
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október12- én megtartott alakuló 
ülésének  
 

a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 82-85 
d, rendelete: 9   

T á r g y s o r o z a t a 
 

 
1.) Köszöntés, és az ülés megnyitása 
Levezető elnök: Nagy József korelnök 

 
2.) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2010. október 3-án lezajlott önkormányzati 
képviselői és polgármesteri választás eredményéről, a megbízólevelek átadása 
Előadó: Szigetközi Péter HVB elnök 

 
3.) Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása 
Előmondja: Szigetközi Péter HVB elnök 

 
4.) Szabó János polgármester eskütétele megbízólevél átadása 
Előmondja: Szigetközi Péter HVB elnök 

 
5.) A megválasztott polgármester programjának ismertetése 
Előadó: Szabó János polgármester 

 
6. )Előterjesztés a polgármester tiszteletdíjának megállapítására 
Előadó: Nagy József korelnök 

 
7.) Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 
Előadó: Szabó János polgármester 

 
8.) Előterjesztés ügyrendi bizottság megválasztására 
Előadó: Szabó János polgármester 

 
9.) Előterjesztés az alpolgármester megválasztására (titkos szavazással) 
Előadó: Szabó János polgármester 

 
10.) Az alpolgármester e minőségében történő eskütétele 
Előmondó: Szabó János polgármester 

 
11.) Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására (vagy a megállapítás mellőzésé az 
alpolgármester írásban benyújtott kérésére) 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
12.) Közbeszerzési Bizottság létrehozása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
 
Nyírparasznya, 2010. október 12. 
 

                                                                                                                       
                                                                                                                        Szabó János  
                                                                                                                         polgármester 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 12-én 
17.00 órai kezdettel megtartott  üléséről.  
 
Jelen vannak:  

 Szabó János polgármester 
 Szabó Irén alpolgármester, 
 Jurkinya Miklósné képviselő, 
 Nagy József képviselő, 
   Petőh László képviselő. 
        
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Gergely Lajos megbízott körjegyző, Szigetközi Péter HVB Elnök 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy mint előterjesztő a 12. napirendi pontot levenné 
és helyette Közbeszerzési Bizottság létrehozása című napirendi pontot javasolja helyette. 
 
Tárgy: (1.tsp) 
Köszöntés, és az ülés megnyitása 
Levezető elnök: Nagy József korelnök 
 
Nagy József korelnök: mint a képviselőtestület legidősebb tagja korelnökként köszöntötte az 
alakuló testületi ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapította, hogy a képviselő - testület 
határozatképes, mivel az ülésen valamennyi képviselő és a polgármester is (aki egyben a 
képviselő - testület tagja, elnöke) megjelent. Megnyitotta az ülést, majd javaslatot tett az 
ünnepi ülés napirendjére, javasolva a meghívóban szereplő napirend a polgármester általa 
módosított 12. napirendi pont tárgyalását. 
A javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal elfogadta. 
Felkéri Szigetközi Pétert, a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját 
illetve ismertesse a választás eredményét. 
 
Tárgy: (2.tsp) 
A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2010. október 3-án lezajlott 
önkormányzati képviselői és polgármesteri választás eredményéről, a megbízólevelek 
átadása 
Előadó: Szigetközi Péter HVB elnök 
 
Szigetközi Péter HVB elnök: Tisztelettel és szeretettel köszönti a megjelenteket. 
Elmondja, hogy a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma 711 fő volt, amelyből 494 fő 
adta le szavazatát. Ez 70 %-os részvételi arányt jelent, ami kimagaslónak mondható.  
 
A polgármester választás eredménye, az érvényes szavazatok megoszlása a jelöltek között: 
Szabó János   391 
Drabik Csaba Mihály    88 
 
A választás végleges eredményeként községünkben mandátumot szerzett Szabó János 
polgármester, mivel a 2 polgármesterjelölt közül ő kapta a legtöbb érvényes szavazatot. 
 



Ezt követően ismerteti a képviselőnek megválasztott jelöltek eredményeit, a rájuk leadott 
szavazatokat.  
A helyi önkormányzati képviselők választásának eredménye, az érvényes szavazatok 
megoszlása a jelöltek között: 
Drabik Csaba Mihály   112  
Jurkinya Miklósné   331 
Kovács József      73 
Kovács László     59 
Nagy József    304 
Pető Sándor    125 
Petőh László    205 
Szabó Antal    157 
Szabó Irén    329 
 
A település lakosságszáma alapján megválasztható képviselők száma: 4 
 
Ennek tükrében Nyírparasznya község Önkormányzat Képviselő-testületébe az alábbi 
személyek kerültek be képviselőként:  
Jurkinya Miklósné,  
Szabó Irén,  
Nagy József  
Petőh László. 
 
Elmondja továbbá, hogy Nyírparasznyán a törvényes rendnek megfelelően, eredményesen 
fejeződött be a helyi önkormányzati választás. Az önkormányzati választás tehát érvényes és 
eredményes volt. A választásra a hatályos alkotmány alapján, a vonatkozó törvények és 
rendeletek szerint került sor. 
Kampánycsend sértés és szabálytalanság sehol nem történt. 
Elmondja, hogy a 4 évvel ezelőtti eskütételhez képest annyi változott, hogy most fordított a 
sorrend. Először a képviselő – testületi tagok teszik le az esküt, majd polgármesternek a 
képviselő – testület előtt kell letennie az esküjét. 
A Helyi Választási bizottság a Polgármester Úrnak és a megválasztott képviselőknek a 
munkájához kitartást és sok sikert kíván. 
 
Tárgy: (3.tsp.)   
Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása 
Előmondja: Szigetközi Péter HVB elnök 
 
Szigetközi Péter HVB elnök előmondásában a képviselőtestület a következő esküt tette le: 
 
„Én Jurkinya Miklósné/Szabó Irén/Nagy József/Petőh László esküszöm, hogy hazámhoz, a 
Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és 
megtartatom: a tudomásomra jutott titkot megőrzöm: önkormányzati képviselő tisztségemből 
eredő feladataimat Nyírparasznya község fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány 
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Az eskütételt követően a HVB elnöke átadta az esküt tett képviselőknek a megbízóleveleket. 
 
 



Tárgy: (4.tsp.)   
Szabó János polgármester eskütétele megbízólevél átadása 
Előmondja: Szigetközi Péter HVB elnök 
 
Szigetközi Péter HVB elnök előmondásában Nyírparasznya Község megválasztott 
polgármestere Szabó János a képviselő - testület előtt esküjét a következőképpen tette le: 
 
„Én Szabó János esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom: a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm: polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Nyírparasznya község 
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem. 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Az eskütétel után a polgármester részére a HVB elnöke átadta a megbízólevelet. 
 
Nagy József korelnök: Megköszönte Szigetközi Péter HVB Elnöknek a tájékoztatót és a 
közreműködést. Ezt követően átadta az ülés vezetését Szabó János polgármesternek. 
 
Gergely Lajos megbízott körjegyző: Elmondja, hogy átadná a vagyonnyilatkozati 
dokumentumokat. 1 példányban kellene benyújtani a saját ill. a családtagok 
vagyonnyilatkozatát, melynek határideje a megbízólevél átvétele után 30 napon belül. 
 
Tárgy: (5.Tsp.)   
A megválasztott polgármester programjának ismertetése 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, gratulál a megválasztott 
képviselőknek. 
Elmondja, örül annak, hogy sikeresen összeállt a képviselő – testület. Külön köszönti az 
újonnan megválasztott képviselőket, reméli, hogy sikeresen és gördülékenyen tudnak majd 
együtt dolgozni. 
Elmondja, hogy előre is bocsánatot kér, amiért írásos előterjesztés nem készült, de az 
elkövetkezőkben ez meg fog valósulni. 
Elmondja továbbá, hogy az önkormányzat igen nehéz anyagi helyzetben van. Közel 15 millió 
forint a szállítói tartozás, a körjegyzőség felé 6 millió forint a tartozás, államkincstári 
visszafizetése is van az önkormányzat 12 millió forint. Plusz az előző képviselő – testületi 
tagok tiszteletdíja, ami 5-6 millió forint. 
Ezen adósságok alapvetően meghatározzák majd az elkövetkező 1-2 év mozgásterét. Amint 
stabilizálni tudják az önkormányzat anyagi helyzetét több lehetőség lesz. Bízik abban, hogy 
2011. december 31. napjáig sikerül egyensúlyba billenteni a fizetőképességet és a napi 
problémák elhárulnak. Ezután igyekeznek majd kisebb-nagyobb beruházásokat 
megvalósítani. 
Már folyamatban van a Kossuth utca 1 méterrel való kiszélesítése és új útburkolattal való 
ellátása, valamint csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése. Másik folyamatban lévő projekt a 
buszmegállók cseréje. Ezek a tavaszi hónapok valamelyikén meg fognak valósulni. 
Reméli, hogy az elkövetkező 4 évben megépítésre kerül a falu egész területén 1,5 méter széles 
kétirányú gyalogosforgalmú járda, valamint a villanyoszlopok cseréje és új villanyhálózat 
kiépítésére is sor kerül. 
Alapvető cél az intézményrendszer, intézménystruktúra megőrzése. 



Tárgy: (6. Tsp.)   
Előterjesztés a polgármester tiszteletdíjának megállapítására 
Előadó: Nagy József korelnök 

Nagy József korelnök: Elmondja, hogy mivel a település nehéz anyagi helyzetben van, a 
tiszteletdíj összegén emelni nem tudnak, ezért javasolja, hogy az eddigi díjazást szavazza meg 
a képviselő – testület a polgármester részére. 

 
Szabó Irén képviselő: Kérdezi, hogy mennyi ez az összeg? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az eddigi tiszteletdíja a köztisztviselői alap - 
ami 36 800 Ft. – 3-szorosa volt, azaz bruttó 110. 400 Ft./hó. A költség általánya pedig a 
tiszteletdíj 20 %-a, azaz 22 080 Ft/hó. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az elhangzottak 
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 polgármester  tiszteletdíjának 
megállapítását elfogadja,  az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 4 igen, 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta.  

 NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

82/2010. (X. 12.) számú határozata 
 

- A polgármester tiszteletdíjának megállapítása-  
 

 
A képviselő – testület! 
 

1.) Szabó János Nyírparasznya, Kossuth u. 70. szám alatti lakos Nyírparasznya község 
társadalmi megbízatású polgármesterének tiszteletdíját 2010. október 3. napjától – 
köztisztviselő alap 36 800 Ft. 3 szorzószámmal felszorozva – bruttó 110. 400 Ft./hó 
összegben határozza meg. 

2.) Szabó János társadalmi megbízatású polgármester részére – tiszteletdíja 20 %-a 
mértékében 22. 080 Ft./hó költség általányt állapít meg. 

 
 
Nyírparasznya, 2010. október 12.  
 
 
  Szabó János sk. Gergely Lajos sk. 
                           Polgármester                                               Megbízott körjegyző 
 
 



Tárgy: (7. Tsp.)   
Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
Gergely Lajos megbízott körjegyző: Elmondja, hogy ami a módosítást mindenféle képen 
indokolja, hogy a képviselő – testületi tagok száma lecsökkent, ezt ki kell javítani. Tehát 7 fő 
helyett 4 fő lesz. Másrészt a mellékletben szerepelnek a megválasztott képviselők nevei, ezt is 
egyértelműen korrigálni kell. 
Valamint az is kérdés még, hogy a Bizottsági struktúrában a képviselő – testület kíván e 
módosítani vagy a régi változat marad, azaz Pénzügyi Bizottság lesz ezek után is. Ők végzik 
majd a vagyonnyilatkozatok kezelését, az esetleges vagyonnyilatkozattal és 
összeférhetetlenséggel kapcsolatos eljárásokat, az önkormányzati rendeletek előkészítését stb. 
 
Elmondja, hogy 2 000 fő alatti településnél nem kötelező Pénzügyi Bizottság. Viszont 
mindenképen kell egy bizottság, ami kezeli az előbbi elmondottakat. 
 
Nagy József képviselő: Kérdezi, hogy ha nem kötelező Pénzügyi Bizottság, akkor mi lenne 
annak a bizottságnak a neve, ami ezeket a feladatokat ellátja? 
 
Gergely Lajos megbízott körjegyző: Elmondja, hogy valahol Ügyrendi Bizottságnak 
nevezik, valahol Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság van. A név másodlagos 
szempont, a hozzárendelt feladatok számítanak. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a Megyei Közgyűlésben Jogi – Ügyrendi 
Bizottság látja ezeket a feladatokat és javasolja, hogy nevezzék itt is így. Mivel 2 000 fő alatti 
településnél nem kötelező a Pénzügyi Bizottság, ezért javasolja, hogy ne legyen, hanem 
helyette Jogi - Ügyrendi Bizottság legyen. 
 
Gergely Lajos megbízott körjegyző: Elmondja, hogy akkor összefoglalná milyen változások 
történnének a Szervezeti és Működési Szabályzatban: 
Ahol a Pénzügyi Bizottság kifejezés van ott, helyébe a Jogi – Ügyrendi kifejezés lép. A 
képviselő - testület létszámánál a 7 fő helyébe 5 fő lép. Valamint az 1. és 2. számú 
függelékben a képviselő és a Jogi – Ügyrendi Bizottság tagjainak neve kerül. 
Mivel ez rendeletmódosítás itt minősített többség kell, azaz legalább 3 igen szavazata van 
szükség az elfogadáshoz. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az elhangzottak 
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 Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosítását elfogadja,  az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 

 
 
 



Nyírparasznya község Önkormányzat 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

9/2010. (X.12.)Önk számú rendelete  

a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 

 

A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 
(továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők 
szerint módosítja: 

1.§. 

A rendelet 9.§. az alábbiak szerint módosul: 
„9. §. A képviselő – testületi tagok száma: 5 fő „ 

2.§. 

A rendelet 18.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„18. §. (1) A képviselő – testület akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott 
képviselők több mint fele jelen van. (minimum 3 fő) 

3.§. 

A rendelet 51.§. (1) bekezdésében, az 52. §. (1) és (4) bekezdésében, 62. §. (3) bekezdésében 
a „Pénzügyi Bizottság” szövegrész helyett a „Jogi - Ügyrendi bizottság „szövegrész lép. 

4.§. 

Az SZMSZ 1. számú függeléke helyébe a következő függelék lép: 

Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő – testülete tagjainak névsora: 

 

Szabó János polgármester 

Jurkinya Miklósné képviselő 

Szabó Irén képviselő 

Nagy József képviselő 

Petóh László képviselő 

5.§. 

Az SZMSZ 2. számú függeléke helyébe a következő függelék lép: 

Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő – testülete Jogi – Ügyrendi tagjainak 
névsora: 

Nagy József elnök 

Jurkinya Miklósné tag 

Petőh László tag 

 

(1) Ezen rendelet 2010. október 27. napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző a hivatal 
hirdetőtábláján 15 napig történő kifüggesztéssel gondoskodik. A testület megbízza a jogi-



ügyrendi bizottságot, hogy a szervezeti és működési szabályzatot 6 hónapon belül vizsgálja 
felül és az új szervezeti és működési szabályzat szövegére tegyen javaslatot. 
 

Nyírparasznya, 2008. szeptember 10. 

 
  Szabó János sk.     Gergely Lajos sk. 
  polgármester                         megbízott  körjegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2010. október 16. 

 

Nyírparasznya, 2010. október 21. 

 
 Gergely Lajos 

Megbízott körjegyző 
 
Tárgy: (8. Tsp.)   
Előterjesztés ügyrendi bizottság megválasztására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az előbbiek alapján a Pénzügyi Bizottság 
helyett, Jogi - Ügyrendi Bizottság lesz. Javasolja, hogy tagjai Jurkinya Miklósné képviselő, 
Petőh László képviselő, elnöke pedig Nagy József képviselő legyen. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az elhangzottak 
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 elfogadja, hogy a Jogi – Ügyrendi 
Bizottság tagja Jurkinya Miklósné képviselő legyen,  az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 4 igen, 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta.  
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület elfogadja, hogy a Jogi – Ügyrendi 
Bizottság tagja Petőh László képviselő legyen,  az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 4 igen, 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta.  
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület elfogadja, hogy a Jogi – Ügyrendi 
Bizottság elnöke Nagy József képviselő legyen,  az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 4 igen, 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta.  
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- Jogi – Ügyrendi Bizottság tagjainak, elnökének megválasztásáról-  
 

 
A képviselő – testület! 
 
A Jogi – Ügyrendi Bizottság tagjainak Jurkinya Miklósné képviselőt, Petőh László képviselőt, 
elnökének Nagy József képviselőt megválassza. 
 
Nyírparasznya, 2010. október 12.  
 
 
  Szabó János sk. Gergely Lajos sk. 
                           Polgármester                                               Megbízott körjegyző 
 
 
Tárgy: (9. Tsp.)   
Előterjesztés az alpolgármester megválasztására (titkos szavazással) 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
Gergely Lajos megbízott körjegyző: Elmondja, hogy az Ötv. 34. §. (1) bekezdése kimondja, 
hogy a képviselő - testület – saját tagjai közül a polgármester javaslatára titkos szavazással, a 
képviselő - testület megbízatásának időtartamára – a polgármester helyettesítésére, 
munkájának a segítésére alpolgármestert választ. A hatályos szervezeti és szabályzat előírása, 
hogy az alpolgármesteri tisztség társadalmi megbízatású tisztség, hiszen a település 3000 
lélekszám alatti, így főállású alpolgármester nem is választható. 
 
Mindezek figyelembevételével a polgármester az alpolgármesteri tisztségre Szabó Irén 
képviselőt javasolja. Az ő neve kerül fel a szavazólapra. 
Megbízza a Jogi – Ügyrendi Bizottságot a titkos szavazás lebonyolításával. 
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület elfogadja, hogy a Jogi – Ügyrendi 
Bizottság bonyolítsa le a titkos szavazást,  az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
Szabó János polgármester 5 perc szünetet rendelt el a titkos szavazás lebonyolítására. 
 

………………….. rövid szünet ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 
A szünetet követően Nagy József a Jogi – Ügyrendi Bizottság Elnöke ismertette a képviselő- 
testület titkos szavazásának eredményét a következők szerint: 
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- Az alpolgármester megválasztásáról-  
 

 
A képviselő – testület! 
 
Az Önkormányzati törvény 34. §. (1) bekezdése alapján a polgármester javaslatára – titkos 
szavazással (a titkosan leadott szavazatok szám: 5 db. Ebből érvényes 5 db. A minősített 
többséghez szükséges szavazatszám: 3 db.  A jelöltre leadott szavazatok száma: 5 db. Tehát a 
minősített többség megvan) – Szabó Irén Nyírparasznya, Kossuth u. 70. szám alatti lakos 
képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztotta. 
 
Nyírparasznya, 2010. október 12.  
 
 
  Szabó János sk. Gergely Lajos sk. 
                           Polgármester                                               Megbízott körjegyző 
 
 
Tárgy: (10. Tsp.)   
Az alpolgármester e minőségében történő eskütétele 
Előmondó: Szabó János polgármester 
 
Megválasztását követően az alpolgármester Szabó János polgármesternek előmondásában a 
következő esküt tette: 
 
„Én Szabó Irén esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom: a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm: alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Nyírparasznya község 
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem. 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Tárgy: (11. Tsp.)   
Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására (vagy a megállapítás 
mellőzésé az alpolgármester írásban benyújtott kérésére) 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
Az eskütételt követően a megválasztott alpolgármester kijelentette, hogy az önkormányzat 
nehéz anyagi helyzetére, továbbá a szervezeti és működési felépítésre nem tartja indokoltnak 
e társadalmi megbízatású tisztség ellátásáért tiszteletdíj megállapítását. Kéri, hogy e napirend 
tárgyalását a testület mellőzze. 
 
Kérését a testület tudomásul vette, és a társadalmi megbízatású alpolgármester részére külön 
tiszteletdíj megállapításáról nem intézkedett. 
 



Tárgy: (12. Tsp.)   
Közbeszerzési Bizottság létrehozása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a Kossuth utca felújítása projekt kapcsán az 
előző képviselő – testület megindította a közbeszerzési eljárást, ez az eljárás hiánypótlással a 
tegnapi nap folyamán zajlódott le. Az ajánlattevő a tegnapi nap folyamán a hiánypótlást 
benyújtotta.   
A kivitelező kiválasztásához viszont egy Közbeszerzői Bizottságot kell létre hozni, mely 
Bizottság értékelné az ajánlatokat és tenne javaslatot a beérkezett pályázatok közül a 
képviselő – testület felé melyet javasolja elfogadásra. 
A támogatási szerződés aláírására október 18. napjáig sor kerül, ez biztosítja az anyagi 
fedezetét a beruházásnak. Csak ez után lehet a kivitelező céggel megkötni a szerződést. 
Javasolja a Közbeszerzési Bizottság tagjainak Botos Ferencet a Nyírber Kft. részéről, Szabó 
Irén alpolgármester, elnöknek Nagy József képviselőt. 
Ez a Közbeszerzési Bizottság a közbeszerzési eljárás végével funkcióját veszti és 
automatikusan megszűnik. 
A Bizottság holnap 9 órakor ülne össze és döntene a kivitelezőről az ajánlatok tükrében. Ezért 
javasolná, hogy holnap 13 órakor üljön össze a képviselő – testület és döntsenek a kivitelező 
megbízásáról. Azért kell ilyen gyorsan dönteni, hogy a téli nagy hideg előtt hozzá tudjanak 
kezdeni a projekt megvalósításához. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az elhangzottak 
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 elfogadja, hogy a Közbeszerzési 
Bizottság tagjai Szabó Irén alpolgármester, Botos Ferenc Nyírber Kft. képviselője, elnöke 
Nagy József képviselő legyen,  az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
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- Közbeszerzési Bizottság tagjainak, elnökének megválasztásáról-  

 
 
A képviselő – testület! 
 
A Jogi – Ügyrendi Bizottság tagjainak Szabó Irén alpolgármestert, Botos Ferenc Nyírber Kft. 
képviselőjét, elnökének Nagy József képviselőt megválassza. 
 
Nyírparasznya, 2010. október 12.  
 
 
  Szabó János sk. Gergely Lajos sk. 
                           Polgármester                                               Megbízott körjegyző 
 
 
              
Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve –18 óra 15 perckor bezárta.  
 
 

Kmf. 
 

 
 

 
 
 

Szabó János                                                                                                  Gergely Lajos 
polgármester                                                                                              megbízott körjegyző 
 
 


