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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Nagylak Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 2020. január 27. napján 13.30 

órakor megtartott soros, nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye: A Polgármesteri Hivatal nagyterme 

 

Jelen vannak: 

 

Pénzügyi Bizottság részéről: 

Lehoczki Zoltán elnök  

  Rácz Pál 

  Takács Vivien tag 

  

Meghívottak:  Kolozsvári Rozália polgármester 

   Gulácsi Krisztina alpolgármester 

dr. Szénási Hanna jegyző  

   Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

    

Meghívottak közül megjelent: Kolozsvári Rozália polgármester, Gulácsi Krisztina 

alpolgármester, dr. Szénási Hanna jegyző, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, 

jegyzőkönyvvezető. 

 

Lehoczki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke: Köszöntöm a soros, nyílt bizottsági ülésen 

polgármester asszonyt, alpolgármester asszonyt, jegyző asszonyt, a bizottság tagjait, a hivatal 

munkatársát.   

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 tagjából 3 fő megjelent, az ülés határozatképes, 

azt megnyitom. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Vivien bizottsági tagot javasolom megválasztani. 

Megkérdezem, hogy vállalja-e a tisztséget. A válaszból megállapítom, hogy vállalja.  

 

Kérem, aki egyetért azzal, hogy a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítője Takács Vivien legyen, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

1/2020. (I. 27.) PÜB. határozat 

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 

 

H a t á r o z a t 

 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 

részéről Takács Vivien bizottsági tagot a Pénzügyi Bizottság soros, nyílt ülése 

jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztotta. 

 

Felelős: Lehoczki Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke 

Határidő: értelem szerint 

 



 4 

Határozatról értesítést kap:  

- Takács Vivien Pénzügyi Bizottság tagja 

 

Lehoczki Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottságnak a meghívóban kiadott 

napirendekre teszek javaslatot. A napirenddel kapcsolatosan kérdezem, van-e valakinek 

kérdése, véleménye, kiegészítése? Nincs. Aki egyetért napirend elfogadásával, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2020. (I. 27.) PÜB. határozat 

Tárgy: Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 

2020. január 27.-i soros, nyílt ülésének napirendje 

 

H a t á r o z a t 

 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 

a január 27.-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A Nagylak 402. hrsz-ú Beépített terület megnevezésű ingatlanban található  

402/A/10. önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat eredménytelenné 

nyilvánítása 

Előadó: Lehoczki Zoltán PÜB. elnök 

 

2. Nagylak Községi Önkormányzat 2020. évi Falunap szervezéséhez 

hozzájárulás 

Előadó: Lehoczki Zoltán PÜB. elnök 

 

3. Alföldvíz Zrt. megkeresése  

Előadó: Lehoczki Zoltán PÜB. elnök 

 

4. Tornaterem fűtéskorszerűsítése 

Előadó: Lehoczki Zoltán PÜB. elnök 

 

5. Számítógépek karbantartására árajánlat, megállapodás 

Előadó: Lehoczki Zoltán PÜB. elnök 

 

6. HCD-376 rendszámú Citroen Saxo gépjármű értékesítése 

Előadó: Lehoczki Zoltán PÜB. elnök 

 

7.Egyebek 

 

Felelős: Lehoczki Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke  

Határidő: azonnal 

 

Határozatról értesítést kap: 

- dr. Szénási Hanna jegyző 
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1. sz. n a p i r e n d : A Nagylak 402. hrsz-ú Beépített terület megnevezésű ingatlanban 

található  402/A/10. önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat eredménytelenné 

nyilvánítása 

 

 

Lehoczki Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke: Az első napirend a Nagylak 402. hrsz-ú 

Beépített terület megnevezésű ingatlanban található  402/A/10. önkormányzati lakás 

hasznosítására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása. Kérdés, észrevétel van-e? 

 

Nincs. Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 

 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2020. (I. 27.) PÜB. határozat 

Tárgy: A Nagylak 402. hrsz-ú Beépített terület megnevezésű ingatlanban található  

402/A/10. önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat eredménytelenné 

nyilvánítása 

H a t á r o z a t 

 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

Nagylak 402. hrsz-ú Beépített terület megnevezésű ingatlanban található  

402/A/10. önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat eredménytelenné 

nyilvánítása szóló előterjesztést megtárgyalta és javasolja a testületnek 

elfogadásra. 

 

Felelős: Lehoczki Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke  

Határidő: azonnal 

 

Határozatról értesítést kap: 

- dr. Szénási Hanna jegyző 

 

2. sz. n a p i r e n d : Nagylak Községi Önkormányzat 2020. évi Falunap szervezéséhez 

hozzájárulás 

 

Lehoczki Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke: A második napirend Nagylak Községi 

Önkormányzat 2020. évi Falunap szervezéséhez hozzájárulás. Kérdés, észrevétel van-e? 

 

Nincs. Aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2020. (I. 27.) PÜB. határozat 

Tárgy: Nagylak Községi Önkormányzat 2020. évi Falunap szervezéséhez hozzájárulás 

 

H a t á r o z a t 
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Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

2020. évi Falunap szervezésének hozzájárulásról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és javasolja a testületnek elfogadásra. 

 

Felelős: Lehoczki Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Határozatról értesítést kap: 

- dr. Szénási Hanna jegyző 

 

3. sz. n a p i r e n d : Alföldvíz Zrt. megkeresése 

 

Lehoczki Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke: A harmadik napirend az Alföldvíz Zrt. 

megkeresése. Kérdés, észrevétel van-e? 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: A Dareh közgyűlésen tájékoztattak, hogy a 

kistelepüléseknek nem érdemes a tőkét emelni, mert Békéscsaba jelentős tulajdonrésszel 

rendelkezik, és ha még 1 másik város odakerül hozzá, akkor ők döntenek mindenről. 

Hamarosan Kormányzati intézkedés is várható ezzel kapcsolatban és valószínű, hogy ők is 

beolvadnak majd az állami tulajdonba.  

 

Lehoczki Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke: Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Aki 

egyetért napirend elfogadásával, kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

5/2020. (I. 27.) PÜB. határozat 

Tárgy: Alföldvíz Zrt. megkeresése 

 

 

H a t á r o z a t 

 

1.) Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

Bizottsága az Alföldvíz Zrt. törzsrészvény vásárlása céljából érkezett 

megkereséséről szóló előterjesztést megtárgyalta és nem javasolja a testületnek 

elfogadásra. 

 

Felelős: Lehoczki Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Határozatról értesítést kap: 

- dr. Szénási Hanna jegyző 

 

4. sz. n a p i r e n d : Tornaterem fűtéskorszerűsítése 

 

Lehoczki Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke: A negyedik napirend a tornaterem 

fűtéskorszerűsítése. Polgármester asszonyt szeretném kérdezni, hogy sikerült-e megbeszélni a 

szerelővel, hogy évente egyszer a fűtési szezon megkezdése előtt vizsgálja felül a 

gázkazánokat.  
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Kolozsvári Rozália polgármester: Erről még nem beszéltünk. Tájékoztatom a képviselőket, 

hogy először Vetró Róbert egyéni vállalkozót kerestem meg, mert az önkormányzatnak ő 

végezte a szerelési munkálatokat. Sajnos többszöri próbálkozásra sem értem el. Mivel a nagy 

hideg miatt sürgős javításra volt szükség, minden környékbeli gázszerelőt megkerestem, de 

senki nem tudta vállalni. Rácz Pál képviselő társamon keresztül sikerült felvenni a kapcsolatot 

a felújítást vállaló szakemberrel. A három árajánlat közül ez a legkedvezőbb. Ezért ezt 

javasolom a bizottságnak elfogadásra.  

 

Lehoczki Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke: Kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Kérdezem a 

pénzügyi bizottságot, aki egyetért napirend elfogadásával, kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

6/2020. (I. 27.) PÜB. határozat 

Tárgy: Tornaterem fűtéskorszerűsítése 

 

H a t á r o z a t 

 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a  

tornaterem fűtéskorszerűsítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és javasolja 

a testületnek elfogadásra. 

 

Felelős: Lehoczki Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Határozatról értesítést kap: 

- dr. Szénási Hanna jegyző 

 

5. sz. n a p i r e n d : Számítógépek karbantartására árajánlat, megállapodás 

 

Lehoczki Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke: Az ötödik napirend Számítógépek 

karbantartására árajánlat, megállapodás. Kérdés, észrevétel van-e? 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: Jelenleg Boros Attila egyéni vállalkozóval van 

szerződésünk a számítógépek karbantartására. Több esetben is előfordult, hogy az azonnali 

karbantartási munkákat kellett elvégeztetni és Kakuja Zsolt egyéni vállalkozóval is fel kellet 

venni a kapcsolatot. Többek között az ifjúsági klubban is ő korszerűsítette, javította a 

gyerekeknek a számítógépet, hogy tudjanak játszani. Játékot töltött le nekik, valamint (ssd) 

eszközt is tett a gépekbe. A vállalkozó adott nekem egy árajánlatot, mondta, hogy szoktak 

szerződést kötni az Önkormányzatokkal. Beszélgetés során sok olyan pozitív dolgot mondott, 

- bármi történik, még aznap kijön, cseregépet tud biztosítani, távsegítséget nyújt -, amivel 

megnyerte a tetszésemet. Első árajánlata 2500 forint/gép, de hozzátette, hogy még ez  

alkuképes ár. Felhívtam, hogy 20 ezerért vállalja-e? Szerintem érdemes lenne váltani, 

gondolja át a bizottság. 

 

Lehoczki Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke: Kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Kérdezem a 

pénzügyi bizottságot, aki egyetért napirend elfogadásával, kézfeltartással szavazzon. 
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Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

7/2020. (I. 27.) PÜB. határozat 

Tárgy: Számítógépek karbantartására árajánlat, megállapodás  

 

H a t á r o z a t 

 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a   

számítógépek karbantartásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és javasolja a 

testületnek elfogadásra Kakuja Zsolt egyéni vállalkozóval történő szerződés 

megkötését. 

 

Felelős: Lehoczki Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Határozatról értesítést kap: 

- dr. Szénási Hanna jegyző 

 

6. sz. n a p i r e n d : HCD-376 rendszámú Citroen Saxo gépjármű értékesítése 

 

Lehoczki Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke: A hatodik napirend HCD-376 rendszámú 

Citroen Saxo gépjármű értékesítése. Kérdés, észrevétel van-e? 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: El kellene dönteni, hogy érdemes- e műszaki vizsgára 

vinni. Én nem kívánom használni. Mennyibe kerül körülbelül egy ilyen típusú és évjáratú 

gépjármű? 

 

Lehoczki Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke: 75 ezerért árulnak olyat, aminek az eleje 

hiányzik, de amelyiken érvényes műszaki van, az 100-150 ezer forintnál kezdődik. Meg 

kellene próbálni a facebook csoportokban meghirdetni 100 ezer forintért. Állítólag amíg nincs 

műszaki vizsga, nem lehet adás-vételt sem kötni.  

 

Kolozsvári Rozália polgármester: Amennyiben a bizottság úgy gondolja, hogy műszaki 

vizsgáztassuk, akkor tegyük meg, de ha nem megy át a műszakin? 

 

Lehoczki Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke: Tudni kell az autóról, hogy 2 évvel ezelőtt ki 

lett kasznizva, az alja ki volt rohadva. Nyáron felforralta a vizet, hengerfejes lett, 90 ezer 

forintot költött rá az Önkormányzat. 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: Javasoljon a bizottság egy összeget. 

 

Lehoczki Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke: Kálmán József 65 ezer forintot ajánl érte. 

Adás-vételivel jelen állapotába adjuk el. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2020. (I. 27.) PÜB. határozat 

Tárgy: HCD-376 rendszámú Citroen Saxo gépjármű értékesítése 
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H a t á r o z a t 

 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 

HCD-376 rendszámú Citroen Saxo gépjármű értékesítéséről szóló 

előterjesztést megtárgyalta és javasolja a testületnek eladásra. 

 

Felelős: Lehoczki Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Határozatról értesítést kap: 

- dr. Szénási Hanna jegyző 

 

  

7. sz. n a p i r e n d : Egyebek 

 

 

Lehoczki Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke: Kérdezem a bizottság tagjait, az egyebekben 

van e hozzászólás? Nincs. A rendkívüli ülésre tervezett napirendet megtárgyaltuk. 

Megköszönöm polgármester asszonynak, alpolgármester asszonynak, jegyző asszonynak, a 

bizottság tagjainak, valamint a hivatal munkatársának a részvételt, az ülést bezárom. (13.55 

órakor) 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

                                Lehoczki Zoltán                                         Takács Vivien 

Pénzügyi Bizottság elnöke                            jegyzőkönyv hitelesítő 


