi miért
maradtunk ki.
Dr. Nagy János polgármester:
Az Erdélyi utcai pályázatunk értesülésem szerint nyert, de még hivatalos, papír alapú
értesítést nem kaptunk róla.
Magam is nagyon bíztam abban, hogy a Magyar Falu Program keretében benyújtott
pályázatok nyernek, van ami nem került elutasításra, hanem tartalék listára került. Nem
tudom, hogy mi ennek az oka, Országgyűlési Képviselő Urat meghívom, hogy ezt meg tudjuk
beszélni.
Czapár Gábor:
A gyalogátkelő helyek megvalósítását 1,5 éve tervezzük, de nem halad a dolog. El van
különítve a pénz, kérjünk be árajánlatot és kezdjük meg a beruházást saját forrásból.
Szeptemberre,mire kezdődik az iskola legyen készen a biztonságos közlekedés érdekében.
Czirjákné Szabó Katalin:
A Csillagházról beszéltünk, annak idején tervben volt, hogy ott is zebra lesz.
Dr. Nagy János polgármester:
Nincs benne a zebra, de a Közlekedés Felügyelet azt mondta, hogy elég egy lámpa oda.
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Bródi Róbert:
Ha a Kassai utcai buszmegállóhoz zebrát teszünk, akkor tudomásom szerint meg kellene szüntetni a
parkolót, de ha sárga villogó lámpát helyezünk el, akkor úgy tudom, hogy ez mentesít a parkoló
megszűntetésétől. Ezt meg kellene kérdezni. Egyébként én jobbnak is látnám, ha lenne egy
figyelemfelhívó sárga villogó lámpa.
Czapár Gábor:
A Szatmári utcai járda helyreállítása nagyon fontos lenne a Viking Presszó sarkától az iskoláig. Ezt is
helyre kell hozni iskolakezdésre.
Dr. Nagy János polgármester:
Árajánlatot kérünk az említett járdaszakasz, valamint a temető járda térkővel való kiépítésére. A
temető járdához a térkő már korábban meg lett vásárolva.
Czapár Gábor:
A Kolozsvári utca víz elvezetését meg kell oldani.
A település honlapja hogy áll?
Bródi Róbert:
Rosszul van beállítva, sokszor nem lehet elérni, ezt a weblap kezelőnek jelezni kell.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A feltöltések folyamatosak, de a jegyzőkönyvek feltöltése már megtörtént.
Dr. Nagy János polgármester:
Jelezni fogjuk a honlap kezelőknek, de akár meg is hívhatjuk őket testületi ülésre ezzel kapcsolatban.
Banczalovszki János:
Buszmegállókban jó lenne kukákat elhelyezni, mert a buszra várakozók nem tudják a szemetet hová
dobni.
Dr. Nagy János:
Utána fogunk nézni, elvileg kellene, hogy legyenek szeméttárolók, mert amikor a buszmegállók
elkészültek, mindegyik mellé kihelyezésre került egy-egy kuka.
Köles Zoltán:
Már többször jeleztük, hogy a főtéren a padokat meg kell javítani, mert nem lehet leülni, hiányoznak a
deszkák.
Dr. Nagy János polgármester:
Le van mérve, hogy mekkora lécekre lenne szükség, meg is van rendelve, erre a hétre ígérték, hogy
meglesz.
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
Banczalovszki János
jegyzőkönyv hitelesítő
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