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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsági 
ülésén a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.) 
2017. április 27.-én 8.30. órai kezdettel megtartott ülésén. 
 
 
Jelen vannak: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
   Köles Zoltán 
   Katona Béláné 
   Nagy Imre bizottsági tagok 
 
Meghívottak:  Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos 
 
Igazoltan távol: Rácz Zoltán bizottsági tag 
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma:   4  fő bizottsági tag 
 
Koszorus Sándor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a meghívóban kiküldött napirendek az  alábbiak szerint kiegészülve  
kerüljenek megtárgyalásra: 
 

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 az Önkormányzat tulajdonában lévő Dózsa u. 32. sz. alatti szociális 
bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

4. Előterjesztés Szabó Mihályné kérelmének elbírálásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

5. Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése című pályázati 
felhívás keretében a vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és 
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére „külterületi fejlesztés megvalósítása 
Nyíracsád településen” című pályázattal kapcsolatos tájékoztatásról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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6. Előterjesztés az EFOP-4.1.7-16 a közösségi művelődési intézmény és 
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázat 
benyújtására. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
7. Előterjesztés Óvodai konyhát érintő pályázat benyújtásáról. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

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

 

Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra 4 egyhangú szavazattal elfogadják. 
 
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője  Katona Béláné bizottsági tag 
legyen. 
 
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 4 egyhangú 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. 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő   4 fő bizottsági tag  4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
19/2017. (IV.27.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 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 elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 
 

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

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Katona Béláné: 
Dícséretet érdemes az önkormányzat, mert eredményes évet zárt, mindezt hitel nélkül.  Az 
Önkormányzat és az intézmények  működése nem került veszélybe. 
 
Koszorus Sándor: 
Magam is úgy gondolom, hogy jól gazdálkodott az önkormányzat a 2016-os évben is. Ezt 
tükrözi a zárszámadás. Nagy szakértelemmel végzik a dolgozók a munkájukat  a beszámoló 
átlátható, alapos, precíz.  A szükséges bérrendezések megtörténtek, azonban a jövőre 
tekintettel lehet, hogy célszerű lenne évente infláció mértékű béremelést végrehajtani.  
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő  4  fő bizottsági tag  4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
20/2017. (IV.27.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Nyíracsád 
Községi Önkormányzat és intézményei 2016. évi gazdálkodásáról – zárszámadás- szóló 
beszámolót 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. április 27. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

3. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő Dózsa u. 32. sz. alatti szociális 
bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő    4 fő bizottsági tag  4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
21/2017. (IV.27.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Dózsa u. 32. sz. alatti szociális bérlakás bérleti 
szerződésének meghosszabbítását javasolja a képviselő-testületnek. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

4. Előterjesztés Szabó Mihályné kérelmének elbírálásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az aranykorona értéket ismerve a 0509/138 hrsz-ú terület értéke 581.000.- Ft,  a 0509/137 
hrsz-ú terület értéke 138.000.- Ft.  A terület a Kiscsonkáson helyezkedik el, az önkormányzat 
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nem használja, így nincs akadálya az értékesítésnek, amennyiben a  vételi szándékot 
benyújtónak megfelel az általunk megjelölt vételár. 
 
Koszorus Sándor: 
A kérelmező által körülírt területet az önkormányzat nem használja, ezért javaslom az 
értékesítést. 
  
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő   4 fő bizottsági tag  4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
22/2017. (IV.27.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szabó 
Mihályné ingatlan vásárlás iránti kérelmét megtárgyalta és javasolja részére  az 
Önkormányzat tulajdonát képező Kiscsonkás 0509/138 hrsz-ú, 5,81 AK értékű, 22331 m2 
nagyságú földterületet  581.000.- Ft, valamint a 0509/137 hrsz-ú  1,38 AK értékű, 5310 m2 
nagyságú szántó művelési ágú területet 138.000.- Ft, azaz összesen 719.000.- Ft összegért 
történő értékesítését. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

5. Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése című pályázati felhívás 
keretében a vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére „külterületi fejlesztés megvalósítása Nyíracsád 
településen” című pályázattal kapcsolatos tájékoztatásról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A képviselő-testület 135/2016. (XII.28.) számú határozatával elfogadta a fenti pályázat 
benyújtását, valamint a pályázat által  elkészítendő külterületi utak megvalósításának 
lehetőségét. A geodétával és az útépítő mérnökkel  való egyeztetés során megállapítást nyert,  
hogy a határozatban szereplő helyrajzi szám nem a jelenlegi állapotot tükrözi,mivel a 0489/29 
hrsz. és a 0489/24 hrsz. összevonásra került így ennek a két ingatlannak a valós helyrajzi 
száma 0489/28, mely az Önkormányzat tulajdonában van. A 0489/28 hrsz-ú ingatlannal 
határos a 0490 helyrajzi számú önkormányzati út, mely a pályázat egyik részét képezi. A 
pályázat előkészítésében résztvevő szakemberekkel történő egyeztetés során kiderült, hogy a 
0490 helyrajzi szám alatt lévő önkormányzati út  a földhivatali nyilvántartás alapján a 2 m-t 
sem éri el. Ezzel szemben a valóságban az út szélessége kb. 8 méter. Ha a pályázat sikeres 
lesz és támogatást kap,  akkor az út szélén vizes ároknak is lennie kell, hogy a víz elvezetés 
megtörténjen a szilárd burkolatú útról.  
Ahhoz, hogy a földhivatali nyilvántartás a jelenlegi valós állapotot tükrözze, a 0489/28 
helyrajzi számú ingatlanból  1772,7 m2-t el kell venni és a 0490 helyrajzi számú 
önkormányzati úthoz kell csatolni.  
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Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
23/2017. (IV.27.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 135/2016. 
(XII.28.) számú határozatának módosításával az  alábbiak szerint egyetért: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és tudomásul veszi, hogy a 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázattal kapcsolatban Nyíracsád Község Önkormányzat 
tulajdonában lévő  0489/28 hrsz-ú (termőföld hasznosítású)  ingatlanból 1772,7 m2 
átvezetésre kerül a 0490 helyrajzi számú önkormányzati út területébe. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

6. Előterjesztés az EFOP-4.1.7-16 a közösségi művelődési intézmény és 
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázat 
benyújtására. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani az EFOP-
4.1.7-16 a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései címmel.  
A pályázat keretében  Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ épületét érintő belső 
felújítási elemei,  valamint  eszközbeszerzések valósulnának meg. 
A pályázat keretében maximum 20 millió forint igényelhető, a támogatási intenzitás 100 %. 
Benyújtási határidő: 2017. április 28. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
24/2017. (IV.27.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága támogatja az 
EFOP-4.1.7-16 a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései című  pályázat benyújtását, mely 100 %-os támogatottságú, 
önerőt nem igényel. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 
 

7. Előterjesztés Óvodai konyhát érintő pályázat benyújtásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztevő 4 fő bizottsági tag 4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
25/2017. (IV.27.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága támogatja, 
hogy a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 6. pont 
szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázatot nyújtson be, mely  
beruházás megvalósításához szükséges 5% önerő szükséges. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

8. 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 
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 4 fő bizottsági tag 4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
26/2017. (IV.27.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Nyíracsád 
Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatát elfogadja, 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. április 27. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 
Több napirendi pont nem lévén Koszorus Sándor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja.   

kmf. 
 

 
                Koszorus Sándor                                                        Katona Béláné 
                bizottság elnöke                                                    jegyzőkönyv hitelesítő        


