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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és 
Sportbizottságának 2019. július 18-án  a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatalban (4262 
Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.)  14.50. órai kezdettel megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak:   Csontos Sándor bizottság elnöke 
     Kiss Józsefné 
     Bálega Jánosné 
     Kiss Mihály bizottsági tagok 
 
Igazoltan távol:   Rácz Zoltán bizottsági tag 
  
Meghívottak:    Dr. Nagy János polgármester 
     Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
     Veres Istvánné alpolgármester 
      
   
Döntéshozatalban résztvevők száma:   4   fő 
 
Csontos Sándor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy az alábbi napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra: 
 

1. Előterjesztés a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat által benyújtott 
beadványról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
2. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag igénylésére  pályázat benyújtásához. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

3. Előterjesztés a TOP-2.1.3-15-HBI-2016-00030 azonosító számú projektjéhez 
kapcsolódóan a „Nyíracsád község belterületi vízrendezése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás  megindításáról 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal a napirendi pontokat 
megtárgyalásra elfogadta. 
 
Csontos Sándor bizottság elnöke javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Kiss Józsefné 
bizottsági tag legyen. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítőjét 4 igen 
szavazattal elfogadta. 
 

1. Előterjesztés a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat által benyújtott 
beadványról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Csontos Sándor: 
A Temetkezési Vállalat igazgatójától minden képviselő névre szóló levelet írt, melyben vitatja 
a ravatalozónál lévő előtető ÁFA összegét. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A község érdeke az elsődleges. 2010. szeptember 30-án került átadásra az előtető, azzal 
egyidőben készült el a térkövezés. A másik előtető 2010 novemberében készült el, a Nyírerdő 
adta a fát és a saját közfoglalkoztatottaink készítették. Ami nagy problémát jelent, hogy ez 
mindkét fél könyvében szerepel. A gazdasági vezetők mindkét részről kell, hogy 
egyeztessenek. Ami probléma felmerült, arról könyvvizsgálóval kell egyeztetni. A 
temetkezési vállalat az Áfát vitatja. 
 
Veres Istvánné: 
Én is megszavaztam azt, hogy a temetőt az önkormányzat üzemeltesse, azonban az zavar, 
hogy január óta nem történik semmi. Eltelt egy fél év,kicsit  lépjünk előrébb. Valamit 
tegyünk, azzal van a problémám, hogy áll a dolog. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Akkoriban nem lettek tisztázva a tulajdoni viszonyok. Az Önkormányzat kifizette az Áfát,  a 
temetkezési vállalat pedig visszaigényelte. Ezt a gazdasági vezetőknek, könyvvizsgálóknak, 
stb. kell tisztába tenni, de nem szeretném, ha bekerülési költség után fizetnénk az ÁFÁ-t.  
 
Veres Istvánné: 
Éveken keresztül együttműködtünk a temetkezési vállalattal, olyan nincs, hogy ne tájékoztató 
levelet sem küldünk számukra, válaszra sem méltatjuk. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Próbáljuk mélyen áttekinteni az ügyet, azt szeretnénk, ha mindenkinek megnyugtató 
eredmény szülessen. 
 
Veres Istvánné: 
Ha külső szakértő segítségét kérjük, ne felejtkezzünk el a sírboltok ügyéről is tájékozódni. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Sérelmezi a temetkezési vállalat, hogy  az egyenlő bánásmód elve nem érvényesül, hátrányt 
szenved. Akkor viszont nem bennünket kell megkeresni,mert ennek a panasznak az elbírálása  
nem hozzánk tartozik. A Platinum Temetkezési Vállalat sincs kizárva a településről, a 
hozzátartozók választják ki, hogy melyik szolgáltatóval temettetnek. 
 
Veres Istvánné: 
Már két ízben megkereste a temetkezési vállalat a Hivatalt, de nem kaptak választ. 
 
Csontos Sándor bizottság elnöke: 
Javaslom, hogy a két  intézmény, az önkormányzat és a temetkezési vállalalat gazdasági 
vezetői vegyék fel a kapcsolatot, egyeztessenek, valamint külső szakértők kerüljenek 
bevonásra és adjanak állásfoglalást. 
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
19/2019. (VII.18.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága 
javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Platinum Temetkezési Vállalat és az Önkormányzat 
gazdasági vezetői a temető üzemeltetéssel kapcsolatosan vitatott pénzügyi kérdésekben 
egyeztessenek, illetve külső szakértő kerüljön bevonásra. 
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. július 18. 
Felelős: Csontos  Sándor biz. elnöke 
 

2. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag igénylésére  pályázat benyújtásához. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Kormány az elmúlt években is biztosította a szociális tűzifa vásárlásának lehetőségét a 
települések részére. A program leginkább a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
részére jelentett nagy segítséget, hiszen a gazdaságilag elmaradott települések lakosainak 
fűtési kiadásait jelentős mértékben csökkenthette a hozzájárulás. 
A Kormány az idei évben is segítséget kíván nyújtani a rászorulók részére. A szociális 
rászorultság és a 2019. évi igénylés részletes feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag 
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő önkormányzati rendeletben kell szabályozni. 
A pályázat elektronikus rögzítésének határideje 2019. augusztus 1. 16.00 óra. 
Papír alapon történő beadásának határideje: 2019. augusztus 2. 
A pályázati kiírás szerint az önkormányzatnak a támogatási igény benyújtásához önerőt 
biztosítani nem kell, de a szociális tűzifában részesülő személytől ellenszolgáltatást nem lehet 
kérni. 
 
Csontos Sándor: 
A szociális tűzifára történő pályázat benyújtását támogatom, a lakosság számára ez minden 
évben nagy segítség. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
20/2019. (VII.18.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága 
javasolja a szociális célú tüzelőanyag igénylésére  pályázat benyújtását. 
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. július 18. 
Felelős: Csontos  Sándor biz. elnöke 
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3. Előterjesztés a TOP-2.1.3-15-HBI-2016-00030 azonosító számú projektjéhez kapcsolódóan 
a „Nyíracsád község belterületi vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás  megindításáról 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A képviselő-testület az elmúlt testületi ülésen döntött a  TOP-2.1.3-15-HBI-2016-00030 azonosító 
számú projektjéhez kapcsolódóan a „Nyíracsád község belterületi vízrendezése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról. A közbeszerző a közbeszerzési eljárás megindítása előtt 
megvizsgálja, hogy a Testület által javasolt gazdasági szereplők rendelkeznek-e olyan jogosultsággal, 
hogy részt tudjanak venni a közbeszerzési eljárásban. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy 
Konyári József egyéni vállalkozó nem felel meg az ajánlattevővé válás feltételeinek, ugyanis nem 
szerepel az elektronikus közbeszerzési rendszerben regisztrált gazdasági szereplők listájában, és a 
regisztrációnak többszöri felszólításra sem tett eleget. A fenti tényt figyelembe véve szükséges 
Konyári József egyéni vállalkozó törlése a meghívandó gazdasági szereplők közül és helyette újabb 
gazdasági szereplőt kell felkérni a közbeszerzési eljárásban.  
 
Javaslom, hogy a Képviselő- testület határozzon a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00030 azonosító számú 
projektjéhez kapcsolódóan a „Nyíracsád Község belterületi vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás - 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése alapján-  megindításáról. 
 
A közbeszerzési eljárásban dönteni kell arról is, hogy kik legyenek  azok a gazdasági szereplők, akik 
felkérésre kerüljenek ajánlattételre. 
Javaslom, hogy ajánlattételre, az eddigieken túl ötödikként a Forgút Bt. Békéscsaba kerüljön 
felkérésre. 
 
Az elhangzottakkal a bizottság egyetért és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
21/2019. (VII.18.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a TOP-
2.1.3-15-HBI-2016-00030 azonosító számú projektjéhez kapcsolódóan a „Nyíracsád község belterületi 
vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás  megindításáról szóló előterjesztéssel kapcsolatban 
javaslom, hogy ajánlattételre, az eddigieken túl ötödikként a Forgút Bt. Békéscsaba kerüljön 
felkérésre. 
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi ülésen e 
napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2019. július 18. 
Felelős: Koszorus Sándor biz. elnöke 
 
Több napirendi pont nem lévén Csontos Sándor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 
 

kmf. 
 
 
 

                    Csontos Sándor                                                                    Kiss Józsefné 
                    bizottság elnöke                                                             jegyzőkönyv hitelesítő 
 


