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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 27-én 7.00. 
órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 
8. sz.) megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak:  Dr. Nagy János polgármester 
    Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

Kiss Józsefné 
    Koszorus Sándor 
    Rácz Zoltán képviselők 
 
Igazoltan távol:  Csontos Sándor 
    Köles Zoltán képviselők 
    Veres Istvánné alpolgármester 
 
Meghívottak:   Balogh Barna  

Dr. Papp-Lada Beáta Fókuszban Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 
képviseletében 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a rendkívüli ülés összehívását közbeszerzési eljárás 
lefolytatásának rövid határideje indokolta. 
 
Javasolja, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra. 
 

1. Előterjesztés a „Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése” tárgyú 
pályázat kapcsán lefolytatandó beszerzési eljárásról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

2. Előterjesztés Nyíracsád település közvilágítás korszerűsítéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

3. Előterjesztés a Petőfi Sportegyesület elnöke kérelméről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

4. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjairól. 
Előterjesztő:Nagyné Jobbágy Piroska HVI vezető 
 

5. Előterjesztés az alpolgármester költségtérítéséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadják. 
 
Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői Kiss 
Józsefné és Rácz Zoltán képviselők legyenek. 
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A döntéshozatalban résztvevő 4 fő képviselő a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 4 egyhangú 
igen szavazattal elfogadja. 
 

1. Előterjesztés a „Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése” 
tárgyú pályázat kapcsán lefolytatandó beszerzési eljárásról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Korábban, 2017. december 14. napján tartott ülésen a képviselő-testület határozatot hozott a 
„Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése” tárgyú beszerzési eljárás 
megindításáról. Azonban műszaki tartalommódosítás vált szükségessé, így ezidáig nem 
kerülhetett sor az eljárás megindítására. 
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a „Malom Galéria külső felújítása és energetikai 
korszerűsítése” tárgyú pályázattal kapcsolatos beszerzési feladatok ellátására vonatkozó 
beszerzési eljárás megindításáról ismételten döntsön a Képviselő-testület.  
Javaslom továbbá, hogy a Képviselő- testület döntsön a fenti eljárásban a szükséges nettó 
705.446 Ft, azaz bruttó 895.916 Ft többletforrás hozzárendeléséről tekintettel a tervezői 
költségvetésre, ami magában foglalja a belső nyílászárók kialakítását, ami a pályázatból nem 
elszámolható költség. 
 
Az építési beszerzési eljárásában ajánlattételre az alábbi ajánlattevők  felkérését javaslom: 

1. KOZDAN-ÉP-COS Kft. (székhely: 4262, Nyíracsád, Pozsonyi u. 28.) 
2. NYÍR- LOG- ÉP Kft. (székhely: 4372 Nyírbéltek, Vasvári Pál utca 38.) 
3. RÉZ ÚTÉPÍTŐ Kft. (4262 Nyíracsád, Malom utca 12/ A .) 

 
Dönteni szükséges arról is, hogy a Polgármester eljárhasson a beszerzési eljárásra beérkezett 
ajánlatok kapcsán, azokat értékelhesse, a további szükséges lépéseket megtehesse, így 
különösen az erre vonatkozó szerződést megköthesse. 

Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő képviselő 4 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatait: 
 
21/2018. (II.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:  
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő- testülete  a „Malom Galéria külső felújítása és 
energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázattal kapcsolatos beszerzési feladatok ellátására 
vonatkozó beszerzési eljárás megindításról dönt, ezzel egyidejűleg a 68/2017. (XII.14.) sz. 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
Felhatalmazza  a képviselő-testület a polgármestert a beszerzési eljárás megindításával 
kapcsolatos feladatok ellátására. 
Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
22/2018. (II.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:  
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 2018. évi költségvetés saját 
terhére biztosítja a „Malom Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése” tárgyú 
pályázathoz a szükséges bruttó 622.067 Ft  többletforrást , tekintettel a tervezői 
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költségvetésre, ami magában foglalja a belső nyílászárók kialakítását, ami a pályázatból nem 
elszámolható költség, valamint az önerőt, mely bruttó 1.595.359.- Ft, összesen 2.217.426.- Ft. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fent megjelölt önerőt az Önkormányzat saját bevétele 
terhére biztosítsa. 
Határidő: folyamatos  
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
23/2018. (II.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:  
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy határoz, hogy a „Malom 
Galéria külső felújítása és energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázattal kapcsolatos 
beszerzési feladatok ellátására vonatkozóan ajánlattételre az alábbi ajánlattevők kerülnek 
felkérésre: 
 

1. KOZDAN-ÉP-COS Kft. (székhely: 4262, Nyíracsád, Pozsonyi u. 28.) 
2. NYÍR- LOG- ÉP Kft. (székhely: 4372 Nyírbéltek, Vasvári Pál utca 38.) 
3. RÉZ ÚTÉPÍTŐ Kft. (4262 Nyíracsád, Malom utca 12/ A .) 

 
Felhatalmazza a Polgármestert a beérkezett érvényes ajánlatok értékelésére a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatás értékelési szempont alapján, illetve a nyertes ajánlattevővel kötendő 
szerződés aláírására. 
A képviselő-testület a 69/2017. (XII.14.), valamint a 70/2017. (XII.14.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
Határidő: 2018. március 5. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

2. Előterjesztés Nyíracsád település közvilágítás korszerűsítéséről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról is döntött a 
képviselő-testület, azonban idő közben kiegészítő tervek készültek. 
 
Balogh Barna: 
2003-ban már történt a településen egy felmérés közvilágítás korszerűsítésre. Jelenleg a 
településen 36 wattos lámpatestek vannak, ami  már nem elégíti ki a mai kor igényeit. Először 
cégünk adott egy ajánlatot, ami minden féle felmérés nélkül, csak a rendelkezésünkre álló 
adatok alapján történt. 86 db új C21 és C31 lámpa kiépítése szükséges a jobb megvilágítási 
szint elérésére. 2017. márciusában változtak a közvilágítási szabványok, ennek is eleget 
szeretnénk tenni. Az Asszonyrészhez vezető út nem önkormányzati tulajdonú út, hanem a 
Magyar Közút Zrt.-hez tartozik, ezért megnövelt megvilágítási szint kiépítése szükséges, ami 
bizonyos plussz költséget jelent, figyelembe véve azt a tényt is,hogy ehhez az úthoz 
kerékpárút is tartozik. Az ajánlat fix, nem tevődik rá kamat, vagy bármilyen járulék az évek 
során. 
 
Kiss Józsefné: 
Ezek LED lámpák lesznek? Milyen színnel világítanak, ezt a fényszennyezés miatt kérdezem. 
A Kistag településrészen is megoldható-e a 3-4 lámpatest felszerelése? Az oszlopok adottak. 
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Buzita településrészre is vonatkozik a korszerűsítés?  
 
Balogh Barna: 
Igen, LED lámpákról van szó, ezért fehéres fényűek, nincs fényszennyezés. Ha az oszlopok 
adottak, akkor valószínűleg megoldható a Kistag is, de meg kell néznem a helyszínt. A Buzita 
településrészt érinti a korszerűsítés. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Mint látjuk a költségek emelkednek. Bízunk benne, hogy a beruházás jól sikerül és az 
Asszonyrész felé lakók számára is megfelelő lesz a szolgáltatás. Ki fogja finanszírozni a 
felmerülő költségeket? 
 
Balogh Barna: 
Minden költség a Mezei-Vill Kft-t terheli, a beruházás 10 éves konstrukciót (120 hónap) 
takar, és az önkormányzat tulajdonába kerülnek a lámpatestek. Ez kb 25 évre biztosítja a 
település közvilágítását. 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A leszerelt lámpatestekkel mi fog történni? 
 
Balogh Barna: 
A leszerelt lámpatestek az E-ON tulajdonát képezik, beszállításra kerül a raktárukba. 
 
Koszorus Sándor: 
Mikor kezdődnének a munkálatok? 
 
Balogh Barna: 
A közbeszerzési eljárás  lezárulta után. A beruházás lefolytatása kb. 8 hónap  alatt zajlik le, 
legtöbb időt a tervezés és engedélyeztetés vesz igénybe, maga a munkálat kb. 1 hónapot vesz 
igénybe. Igyekszünk a lakosság legkisebb zavarásával végezni a munkálatokat. 
 
Dr. Papp-Lada Beáta: 
A közvilágítás korszerűsítésére elkészített költségvetés szerint – mely tartalmazza az anyag + 
munkadíjat – 50.032.000.- Ft nettó összeg + Áfa. 
 
Az elhangzottak alapján a döntéshozatalban résztvevő 4 fő képviselő 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatait: 
 
24/2018. (II.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nyíracsád település közvilágítás 
korszerűsítésére” megküldött kiegészítő költségvetés alapján – mely tartalmazza az anyag + 
munkadíjat összesen nettó 50.032.900.- Ft értékben – dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról. 
A beruházás kivitelezéséhez Nyíracsád Község Önkormányzata a 064010 közvilágítás kormányzati 
funkción település üzemeltetéshez kapcsolódó közvilágítás fenntartásának támogatására  megállapított  
központi támogatás alapján biztosítja a fedezetet 10 év futamidővel.   
Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok ellátására. 
Ezzel egyidejűleg a 85/2017. (XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat hatályát veszti. 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
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25/2018. (II.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nyíracsád település közvilágítás 
korszerűsítése” tárgyú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozóan 
ajánlattételre az alábbi ajánlattevők kerülnek felkérésre: 
 

1. Nodix Trade Zrt. (4034 Debrecen, Knézich K. u. 17.) 
2. Villjav Kft. (4030 Debrecen, Gizella u. 2.) 
3.  Mezei-Vill Kft. (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.) 
4. Technopower Műszaki Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. (2120 Dunakeszi, 

Kálmán utca 63.) 
5. SZELO-VILL Kft (4641 Mezőladány, Dózsa Gy. u. 68.) 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerző útján az ajánlattevők részére a kiegészítő 
költségvetés figyelembe vételével az ajánlat tételi felhívást küldje meg. 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
  

3. Előterjesztés a Petőfi Sportegyesület elnöke kérelméről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Petőfi Sportegyesület elnöki tisztségében a közelmúltban változás történt, az elnöki 
feladatokat Kedves György látja el. 
A szezon indulással kapcsolatosan felmerülő költségek fedezéséhez az első két havi 
működéshez az egyesület elnöke 200.000.- Ft anyagi támogatás biztosításáért fordult az 
Önkormányzathoz. 
A vezetőváltással kapcsolatos rendkívüli helyzetre való tekintettel javaslom az Egyesület 
számára a kért támogatás megadását. 
 
Koszorus Sándor: 
Az Egyesület zavartalan működése érdekében támogatom a kért 200.000.- Ft támogatás 
odaítélését. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő képviselő 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
26/2018. (II.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sportegyesület működéséhez 
2018. évi költségvetéséből  200.000.- Ft támogatást biztosít. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a fenti összeg átutalásáról a 
községgazdálkodási iroda útján gondoskodjon. 
Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 

4. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjairól. 
Előterjesztő:Nagyné Jobbágy Piroska HVI vezető 
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(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska HVI vezető: 
A 2014-ben megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok mandátuma lejárt, ezért a 2018. 
évi országgyűlési képviselő választás előkészítése  alapján  a településen kialakított 
szavazókörökbe szavazatszámláló bizottságot kell  létrehozni.  
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 24.§. rendelkezései szerint a 
szavazatszámláló bizottság 3 tagját és a szükséges számú póttagot a települési önkormányzat 
képviselő-testülete választja meg.  
Településünkön 6 szavazókör kialakítására került sor. 
A szavazókörökben működő szavazatszámláló bizottság tagjaira a helyi választási iroda 
vezetője tesz javaslatot. ennek megfelelően szavazókörönként összeállításra kerül a 
szavazatszámláló bizottságok tagjainak neve. 
 
Az előterjesztés ismertetése, valamint az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő 
képviselő 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
27/2018. (II.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. tv. 24.§. rendelkezései szerint a szavazatszámláló bizottság három tagját 
szavazókörönként, valamint a póttagokat az alábbiak szerint választja meg: 
 
001 számú szavazókör (Rákóczi u. 17.) 
Horváthné Szabó Tünde  Rákóczi u. 84.   
Kiss Noémi    Zrínyi u. 33. 
Szollár Lászlóné   Asszonyrész 3.   
Jkv:Király Zoltánné   Pozsonyi u. 1.   
 
002 számú szavazókör (Szatmári u. 8.) 
Tasnády Szabolcsné   Dózsa u. 22.   
Piránszki Józsefné   Katona zug 3.  
Marozsán Tiborné   Dózsa u. 19.   
Jkv:Pósán Ferencné   Kossuth u. 
 
003. számú szavazókör (Kossuth u. 23.) 
Fehérvári Jánosné   Zrínyi u.32.   
Bollók Nikolett   Kassai u. 
Macsi Fruzsina    Kossuth u. 85.     
Jkv: Ternován Erika  Rákóczi u.   
 
004. számú szavazókör (Kassai u. 6.) 
Csoborkó János    Kassai u. 
Ignáth-Réz Andrea   Hunyadi zug 
Szabó Lászlóné   Jókai u. 12.   
Jkv: Sándor Edit   Zrínyi zug 2.   
 
005. számú szavazókör (Buzita Kék Túra Vendégház) 
Kerezsi Gyula    Buzita tanya 37.  
Szvára Ferencné   Buzita tanya 2.  
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Rácz Istvánné    Zrínyi u. 43.   
Jkv.:Puskás Ferencné  Kossuth u.  
 
006. számú szavazókör (Asszonyrész Honorex Kft.) 
Papp Tiborné    Asszonyrész 74.  
Mikle Józsefné   Asszonyrész 26.  
Szilágyi Károly   Asszonyrész 39.  
Jkv:Madar Gáborné  Hatház u. 3.   
 
Póttagok:  
Macsi Beatrix Kossuth u. 85.  
Derzsi János Hatház u. 35. 
Könnyű-Kerti Erika Rákóczi u. 
Senger Márta Kossuth u. 
Lócziné Takács Mónika Winkler u. 
Bálega Jánosné Gát u. 10. 30/398-1039 
Ternován János Rákóczi u. 
 
Felkéri a Képviselőtestület a polgármestert, hogy a szavazatszámláló bizottságok 
megválasztott tagjai és póttagjai eskütételénél működjön közre. 
Határidő: 2018. április 6. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
 

5. Előterjesztés az alpolgármester költségtérítéséről. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
A Képviselő-testület 116/2014. (X.27.) számú határozatával megállapította az alpolgármester 
tiszteletdíját, azonban a tiszteletdíj megállapításakor nem rendelkezett a társadalmi 
megbízatású alpolgármester költségtérítéséről.  
Az Mötv. 80.§.-a alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, 
illetve tiszteletdíja 15 %-ának megfelelő költségtérítés illeti meg havonta.  
 
Kiss Józsefné: 
Mivel jogszabály írja elő a költségtérítést az alpolgármester számára, ezért annak 
megállapítását javaslom. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő képviselő 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
28/2018. (II.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 80.§.-a alapján Veres 
Istvánné társadalmi megbízatású alpolgármester részére 2014. október 27-től 2016. december 
31-ig (154.054.- Ft-nak a 15 %-a) 23.108.- Ft/hó, 2017. január 1-jétől (229.250.- Ft-nak a 15 
%-a) 34.388.- Ft/hó költségtérítést állapít meg. 



8 

 

Felhatalmazza a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatban leírtak szerint a 
gazdálkodási iroda útján a költségtérítés kifizetésről gondoskodjon.  
Határidő: 2018. április 15. 
Felelős:  Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 
 
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 
 
 
 
 
                                 Kiss Józsefné                                           Rácz Zoltán 
                            jegyzőkönyv hitelesítő                             jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


