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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 
2019. május 29-én  a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatalban (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) 
13.00. órai kezdettel megtartott ülésén. 
 
 
Jelen vannak: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
   Katona Béláné  
   Rácz Zoltán 
   Nagy Imre bizottsági tagok 
 
Igazoltan távol: Köles Zoltán bizottsági tag 
 
Meghívottak:  Dr. Nagy János polgármester 
   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
   Veres Istvánné alpolgármester 
   Vargáné Pintye Judit vez. főtanácsos 
   
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4  fő 
 
Koszorus Sándor bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek  az alábbiak szerint kiegészülve 
kerüljenek megtárgyalásra: 
 

1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
2/2018. (II.13.) rendelet módosítására. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

2. Beszámoló Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi 
gazdálkodásáról - ZÁRSZÁMADÁS. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

3. Előterjesztés a vásárokról és piacokról szóló rendelet megalkotásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
4. Előterjesztés Nyíracsád település közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó szerződés 

meghosszabbításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
5. Előterjesztés a „Külterületi utak rekonstrukciója” című megindított 

közbeszerzési eljárás érvénytelenné nyilvánításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

6. Előterjesztés a „Külterületi utak rekonstrukciója” című megindított 
közbeszerzési eljárás ismételt megindításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
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7. Előterjesztés a TOP-2.1.3-15-HBI-2016-00030 azonosító számú projektjéhez 

kapcsolódóan a „Nyíracsád község belterületi vízrendezése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
8. Előterjesztés a  ravatalozóban lévő halott hűtő berendezésének cseréjéről. 

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

9. Előterjesztés  a temető gondnok megbízási szerződésének meghosszabbításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra egyhangúlag elfogadták. 
 
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője Rácz Zoltán bizottsági tag legyen. 
 
A döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 
egyhangúlag elfogadta. 
 

1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
2/2018. (II.13.) rendelet módosítására. 
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: 
 
17/2019. (V.29.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Nyíracsád 
Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.13.) rendelet 
módosítására vonatkozó 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: 2019. május 29. 
Felelős: Koszorus Sándor biz. elnöke 
 

2. Beszámoló Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi 
gazdálkodásáról - ZÁRSZÁMADÁS. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Jogszabályi előírás, hogy minden évben május 31-ig el kell fogadni a zárszámadást. 
Könyvvizsgálók is átnézték, mellékelték a könyvvizsgálói jelentést, mi szerint mindent 
rendben találtak, pozitívan nyilatkoztak a gazdálkodáson végzett munkáról. 
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
18/2019. (V.29.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Nyíracsád 
Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi gazdálkodásáról – ZÁRSZÁMADÁS szóló 
előterjesztést 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:2019. május 29. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

3. Előterjesztés a vásárokról és piacokról szóló rendelet megalkotásáról. 
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015-ben megalkotta a 4/2015. 
(II.25.) önkormányzati rendeletét, mely a helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről 
rendelkezik. Elmondható, hogy a helyi termelői piac jól működik, az itt élők igényeit kielégíti. 
A piacon helyet kapnak a helyi termelők, melyből sajnos kevés van, de megtalálhatók a más 
településekről ide érkező kereskedők is. Az elfogadott helyi rendeletnek megfelelően 
működik a piac, mely növeli az önkormányzat saját bevételét.  
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya javasolja a 
hatályban lévő rendeletünk felülvizsgálatát.  
A felülvizsgálat szempontjai az egyszerűbb és áttekinthetőbb rendeletalkotás. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
19/2019. (V.29.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a vásárokról 
és piacokról szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés 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:2019. május 29. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

4. Előterjesztés Nyíracsád település közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó szerződés 
meghosszabbításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a közvilágítás 
korszerűsítéséről.  
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A felhatalmazás alapján a Polgármester 2018. május 25. napján szerződést kötött a Mezei-Vill 
Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel a Nyíracsád település közvilágítás 
korszerűsítése és üzemeltetésre című projekt kivitelezési munkálataira.  
A szerződésben szereplő eredeti kivitelezési határidő 2019. 01. 25. napja volt.  A tervezési és 
az engedélyezési eljárások elhúzódása miatt a kivitelező nem tudta ezt a határidőt teljesíteni, 
mivel a Nyíracsád belterületet és Nyíracsád Asszonyrészt összekötő út mentén 1005 fm. 
közvilágítási új hálózat épül és az út mentén a tartószerkezethez védőkorlát elhelyezését kérte 
a Magyar Közút Zrt. Ezen indok alapján a képviselő-testület a projekt teljesítési határidejét 
1/2019. (I.15.) számú határozata szerint 2019. 05. 31-ig meghosszabbította. 
A település belterületén  megvalósul a kivitelezés időre,azonban Nyíracsád-Asszonyrész 
összekötő út világítását a szerződésben vállalt határidőre a kivitelező nem tudja vállalni, mivel 
a  Magyar Közút Zrt. az út mentén tartószerkezethez védőkorlát elhelyezését kéri. Az  
engedélyezési eljárás előre nem látható akadályai miatt a kivitelező kéri a teljesítési határidő 
meghosszabbítását 2019. 08. 31. napjáig.  
 
Koszorus Sándor bizottság elnöke: 
Az elhangzottak alapján javaslom a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó szerződés 
meghosszabbítását. 
 
A javaslattal a bizottság egyetért és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
20/2019. (V.29.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Nyíracsád 
település közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó szerződés meghosszabbításáról 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:2019. május 29. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

5. Előterjesztés a „Külterületi utak rekonstrukciója” című megindított közbeszerzési 
eljárás érvénytelenné nyilvánításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Korábban megindításra került a külterületi utak rekonstrukciója című közbeszerzési eljárás. 
Javaslom, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése alapján 
2019.02.26. napján „Külterületi utak rekonstrukciója” tárgyban megindított közbeszerzési 
eljárást nyilvánítsák eredménytelenné, tekintettel arra, hogy egyik ajánlattevő sem tett eleget 
határidőre hiánypótlási kötelezettségének, így az eljárásban nincs érvényes ajánlat.  
 
Koszorus Sándor bizottság elnöke: 
Az elhangzottak alapján javaslom a napirendi pontot elfogadni, a közbeszerzési eljárást 
érvénytelenné nyilvánítani. 
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Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
21/2019. (V.29.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a „Külterületi 
utak rekonstrukciója” című megindított közbeszerzési eljárás érvénytelenné nyilvánításáról 
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:2019. május 29. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

6. Előterjesztés a „Külterületi utak rekonstrukciója” című megindított közbeszerzési 
eljárás ismételt megindításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Az előző napirendhez kapcsolódik a téma. Lehetőség van újbóli eljárás megindítására.  
Csökkentett műszaki tartalommal a tervezői költségvetés  76.276.141.- Ft. A képviselő-
testületnek kell majd döntenie, hogy  az ismételten megindítandó közbeszerzési eljárásban kik 
azok a  gazdasági szereplők, akik  felkérésre  kerülnek ajánlattételre. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
22/2019. (V.29.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a „Külterületi 
utak rekonstrukciója” című megindított közbeszerzési eljárás ismételt megindításáról 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:2019. május 29. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

7. Előterjesztés a TOP-2.1.3-15-HBI-2016-00030 azonosító számú projektjéhez 
kapcsolódóan a „Nyíracsád község belterületi vízrendezése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A Képviselő- testületnek határoznia kell a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00030 azonosító számú 
projektjéhez kapcsolódóan a „Nyíracsád Község belterületi vízrendezése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás - közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése alapján- 
megindításáról. 
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Koszorus Sándor: 
Javaslom, hogy a bizottság értsen egyet a fenti számú projekt elindításával. 
 
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági tag 4 igen szavazattal meghozta 
az alábbi határozatát: 
 
23/2019. (V.29.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a TOP-2.1.3-
15-HBI-2016-00030 azonosító számú projektjéhez kapcsolódóan a „Nyíracsád község 
belterületi vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 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:2019. május 29. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 

8. Előterjesztés a  ravatalozóban lévő halott hűtő berendezésének cseréjéről. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
 (Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
A köztemetőben a hűtő cseréje esedékessé vált. A berendezés  több évtizedes, célszerű lenne 
olyat vásárolni, ami energiatakarékos és a legmodernebb, mivel hosszú távon gondolkodunk 
az élettartamot illetően. 
 
Koszorus Sándor bizottság elnöke: 
A hűtő megvásárlása elengedhetetlen, ezért javaslom, hogy kérjen be három árajánlatot az 
Önkormányzat és a legkedvezőbb kerüljön megvásárlásra. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági 
tag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
24/2019. (V.29.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 
köztemetőben lévő hűtő cseréjét támogatja, javasolja azonban, hogy három árajánlat  bekérése 
után a legkedvezőbb kerüljön megvásárlásra. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő:2019. május 29. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 
 

9. Előterjesztés  a temető gondnok megbízási szerződésének meghosszabbításáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Dr. Nagy János polgármester: 
A képviselő-testület 30/2019. (III.12.) számú határozatával döntött arról, hogy folytassak 
tárgyalásokat a köztemető koordinálási munkáival kapcsolatban. E munkakörben dolgozó 
szerződése lejár, a munkát azonban továbbra is vállalná. Az Önkormányzat részéről is meg 
vagyunk elégedve,  illetve szükség is lenne továbbra is a dolgozóra. Ezért javaslom a 
szerződésének meghosszabbítását december 31-ig. 
 
Koszorus Sándor: 
A szerződés hosszabbítást javaslom december 31-ig. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 4 fő bizottsági 
tag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
25/2019. (V.29.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 
köztemetőben alkalmazott gondnok szerződésének 2019. december 31-ig történő 
meghosszabbítását 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:2019. május 29. 
Felelős: Koszorus Sándor bizottság elnöke 
 
Több napirendi pont nem lévén Koszorus Sándor bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 
 

kmf. 
 
 
 

                      Koszorus Sándor                                                       Rácz Zoltán 
                      bizottság elnöke                                                  jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


