
 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 13-án megtartott 
rendkívüli ülésének  
 
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 90-91 
d, rendelete:  

 
 
 
 
 
 
 

T á r g y s o r o z a t a 
 

 
 
1.) Nyírparasznya Kossuth utca útburkolat felújítása, szélesítése című EAOP-3.1.2 /B-2010-
0012 tárgyú pályázat kivitelezőjének kiválasztása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
 
2.) Előterjesztés a polgármester helyettesítéséről a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsában  
Előadó: Szabó János polgármester 
 

 
 
 
 
Nyírparasznya, 2010. október 13. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Szabó János 
 polgármester                                          

 
 
 
 

 
 

 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 13-án 
13 órakor 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. 
 
 
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fős 
Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Elmondja, hogy a rendkívüli testületi ülés szóban került összehívásra, a napirendi pontok 
egyike a tegnapi testületi ülésen elhangzott Nyírparasznya Kossuth utca útburkolat felújítása, 
szélesítése projekt kivitelezőjének kiválasztása, a másik napirendi pont a polgármester 
helyettesítése Kistérségi Társulási Tanácsban. 
Ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása van-e? 
Szabó János polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a napirendi pontotokat tárgyalja 
meg. 
 
Kéri, hogy aki az alábbi napirendi javaslattal egyetért: 
1.) Nyírparasznya Kossuth utca útburkolat felújítása, szélesítése című EAOP-3.1.2 /B-2010-
0012 tárgyú pályázat kivitelezőjének kiválasztása 
2.) Előterjesztés a polgármester helyettesítéséről a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsában  
kézfenntartással szavazzon. 
A javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Tárgy: (1. tsp.)  
 
Nyírparasznya Kossuth utca útburkolat felújítása, szélesítése című EAOP-3.1.2 /B-2010-
0012 tárgyú pályázat kivitelezőjének kiválasztása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Ajánlat, Bírálóbizottsági jegyzőkönyv, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ma délelőtt a Közbeszerzési Bizottság összeült 
és döntést hoztak. 
A bírálóbizottsági jegyzőkönyv kiosztásra került a képviselők számára, ebből kitűni, hogy 1 
ajánlat érkezett. Ebben az ajánlatban, az ajánlati ár 35 millió forint, amennyiért a kivitelező 
cég elvégezné a munkálatokat. Ez az összeg majdnem teljesen egybe vág a projektben 
tervezett összeggel. 
 



Felkéri Nagy József a Közbeszerzési Bizottság Elnökét, hogy mondja el, a Bizottság 
véleményét. 
 
Nagy József Közbeszerzési Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy ma délelőtt 9 órakor a 
Közbeszerzési Bizottság ülést tartott, melyen mind a három bizottsági tag megjelent. 
Elmondja továbbá, hogy a kivitelezői feladatok ellátására 1 érvényes pályázat érkezett a T-
DEX Kft. részéről, mely a hiánypótlást követően megfelelt a pályázati kiírásnak. 
A bizottság véleménye szerint, mind szakmai-műszaki, mind vagyoni pénzügyi oldalról is 
megfelel az ajánlat a kivitelezési munkák elvégzésére. Ezért a Közbeszerzési Bizottság az 
eljárás nyertesének a T-DEX Kft.-t hirdette ki, ezt a céget ajánlja a képviselő – testületnek 
elfogadásra a kivitelező cég kiválasztására. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy az idei év folyamán hozzá kezdenek e 
munkálatokhoz? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a támogatási szerződés aláírására még a héten 
sor fog kerülni, utána a kiválasztott céggel szerződést kötnek, ezután elvileg a beruházást el 
lehet kezdeni. Minden attól függ milyen lesz az időjárás. Elméletileg november 15-ig lehet 
aszfaltozni, utána már nem. Bízik abban, hogy az idei év folyamán hozzá tudnak kezdeni a 
megvalósításhoz. Ez egy mátészalkai cég, akik közel vannak és így mobilisabbak is. 
 
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 T-DEX Kft.-z bízza meg a kivitelezői 
munkálatokkal, az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  

 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
90/2010. (X. 13.) számú határozata 

 
-A Nyírparasznya Kossuth utca útburkolat felújítása - szélesítése című EAOP-3.1.2 /B-2010-

0012 jelű pályázat kivitelezőjének kiválasztása - 
 
 

A Képviselő-testület! 

 
 

1. A Közbeszerzési Bizottság előterjesztésének megfelelően a projekt megvalósításával a 
T-DEX KFT.-t (4700 Mátészalka, Ady E. út 17.) bízza meg bruttó: 35. 019. 738 Ft. 
összegben. 

 



2. A kivitelezési szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. Az aláírás feltétele, 
hogy az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel a 
támogatási szerződés aláírásra kerüljön. 

 
 
 
Nyírparasznya, 2010. október 13.  
 
 
  Szabó János sk. Gergely Lajos sk. 
                           Polgármester                                               Megbízott körjegyző 
 
 
 
Tárgy: (2. tsp.)  
 
Előterjesztés a polgármester helyettesítéséről a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsában  
Előadó: Szabó János polgármester 
/határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ez egy formális megbízás. Ha a polgármester 
nem tud jelen lenni a Társulási Tanácsülés elfoglaltság miatt, akkor az alpolgármester 
helyettesíti, és döntési joga is van. 
Elmondja továbbá, hogy ez a Társulási Tanács 27 polgármester tömörítő szervezet, amely ezt 
a 27 települést érintő átfogó döntésekben illetékes. Véleményezési, állásfoglalási joggal 
rendelkezik. A Társulási Tanács munkaszervezete a Kistérségi Koordinációs Iroda, mely olyan 
feladatokat lát el ezen településeken, mint a pedagógiai szakszolgálat, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, védőnői szolgálat, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat. 
A Társulási Tanácsnak köszönhető, hogy Nyírparasznyán és a többi településen kiépült az 
internet szolgáltatás, vagy a most épülő Mátészalka- Kocsord közötti kerékpárút. 
 
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 határozat-tervezetet elfogadja, az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
 
 
 



 
 

 
NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

91/2010. (X. 13.) számú határozata 
 

-A polgármester helyettesítéséről a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsában - 

 

A Képviselő-testület! 
 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. Törvény 
5.§. (2) bekezdése alapján a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában 
Szabó János Polgármester teljes jogkörrel történő helyettesítését – akadályoztatása esetén – az 
alábbiakban határozza meg: 
 

- Szabó Irén alpolgármester. 
 
 
Nyírparasznya, 2010. október 13.  
 
 
  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 –13 óra 30 perckor bezárta.  
 
 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Szabó János                                                                                          Gergely Lajos 
polgármester                                                                                   megbízott körjegyző 
 
 


