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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 14-én
9.00. órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott ülésén.
Jelen vannak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Bródi Róbert alpolgármester
Banczalovszki János
Czapár Gábor
Czirjákné Szabó Katalin
Köles Zoltán
Szórádi Sándor képviselők

Meghívottak:

Pósán Ferencné óvodavezető
Mászlainé Erdei Éva intézményvezető
Béres Istvánné családsegítő

Döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra:
1. Polgármesteri tájékoztató.
2. Előterjesztés közszolgálati tisztviselők napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
3. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatásra igény benyújtásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
4. Előterjesztés a belterületi utak járdák, hidak felújítása jogcímen elnyert támogatás
közbeszerzési eljárásának megindításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
5. 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
6. 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
7. Előterjesztés a TRV Zrt. 2022 – 2036 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
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8. Előterjesztés a viziközmű rendszerek energia hatékonysági pályázatában elnyert
szivattyúk beépítéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
9. Előterjesztés a házi segítségnyújtás ellátását biztosító ételszállító gépjármű
beszerzéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
10. Előterjesztés a Noszvaj Debreceni utca 22. szám alatti ingatlan eladásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
11. Előterjesztés a településen megépítendő gyalogos átkelő hely kivitelezéséről
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
12. Előterjesztés a Szatmári utcán lévő járda felújításáról
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
13. Előterjesztés a községi köztemető bejáratának térkövezéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
14. Különfélék.
ZÁRT ÜLÉS:
1. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
A napirendi pontokat a jelenlévő képviselők megtárgyalásra elfogadják.
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője Czirjákné Szabó Katalin képviselő
legyen.
A jegyzőkönyv hitelesítő személyét a jelenlévők 7 igen szavazattal elfogadják.
1. Polgármesteri tájékoztató
(Polgármesteri tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete.)
Czapár Gábor:
Értesülésem szerint augusztus 31-én a Csonkás Szabadidőparkban történt egy élelmiszer
csomag osztás. Erről mi nem tudtunk.
Dr. Nagy János polgármester:
Létavértes alpolgármestere keresett meg azzal, hogy egy nyertes pályázat keretében
lehetőségük van Nyíracsád számára 200 élelmiszer csomag átadására. Ebben gyorsan kellett
dönteni, de mivel nem volt annyi, hogy minden család számára elegendő legyen, ezért
bizonyos célcsoportok kaptak.
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Szórádi Sándor:
Ha jól tudom, az ehhez kapcsolódó pályázati lapon „Sportnap” szerepelt, azért történt ott a
csomagosztás, azonban ott nem volt semmilyen sportnap. Szeretném majd látni ennek a
pályázatnak a dokumentumait.
Dr. Nagy János polgármester:
De, történt ezzel egybekötött sportesemény, sorversenyek, egyéb tornák kerültek
megszervezésre. A végén pedig érmek, oklevelek kerültek kiosztásra.
Bródi Róbert:
Legközelebb, ha ilyen van ki kell kérni legalább a szociális bizottság véleményét arról, hogy
kik részesüljenek ebben a formában támogatásra.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Összesen egy kb. 1.200.- Ft értékű tartós élelmiszert tartalmazott egy-egy
sportnap a csomag kiosztásának napján meg volt tartva.

csomag. A

Czapár Gábor:
Máskor, ha lesz ilyen, kapjunk már egy tájékoztatást. Így nagyon rosszul jött ki, mert akik
nem kaptak nehezményezték, mi pedig nem tudtunk róla semmit, így nem is tudtunk
tájékoztatást adni azoknak, akik hozzánk fordultak.
Szórádi Sándor:
A köztisztviselők számára kifizetésre került a cafetéria juttatás még a pandémia idején
polgármesteri hatáskörben, azonban mi képviselők nem lettünk erről tájékoztatva. Ezt
időarányosan kell kifizetni. A pénzügyi bizottság egyik tagja vetette fel, hogy a polgármester
saját hatáskörben saját magának nem is állapíthat meg ilyet, ezt az alpolgármesternek kellett
volna utalványoznia. Én eddig úgy tudtam, hogy ez a juttatás 200.000.- Ft, de most 300.000.Ft került kiutalásra mindenkinek. Sem az SZMSZ, sem más szabályzat nem ír ilyen összegről.
A Pénzügyi Bizottság elnöke sem lett erről tájékoztatva.
Dr. Nagy János polgármester:
Ez az összeg a költségvetésbe be volt tervezve, az pedig minden képviselő számára ki lett
küldve elfogadás előtt.
Szórádi Sándor:
A cafetéria juttatást időarányosan kell kiosztani. Időközben két köztisztviselő máshol vállalt
munkát, nekik is csak az időarányos juttatás jár. Amit azon felül felvettek, azt vissza kell
fizetniük.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az egyik dolgozó áthelyezéssel került át a szomszéd településre dolgozni. Az ő cafetéria
ügyében felvettem a kapcsolatot az ottani hivatallal. A másik dolgozónak vissza kell fizetnie.
Amikor felvették ezt a juttatást, még szó sem volt róla, hogy máshová mennek dolgozni.
Szeretném elmondani a képviselő-testületnek, hogy a hivatalban 10 éve nem volt
béremelés,úgy gondolom, hogy ez a cafetéria juttatás legalább valamelyest kompenzálást
nyújt.
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Szórádi Sándor:
Aki ide jön dolgozni, az tisztában van vele, hogy itt ennyi a fizetés.
Bródi Róbert:
A Közszolgálati Szabályzat rendelkezik a cafetéria juttatásról. Ez nem állít felső határt,
azonban ha azt akarjuk, hogy eltérjen a 200.000.- Ft-tól, akkor módosítani kell a szabályzatot.
De a Pénzügyi Bizottság elnökét tájékoztatni kell az ilyenekről.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A belső szabályzatok elkészítése a jegyző kompetenciája.
Bródi Róbert:
Igen, de a költségvetésből a képviselő-testület hagyja jóvá az összeget, és ha nem hagy jóvá
többet, akkor nem lehet mit csinálni.
Dr. Nagy János polgármester:
A kifizetett összeg a költségvetésbe be volt tervezve.
Az elhangzottak e után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
31/2021. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri tájékoztatót tudomásul
veszi.
2. 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 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke :
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a közszolgálati
tisztviselők munkaszüneti nappá nyilvánítását.
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Szórádi Sándor:
Elhangzott még a Pénzügyi Bizottsági ülésen, hogy a munkaszüneti nap csak a közszolgálati
tisztviselőkre vonatkozik, egyéb munkavállalókra nem.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Igen, ez így van.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő
megalkotta az alábbi rendeletét:

7 igen szavazattal

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2021. (IX.14. ) önkormányzati rendelete
a Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá
nyilvánításáról.
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében meghatározott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §. Július 1-je a Közszolgálati Tisztviselők Napja, amely a Nyíracsádi Polgármesteri
Hivatalban közszolgálati jogviszonyban álló dolgozókra kiterjedően munkaszüneti
nap.
2. §. A munkaszüneti nappá nyilvánítással összefüggésben keletkező többletköltségek
fedezetét az önkormányzat saját bevétele terhére biztosítja.
Záró rendelkezés
3. §. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatásra igény benyújtásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
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.
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Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a rendkívüli önkormányzati támogatási
igény benyújtását javasolja.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő
meghozta az alábbi határozatát:

7 fő

képviselő 7 igen szavazattal

32/2021. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XL. tv. 3. mellékelte alapján támogatási igényt nyújt be
rendkívüli önkormányzati támogatásra.
Határidő: 2021. szeptember 30.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
4. Előterjesztés a belterületi utak járdák, hidak felújítása jogcímen elnyert támogatás
közbeszerzési eljárásának megindításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
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
közbeszerzési eljárás, beszerzési eljárás megindítása. A Fókuszban közbeszerző irodával
felvettem a kapcsolatot. Következő a jogi álláspontjuk: „A jelenlegi joggyakorlat alapján az
ellenőrző szervek az elmúlt 12 hónap közbeszerzéseit és beszerzéseit vizsgálják az egybe
számítás tekintetében. ez azt jelenti, hogy az elmúlt 12 hónap mélyépítési tevékenységeit kell
egybe számítani, valamint külön a magasépítési tevékenységeket is. Tehát esetünkben a
jelenlegi út becsült értékét egybe kell számítani a belvíz projekttel, amely eredményeként
közbeszerzési kötelezettség keletkezik, hiszen a nettó becsült érték meghaladja az 50 millió
forintot. Jelenleg átmeneti időszak van, amikor a hatóság már kéri ennek a szabálynak a
betartását, azonban a közbeszerzési törvény még nem deklarálja. Azonban a támogatások
szabályos felhasználása, valamint az esetleges későbbi szankciók elkerülése érdekében az
átmeneti időszakban önkéntesen közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni a tárgyi eljárásra
vonatkozóan.”
Bródi Róbert:
Utána néztem és véleményem szerint a közbeszerzési eljárásról szóló törvény alapján nem
kell egybe számítani a jelenleg elnyert BM-es pályázatot a belvizes projekttel,ezért beszerzési
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eljárás lefolytatását javaslom, mivel az Erdélyi utca útépítése nem tartozik közbeszerzés alá,
hiszen a nettó becsült beruházás értéke nem haladja meg az 50 millió forintot.
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és ennek megfelelően
beszerzési eljárást javasol az alábbi cégek meghívásával: Réz Útépítő Kft,. Hajdút Trans Kft,
Magyar Földgép Építő és Szolgáltató kft-t ,MJB-Gép Kft, BÓDVA-ÚT
Útépítő,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
Szórádi Sándor:
Az Erdélyi utca felújításának megvalósításához szükséges pénz megérkezéséről sem kaptunk
tájékoztatást az elmúlt képviselő-testületi ülésen. Arról volt szó, hogy a hatóságtól várunk
hatósági nyilatkozatot. Ha mi nem járunk utána, nem is tudjuk meg. Ha vannak ilyen
pályázatainak, akkor akár egy képviselőt is meg lehetne bízni vele, hogy járjon el ezeknek az
ügyeknek az intézésében a hatóságoknál. Itt van például a zebra megvalósítása, amit lassan
két éve nem sikerült megcsináltatni.
Bródi Róbert:
Jó lenne úgy csinálni, hogy a képviselő-testület üljön össze borítékbontásra. Ha most
megkérjük az ajánlatokat a cégektől, akkor szeptember 30-án megtörténhet a borítékbontás.
Ahogy beérkeznek az ajánlatok, már utána rögtön megtörténhet a borítékbontás.
Dr. Nagy János polgármester:
Az előterjesztéssel szemben módosításra tettek javaslatot, hogy beszerzési eljárás kerüljön
lefolytatásra.
Aki egyetért a beszerzési eljárás lefolytatásával, szavazzon.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
33/2021. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belterületi utak járdák, hidak
felújítása jogcímen elnyert vissza nem térítendő támogatás bruttó 17.831.306.- Ft,valamint a
támogatáshoz vállalt önerő bruttó 3.146.701.-Ft keretében a Nyíracsád, Erdélyi utca felújítása
tekintetében beszerzési eljárás indítását kezdeményezi 5 ajánlattevő meghívásával.
-

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

-

MJB-Gép Kft. 4267 Penészlek, Táncsis Mihály utca 34. adószám: 24213897-2-15
ügyvezető: Monár János Balázs, e-mail: mjbgep@gmail.com
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-

BÓDVA-ÚT Útépitő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3535 Miskolc, Baráthegyalja u. 60. adószám: 11581624-2-05, ügyvezető: Zsigrai
Ádám

Felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás megindítására.
Határidő: 2021. szeptember 30.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
5. 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.)
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő
meghozta az alábbi határozatát:

7 fő képviselő

7 igen szavazattal

34/2021. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
A 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet
alapján
1.
egyetért a településrendezési eszközök módosításával az érintett területrészre, és
hozzájárul Földesi Levente ügyvezető a FÖLDESI AGRO GÉP Kft. (4262 Nyíracsád,
Balkányirész tanya 1/A) képviselője által kérelmezett településrendezési
tervmódosítás
folyamatának megindításához, feltételesen, a következők
szerint:
Nyíracsád község településrendezési eszközei módosításának folyamata megindítható,
azonban a tervmódosítással kapcsolatos költségeket (tervkészítés, főépítészi költség,
egyéb módosításhoz köthető költségek) az önkormányzat nem biztosítja, az a
módosítást
kezdeményező - akinek érdekében áll a
szabályozási terv
módosításával elérendő cél megvalósítása -, illetve kérelmező kötelezettsége.
A módosítással kapcsolatos díjat a Kérelmező egyösszegben befizeti az Önkormányzat
számlájára.
Felhatalmazza a Polgármestert a módosítással kapcsolatos intézkedések megtételére.
2.

figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8). Korm. rendelet 2.§ 4a.)
pontjának értelmező rendelkezésére és a 32.§ (6) bekezdés c.) pontja által biztosított
felhatalmazásra, úgy dönt, hogy a 0273/49, a 0273/66 és a 0273/67 hrsz-ú
ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja
a
területen
történő
beruházás megvalósítása érdekében.
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Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
6. 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.)
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 6 igen szavazattal, 1
tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:
35/2021. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
A 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet
alapján Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1. egyetért a településrendezési eszközök módosításával az érintett területrészre, és
hozzájárul Térköves Köles Kft. (4262 Nyíracsád, Szatmári u. 6.) képviselője (Köles
Zoltán) által kérelmezett településrendezési eszközök módosítási folyamatának
megindításához, feltételesen, a következők szerint:
Nyíracsád község településrendezési eszközei módosításának folyamata megindítható,
azonban a tervmódosítással kapcsolatos költségeket (tervkészítés, főépítészi költség,
egyéb módosításhoz köthető költségek) az önkormányzat nem biztosítja, az a
módosítást
kezdeményező - akinek érdekében áll a
szabályozási
terv
módosításával elérendő cél megvalósítása -, illetve kérelmező kötelezettsége.
A módosítással kapcsolatos díjat a Kérelmező egyösszegben befizeti az Önkormányzat
számlájára.
Felhatalmazza a Polgármestert a módosítással kapcsolatos intézkedések megtételére.
2. figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8). Korm. rendelet 2.§ 4a.)
pontjának értelmező rendelkezésére és a 32.§ (6) bekezdés c.) pontja által biztosított
felhatalmazásra, úgy dönt, hogy a 1660 hrsz-ú ingatlant kiemelt fejlesztési
területté nyilvánítja a területen történő beruházás megvalósítása érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
7. Előterjesztés a TRV Zrt. 2022 – 2036 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Dr. Nagy János polgármester:
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.
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő
meghozta az alábbi határozatát:

7 fő képviselő 7 igen szavazattal

36/2021. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
a.
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési felújítási, és pótlási tervét (ivóvíz és
szennyvíz) 2022 – 2036. évre .
Felkéri a polgármestert, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról tájékoztassa a közmű
szolgáltatót a TRV Zrt-t és egyben az elfogadásról szóló határozatot küldje meg a
szolgáltatónak.
b.
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza a viziközmű
szolgáltatót, a RTV Zrt-t, hogy az elfogadott viziközmű rendszerek gördülő fejlesztési
felújítási és pótlási tervét (2022-2036) a szakhatósági díjak befizetése után továbbítsa az
Energia Hivatalhoz 2021. szeptember 30. napjáig.
Felkéri a polgármestert, hogy a meghatalmazást írja alá és továbbítsa a közszolgáltató részére.
Határidő: 2021. szeptember 30.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
8. Előterjesztés a viziközmű rendszerek energia hatékonysági pályázatában elnyert
szivattyúk beépítéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
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
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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.
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő
meghozta az alábbi határozatát:

7 fő képviselő 7 igen szavazattal

37/2021. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek
Zrt. által megküldött árajánlatát elfogadja, melyben 8 db. szivattyú beépítése és tartozékai
költsége bruttó 2.965.125.-Ft.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, valamint az árajánlatnak megfelelően a
szivattyúk beépítése után a beépítés költségét 2.334.744.- Ft + ÁFA = 2.965.125.-Ft-ot a
bérleti díj terhére az elkülönített számláról számla ellenében az átutalásról gondoskodjon.
Határidő: 2021. november 30.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
9. Előterjesztés a házi segítségnyújtás ellátását biztosító ételszállító gépjármű
beszerzéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
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.
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A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás elnökével történt egyeztetés alapján
lehetőség nyílik egy új étel szállításra alkalmas gépjármű megvásárlására a szociális keretünk
terhére.
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Nem javasolja új gépjármű
vásárlását,inkább használt, jó állapotú gépkocsi beszerzését részesíti előnyben. Korábban
szóba került egy jó állapotú használt gépkocsi, de azt idő közben már leelőlegezték .Mivel a
szociális keret terhére történik a beszerzés, így az ár sem mindegy, ezért nem szeretnénk az új
autó vásárlását. Ételszállítás céljára megfelelne a használt is.
Szórádi Sándor:
A jelenleg használatban lévő gépkocsira egyébként jeleztek is már vételi szándékot. 550.000.Ft-ért. De szívesen utána járok, hogy honnan érdemes jó állapotú használt gépkocsit
beszerezni.
Bródi Róbert:
Ha képviselő-társam ezt felvállalja, akkor járjon utána és határozzuk meg maximum
3.200.000.- Ft- nettó összeget a gépkocsi értékének.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő
meghozta az alábbi határozatát:

7 fő képviselő

7 igen szavazattal

38/2021. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális étkeztetés biztosítására
használt, jó állapotú, benzin üzemű gépjármű vásárlását határozza el nettó 3.200.000.-Ft-ig a
2021. évi szociális keret terhére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a gépjármű vételárának megfelelően egyszeri, egy
összegű rendkívüli támogatásként a gépjármű vételárat az árajánlatnak megfelelően a
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére utalja át.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
10. Előterjesztés a Noszvaj Debreceni utca 22. szám alatti ingatlan eladásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
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.
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Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, az ingatlan értékesítését javasolja az
előterjesztésben szereplő áron.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő
meghozta az alábbi határozatát:

7 fő képviselő

7 igen szavazattal

39/2021. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 25/2021. (VII.20.) számú határozatát
visszavonja.
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3325 Noszvaj, Debreceni u. 22. szám
alatti ingatlan (1059 hrsz) 643 m2 üdülőépület udvar elnevezésű ingatlan eladásáról dönt
15.000.000.- Ft vételi ajánlat alapján. 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 vételi ajánlatáról tájékoztassa a tulajdonosi
önkormányzatokat.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
11. Előterjesztés a településen megépítendő gyalogos átkelő hely kivitelezéséről
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
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.
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Nagyon örülünk neki, hogy legalább idáig
eljutottunk ebben a folyamatban, mivel már majdnem két éve folyamatban van a dolog. Jó
lenne valahogy felgyorsítani a folyamatot. Három céget javasolt a bizottság, akitől árajánlat
bekérését javasoljuk. A MEZEI-VILL, DIREKT-VILL, valamint Harasztosi József
vállalkozót.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő
meghozta az alábbi határozatát:

7 fő képviselő 7 igen szavazattal
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40/2021. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Petőfi térhez csatlakozó öt darab
gyalogos átkelő hely létesítéséről dönt, melynek fedezetét a 2021. évi saját költségvetésének
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyíracsád, Petőfi téri gyalogos átkelő helyek útépítési
engedélyezési tervét készíttesse el. A terv és a gyalogos átkelő helyek megvilágítására
elkészített nyomvonal rajz alapján árajánlatot kérjen be a MEZEI-VILL, DIREKT-VILL,
valamint Harasztosi József vállalkozótól a kivitelezési munkálatokra.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
12. Előterjesztés a Szatmári utcán lévő járda felújításáról
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
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 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, javasolja három ajánlat bekérését
szeptember 30.-a 10 órai határidővel, ezt követően rögtön meg is történhet a borítékbontás.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő
meghozta az alábbi határozatát:

7 fő képviselő 7 igen szavazattal

41/2021. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésének terhére a
Szatmári utcán lévő járda szakasz felújításáról és biztonságossá tételéről dönt.
Felkéri a polgármestert, hogy a Szatmári utcán lévő járdaszakasz felújítása céljából a
kivitelezésre árajánlatokat kérjen be a Réz Útépítő Kft, Köles és Fia Kft, valamint a
VERDIÉP Kft-től. A legkedvezőbb árajánlatot benyújtó ajánlattevővel a kivitelezési
szerződést kösse meg és a munkálatokat kezdjék meg.
Határidő: 2021. szeptember 30. és folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
13. Előterjesztés a községi köztemető bejáratának térkövezéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
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(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
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.
Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolja.
Az előző napirendhez hasonlóan a köztemető bejáratának térkövezésére is három árajánlatot
kell bekérni és a legkedvezőbb ajánlatot kell választani.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
42/2021. (IX.14.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetőben lévő járda térkővel
történő ellátásáról dönt a 2021. évi költségvetésének terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a járda felújításával kapcsolatban árajánlatot kérjen be és a
legkedvezőbb árajánlatot benyújtó ajánlattevővel a kivitelezési szerződést kösse meg és a
munkálatokat kezdjék meg.
Határidő: 2021. szeptember 30. és folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
14. Különfélék.
Szmír Mihály:
A sakk szakosztály vezetőjeként fordulok a testülethez. 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 a az önkormányzat abban nyújtana támogatást a sakk szakosztály számára,
hogy részt tudjunk venni a megyei versenyeken.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Egy települést mindig a kultúra visz előre, valamint a különböző versenyeken való részvétel a
település hírnevét viszi tovább.
Czapár Gábor:
A Pénzügyi Bizottsági ülésen is szóba került ez a téma. Próbáltuk kiszámolni, hogy kb.
mennyi lenne ez a költség.
Mi úgy 200.000.- Ft-tal számoltunk. Viszont azt is
megfogalmaztuk, hogy ez így nem működhet tovább, hogy a sakk szakosztály folyamatosan
az önkormányzatra számít a költségei kifizetésében.
Következő évtől ennek meg kell szűnnie, más megoldást kell, hogy találjanak. Azt kell
megérteniük, hogy nekik is tenniük kell annak érdekében, hogy más forrásokhoz is hozzá
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tudjanak jutni. Ehhez elengedhetetlen, hogy egyesületként működjenek, így pályázási
lehetőségeik is lennének. Így nagy dilemma, hogy honnan vegyünk el 200.000.- Ft-ot.
Felvetődött az is, hogy a polgármester reprezentációs költségéből kerüljön elvételre.
Bródi Róbert:
Nekem nagyon megdöbbentő volt, hogy azok, akik a sakk szakosztály tagok nem hajlandóak
semmit tenni azért, hogy ez megoldódjon. Minden más kiscsoportban résztvevők havonta
fizetnek, pl. a néptáncosok is. Illetve azt gondolom, hogy akinek ez a hobbija, az legalább
annyi költséget bevállalhatna, hogy saját autójával bemegy Debrecenbe. Azt vegyék már
nagyon komolyan, hogy januártól, ha nem működnek egyesület formájában, akkor ezt így
tovább nem tudjuk támogatni. Ezt már több alkalommal is jeleztük, de ez irányban sem tettek
semmit.
Szórádi Sándor:
Az általunk számolt összegben a buszköltség is benne van, ha azt kivesszük, akkor kb. 80-100
ezer forint támogatásról lenne szó.
Dr. Nagy János polgármester:
Az AKSD-től 52 darab komposztáló ládát kapott a település, ezt ki kell majd osztani a
lakosság körében.
A bölcsőde építésében előrehaladás történt, a kivitelező benyújtott egy részszámlát. Szeretnék
a tél beállta előtt befejezni. Lassan hozzá lehetne kezdeni a bútorzat beszerzéséhez, mert ha az
idén nem intézzük, úgy emelkednek az árak, hogy az is sokkal többe fog kerülni.
A fogorvosi rendelő felújításával kapcsolatban helyszíni szemlét tartottunk, melyen a doktor
úr is jelen volt. Felmerültek igények, többek között légkondicionáló beszerelésére, a váró
terembe új székekre.
Czapár Gábor:
Ilyen nincs, hogy nem férnek bele ezek a felsorolt dolgok a pályázat keretébe. 35 millió
forintba bele kell, hogy férjen minden. Az elején úgy indult, hogy 20 millió forint, utána 35
millió és még abba se fér bele minden?
Mi is voltunk a helyszínen, eddig jó ha 2 millió forint értékű anyag került beépítésre. Néhány
közfalat tettek arrébb, a tetőhöz sem kellett hozzányúlni.
Köles Zoltán:
Majd szeretnénk látni a részletes műszaki leírást, illetve a felhasznált anyagokról a
teljesítmény nyilatkozatot.
Czapár Gábor:
Ezeket a papírokat szívesen látnám a bölcsőde esetében is.
Szórádi Sándor:
Egyetértek Cazpár Gáborral, hogy ez a pályázat által biztosított összeg elég sok ahhoz, hogy
minden, ami a felújítással kapcsolatos kijöjjön belőle.
A Pénzügyi Bizottság augusztus hónapban számlabetekintést tartott. Felmerült több olyan,
számlákkal kapcsolatos kérdés, amire akkor nem kaptunk választ. Szeretném kérdezni, hogy
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azok tisztázódtak-e azóta. Például nem kaptunk választ arra, hogy tavaly novemberben 28
mázsa cement hová lett vásárolva.
Bródi Róbert:
Ugyan ez a helyzet 500 darab tégla vásárlásával, azt sem tudtuk meg, hogy milyen célra lett
vásárolva.
Köles Zoltán:
Ezek a vásárlások a helyi építők boltjából történtek. Gondolom, csak bizonyos embereknek
van jogosultságuk a vásárlásra és a vásárlás után a számlát engedélyezni kell, így nem értem,
hogy hogy nem lehet tudni, hogy bizonyos anyagok hová kerültek felhasználásra.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az építők boltjából vásárlási jogosultsága csak 1-2 embernek van. Nem tudunk minden
számlán szereplő dolog felhasználására egy évre visszamenőleg visszaemlékezni.
Czapár Gábor:
A számla ellenőrzés 5 hete történt, azóta nem kaptunk ezekre a kérdésekre választ. Minden
számlát szignózni kell. Javaslom, hogy ceruzával legyen ráírva minden számlára, hogy hol
került felhasználásra az ott szereplő anyag. Így biztos, hogy később is tudni fogjuk, amikor
kezünkbe kerül a számla.
Szórádi Sándor:
Jegyző Asszony a törvényesség őre és szakítania kell arra időt, hogy minden nap átnézze az
aznapi számlákat, mert ez nagyon fontos. Rá kell szánni naponta egy órahosszát.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Én nem feltételezek egyik dolgozóról sem semmi rosszat, megbízom mindenkiben, de ezen
túl másképp fogom csinálni, rá fogjuk írni a számla hátoldalára, hogy hová került
felhasználásra az ott szereplő anyag.
Bródi Róbert:
Ez nem a bizalmatlanságról szól, de ezeknek a dolgoknak visszakövethetőeknek kell lenniük.
Czapár Gábor:
Másik dolog,hogy meghívtuk a számla betekintésre a mezőgazdasági közfoglalkoztatás
csoportvezetőjét. Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy évek óta egykockás füzetben történi a
nyilvántartás a mezőgazdasági foglalkoztatásban termelt terményekről. Azt javasolnám, hogy
ki kell dolgozni egy szabályrendszert a készlet nyilvántartásról, eladott termékekről,
mérlegelésről, stb. Ez így, ebben a formában nem jó.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Arról is beszélni kell, hogy ezt a füzetet ő csak magának vezeti. Azokról a terményekről, amit
bevisznek az intézménybe, vagy amit eladnak bizonylat van, le van könyvelve.
Czapár Gábor:
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1-1,5 éve mondjuk, hogy a Petőfi téren a padokat meg kell javítani, mert hiányosak a lécek,
illetve le kell festeni őket. A lécek pótolva lettek, de a lefestés már nem történt meg. Ugyan
úgy festésre szorul a székelykapu a Vécsey parkban, valamint az összes buszmegálló. A
Szatmári utca végén az üdvözlő táblát ki kell cserélni. Ezeket a vezetőknek mind-mind észre
kellene venni. Más településen ezek olyan szépen rendben vannak. A Hivatal udvarán a
műhely sincs rendesen befejezve. Ezek mind apróságok, nem sokba telne megcsinálni. Van is
elég közfoglalkoztatott, akik ezeket el is tudnák végezni. Akkor nem értem, hogy miért
nincsenek ezek rendben.
Dr. Nagy János polgármester:
A Ligetaljai Napok miatt nem lettek lefestve a padok.
Bródi Róbert:
A temető gazos, ott sincsenek rendben a gazdátlan sírok.
Köles Zoltán:
Nem az a megoldás a temetőben, hogy az üres területet megtárcsázzuk, mert akkor nagyon
száll a por. Inkább meg kell hagyni, hogy a természetes környezetben nőjön a növényzet és
azt néha levágni.
Czapár Gábor:
1,5-2 hónapja mondom, hogy a Kolozsvári utcán van egy fa, amit ki kell vágni, ez sem történt
meg.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nem vágattathatom ki, ha azt valaki odaültette.
Czapár Gábor:
Akkor fel kell szólítani, hogy vágja ki onnan, mert útban van.
Jeleztem, hogy a lakosság részére megállapított 10.000.- Ft támogatásról kiküldött
határozatok nem jól lettek megfogalmazva, a helyi újságban helyreigazítás szükséges.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A határozatok a helyi rendeletnek megfelelően lettek szövegezve, nem kell helyreigazítás.
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való
megjelenést. A további napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el, kéri a hallgatóságot,
hogy hagyják el a tanácstermet, illetve a videokamera kerüljön kikapcsolásra.
kmf.
Dr. Nagy János
polgármester

Nagyné Jobbágy Piroska
jegyző
Czirjákné Szabó Katalin
jegyzőkönyv hitelesítő
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