JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 30.-án
13.45. órakor a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér
8. sz.) megtartott Egészségügyi és Sportbizottsági ülésén.
Jelen vannak:

Csontos Sándor bizottság elnöke
Kiss Józsefné
Rácz Zoltán
Bálega Jánosné
Kiss Mihály bizottsági tagok

Meghívottak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Veres Istváné alpolgármester

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő bizottsági tag.
Csontos Sándor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendek kerüljenek megtárgyalásra, melyek az
alábbiak:
1. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, a tanyagondnoki szolgáltatásról, valamint a természetben nyújtott
mezőgazdasági terménysegélyről szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
2. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2017. évi felülvizsgálattal történő
elfogadására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
3. Előterjesztés az Akácliget Óvoda dokumentumainak elfogadására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
4. Előterjesztés a közvilágítás korszerűsítésére.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
5. Előterjesztés a közvilágítás karbantartására, üzemeltetésére.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
6. Előterjesztés a kitüntető díjak adományozására, emlékplakett készítésére.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
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7. Előterjesztés a temető fenntartására kapott normatíva felhasználásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
8. Előterjesztés a „TOP-2.1.3-15-HB1- Települési környezetvédelmi infrastruktúra
fejlesztések Nyíracsád község belterületi vízrendezése” tárgyú pályázat kapcsán
lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
9. Előterjesztés a Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése tárgyú
pályázatok kapcsán lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
A döntéshozatalban résztvevő
megtárgyalásra elfogadta.

5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal a napirendi pontokat

Csontos Sándor bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője
Rácz Zoltán bizottsági tag legyen.
A döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítő
személyét elfogadta.
1. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, a tanyagondnoki szolgáltatásról, valamint a természetben
nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Szociális, Oktatási és
Kulturális Bizottság takarékos gazdálkodásának köszönhetően a szociális keretből a
rászorultak részére természetbeni juttatásként támogatás megállapításának lehetőségét kívánja
biztosítani.
A jelenleg hatályos rendelet nem rendelkezik a természetbeni juttatás megállapításáról, ezért a
rendelet módosítása vált szükségessé. A rendelet módosítása rendelkezik a jogosultak
körének megállapításáról, és a természetbeni juttatás kiosztásának szabályairól és az átvétel
elismeréséről.
Csontos Sándor:
A rendelet tervezet módosításával egyetértek, javaslom elfogadásra.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
36/2017. (XI.30.) sz. Egészségügyi és Sportizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a
települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a tanyagondnoki
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szolgáltatásról, valamint a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló
rendelet módosítását 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: 2017. november 30.
Felelős: Csontos Sándor biz. elnöke
2. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2017. évi felülvizsgálattal történő
elfogadására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzata 2013-ban elkészítette a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot, mely program öt évre szól.
2015-ben megtörtént a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata, melyet követett az ez
évi, azaz a 2017. évi felülvizsgálat is.
A felülvizsgálat során az intézkedési tervek dátumai kerültek módosításra, mert
előreláthatólag 2018. év végén el kell készíteni az új, a településnek legmegfelelőbb helyi
esélyegyenlőségi programját.
A jelenlegi HEP átfogó képet ad a településen élők demográfiájáról, szociális helyzetéről.
Felvázolja a problémák megoldási stratégiáját.
Kérem a képviselő-testületet, hogy az intézkedési terv áttekintése után a felülvizsgált helyi
esélyegyenlőségi programot fogadja el.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
37/2017. (XI.30.) sz. Egészségügyi és Sportizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2017. évi felülvizsgálattal történő módosítását 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: 2017. november 30.
Felelős: Csontos Sándor biz. elnöke
3. Előterjesztés az Akácliget Óvoda dokumentumainak elfogadására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Csontos Sándor:
Az óvoda vezetője a dokumentumokat nagy precizitással készítette el. Az előterjesztésből
megismerhettük az óvoda Helyi Pedagógiai Programját (2016), Szervezeti és Működési
Szabályzatát, Házirendjét , Továbbképzési Programját, Éves munkatervét.
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
38/2017. (XI.30.) sz. Egészségügyi és Sportizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága
az Akácliget Óvoda dokumentumait 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: 2017. november 30.
Felelős: Csontos Sándor biz. elnöke
4. Előterjesztés a közvilágítás korszerűsítésére.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester
Nyíracsád Község Önkormányzata 2001 évben végrehajtott egy közvilágítás rekonstrukciót,
mely során az addig TITÁSZ majd E-On tulajdonban lévő lámpatestek felújításra, cserére
kerültek, azonban nem az Önkormányzathoz, hanem az E.On Tiszántúli Zrt.hez kerültek
tulajdonba, mely társaságban az. 2001 évben kötött szerződés, és annak módosításai után
jelenleg 518 db közvilágítási lámpatest tulajdonosa az E.On Zrt. A korábbi konstrukcióban 10
éves időszak alatt fizette meg az Önkormányzat a rekonstrukció és a beruházás kiadásait, így
2011. év végével megnyílt a lehetőség a tulajdonjog rendezése, az esetleges korszerűsítés
előtt.
A jelenleg üzemelő közvilágítási berendezések az avulási idejük végéhez közelednek (kb.
15év), és mindenképpen javasolt lenne egy újabb – az önkormányzat számára a korábbinál
előnyösebb- közvilágítási rekonstrukció.
A régi Nátrium és Kompakt közvilágítási berendezések magas energiaigényűek, és a
fényáramuk az idő előhaladásával csökken.
Ugyanakkor heti rendszerességgel jelentős számban érkeznek panaszok a közvilágítás
hibáiról, amely folyamatos javítása mellett is egyre nagyobb költséggel fenntartható.
A Településen szükség lenne további kb. 40 db lámpatestre belterületen, és az
Asszonyrészhez vezető
kerékpárúton, ami régóta megoldatlan probléma a településen.
Önkormányzatunkat az elmúlt években több lámpatestgyártó és kivitelező kereste meg a
jelenleg üzemelő, technológiailag elavult, összesen 518 db. közvilágítási lámpatest LED
technológiával üzemelő lámpatestekre történő cseréje tárgyában.
A korszerű LED lámpatestek minimális karbantartási igényűek, és kb. 100000 óra (25 év) az
üzemidejűk.
Egybehangzó álláspontjuk szerint a jelenlegi rendszer évi bruttó 6-7 millió Ft-os üzemeltetési
költségből évi 50-60 %, megtakarítást lehet realizálni a jelenlegi megvilágítási szint javítása
mellett. Ehhez azonban kb. 40 millió Ft beruházás megvalósítása lenne szükséges, a jelenlegi
lámpatestek tulajdon viszonyainak rendezése mellett.
Az új technológiának köszönhető tetemes költségmegtakarítás lehetővé teszi a beruházási
költségeknek kizárólag az elérendő megtakarításból történő refinanszírozhatóságát.
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A fejlesztés esetén az önkormányzat semmilyen pénzeszközt nem biztosít, és nem tervezteti
meg, hanem az elfogyasztott villamos energia és karbantartási díj csökkenéséből fedezné az
önkormányzat az egész beruházást, az előfinanszírozó vállalkozó felé.
Az Önkormányzat közvilágításra a feladatfinanszírozást a KIF vezeték hossza alapján kapja,
és ez megfelelő alapot képezne ahhoz, hogy a LED rekonstrukciót és a kerékpárút
megvilágítását kiépítse.
Tehát az Önkormányzat a beruházás megvalósítása után is tudna fedezni a beruházást a
feladatfinanszírozásból, de az ESCO konstrukció letelte után, az önkormányzat lenne az új
berendezések tulajdonosa.
A jelenlegi ízzók kihordási határideje hamarosan lejár. Arról kellene döntést hozni, hogy
akarja-e az önkormányzat korszerűsíteni a közvilágítást, ha igen, megindítja a közbeszerzési
eljárást.
A MEZEI-VILL Kft. 2000. óta foglalkozik közvilágítás korszerűsítéssel. Nyíracsád esetében
is kb. 15-16 éves ízzókról van szó, így rászorul a cserére. A cserét az említett cég bonyolítané
le, az önkormányzatnak ezzel költsége nem lesz. A megtakarítás fogja az ízzócserék költségét
fedezni. A lámpatestek kihordási határideje 25 év, és 10 év után az önkormányzat
tulajdonába fog kerülni.
Kb. 40 milliós beruházásról van szó, mely tartalmazza Nyíracsád-Asszonyrész közötti szakasz
1 km hosszon.
Csontos Sándor:
A közvilágítás korszerűsítése aktuálissá vált a településen, nyitottnak kell lennünk az
új,korszerű berendezésekre. A MEZEI-VILL Kft. ajánlatát alkalmasnak tartom, javaslom a
közbeszerzési eljárás megindítását.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
39/2017. (XI.30.) sz. Egészségügyi és Sportizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága a
település közvilágításának korszerűsítését, ezzel kapcsolatban javasolja a közbeszerzési
eljárás megindítását.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Csontos Sándor biz. elnöke
5. Előterjesztés a közvilágítás karbantartására, üzemeltetésére.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester
Nyíracsád Község Önkormányzatának az E-ON-al megkötött közvilágítási üzemeltetési
szerződése 2017. november 30. napjával lejár. Megküldött árajánlatok alapján (E-ON,
MEZEI-VILL Kft.) a MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlata a
kedvezőbb.
A benyújtott ajánlat – mely egy évre szól - alapján 1.750.- Ft + ÁFA/lámpatest/év a
karbantartási díj összege.
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A benyújtott tervezet alapján vállalt hibaelhárítás megkezdésének határidei:
bejelentés alapján egyedi hiba: 14 munkanap,
nagy forgalmú csomópont kijelölt gyalogátkelőhelye: 48 óra,
országos közutak átkelési szakaszain egyedi hibák: 8 nap,
munkavégzési engedélyhez kötött helyeken fellépő hibák: 14 nap
Minden acél tartószerkezet (lámpa, oszlop és lámpakar) korrózió védelmi és esztétikai festése
díjazás ellenében megrendelésre történik.
Rácz Zoltán:
Az előző napirendi ponthoz kapcsolódik a jelenlegi. Abban az esetben, ha a közvilágítás
korszerűsítését a MEZEI-VILL Kft. fogja végezni, célszerű lesz a karbantartási szerződést is
velük megkötni.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
40/2017. (XI.30.) sz. Egészségügyi és Sportizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága
javasolja, hogy a közvilágítás karbantartási és üzemeltetési szerződését a MEZEI-VILL Kftvel kösse meg az önkormányzat.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Csontos Sándor biz. elnöke
6. Előterjesztés a kitüntető díjak adományozására, emlékplakett készítésére.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékleve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rég óta tervezi, hogy elismerje
azon emberek teljesítményét, munkáját, melyet a közösségért, vagy valamilyen célcsoportért,
továbbá szakmájában nyújtottak.
Előzetes tárgyalásokalapján helyi művész Dr. Kövér József elkészített egy emlékplakett
mintát. A oldal: az érmen a község Református temploma haranglábbal együtt került
megmintázásra. B oldal: a testület által megfogalmazott szöveg vésett betűkkel lesz látható és
megfelelő hely lesz biztosítva a díjazott nevének. Az érem 11,5 cm átmérőjű, bronzból készül.
Rögzítésére 5 x 5 cm-es carrarai márvány szolgál. A művész által megjelölt ár 30.000.- Ft/db.
Csontos Sándor:
A művész úr által készített emlékplakett-minta nagyon tetszetős, méltó a kitűntető díj
adományozásra.
Kiss Józsefné:
Árban is megfelelőnek tartom az ajánlatot és az emlékplakett megrendelését támogatom.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
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41/2017. (XI.30.) sz. Egészségügyi és Sportizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága
a kitüntető díjak adományozására, emlékplakett készítésére javasolja a Dr. Kövér József által
készített plakett megrendelését.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Csontos Sándor biz. elnöke
7. Előterjesztés a temető fenntartására kapott normatíva felhasználásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 1.1. bc.)
köztemető fenntartásával kapcsolatos alapfeladatok támogatásáról rendelkezik. A támogatás
a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz
kapcsolódóan illeti meg.
A Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat Igazgató Asszonya korábban
megkeresett azzal, hogy kéri az Önkormányzatnak folyósított- a köztemető fenntartásával
kapcsolatos feladatokra- támogatást részükre engedjük át.
A Temetkezési Vállalat tulajdonosainak közgyűlésén elhangzott, hogy az önkormányzatok
nagy része átengedték az állami támogatást.
Csontos Sándor:
Mivel nem tisztázott, hogy egyáltalán át lehet-e engedni a részünkre kapott normatívát, ezért
javaslom, hogy kérjen az önkormányzat ezzel kapcsolatban hivatalos állásfoglalást a MÁKtól, illetve a törvényességi felügyelettől.
Ennek ismeretében hozza meg döntését a későbbiekben a képviselő-testület.
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
42/2017. (XI.30.) sz. Egészségügyi és Sportizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága
a temető fenntartására kapott normatíva felhasználásával, átruházhatóságával kapcsolatban
javasolja hivatalos állásfoglalás kérését a törvényességi felügyelettől, illetve a Magyar
Államkincstártól. Ennek ismeretében javasolja a döntés meghozatalát.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Csontos Sándor biz. elnöke
8. Előterjesztés a „TOP-2.1.3-15-HB1- Települési környezetvédelmi infrastruktúra
fejlesztések Nyíracsád község belterületi vízrendezése” tárgyú pályázat kapcsán
lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
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(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Az Önkormányzat 2017. június 29. napján kelt „TOP-2.1.3-15-HB1 - Települési
környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Nyíracsád Község belterületi vízrendezése”
tárgyú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárás
ajánlatkérésre az ajánlattételi határidőn belül mind a 3 meghívott érvényes ajánlata beérkezett,
melyek közül a legkedvezőbbet – 972.527.- Ft - a Fókuszban Közbeszerzési Tanácsadó Kft
nyújtotta.
Ugyan ezen pályázattal kapcsolatban az Önkormányzat 2017. október 31. napján kelt” TOP2.1.3-15-HB1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Nyíracsád Község
belterületi vízrendezése” tárgyú pályázattal kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok
ellátása beszerzési eljárás ajánlatkérésre az ajánlattételi határidőn belül mind a 4 meghívott
érvényes ajánlata beérkezett. Legkedvezőbb ajánlatot – 2.430.000.- Ft.- a Hajdúsági-Nyírségi
Pályázatkezelő Nonprofit Kft. nyújtotta.
Az Önkormányzat 2017. augusztus 01. napján kelt ”TOP-2.1.3-15-HB1 - Települési
környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Nyíracsád Község belterületi vízrendezése”
tárgyú pályázattal kapcsolatos tervezési feladatok ellátása beszerzési eljárás ajánlatkérésre az
ajánlattételi határidőn belül mind a 3 meghívott érvényes ajánlata beérkezett. Ezek közül a
legkedvezőbb ajánlatot – 1.240.000.- Ft - a Cívis Komplex Mérnök Kft. nyújtotta be.
Csontos Sándor:
Javaslom, hogy az ismertetett, legalacsonyabb ajánlatot tevők kapják meg a megbízást.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
43/2017. (XI.30.) sz. Egészségügyi és Sportizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága
„TOP-2.1.3-15-HB1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Nyíracsád
Község belterületi vízrendezése” tárgyú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési feladatok
ellátására vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatására a Fókuszban Közbeszerzési Tanácsadó
Kft-t, projektmenedzsmenti feladatok ellátása a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit
Kft.-t, tervezési feladatok ellátása beszerzési eljárás lefolytatására a Cívis Komplex Mérnök
Kft-t javasolja megbízni.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Csontos Sándor biz. elnöke
9. Előterjesztés a Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése tárgyú
pályázatok kapcsán lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Dr. Nagy János polgármester:
Az Önkormányzat a”Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése” tárgyú
pályázattal kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok ellátása beszerzési eljárás
ajánlatkérésre az ajánlattételi határidőn belül mind a 4 meghívott érvényes ajánlata beérkezett.
Ezek közül a legkedvezőbbet a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. nyújtotta
be.
Csontos Sándor:
Javaslom az előterjesztésben szereplő legalacsonyabb ajánlatot benyújtó Kft. kapja a
feladattal kapcsolatos megbízást.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
44/2017. (XI.30.) sz. Egészségügyi és Sportizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Sportbizottsága
a Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázattal
kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok ellátása a legkedvezőbbet a Hajdúsági-Nyírségi
Pályázatkezelő Nonprofit Kft. megbízását javasolja a képviselő-testületnek.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Csontos Sándor biz. elnöke
Több napirendi pont nem lévén Csontos Sándor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.

Csontos Sándor
bizottság elnöke

Rácz Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő
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