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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 17-én 

10.15. órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében (4262 Nyíracsád, Petőfi 

tér 8. sz. ) megtartott ülésén. 

 

Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester 

   Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 

   Bródi Róbert alpolgármester 

   Czapár Gábor 

   Czirjákné Szabó Katalin 

   Köles Zoltán 

   Szórádi Sándor képviselők 

 

Igazoltan távol: Banczalovszki János képviselő 

 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes. 

 

Javasolja, hogy az alábbi napirend kerüljön megtárgyalásra: 

 

1. Előterjesztés a szociális tűzifa beszerzésére érkezett árajánlatok elbírálásáról.  

    Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

2. Előterjesztés az STE-2.5 típusú 99/99 gyári számú SOKORO tolólap eladásáról. 

    Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester  

 

3. Előterjesztés a Szatmári utcán elkészített járda kifizetéséről. 

    Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

4. Előterjesztés a  községi köztemető bejáratának térkövezéséről beérkezett számla  

    teljesítéséről. 

    Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

5. Különfélék. 

 

Dr. Nagy János polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője                   

Szórádi Sándor képviselő legyen. 

 

A döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 6 igen 

szavazattal elfogadja. 

 

1. Előterjesztés a szociális tűzifa beszerzésére érkezett árajánlatok elbírálásáról.  

    Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Dr. Nagy János polgármester: 

Nyíracsád Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be szociális tűzifára és a BMÖGF/191-

35/2021 iktatószámú belügyminiszteri támogatói okirat szerint Nyíracsád Község 

Önkormányzata, mint kedvezményezett 11.033.760.- Ft egy összegű egyszeri vissza nem 

térítendő támogatásban részesült, mely támogatást 543 erdei köbméter kemény lombos tűzifa 

vásárlására használhatja fel. Ezt követően a tűzifa beszerzésére árajánlatokat kértünk be. Az 

árajánlatok megkérése után három árajánlat érkezett be, melyből a legkedvezőbb árajánlatot 

Magyar István vállalkozó nyújtotta be, így javaslom, hogy a tűzifavásárlásra nevezett 

vállalkozóval kössünk szerződést. 

 

Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző bizottság elnöke: 

A napirendet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, a szociális tűzifa beszerzését 

javasolja a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Magyar István vállalkozótól. 

 

Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 

igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 

70/2021. (XI.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 

Nyíracsád község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa beszerzésére 

Magyar István vállalkozót kéri fel. 

Ennek megfelelően  Nyíracsád település 543 erdei m3 tűzifát vásárol bruttó 11.033.760.-  Ft 

vételárért.  

Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozóval történő szerződés aláírására, valamint a 

szociális célú tűzifa kiszállítására, illetve ennek teljesülését követően a számla beérkezése 

után a vételár kiegyenlítésére. 

Határidő: 2022. február 15. 

Felelős: Dr. Nagy János polgármester 

 

 

2. Előterjesztés az STE-2.5 típusú 99/99 gyári számú SOKORO tolólap eladásáról. 

    Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester  

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Nagy János polgármester: 

Nyíracsád község Önkormányzata értékesítette az IFZ-371 MTZ traktort, mely 1999. 

decemberében került megvásárlásra.  Ezzel egyidejűleg az MTZ traktor megvásárlásakor 

beszerzésre került az STE-2.5 típusú 99/99 gyári számú SOKORO tolólap is. 

A jelzett tolólap az Önkormányzat tulajdonában lévő másik traktorra nem szerelhető fel,  így 

azt már nem tudjuk kommunális vagy mezőgazdasági feladatok ellátására hasznosítani.  

Kérésként merült fel, hogy az MTZ traktorral együtt a fenti tolólapot is megvásárolnák.  Több 

mint 20 éves eszközökről van szó, így az évek alatt  le is amortizálódtak.  Előzetes 

tájékozódás alapján a fenti eszköz vételárát 50.000.- Ft + ÁFÁ-ban lehet meghatározni. 

 

Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző bizottság elnöke: 

A napirendet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, a tolólap értékesítését javasolja 

az elhangzottak szerint. 
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Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal 

meghozta az alábbi határozatát: 

 

71/2021. (XI.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  STE-2.5 típusú 99/99 gyári számú 

SOKORO tolólap eladásáról dönt. A  vételárat 50.000.- Ft + ÁFÁ-ban határozza meg. 

Felkéri a polgármestert a fenti eszköz  értékesítésére,valamint a szerződés aláírására. 

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős: Dr. Nagy János polgármester 

 

3. Előterjesztés a Szatmári utcán elkészített járda kifizetéséről. 

    Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Nagy János polgármester: 

Nyíracsád Község Önkormányzata döntött a Szatmári utcán lévő járda felújításáról. Az 

árajánlatok beérkezése után a legkedvezőbb árajánlatot adó gazdasági szereplő került 

kiválasztásra. A kiválasztás után a képviselő-testület felhatalmazása alapján a vállalkozói 

szerződés is megkötésre került. A nyertes kivitelező az elvállalt beruházást elvégezte, így 

jogosult a végszámla benyújtására.  

 

Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző bizottság elnöke: 

A napirendet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a napirendet megtárgyalta, a Szatmári utcán 

elkészített járda kifizetésével egyetért. 

 

Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 5 igen szavazattal, 1 

tartózkodással  meghozta az alábbi határozatát: 

 

72/2021. (XI.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 

Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térköves Köles Kft. 

4262 Nyíracsád, Buzita tanya 35. alatti telephelyű vállalkozó részére a Szatmári utcán 

megépített járdára benyújtott árajánlata alapján bruttó 5.123.307.- Ft kifizetését tudomásul 

veszi. 

Felkéri a polgármestert, hogy a teljesítés igazolást követően a Térköves Köles Kft. részére a 

bruttó 5.123.307.-Ft átutalásáról rendelkezzen. 

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős: Dr. Nagy János polgármester 

 

4. Előterjesztés a  községi köztemető bejáratának térkövezéséről beérkezett számla  

    teljesítéséről. 

    Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Nagy János polgármester: 

Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hozott a községi temető 

bejáratának térkövezéséről. A döntés megszületése után a fenti beruházás megvalósítása 
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érdekében  árajánlatok érkeztek. A beérkezett árajánlatok alapján a képviselő-testület a 
legalacsonyabb árajánlatot adó Térköves Köles Kft-t bízta meg a beruházás megvalósításával. Ezt 

követően a vállalkozói szerződés elkészült,melyben a kivitelezővel közösen a teljesítés időpontja 

november 1-jében lett megállapítva. A térkövezést és az ezzel járó bontási, építési munkálatokat a 

kivitelező elkészítette, így végszámla benyújtására jogosult.  

 

Czapár Gábor Pénzügyi és Ellenőrző bizottság elnöke: 

A napirendet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a napirendet megtárgyalta a  községi köztemető 

bejáratának térkövezéséről beérkezett számla teljesítését javasolja. 

 

Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással 

meghozta az alábbi határozatát: 

 

73/2021. (XI.17.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 

Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térköves Köles Kft. 

4262 Nyíracsád, Buzita tanya 35. alatti telephelyű vállalkozó részére a községi köztemető járda 

bejáratának térkövezésére benyújtott árajánlata alapján bruttó  3.774.300.- Ft kifizetését tudomásul 

veszi. 

Felkéri a polgármestert, hogy a teljesítés igazolást követően a Térköves Köles Kft. részére a bruttó 

3.774.300.-Ft átutalásáról rendelkezzen. 

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős: Dr. Nagy János polgármester 

 

Különfélék. 

 

Szórádi Sándor: 

Az önkormányzat 1999-ben megvásárolta az MTZ traktort és feltételezem, hogy orrsúllyal együtt lett 

megvásárolva. Ez az orrsúly most viszont nincs meg. Ezért kérem büntetőfeljelentés megtételét annak 

kivizsgálására, hogy hol van a traktor tartozékaként lévő orrsúly.   

 

Bródi Róbert: 

Az orrsúly az olyan tartozéka a traktornak,  mint a kerék. Ezért valószínű, hogy a traktor 

megvásárlásakor az orrsúly is tartozékként szerepelt a szerződésben.  

 

Köles Zoltán: 

Elő kell keresni az adásvételi szerződést és a számlát, és abból tisztázni lehet, hogy orrsúly volt-e az 

MTZ traktoron vagy nem.  

 

Nagyné Jobbágy Piroska jegyző: 

Az MTZ traktor 1999. decemberében került megvásárlásra. Elmondás szerint, amikor a szóban lévő 

traktor megvásárlásra került, nem volt rajta orrsúly, mert a tolólappal és a felfüggesztővel felszerelve 

hozták el Derecskéről.  

 

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 

 

 

                                                                        Szórádi Sándor 

                                                                    jegyzőkönyv hitelesítő 


