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JEGYZŐKÖNYV 

Készült Nyíracsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 30.-án 

10.30. órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott  

rendkívüli 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 

 

Döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő 

 

Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, azt megnyitja. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a rendkívüli ülés összehívását a napirendi pontokban való 

mihamarabbi döntéshozás indokolta,melyek az alábbiak: 

 
1. Előterjesztés a Szatmári utcán lévő járda felújításával kapcsolatos  árajánlatok értékelése. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

2. Előterjesztés a községi köztemető bejáratának térkövezésével kapcsolatos árajánlatok 

értékelése. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

3. Előterjesztés a belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen elnyert támogatásra (Erdélyi 

utca) beérkezett árajánlatok értékelése. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester  

 

4. Előterjesztés  a belterületi vízrendezés megvalósítására elnyert támogatás önrészének  

biztosításáról. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
5. Különfélék. 

 

Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadták. 

 

Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője 

Czapár Gábor képviselő legyen. 

 

A döntéshozatalban résztvevő 7  fő a jegyzőkönyv hitelesítő személyét elfogadja. 

 

1. Előterjesztés a Szatmári utcán lévő járda felújításával kapcsolatos  árajánlatok 

értékelése. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Dr. Nagy János polgármester: 

A Szatmári utca járdaszakasz felújítására  beérkezett árajánlatok borítékbontása megtörtént. 

Három érvényes ajánlat érkezett be határidőn belül. Legkedvezőbb árajánlatot a Térköves 

Köles Kft. adta, ajánlatuk szerint a járda megépítésének költsége bruttó 5.123.307.- Ft. 

Javaslom, hogy ennek ismeretében a Térköves Köles Kft-t bízzuk meg a Szatmári utcai járda 

felújításával. 

 

Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 6 

igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát: 

 

48/2021. (IX.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 

Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szatmári utca járda felújításával a 

benyújtott árajánlat alapján (bruttó 5.123.307.- Ft) a Térköves Köles Kft-t bízza meg a 

kivitelezési munkák elvégzésére. 

Felkéri a polgármestert a kiviteli szerződés aláírására, valamint az elvégzett munka 

ellenértékének a teljesítésére, melyet a képviselő-testület a 2021. évi költségvetésének saját 

bevétele terhére biztosítja.  

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős: Dr. Nagy János polgármester 

 

2. Előterjesztés a községi köztemető bejáratának térkövezésével kapcsolatos 

árajánlatok értékelése. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Nagy János polgármester: 

A községi köztemető bejáratának térkövezésével kapcsolatban  beérkezett árajánlatok 

borítékbontása megtörtént. Három érvényes ajánlat érkezett be határidőn belül. Legkedvezőbb 

árajánlatot a Térköves Köles Kft. adta, ajánlatuk szerint a köztemető bejáratának 

térkövezésének költsége bruttó 3.774.300.- Ft. Javaslom, hogy ennek ismeretében a Térköves 

Köles Kft-t bízzuk meg a községi köztemető bejáratának térkövezésével. 

 

Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 6 

igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát: 

 

49/2021. (IX.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 

Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a községi köztemető bejáratának 

térkövezésével kapcsolatban  a benyújtott árajánlat alapján (bruttó 3.774.300.- Ft ) a Térköves 

Köles Kft-t bízza meg a kivitelezési munkák elvégzésére. 

Felkéri a polgármestert a kiviteli szerződés aláírására, valamint az elvégzett munka 

ellenértékének a teljesítésére, melyet a képviselő-testület a 2021. évi költségvetésének saját 

bevétele terhére biztosítja.  

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Dr. Nagy János polgármester 

 

3. Előterjesztés a belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen elnyert 

támogatásra (Erdélyi utca) beérkezett árajánlatok értékelése. 
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Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester  

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

50/2021. (IX.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beadott árajánlatok alapján az 

Erdélyi utca javításának kivitelezési munkálataival a Magyar Földgép Építő és Szolgáltató 

Kft-t bízza meg a benyújtott árajánlat alapján bruttó 19.590.000.- Ft összegben. 

A kivitelezési munkák  ellenőrzésére felhatalmazza a polgármestert, hogy a műszaki ellenőri 

feladatok ellátására előzetes egyeztetés alapján bízza meg a BM Corporation Kft-t. 

Felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a kiviteli szerződés aláírására, 

valamint a teljesítés igazolást követően a vállalkozói díj kifizetésére. 

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős: Dr. Nagy János polgármester 

 

4. Előterjesztés  a belterületi vízrendezés megvalósítására elnyert támogatás önrészének  

biztosításáról. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Nagy János polgármester: 

Nyíracsád Község Önkormányzata a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00030 Nyíracsád Község 

belterületi vízrendezése tárgyában a 2017. 06. 01. napján aláírt támogatási szerződés alapján 

vissza nem térítendő támogatásként 123.511.043.-Ft támogatást nyert. A támogatás elnyerése 

után a Magyar Közút Zrt. megvalósított egy út felújítást (Kassai utca) ,mely érintette a 

belterületi csapadékvíz elvezetést is. Az engedélyezési eljárás az út felújítás miatt többször 

módosításra került a Magyar Közút TOP-1.3.1-15-HB1 projektjének kivitelezése miatt. A 

fenti projekt megvalósításával kapcsolatban több közbeszerzési eljárás is megindult, melyek 

több esetben sikertelenül záródtak. A projekt megvalósítása érdekében az Önkormányzat 

2021. 02. 26.-án feltételes közbeszerzési eljárást kezdeményezett, melyben többletforrás 

igényt nyújtott be bruttó 16.754.295.- Ft támogatásra.  

Az eredetileg elnyert támogatás intenzitása 100 %-os volt, de a tervezés 2016.-ban  történt. 

Ezt követően mind az építési, mind a kivitelezési munkák díjai megemelkedtek, így a projekt 

megvalósítása érdekében szükséges az Önkormányzatnak önerőt biztosítania.  

Az utóbbi időben tapasztalhatjuk, hogy az időjárás mind inkább szélsőséges, így egyszerre 

annyi mennyiségű csapadék esik, melyet a víz elvezető árkok elvezetni nem tudnak, ezért 

szükséges a településen élők számára a belvíz elvezetésének biztosítása.  

 

Érdeklődtem, hogy lesz-e pótforrást. Áprilisban benyújtottuk pótforrás igényünket. Sajnos azt 

a tájékoztatást kaptam, hogy a pótforrás keretek kimerültek. Így végig kell jól gondolnunk, 

mert így  több mint 16 millió forint saját forrást kell hozzá tennünk. 

 

Bródi Róbert: 

Szeretnénk megnézni a szerződést, mert úgy tudom, hogy az határozott időre lett kötve és  

júliusban lejárt. 

 

Köles Zoltán: 
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Úgy emlékszem, hogy a műszaki tartalom csökkentése már megtörtént,  jó lenne látni, hogy 

ez után hogyan változott. 

 

Czapár Gábor: 

Legnagyobb aggályom, hogy nagyon sajnálnám, ha vissza kellene fizetni az elnyert pénzt, ha 

nem sikerül pótforrást szereznünk. Viszont akkor nem tudom, hogy a szegregációs pályázat 

esetében mi a garancia arra, hogy ott lesz pótforrás. Ha viszont annál a pályázatnál ha nem 

lesz erre lehetőség és vissza kell fizetni az elnyert összeget, akkor az nagyon sok pénz lesz és 

nem tudom, hogy honnan fogjuk előteremteni. 

 

Szórádi Sándor: 

Nem a beruházás ellen vagyok, de egyetértek képviselő-társammal. Viszont azt is látni kell, 

hogy ez egy 2017-es pályázat és az előző testület döntéseit nem nekünk kellene korrigálni 

több mint 16 millió forinttal, mert a költségvetésben nem látok erre fedezetet. Ez olyan nagy 

összeg, ami az önkormányzat fenntartását veszélyeztetné. Én ennek ismeretében a mellett 

vagyok, hogy ezt a pályázatot engedjük el. Ha ezt a pót összeget nem tudták biztosítani, akkor 

lehet, hogy a következő pótforrást sem fogják tudni. Ez tehát nem a mi felelősségünk, hanem 

sokkal hamarabb keletkezett, már 2017. óta húzódik. 

 

Dr. Nagy János polgármester: 

Én nagyon bízok benne, hogy a szegregációs pályázatra fogunk kapni pótforrást, illetve 

átcsoportosítási lehetőséget. 

 

Bródi Róbert: 

Amikor  már fogjuk látni, hogy a szegregációs pályázatra biztosítva lesz a pótforrás, akkor 

már nyugodtabbak lehetünk és könnyebben tudunk dönteni erről a napirendi pontról. 

Javaslom, hogy halasszuk el most a döntést ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy nem 

sürgős most ebben dönteni.   

 

Dr. Nagy János polgármester: 

Január a befejezési határidő. 

 

Czapár Gábor: 

A hatósággal azt kellene megbeszélni, hogy a befejezési határidőt lehet-e módosítani, kitolni. 

Indokunk, hogy továbbra is próbáljuk keresni a lehetőségét az önerő előteremtésének. 

Vagy szerezni kell egy olyan írásos igazolást, amelyben garantálják a szegregációs 

pályázathoz a pótforrást. 

 

Bródi Róbert: 

Egyébként információim szerint ez a cég a szerződéskötés időpontjában felszámolás alatt állt. 

 

Dr. Nagy János polgármester: 

A pályázatkezelő ezeknek a dolgoknak utána nézett, azt mondták, hogy nyugodtan aláírhatjuk 

a szerződést. 

 

Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi határozatát: 

 

51/2021. (IX.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
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Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belterületi vízrendezés 

megvalósítására elnyert támogatás önrészének  biztosításáról a döntést elnapolja. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházás megvalósítására határidő hosszabbítást 

kezdeményezzen, mivel jelenleg saját forrást biztosítására nincs lehetőség. 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Dr. Nagy János polgármester 

 

5. Különfélék 

 

Dr. Nagy János polgármester: 

Tájékoztatom a képviselőket, hogy a fogorvosi rendelő felújításával kapcsolatosan részszámla 

került benyújtásra 16 millió forint értékben. 

 

Köles Zoltán: 

A szerződés műszaki tartalmát szeretnénk látni. 

 

Szórádi Sándor: 

Mikor kell kész lennie a felújításnak? 

 

Dr. Nagy János polgármester: 

November 30-án. Egyébként a felújításhoz kapcsolódó pótszükségleteket is behozták. 

 

Czapár Gábor: 

Ebbe az összegbe bele kell, hogy férjen minden, nem értem, hogy miért vannak 

pótszükségletek. 

 

Bródi Róbert: 

A noszvaji ingatlan értékesítésével kapcsolatban jött-e válasz a többi önkormányzattól? 

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

Amint megvan mind a négy érintett önkormányzat által a meghatalmazás az eladással 

kapcsolatban, akkor fogunk tudni szerződést kötni. 

 

Bródi Róbert: 

Szociális tűzifára kaptunk-e keretet? 

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

Igen, épp most kaptuk meg az értesítést 543 m3 kapott településünk. 

 

Bródi Róbert: 

Meg lesz-e tartva hagyományosan az Idősek Napja?  

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

A vírushelyzet miatt nem tartjuk meg a hagyományos módon. Mivel holnap lesz az Idősek 

Napja, holnap, az Alapszolgáltatási Központban lakó időseket Polgármester Úr megköszönti. 

 

 

 

Bródi Róbert: 
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A temetővel kapcsolatban több jelzés érkezett a lakosságtól, mi szerint a temető elhanyagolt, 

sok a nem gondozott sírhely. Én voltam kint és van ott olyan sír például, amire tuját ültettek, 

de azt utána nem gondozták, így rálóg a szomszéd sírokra. Azokat jó lenne, ha a 

közfoglalkoztatottak rendbe raknák. A temető gondnok szerint is van jópár olyan sír, amit 

nem ápolnak,mert nincs hozzátartozó. Van például olyan, aki már 1981-ben meghalt, de mivel 

nincs hozzátartozója, azóta nincs megfelelően gondozva a sír, nincs is újra váltva a nyugvási 

idő. Úgy tudom, hogy máshol ezt úgy oldják meg, hogy az ilyen sírokból a maradványokat 

kihantolják és egy közös sírba temetik el. A régi sírhelyeket pedig újból el lehet adni. 

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

Ezeket meg fogjuk nézni és a temetők fenntartásáról szóló törvény alapján fogunk eljárni. 

 

Szórádi Sándor: 

Az elmúlt ülésen szó volt  a jelenleg szociális étkezés kiszállításához használt Caddy gépkocsi 

értékesítéséről, illetve arról, hogy van is rá konkrét vevő. Az adásvételi szerződés megkötését 

kezdeményezni kellene. 

 

Dr. Nagy János polgármester: 

Ezt a Nyíradonyi Társulással egyeztetni fogom.   

 

Bródi Róbert: 

Már nagyon sokszor jeleztük, de a település honlapja, a weboldal továbbra sincs rendben. 

 

Nagyné Jobbágy Piroska: 

Igyekszünk a honlap kezelőjével mindig egyeztetni, hogy folyamatosan kerüljenek feltöltésre 

az aktuális dolgok. 

 

Szórádi Sándor: 

A Nyíracsádi Krónika online verziójának a nézettsége alacsony, ezért nem tartom indokoltnak 

annak meglétét, szerintem érdemes lenne megszüntetni. 

 

Czapár Gábor: 

Szeretném jelezni, hogy a Tavasz-Zrínyi utca sarkán lévő ingatlan előtt kb 1,5 méteres gaz 

van, ott közlekedés szempontjából a kilátás nem biztosított, ezért balesetveszélyes, azt rendbe 

kell tenni. 

Illetve a sportpályán lévő kavicsot el kell szállíttatni onnan. 

 

Bródi Róbert: 

Korábban jeleztük, hogy a főtéren a padokat, valamint a Vécsey parkban a székelykaput le 

kell festeni. Ez hogy áll? 

 

Dr. Nagy János polgármester: 

A padok hiányos deszkáit pótoltuk, a festéshez először a csiszolást kell elvégezni, utána 

tudjuk a festési munkát elkezdeni. 
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Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való 

megjelenést, azt bezárja. 

 

 

 kmf.  

 

 

 

                     Dr. Nagy János                                               Nagyné Jobbágy Piroska 

                       polgármester                                                               jegyző   

 

 

 

Czapár Gábor 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


