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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottságának 2021. szeptember 13.-án 9.00 órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri 

Hivatal tanácstermében megtartott ülésén. 

 

 

Jelen vannak: Czapár Gábor bizottság elnöke 

   Bálega Jánosné  

   Czrijákné Szabó Katalin 

Köles Zoltán   

Vargáné Busai Julianna bizottsági tagok 

 

Meghívottak:  Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

   Bródi Róbert alpolgármester 

   Szórádi Sándor képviselő 

   Banczalovszki János képviselő 

   Hajdú János TRV Zrt. üzemmérnök 

 

Döntéshozatalban résztvevők száma:  fő 

 

Czapár Gábor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, azt megnyitja. 

 
Javasolja, hogy a kiküldött  meghívóban szereplő napirendek az alábbi sorrendben, illetve 

kiegészülve  kerüljenek megtárgyalásra: 

 

1. Előterjesztés a TRV Zrt. 2022 – 2036 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervéről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

2. Előterjesztés a viziközmű rendszerek energia hatékonysági pályázatában elnyert 

szivattyúk beépítéséről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

3. Előterjesztés településfejlesztési döntés Nyíracsád Község településrendezési 

eszközeinek módosításáról és kiemelt fejlesztési terület kijelölése a 0273/49, a 

0273/66 és a 0273/67 hrsz-ú ingatlanokat érintően beruházás megvalósítás érdekében. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

4. Előterjesztés településfejlesztési döntés Nyíracsád Község településrendezési 

eszközeinek módosításáról és Kiemelt fejlesztési terület kijelölése a 1660 hrsz-ú 

ingatlant érintően beruházás megvalósítása érdekében. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

5. Előterjesztés közszolgálati tisztviselők napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 

6. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatásra igény benyújtásáról. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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7. Előterjesztés a  belterületi utak járdák, hidak felújítása jogcímen elnyert támogatás 

közbeszerzési eljárásának megindításáról. 

Előterjesztő:  Dr. Nagy János polgármester 

 

8. Előterjesztés a házi segítségnyújtás ellátását biztosító ételszállító gépjármű 

beszerzéséről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

9. Előterjesztés a Noszvaj Debreceni utca 22. szám alatti ingatlan eladásáról. 

Előterjesztő:  Dr. Nagy János polgármester 

 

10. Előterjesztés a  településen megépítendő gyalogos átkelő hely kivitelezéséről 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

11. Előterjesztés a Szatmári utcán lévő járda felújításáról 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

12. Előterjesztés a községi köztemető bejáratának térkövezéséről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

13. Különfélék. 

 

A döntéshozatalban résztvevő  5 fő bizottsági tag a napirendi pontokat megtárgyalásra 

elfogadta. 

 

Czapár Gábor bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője                     

Czirjákné Szabó Katalin bizottsági tag legyen. 

 

A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 

elfogadta. 

 

1. Előterjesztés a TRV Zrt. 2022 – 2036 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervéről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

A viziközmű szolgáltatásról  szóló 2011.  évi CCIX. tv.  11.§.-a a viziközmű rendszerenként 

15 éves idősávra gördülő fejlesztési terv, azon belül felújítási és pótlási, valamint beruházási 

terv rész készítését és annak véleményezéséről szóló nyilatkozat kiadását írja elő.  

A viziközmű szolgáltató a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. elkészítette a fejlesztési és 

pótlási tervet, melyet az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig továbbítani 

szükséges.  

A beruházási tervrész tartalmazza az ivóvíz, valamint a szennyvíz fejlesztésére vonatkozó 

elképzeléseket.  
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Hajdú János TRV Zrt. üzemmérnök: 

A Gördülő fejlesztési terv elkészítését jogszabály írja elő. Két részből áll, felújítás és pótlási, 

valamint beruházási részekből.  A hosszú távú tervek a pályázatokból megvalósítandó 

elképzeléseket tartalmazzák. 

 

Czapár Gábor: 

Felvetődött korábban a vezetékek cseréje. 

 

Hajdú  János: 

 A vízminőség javító program után következik a hálózat rekonstrukció program. ez egy óriási 

projekt lesz. Ezen belül történhet meg a vezeték csere, de csak szakaszosan lehet majd 

elvégezni ezt a munkálatot. Elmondható, hogy jelenleg a településen átlagosnak megfelelő a 

műszaki állapota a vezetékeknek. Most arra várunk, hogy kerüljön kiírásra ilyen irányú 

pályázat. 

 

Czapár Gábor: 

A 4-es kúttal kapcsolatban van-e valamilyen fejlemény? 

 

Hajdú János: 

Ha meglesz az új búvár szivattyú, a cserét el tudjuk végezni. Szerencsére a kisebb 

teljesítményű szivattyúval is meg tudtuk oldani a település vízigényének biztosítását a nyári 

hónapokban is. 

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

A tartozékok és beszerelési költsége plussz költséget fog jelenteni az önkormányzatnak? 

 

Hajdú János: 

Nem, ez energia hatékonysági pályázat keretén belül fog megtörténni. 

 

Bródi Róbert: 

Az új szivattyú nagyobb teljesítményű, vagy kb ugyan azt tudja, mint a mostani? 

 

Hajdú János: 

Ugyan azt tudja, azonban korszerűbb, ezek már okos szivattyúk. 

 

Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi határozatát: 

 

4/2021. (IX.13.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága a 

TRV Zrt. 2022 – 2036 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervéről szóló előterjesztést 

megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 

ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 

Határidő: 2021. szeptember 14. 

Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
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2. Előterjesztés a viziközmű rendszerek energia hatékonysági pályázatában elnyert 

szivattyúk beépítéséről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

Nyíracsád Község Önkormányzata energia hatékonysági pályázat keretében megvásárolta a 

pályázati kiírásnak megfelelően a szivattyúkat. Az új szivattyúk beépítéséhez szükséges 

átalakítani a vezető rendszert új csatlakozó lábakat kell beépíteni, illetve ki kell cserélni a 

nyomóvezetékek és szerelvényeik mindegyikét. Az elnyert pályázat csak a szivattyúk 

beszerzését támogatta, a beszerelés költségét és tartozékait az Önkormányzatnak saját 

forrásból kell biztosítania. A szivattyúk beszereléséről megküldött árajánlat alapján a 

tartozékok és a munkadíj összege nettó 2.334.740.-Ft + ÁFA, bruttó 2.965.125.-Ft. Az elnyert 

pályázat elszámolására december 31-ig van lehetőség, ezért a szivattyúk beszerelésének 

lehetőségét minél előbb meg kell teremteni.  

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a viziközmű rendszerek működtetésével, hogy mint 

tulajdonos elkülönített számlán bonyolítja a rendszer üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat 

és bevételeket.  

Az elkülönített számlán rendelkezésre áll az energia hatékony szivattyúk beszerelésének 

költsége, így az önkormányzatnak saját forrást a beszereléssel kapcsolatban nem kell 

biztosítania.  

 

Hajdú János: 

A szivattyú beszerzésére sikeres pályázat útján került sor. A beépítés díját nem támogatja a 

pályázat, erre készült egy költségvetés. 

 

Czapár Gábor: 

Korábban  már értesültünk róla, hogy  a rendszerbe belekerül sok nem oda való tárgy, ami 

eltömíti, eldugítja a  rendszert, a szivattyú meghibásodásához vezet.  

 

Hajdú János: 

Elvileg ez a szivattyú már sokkal korszerűbb. Van egy olyan tisztító funkciója, ami 

megnövekedett vízszállítási kapacitással átmossa a rendszert. Így ezek kiszűrésre kerülnek.  

 

Korábban teszt üzemmódban volt alkalmazva ilyen szivattyú, és sokkal kevesebb 

meghibásodást észleltek, mint az előző időszakban. 

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

A szivattyú csere időszaka fog-e fennakadást okozni a településen? 

 

Hajdú János: 

Nem fog fennakadást okozni, mert erre is van megoldás, szakaszosan fog történni. 

 

Vargáné Busai Julianna: 

A bérleti díjból származó összeg jelenleg mennyi, ami az elkülönített számlán van? 

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

Az elkülönített számlán jelenleg 7 millió forint van. 
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Bródi Róbert: 

A régi, lecserélendő szivattyúknak mi lesz a sorsa? 

 

Hajdú János: 

Le kell selejtezni és a pályázati anyagban is el kell vele számolni. 

 

Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi határozatát: 

 

5/2021. (IX.13.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

a viziközmű rendszerek energia hatékonysági pályázatában elnyert szivattyúk beépítéséről 

szóló előterjesztést megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 

ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 

Határidő: 2021. szeptember 14. 

Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 

 

3. Előterjesztés településfejlesztési döntés Nyíracsád Község településrendezési 

eszközeinek módosításáról és kiemelt fejlesztési terület kijelölése a 0273/49, a 

0273/66 és a 0273/67 hrsz-ú ingatlanokat érintően beruházás megvalósítás 

érdekében. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Bródi Róbert: 

Mit jelent a kiemelt fejlesztési terület? 

 

Köles Zoltán: 

Tudomásom szerint ugyan olyan szabályok vonatkoznak rá, mint az egyéb területekre. 

 

Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen 

szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 

6/2021. (IX.13.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

településfejlesztési döntés Nyíracsád Község településrendezési eszközeinek módosításáról és 

kiemelt fejlesztési terület kijelölése a 0273/49, a 0273/66 és a 0273/67 hrsz-ú ingatlanokat 

érintően beruházás megvalósítás érdekében című előterjesztés megtárgyalta, elfogadta a 

képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 

ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 

Határidő: 2021. szeptember 14. 

Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 
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4. Előterjesztés településfejlesztési döntés Nyíracsád Község településrendezési 

eszközeinek módosításáról és Kiemelt fejlesztési terület kijelölése a 1660 hrsz-ú 

ingatlant érintően beruházás megvalósítása érdekében. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 4 igen 

szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát: 

 

7/2021. (IX.13.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

településfejlesztési döntés Nyíracsád Község településrendezési eszközeinek módosításáról és 

Kiemelt fejlesztési terület kijelölése a 1660 hrsz-ú ingatlant érintően beruházás megvalósítása 

érdekében című előterjesztés megtárgyalta, elfogadta a képviselő-testületnek elfogadásra 

javasolja. 

Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 

ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 

Határidő: 2021. szeptember 14. 

Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 

 

5. Előterjesztés közszolgálati tisztviselők napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról. 

Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

Magyarországon 1992. július 1-jével lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 

évi XXIII. törvény. Ennek tiszteletére ez a nap 1997-től a köztisztviselők, majd 2011-től a 

köztisztviselők és kormánytisztviselők napja. A 2001. évi XXXVI. törvény hatályba lépésével 

2002-től munkaszüneti nap volt 2017-ig, amikor a munkaszüneti nap eltörlésre került. 

A köztisztviselők napja, mint munkaszüneti nap törvényi szintű eltörlése érzékenyen érintette, 

érinti ezen területen dolgozókat. Nem arról az egy munkától távolt töltött napról van szó, - 

legtöbb köztisztviselő a neki járó éves szabadságát sem tudja kivenni tárgyévben – hanem az 

erkölcsi megbecsülésükről. 

Az önkormányzati köztisztviselők fontos szerepet töltöttek és töltenek be egy település 

életében és különféle elvárásnak kell megfelelniük nap mint nap.  

 

Czapár Gábor: 

A hivatalban történt személyi változások, illetve a munka egyenlő elosztása miatt már 

többször jeleztük, hogy átszervezés szükséges. Ez hogy áll? 

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

A mai naptól egy új dolgozó erősíti  a gazdálkodást, aki könyvelői képesítéssel rendelkezik. 

Nem működött az a megoldás, hogy az adócsoporttól az egyik köztisztviselő besegítsen a 

gazdálkodás munkájába, mert a saját munkája is olyan sokrétű, hogy ez már nem fér bele. 
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Czapár Gábor: 

Mit csinál az adó csoportnál két felsőfokú végzettségű dolgozó, van-e ott annyi munka, hogy 

két, diplomás bérű dolgozóra is szükség van? 

 

Szórádi Sándor: 

Szomszéd településen ezt a munkát egy dolgozó látja el 4 órában, amiért itt két diplomás bért 

fizetünk ki. Ezen változtatni kell. A Kormány  kiszervezett olyan feladatokat az 

Önkormányzatoktól, amik korábban az adócsoporthoz tartoztak, így lényegesen kevesebb a 

munkájuk. Úgy gondolom, hogy azt egy dolgozó is el tudná látni és nem is igényelne feltétlen 

felsőfokú végzettséget. Ez a testület ezt nem fogja tovább ebben a formában hagyni. A két 

dolgozó fizetése több kiadást jelent, mint amennyi bevétel származik a kommunális adóból, 

amit beszednek. 

A hivatali dolgozók 300 ezer forint cafetéria juttatásban részesültek, amiről nem is tudott a 

képviselő-testület, polgármester pandémia idején, saját hatáskörben döntött róla. 

Két köztisztviselő idő közben elment a hivatalból nekik csak időarányosan jár ez a juttatás.  

 

Köles Zoltán: 

Ezt a munkát, ami az adócsoportnál van, egy középfokú, közgazdaságit végző is el tudja 

végezni, feleslegesen fizetjük a diplomás bért.  

Jelentkezett-e valaki a meghirdetett gazdasági vezetői állására? 

600 ezer forintot kifizetünk jelenleg a könyvelő cégnek úgy, hogy van a hivatalban megfelelő 

végzettségű ember, aki nem hajlandó az átszervezés által a munkakör ellátására. 

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

Nem jelentkezett senki a vezetői állásra. Ennyi pénzért nem is fogja senki vállalni. Valóban 

600 ezer forintot fizetünk a könyvelő cégnek, de nem egy ember munkája az,amit 

megcsinálnak. 

 

Czapár Gábor: 

Kifizetésre került-e a cafetéria a köztisztviselőknek? A két dolgozó visszafizette-e azt a részt, 

amit az időarányos részen felül felvett? 

Ha a könyvelő cég nem egy ember munkáját látja el, akkor tulajdonképpen hány ember 

dolgozik már azon az osztályon? Jelenleg 3 dolgozó és még a könyvelő, aki több ember 

munkájának megfelelő feladatot végez. Ez számomra érthetetlen. És még így is kevesen 

vannak? A másik dolog, hogy az adócsoportnál a kommunális  adókivetés kétszer van egy 

évben, amire van egy külön program, csak el kell indítani.  A borítékolást már a 

közfoglalkoztatottak végzik. 

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

A cafetéria kifizetésre kerül a köztisztviselők számára, beleértve a két dolgozót, akik idő 

közben elmentek a hivatalból. 

A kommunális adó mellett még számos más jellegű igazgatási feladatot is ellátnak a kollégák. 

 

Vargáné Busai Julianna: 

A cafetéria kifizetésnek időarányosan, napra lebontva kell megtörténni. A polgármester saját 

hatáskörben magának nem is állapíthatta volna meg, ebben az esetben alpolgármester úrnak 

kellett volna részére utalványozni. 

A köztisztviselői nap munkaszüneti  nappá nyilvánítása csak a közszolgálati jogviszonyban 

álló dolgozókra vonatkozik, egyéb munkaviszonyban dolgozókra nem terjed ki. 
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi határozatát: 

 

8/2021. (IX.13.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

a közszolgálati tisztviselők napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 

ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 

Határidő: 2021. szeptember 14. 

Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 

 

6. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatásra igény benyújtásáról. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

A Belügyminiszter és a Pénzügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2021. évi 

központi költségvetéséről szóló 2020. évi XL. tv. 3. számú melléklete alapján az 

önkormányzatok rendkívüli támogatására, a települési önkormányzatok működőképességének 

megőrzésére, vagy egyéb, a feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására.  

E támogatást azon önkormányzat igényelheti, amely a normatívan képződő forrásokon túl a 

saját források maximális feltárása és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések 

mellett sem képes teljes körűen a kötelező önkormányzati feladatok ellátására. 

 

Czapár Gábor: 

A legutóbb benyújtott REKI-nél beadtuk-e a jubileumi jutalmakra az igénylést? 

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

Igen benyújtottuk rá az igénylést REKI keretében. 

 

Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen 

szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 

9/2021. (IX.13.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

rendkívüli önkormányzati támogatásra igény benyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 

képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 

ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 

Határidő: 2021. szeptember 14. 

Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 

 

7. Előterjesztés a  belterületi utak járdák, hidak felújítása jogcímen elnyert támogatás 

közbeszerzési eljárásának megindításáról. 

Előterjesztő:  Dr. Nagy János polgármester 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

Nyíracsád Község Önkormányzata támogatást nyújtott be a Belügyminisztérium 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében a belterületi utak, 

járdák, hidak felújítása jogcímen, melyben az Erdélyi utca  szilárd burkolattal való ellátását 

kezdeményezte.  

A benyújtott  pályázat alapján  17.831.306.-Ft vissza nem térítendő támogatást kapott, mely 

beruházáshoz 15 % önerőt szükséges biztosítani. (3.146.701.- Ft)  

Az Erdélyi utca szilárd burkolattal való ellátásának  hossza 434 m, mely magába foglalja a 

burkolt kapubejárók korrekcióját, a teljes pályaszerkezet építését, szélesítésnél bontással a 

törmelék elszállítását is. A burkolat szélessége nem lehet kevesebb 2,75 m-nél.  

A beruházás megvalósításának  elengedhetetlen feltétele a munka megkezdése előtt a 

beszerzési eljárás megindítása. 

Az út felújításra elnyert belügyminisztériumi támogatás összege önmagában nem éri el a 

jelenleg hatályos nettó 50.000.000.- Ft-os értékhatárt,  ezért indokolt a beszerzési eljárás 

megindítása.  

 

Bródi Róbert: 

Polgármester Úrnak én is ajánlottam egy céget , az MJB-Gép Kft-t, akitől kérhetünk be 

ajánlatot. 

 

Czapár Gábor: 

Azt nem értem, hogy 2 hónapja megérkezett az önkormányzat számlájára  a forrás, akkor 

miért vártunk vele eddig. Július 16-án már a számlánkon volt, nem kellett volna eddig várni 

vele.  

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

A támogatói okirat azonban nem érkezett meg, arra kellett várni. 

 

Szórádi Sándor: 

Utána következett a testületi ülés, akkor sem lettünk tájékoztatva a pénz megérkezéséről. Nem 

kell várni a támogató okiratra. 

 

Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi határozatát: 

 

10/2021. (IX.13.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

a  belterületi utak járdák, hidak felújítása jogcímen elnyert támogatás beszerzési eljárás 

keretében az Erdélyi utca felújításának megindításáról dönt az alábbi cégek meghívását 

javasolja: 

- Réz Útépítő Kft. 4262 Nyíracsád, Malom u. 12/a. adószám: 14504806-2-09 ügyvezető: Réz 

János e-mail: rezutepito@gmail.com 

 

- Hajdút Trans Kft. 4262 Nyíracsád, Zrínyi u. 1.sz. adószám: 12891593-2-09 ügyvezető: Bálega 

János e-mail: balega.janos@hajduttrans.hu 

 

- Magyar Földgép Építő és Szolgáltató kft. 4262 Nyíracsád, Rákóczi u. 15. sz. adószám: 

14603060-2-09 ügyvezető:Magyar  Gábor e-mail: info@magyarfoldgep.hu 

 

mailto:rezutepito@gmail.com
mailto:balega.janos@hajduttrans.hu
mailto:info@magyarfoldgep.hu
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- MJB-Gép Kft. 4267 Penészlek, Táncsis Mihály utca 34. adószám: 24213897-2-15 ügyvezető: 

Monár János Balázs, e-mail: mjbgep@gmail.com 

- BÓDVA-ÚT  Útépitő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 3535 

Miskolc, Baráthegyalja u. 60.  adószám: 11581624-2-05, ügyvezető: Zsigrai Ádám  

 

Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 

ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 

Határidő: 2021. szeptember 14. 

Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 

 

8. Előterjesztés a házi segítségnyújtás ellátását biztosító ételszállító gépjármű 

beszerzéséről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

Nyíracsád Község Önkormányzata a szociális étkeztetést, a támogató szolgáltatást, a házi 

segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a családsegítést és az idősek nappali 

ellátását a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás útján biztosítja. A településen a 

tanyai részeket is beleértve a szociális étkeztetés ellátásához, az étel kihordásához a 

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás járművet biztosít, melynek a fenntartási 

költsége  az önkormányzatot terheli.  

Az utóbbi időben a szociális étkeztetést igénybe vevők részére biztosított napi meleg étel 

kihordása egyre több problémát jelentett  számunkra, mivel az ételhordásra alkalmas 

gépjármű több esetben meghibásodott és a javítás költsége terhet jelentett az 

önkormányzatnak.  

A jelenleg étel kihordásra alkalmas  gépjármű üzemeltetése gazdaságtalan, illetve 

veszélyezteti a szociális étkeztetésben ellátottak napi meleg étellel való ellátását. A gépjármű 

2005.  évjáratú, műszaki vizsgája 2021. novemberében lejár és eddig 244000 km-t futott. 

 

Czapár Gábor: 

Nem kellene ragaszkodni új gépjármű vásárlásához. Megbeszéltük, hogy jó lenne jó állapotú  

használt gépjármű is erre a célra. Nem kellene  5-6 millió forintot, egy új gépjármű árát 

befektetni, amikor sokkal olcsóbban is kapunk erre a célra alkalmas használt autót.  

Megfelelne egy 2-3 éves jó állapotú gépkocsi. Nem beszélve arról, hogy azt beszéltük meg, 

hogy a szociális keret terhére történne a vásárlás, ezért nem mindegy, hogy mennyivel 

csökken ez a keret. 

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

Polgármester Úr beszélt a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás elnökével, aki azt 

ajánlotta, hogy inkább új gépjárművet vásároljunk. Van olyan lehetőség, hogy a Társulás 

megvásárolja, nekünk kiszámlázza és ha megszűnne a társulás akkor is a mi tulajdonunk 

marad a gépkocsi. 

 

Szórádi Sándor: 

Ne döntse el helyettünk a Társulás elnöke, hogy mi mire mennyi pénzt adunk ki. Egyetértek a 

bizottság elnökével, nem kell új gépkocsit vásárolni. Én már nézegettem is kereskedésekben, 

mailto:mjbgep@gmail.com
https://www.google.hu/maps/place/3535Miskolc+Bar%C3%A1thegyalja+u.+60.+
https://www.google.hu/maps/place/3535Miskolc+Bar%C3%A1thegyalja+u.+60.+


11 

 

lehet kapni 3 millió forint körül jó állapotú, a célra alkalmas gépkocsit. Sőt, a most használt 

járműre is volt már, aki jelezte vételi szándékát.  

 

Vargáné Busai Julianna: 

Ezt az étkeztetési feladatot a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás látja el. 

Polgármester Úr csak abban járhat el, hogy a megvásárlás megtörténjen. 

 

Czapár Gábor: 

A bizottság használt jármű megvásárlását támogatja. 

 

A javaslattal jelenlévők egyetértenek,  és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 

igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 

11/2021. (IX.13.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága  

a házi segítségnyújtás ellátását biztosító ételszállítás céljára jó állapotú, használt gépjármű 

beszerzését javasolja.  Új gépkocsi beszerzését nem támogatja. 

Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 

ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 

Határidő: 2021. szeptember 14. 

Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 

 

9. Előterjesztés a Noszvaj Debreceni utca 22. szám alatti ingatlan eladásáról. 

Előterjesztő:  Dr. Nagy János polgármester 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

Nyíracsád Község Önkormányzata a 25/2021. (VII.20.) számú határozatával döntött a 3325 

Noszvaj, Debreceni utca 22. szám alatti ingatlan üdülő épület megvásárlásáról. A  vásárlási 

szándékot követően a tulajdonosi önkormányzatokhoz vételi ajánlatok érkeztek be,melyek 

magasabb vételárat ígértek az ingatlanért.  

Nyíracsád Község Önkormányzatához, mint gesztor településhez is érkezett vételi 

ajánlat,melyben a 3325 Noszvaj, Debreceni utca 22. szám alatti üdülő épület udvar (1059 

hrsz.) 643 m2 ingatlanért 15.000.000.- Ft vételi ajánlatot nyújtottak be. Jelenleg az 

önkormányzatunkhoz érkezett a legmagasabb vételi ajánlat, ezért javaslom a képviselő-

testületnek,  hogy az önkormányzat által hozott határozatát, melyben az ingatlan megvételéről 

döntött, vonja vissza, illetve a beérkezett vételi ajánlat alapján az üdülő épület eladásáról 

döntsön.  

 

Czapár Gábor: 

Örülünk neki, hogy sikerül az ingatlan értékesítése. 

 

Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen 

szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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12/2021. (IX.13.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága  

a Noszvaj Debreceni utca 22. szám alatti ingatlan eladásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, 

elfogadta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 

ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 

Határidő: 2021. szeptember 14. 

Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 

 

10. Előterjesztés a  településen megépítendő gyalogos átkelő hely kivitelezéséről 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

Nyíracsád Község Önkormányzata a Magyar Falu Programkeretében meghirdetett út, híd , 

kerékpár forgalmi létesítmény építése, felújítása című pályázat keretében  a településen 

megépítendő gyalogos átkelő helyek kivitelezését is megcélozta.  A benyújtott pályázat 

tartalmi elemei az értékelési szempontoknak megfeleltek, azonban a rendelkezésre álló forrás 

kimerült, ezért a pályázat tartalék listára került.  

A településen a biztonságos közlekedés megteremtése érdekében elengedhetetlenül fontos a 

tervek alapján elkészített gyalogos átkelő helyek  kiépítése.  A gyalogos átkelő helyek 

útépítési engedélyezési, valamint a megvilágítás létesítésére  is elkészültek a tervek.  

Az engedélyeztetési eljárás folyamatban van, a Magyar Közút  közreműködésével, valamint a 

közszolgáltatóval.  

A beruházás megkezdése előtt a gyalogos átkelő helyek kivitelezési munkálataira szükséges 3 

db. árajánlat bekérése. 

 

Bródi Róbert: 

Hogy áll a zebra ügyében a közút engedélye? 

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

Még nincs meg, de folyamatban van. 

 

Czapár Gábor: 

Lassan két éve, hogy kezdeményeztük a zebra megvalósítását és nem jutottunk el odáig, hogy 

legalább engedély legyen. Ezt nem értem. 

 

Bródi Róbert: 

Óriási problémának kell lennie, ha egy év alatt nem sikerült engedélyt szerezni. 

Polgármester Úr minden képpen járjon el ez ügyben. 

 

Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi határozatát: 

 

13/2021. (IX.13.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága  

a  településen megépítendő gyalogos átkelő hely kivitelezéséről szóló előterjesztést 

megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  
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Kéri a bizottság, hogy az engedélyezési, illetve egyéb eljárások megsürgetésével a kivitelezés 

mihamarabb történjen meg. 

Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 

ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 

Határidő: 2021. szeptember 14. 

Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 

 

11. Előterjesztés a Szatmári utcán lévő járda felújításáról 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

A településen élők , valamint az iskolába közlekedők naponta tapasztalják esős időben, hogy a 

Szatmári utca  elején található járda szakaszon megáll a csapadékvíz, nem folyik el, így a 

gyerekek és az ott közlekedő szülők az úttesten közlekednek, mellyel veszélyeztetik 

önmagukat és a közúton közlekedő jármű forgalmat is megzavarják.  A biztonságos 

közlekedés megteremtése érdekében szükséges a jelzett járdaszakasz felújítása. A 

helyreállítás megkezdése előtt szükséges  árajánlatot bekérni a kivitelezés megvalósítás 

céljából. 

 

Czapár Gábor: 

Ugyan az a helyzet, mint az előző napirendnél, három árajánlat bekérése szükséges. A Viking 

Presszótól az iskoláig szükséges a járda felújítása. 

 

Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi határozatát: 

 

14/2021. (IX.13.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága  

a Szatmári utcán lévő járda felújításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, elfogadta, a 

képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 

ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 

Határidő: 2021. szeptember 14. 

Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 

 

12. Előterjesztés a községi köztemető bejáratának térkövezéséről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

Nyíracsád Község Önkormányzata 2018-tól saját fenntartásában működteti a köztemetőt.  Ezt 

követően a ravatalozó és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek felújításra kerültek. A 

temetőbe gyalogosan,illetve kerékpárral közlekedők nap mint nap tapasztalhatják, ha a 

temetőben tartózkodnak, hogy a járda,amelyiken közlekednek fel van púposodva, így a 

közlekedés az idősebben számára nehézségeket okoz. Többször szóba került, hogy ez a járda 

szakasz  legyen térkővel ellátva.   
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Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen 

szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 

15/2021. (IX.13.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága  

a községi köztemető bejáratának térkövezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, elfogadta, a 

képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 

ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 

Határidő: 2021. szeptember 14. 

Felelős: Czapár Gábor bizottság elnöke 

 

13. Különfélék. 

 

Szmír Mihály: 

A sakk szakosztály vezetőjeként fordulok a bizottsághoz. Hamarosan indul a Megye II. 

bajnokság. A nyíracsádi csapat mindig szép eredményekkel szerepel a versenyeken. Eddig a 

nevezési díjakat saját magunk fizettük, azonban ezt sajnos már nem mindenki tudja megtenni. 

Szeretnénk, ha  az önkormányzat abban nyújtana támogatást a sakk szakosztály számára, 

hogy részt tudjunk venni a megyei versenyeken.  

 

Szórádi Sándor: 

Ha jól számolom,  kb. 200.000.- Ft költséget jelent az, ha  a csapat részt vesz a  játékokon. 

 

Bródi Róbert: 

Én csak azt nem értem, hogy  ha ennyire szeretik a sakkosok a hobbijukat, akkor miért nem 

hajlandóak rááldozni egy fillért sem, miért mindig az önkormányzattól várják a segítséget. 

Még csak annyit sem tesznek meg, hogy a saját autójukkal bemenjenek például Debrecenbe 

egy versenyre. Hasonló kiscsoportok, például a néptáncosok több ezer forintot fizetnek 

havonta, itt a sakk esetében ilyen nincs. 

 

Szmír Mihály: 

Nem mindenki teheti meg, hogy anyagilag ezt finanszírozza. Nem csak a saját hobbink, 

hanem a település hírnevét is továbbvisszük egy-egy versenyen. A tagok több éve sakkoznak 

és soha semmit nem kaptak ezért. 

 

Bródi Róbert: 

Ez nem teljesen így van.  Fizetjük a nevezési díjat,  bírói díjat,  kupákat, a helyiséget 

biztosítjuk, illetve nagyobb sakkrendezvény alkalmával az ellátást is az önkormányzat 

finanszírozza. Nem gondolnám, hogy ez semmi, vagy hogy ezen felül még pénzt is kellene 

adnunk a játékosoknak. 

 

Czapár Gábor: 

Ez nem megoldás, hogy ha felmerül egy  kiadás, az önkormányzathoz fordulnak. Ezt már 

egyébként többször is jeleztük.  
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Köles Zoltán: 

Egyesületként sokkal több pályázási lehetőségük lehetne,  ennyit minden képp meg kell 

tenniük saját érdekükben. A polgármester reprezentációs költségéből történhetne a sakk 

szakosztály kérésének teljesítése. 

 

Szórádi Sándor: 

Nem lehet, hogy mindig az önkormányzat segítse ki a sakkosokat, elengedhetetlen, hogy a 

jövőben egyesületként működjenek tovább. 

 

 

Több napirendi pont nem lévén Czapár Gábor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 

megjelenést, azt bezárja. 

 

 

kmf. 

 

 

 

                      Czapár Gábor                                                 Czirjákné Szabó Katalin 

                     bizottság elnöke                                               jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


