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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 27.-én 8.45. 
órakor a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) 
megtartott Egészségügyi és Sportbizottsági ülésén. 
 
Jelen vannak: Kiss Józsefné 
   Bálega Jánosné 
   Kiss Mihály bizottsági tagok 
 
Meghívottak:  Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos 
 
Igazoltan távol: Csontos Sándor bizottság elnöke 
   Rácz Zoltán bizottsági tag 
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  3 fő bizottsági tag. 
 
Csontos Sándor bizottság elnökének távolléte miatt az ülést Kiss Józsefné bizottsági tag 
vezeti, aki  köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendek az alábbiak szerint kiegészülve kerüljenek 
megtárgyalásra, melyek az alábbiak: 
 

1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  21/2016. 
(IX.5.) számú rendeletével módosított  Nyíracsád Község Önkormányzatának 
2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.15.) ÖR. rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester. 
 

2. Beszámoló  Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2016. évi 
gazdálkodásáról – zárszámadás. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

3. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának 
elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra 3 egyhangú igen szavazattal elfogadják. 
 
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője  Kiss Mihály bizottsági tag legyen. 
 
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 3 egyhangú igen szavazattal elfogadják. 
 

1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  21/2016. 
(IX.5.) számú rendeletével módosított  Nyíracsád Község Önkormányzatának 
2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.15.) ÖR. rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester. 
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(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag  3 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
15/2017. (IV.27.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  21/2016. (IX.5.) számú 
rendeletével módosított  Nyíracsád Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről 
szóló 6/2016. (II.15.) ÖR. rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, elfogadta, 
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság a levezető elnököt, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-
testületi ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Kiss Józsefné levezető elnök 
 

2. Beszámoló  Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2016. évi 
gazdálkodásáról – zárszámadás. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Kiss Józsefné: 
Nagy örömünkre  szolgál, hogy sikeres évet zártunk. Megnyugvást jelent, hogy az 
intézmények zavartalanul működtek,  és hitelállománya nincs az Önkormányzatnak. A 
beszámoló részletes, áttekinthető, nagy szakértelemmel készült. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő  bizottsági tag 3  igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
16/2017. (IV.27.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága 
Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2016. évi gazdálkodásáról – zárszámadás- 
szóló beszámolót megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
Felkéri a bizottság a levezető elnököt, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-
testületi ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős:  Kiss Józsefné levezető elnök 
 

3. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának 
elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Nyíracsád Község Önkormányzata rendelkezik Közbeszerzési Szabályzattal, ugyanakkor a 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre vonatkozó szabályozás nincs. Ez a hiány 
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problémát okoz a szervezet mindennapi életében, ugyanis a rendeltetésszerű működés során 
az önkormányzat rendszeresen végez különböző beszerzéseket, rendel meg szolgáltatásokat, 
amelyek menetét a közbeszerzési törvény (Kbt.) hatálya alá nem tartozó esetekben is 
szabályozni kell a verseny tisztaságának, az esélyegyenlőség, és a közpénzek átlátható 
felhasználásának biztosítása érdekében. A fenti helyzet megoldására elkészült az 
önkormányzat beszerzési szabályzatának tervezete. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
17/2017. (IV.27.) sz. Egészségügyi és Sportbizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatát megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja.. 
Felkéri a levezető elnököt, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi ülésen e 
napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Kiss Józsefné levezető elnök 
 
Több napirendi pont nem lévén Kiss Józsefné levezető elnök megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 

                   Kiss Józsefné                                                     Kiss Mihály 
                   levezető elnök                                             jegyzőkönyv hitelesítő 
 


