
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én 
megtartott ülésének  
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 85-86 
d, rendelete:  

 
 

T á r g y s o r o z a t a 
 
 
 
 

1.) Nyírparasznya Kossuth utca felújítási projekt tervezőjének megbízása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
 
2.) Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények Vaja Alapító 
Okiratának módosításáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
 

 
Nyírparasznya, 2009. augusztus 27. 
 
 
 
                                                                                                               Szabó János 
                                                                                                    Polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én 
17.15 órai kezdettel megtartott  üléséről.  
 
Jelen vannak:  

 Szabó János polgármester 
   Laczkó István alpolgármester 
   Fegyver Miklós képviselő  
   Kemenyiczki Ildikó képviselő 
   Petőh László képviselő 
   
Távolmaradását jelezte:  

Nagy József, Szabó Antal, Pető Sándor képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Dr. Csoba Beáta körjegyző 
 
 
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős Képviselő-
testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Kérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatosan valakinek kérdése, 
véleménye, hozzászólása van-e? 
Szabó János polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi 
pontokat tárgyalja meg. 
Kéri, hogy aki a napirendi javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
A javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Tárgy: (1. tsp.)  
 
Nyírparasznya Kossuth utca felújítási projekt tervezőjének megbízása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/határozat-tervezet, ajánlatok mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ahhoz, hogy a Kossuth utca felújítására a 
pályázatot be tudják nyújtani a terveknek mihamarabb el kellene készülni. Az előző testületi 
ülésen már volt erről szó. 
A tervek elkészítésére 3 ajánlat érkezett: 
- Németh István vállalkozó 1. 437. 500 Ft. 
- SZTRÁDATERV Bt. 1. 375. 000 Ft. 
- KÖVITERV PLUSZ Kft. 1. 250. 000 Ft. 
Összegért készítené el a terveket áfával együtt. 
Elmondja,hogy Ő a harmadik ajánlatot javasolná, mert ez a legolcsóbb, és személyesen ismeri 
Gellén László ügyvezetőt, már máskor is dolgozott az önkormányzatnak. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy csapadék elvezetés az út mindkét oldalán lesz, vagy 
csak az egyik oldalon? 
 



Szabó János polgármester: Elmondja, hogy vélhetőleg csak az egyik oldalon lesz, mert az 
egyik oldalra fog az utca lejteni. Valószínű, hogy az utca jobb oldalán lesz. Ahol lehetséges 
szikkasztó árkok lesznek kialakítva, ahol a telekhatár engedi. Az út 4 m széles lesz, tehát 1 m-
el szélesedik és teljesen új útburkolatot kap. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy egy tervezőt mindenképpen meg kell bízni a 
tervek elkészítésével, mert tervek nélkül a pályázatot nem lehet benyújtani. Szerinte a legjobb 
ajánlat a KÖVITERV PLUSZ Kft-é. De azt is bele kellene írni a határozatba, hogy csak 
sikeres pályázat esetén fizetik ki ezt a díjat. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy akkor a határozat kiegészül azzal a mondattal, 
hogy a tervdokumentáció elkészítésének a díját az önkormányzat csak nyertes pályázat esetén 
fizeti ki. 
Javasolja, hogy a KÖVITERV PLUSZ Kft. ajánlatát fogadja el a képviselő – testület. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a KÖVITERV PLUSZ Kft. ajánlatát 
fogadja el a módosítással együtt, az kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igenszavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 
 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
85/2009. (VIII. 27.) számú határozata 

 
A „Nyírparasznya Kossuth utca útburkolat felújítása és szélesítése” című pályázathoz 

kapcsolódó tervezői megbízásról 
 

A Képviselő-testület 

 
A „Nyírparasznya Kossuth utca útburkolat felújítása és szélesítése” című pályázathoz 
kapcsolódóan, megbízza a KÖVITERV PLUSZ KFT-t a pályázat megvalósításához szükséges 
tervdokumentációk elkészítésével bruttó 1 250 000 Ft díjazás ellenében. 
A tervdokumentáció elkészítésének díját az önkormányzat csak nyertes pályázat esetén fizeti 
ki. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Nyírparasznya, 2009. augusztus 27. 
 
             Szabó János sk.                                                      Dr. Csoba Beáta sk. 
             polgármester                                                                    körjegyző 



 
Tárgy: (2. tsp.)  
 
Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények Vaja Alapító 
Okiratának módosításáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy erre a módosításra azért van szükség, mert Vaja 
városi rangot kapott 2009. július 1. napjától, de az alapító okiratban mindenütt a község szó 
szerepel még. A jelenlegi közigazgatási névváltozáshoz aktualizálták az alapító okiratot. A 
korábbihoz képest semmi más változás nincs benne. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület az alapító okirat módosítást elfogadja az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
86/2009. (VIII. 27.) számú határozata 

 
-A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények Vaja Alapító Okiratáról- 

 

A Képviselő-testület! 

 

A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények Vaja Alapító Okiratát elfogadja. 

 
 
Nyírparasznya, 2009. augusztus 27.  
 
 

 
 Szabó János sk. Dr. Csoba Beáta sk. 
                           polgármester körjegyző 
 
 
 
 
 



 
Napirend után: 
 
Laczkó István alpolgármester: Kérdezi, hogy milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy Varga 
Árpádnét kinevezzék óvodavezetőnek, ne megbízott legyen? 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy meg kell pályáztatni az állást, ehhez kell 
főiskola végzettség és közoktatási törvény szerinti szakvizsga, vagy annak megfelelő szintű 
szakértői végzettség. 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy beszélt Varga Árpádnéval és ha megpályáztatják, 
akkor nem fog pályázni, csak megbízottként vállalja. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy pályázati kiírás nélkül ugyanúgy, mint a 
múltkor, határozott időre megbízott óvodavezetőként kell alkalmazni ebben az esetben. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy augusztus 31-én lejár a megbízás és a 
következő testületi ülésen bízzák meg újra Vargánét, de most már 1 évre. 
 
Fegyver Miklós képviselő: Elmondja, hogy kezdődik az iskola, az óvoda és újra probléma 
lesz a kóbor kutyák helyzete. A gyerekek a sok kutyától nem mernek majd iskolába, óvodába 
menni. Nem lehetne ellenük tenni valamit? 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy az állatorvos ezen a héten oltja ki azokat a 
kutyákat, akik nem lettek a pótoltáson sem beoltva és a felszólításra a gazdáik nem reagáltak. 
 
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve – 17 óra 45 perckor bezárta. 
 

Kmf. 
 
 

Szabó János                                                                                                  Dr. Csoba Beáta 
polgármester                                                                                                         körjegyző 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
Nagy József            Pető Sándor 
képviselő            képviselő 
 


