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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30.-án 14.00.
órai kezdettel a Nyíracsád Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tanácstermében
(4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak:

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

Távolmaradt :

Köles Zoltán képviselő

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Dr. Nagy János polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője Czapár Gábor és Czirjákné Szabó
Katalin képviselők legyenek.
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadták.
A rendkívüli ülés összehívását az első napirenddel kapcsolatos, mihamarabbi döntéshozatal
indokolta:
1. Előterjesztés Nyíracsád Község Önkormányzatának a „Nyíracsád Község belterületi
vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához szükséges feladatok
ellátása.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Különfélék.
A döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő a napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadta.
1. Előterjesztés Nyíracsád Község Önkormányzatának a „Nyíracsád Község belterületi
vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához szükséges feladatok
ellátása.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A belterületi vízrendezésre több alkalommal megindítottuk a közbeszerzési eljárást, azonban
az eddig mindig eredménytelen volt.
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Most az előterjesztésben szereplő 5 gazdasági szereplő kerül felkérésre ajánlattételre. Akik a
korábbi, azonos tárgyú közbeszerzési eljárásokban részt vettek, törvény szerint most nem
vehetnek részt az eljárásban.
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
5/2020. (I.30.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület határoz a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2)
bekezdése alapján „Nyíracsád Község belterületi vízrendezése „tárgyú közbeszerzési eljárás
ismételt megindításáról.
A fenti közbeszerzési eljárásban az alábbi öt gazdasági szereplő kerül felkérésre ajánlattételre:
1. T+C COMPANY Kft.
Adószám: 25034802-2-09
EKR azonosító: EKRSZ_51836155
2. GEOPAJZS Kft.
Adószám: 23757727-2-09
EKR azonosító: EKRSZ_35313832
3. MERLUC-ÉPKER KFT.
Adószám: 26375250-2-09
EKR azonosító: regisztrálás alatt
4. PETERMAN Kft.
Adószám: 13639747-2-09
EKR azonosító: EKRSZ_64923112
5. "SZIB-ÉP" Kft.
Adószám: 12926743-2-09
EKR azonosító: EKRSZ_10236026
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
2. Különfélék.
Dr. Nagy János polgármester:
Szegregációs pályázattal kapcsolatban a héten történt egy egyeztetés. Úgy tűnik, hogy nem
valószínű, hogy a létesítmények létrehozás ki fog jönni a pályázati pénzből. Érdemes lesz az
Esélyegyenlőségi Főigazgatósággal egyeztetni ezzel kapcsolatban.
Czapár Gábor:
Próbáljunk meg még kérni hozzá anyagi támogatás, mindenben partnerek vagyunk.
Szórádi Sándor:
Javaslom, hogy terv alapján költségvetés kiszámolást végeztessünk arról, hogy kb. mennyi az
az összeg, amennyivel kevesebb áll rendelkezésre. Így tudnánk nagyjából, hogy mennyit
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kellene még kérnünk plusszban. Úgy gondolom, hogy közel 20 millióra lenne még szükség a
három ház és a csillagház létrehozásához.
Bródi Róbert:
Inkább azon legyünk,hogy próbáljunk meg még pénzt kérni, minthogy valamelyik létesítmény
ne valósuljon meg és vissza kelljen adni.
Dr. Nagy János:
Tájékozódtam és úgy tudom, hogy más településeken is ez a probléma, ahol ez a pályázat fut.
Szórádi Sándor:
Roma családokat, vagy hátrányos helyzetű családokat kell ezekbe a házakba beköltöztetni?
Dr. Nagy János polgármester:
Öt lakásba összesen 32 főt, azaz 6-7 fős hátrányos helyzetű, szegregátumban élő családokat
kell beköltöztetni.
Bródi Róbert:
Én kértem, hogy a testületi ülésre jöjjenek el a művelődési ház dolgozói. Az évről évre
megrendezésre kerülő Ligetaljai Kulturális Napokra a fellépőket sürgős lenne kiválasztani,
illetve lefoglalni. A művelődési ház vezetői állására kiírt pályázat jövő hónapban kerül
elbírálásra és félő, hogy mire az új vezető munkába áll, már késő lesz ezekben a dolgokban
dönteni.
Dr. Nagy János polgármester:
Értem, de milyen jogon fog a megjelent ebben az ügyben felszólalni, hiszen alkalmazásban
sincs jelenleg az önkormányzatnál.
Bródi Róbert:
Úgy, mint szervező.
Dr. Nagy János polgármester:
Május 23-ában kellene lefixálni a Ligetaljai Napok időpontját.
Bródi Róbert:
Nem szoktunk pályázni erre a rendezvényre? Mennyibe szokott kerülni?
Dr. Nagy János polgármester:
Van, amikor van olyan pályázati lehetőség,amit igénybe tudunk venni erre a rendezvényre.
Általában 2,5 – 3 millió forint lakossági vendéglátás nélkül.
Czapár Gábor képviselő felolvassa a művelődési ház által hozott, a megjelölt időpontban még
szabad énekes fellépők listáját.
Dr. Nagy János polgármester:
Törekedni kell arra, hogy minden korosztály igényeinek eleget tegyünk. Célszerű mulatós,
illetve fiatalos stílusú énekeseket is meghívni. A rendezvényirodával egyeztetni kell még.
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Szórádi Sándor:
Korábbi testületi ülésen szó volt róla, hogy az önkormányzati gépjárművekbe GPS kerüljön
beszerelésre. Ezzel kapcsolatban beszereztem egy árajánlatot, amit átadok. Ez nagyon
kedvező, 2800.- Ft egy gépjármű havi költsége.
Dr. Nagy János polgármester:
Ennek jól utána kell nézni adatvédelmi szempontból.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Óvatosan kell alkalmazni, hogy ki nézheti meg ezeket a rögzített adatokat, kinek van joga
betekintésre.
Bródi Róbert:
Jelszóval működik a jogosultság, így csak az látja a GPS rögzített adatait, akinek megvan ez a
belépési kódja.
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.
Dr. Nagy János
polgármester

Czapár Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagyné Jobbágy Piroska
jegyző

Czirjákné Szabó Katalin
jegyzőkönyv hitelesítő

