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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és 
Kulturális Bizottságának 2017. április 27.-én 8.00. órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri 
Hivatal tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) megtartott  ülésén. 
 
Jelen vannak: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
   Koszorus Sándor 
   Szórádi Ágnes bizottsági tagok 
  
Igazoltan távol: Csontos Sándor 
   Sándor Edit bizottsági tagok 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
 
Kiss Józsefné bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő alábbi napirendi pontok 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 Nyíracsád Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának 
elfogadásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra 3  egyhangú szavazattal elfogadták. 
 
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője Koszorus Sándor képviselő legyen. 
 
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 3 egyhangú szavazattal elfogadták. 
 



2 

 

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 3 fő bizottsági tag 3 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
22/2017. (IV.27.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
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: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

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

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Vargáné Pintye Judit vezető főtanácsos: 
Elmondható, hogy az önkormányzat vagyoni helyzete kiváló állapotban van. A kötelező 
feladatok ellátása egyáltalán nem került veszélybe az év folyamán és az önként vállalt 
feladatokat is végre tudtuk hajtani. Nagyon sok változás van az újonnan bevezetésre került 
ASP rendszer által, amit a gazdálkodási munka során alkalmaznunk kell. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Örömmel tölt el, hogy ilyen jó eredménnyel zártuk az elmúlt évet. Az Önkormányzat vagyona 
nőtt, a dolgozói létszámot is tudjuk tartani és az intézmények működése is biztosított volt. 
 
Kiss Józsefné: 
Nagy felkészültséggel, jó gazdálkodással zárta az önkormányzat az elmúlt évet, ami 
megnyugvást jelent számunkra. Nagyon precízen, átláthatóan készült el a zárszámadás, 
köszönjük a vezető főtanácsos és munkatársai munkáját. 
 
Koszorus Sándor: 
A következő évi költségvetés tervezésénél ha lehetséges a hivatali dolgozók, valamint az 
óvodai konyhai alkalmazottak esetében be lehetne tervezni infláció arányos béremelést. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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23/2017. (IV.27.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei 2016. évi gazdálkodásáról – 
zárszámadás – szóló beszámolót 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: Kiss Józsefné 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.) 
 
Kiss Józsefné: 
A bérlő fizeti-e rendszeresen a lakbért? 
 
Vargáné Pintye Judit: 
Igen, nincs elmaradása, mindig pontosan fizeti a bérleti díjat, illetve a tőle elvárható módon 
rendben tartja az ingatlant. 
 
Kiss Józsefné: 
Ebben az esetben úgy gondolom, nincs akadálya a bérleti szerződés meghosszabbításának. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban  résztvevő   3 fő bizottsági tag 3 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
24/2017. (IV.27.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága az Önkormányzat tulajdonában lévő Dózsa u. 32. sz. alatti szociális bérlakás 
bérleti szerződésének meghosszabbításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, elfogadta, a 
képviselő-testületnek a szerződés meghosszabbítását  javasolja. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse. 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Kiss Józsefné 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 
nem használja, így nincs akadálya az értékesítésnek, amennyiben a  vételi szándékot 
benyújtónak megfelel az általunk megjelölt vételár. 
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Kiss Józsefné: 
Javaslom kérelmező részére az említett helyrajzi számú ingatlanok értékesítését Polgármester 
Úr által ismertetett vételáron. 
 
Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban  résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
25/2017. (IV.27.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
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: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
 

5. 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 elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 3 fő bizottsági tag 3 igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatát: 
 
26/2017. (IV.27.) sz. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális 
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: Kiss Józsefné bizottság elnöke 
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Több napirendi pont nem lévén Kiss Józsefné Bizottság elnöke megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 

kmf. 
 

 
                   Kiss Józsefné                                                    Koszorus Sándor 
                  bizottság elnöke                                             jegyzőkönyv hitelesítő 
 


