
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 27-én megtartott 
ülésének  
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 62-64 
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 közbeszerzőjének kiválasztása 
Előadó: Szabó János polgármester 

 
2.) Nyírparasznya Kossuth utca útburkolat felújítása, szélesítése című EAOP-3.1.2 /B-2010-
0012 tárgyú pályázat műszaki ellenőrének kiválasztása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) Előterjesztés Boldog Családokért Egyesület és a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás 
konzorciumi együttműködésében megvalósítandó pályázati program támogatására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
 
 
Nyírparasznya, 2010. július 27. 
 
 
 
 
                                                                                                        Szabó János 
 polgármester                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 27-én 17 
óra 5 perckor megtartott üléséről.  
 
Jelen vannak:  

 Szabó János polgármester 
 Laczkó István alpolgármester, 
 Kemenyiczki Ildikó képviselő, 
 Petőh László képviselő, 
   Pető Sándor képviselő, 
   Szabó Antal képviselő. 
    
     
Távolmaradását jelezte:  

Fegyver Miklós és Nagy József képviselők 
 
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 ponttal 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 útburkolat felújítása, szélesítése című EAOP-3.1.2 /B-2010-
0012 tárgyú pályázat közbeszerzőjének kiválasztása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Ajánlatok mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester felkérte Pető Sándort a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy mondja 
el a Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 
Pető Sándor Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és a NYÍRBER Kft. ajánlatát javasolja elfogadásra. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy annyi kiegészítést kíván hozzá tenni, hogy a 
képviselő – testület tagjai bizonyosan emlékeznek arra, hogy az önkormányzat pályázott a 
Kossuth utca felújítására. Magáról a pályázat benyújtásáról és a tervező kiválasztásáról már 
döntöttek. 
A beadott pályázat alapján a beruházás közel 30 millió forint összegű támogatást kapott.  
A beruházás kivitelezőjének kiválasztásához szükséges egy közbeszerző ill. a megvalósítás 



ellenőrzéséhez egy műszaki ellenőr. 
Korábban a képviselő – testületi tagoktól kívánalom volt, hogy megyei cég legyen e 
lebonyolító. 
Javasolja, hogy a képviselő – testület a NYÍRBER Kft-t bízza meg, azért is mert az Ő 
ajánlatuk 375. 149 FT. +áfa és ez az összeg közel annyi, mint ami rendelkezésre áll a 
pályázatban erre a célra. 
 
17 óra 10 perckor megérkezett az ülésterembe Laczkó István alpolgármester, így a képviselő – 
testületi tagok száma 6 fő. 
 
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 NYÍRBER Kft. ajánlatát fogadja el,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
                                NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

62/2010. (VII. 27.) számú határozata 
 

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

kapcsolódó közbeszerzői megbízásról 
 

A Képviselő-testület 

 
A „Nyírparasznya Kossuth utca útburkolat felújítása és szélesítése” című pályázathoz 
kapcsolódóan, megbízza a NYÍRBER Kft-t a pályázat megvalósításához szükséges 
közbeszerzési feladatok elvégzésével bruttó 468. 936 Ft. díjazás ellenében. 
 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
 
Nyírparasznya, 2010. július 27. 
 
 
            Szabó János sk.                                                     Dr. Csoba Beáta sk. 
            polgármester                                                                 körjegyző 
 
 
 
 



Tárgy: (2. tsp.) 
Nyírparasznya Kossuth utca útburkolat felújítása, szélesítése című EAOP-3.1.2 /B-2010-
0012 tárgyú pályázat műszaki ellenőrének kiválasztása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Ajánlatok mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester felkérte Pető Sándort a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy mondja 
el a Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 
Pető Sándor Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és a NYÍRBER Kft. ajánlatát javasolja elfogadásra. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy itt is a NYÍRBER Kft. ajánlatát, az Ő 
ajánlatukban 500. 198 Ft+áfa szerepel, ez is kb. annyi, mint a pályázatban biztosított összeg. 
Elmondja, hogy a pályázatban biztosított összegről van szó, a közbeszerzőnek és a műszaki 
ellenőrnek is a költségét fedezi a pályázat. 
 
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 NYÍRBER Kft. ajánlatát fogadja el,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal elfogadta 
 
                              NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

63/2010. (VII. 27.) számú határozata 
 

A „Nyírparasznya Kossuth utca útburkolat felújítása és szélesítése” című pályázathoz 
kapcsolódó műszaki ellenőri megbízásról 

 

A Képviselő-testület! 

 
A „Nyírparasznya Kossuth utca útburkolat felújítása és szélesítése” című pályázathoz 
kapcsolódóan, megbízza a NYÍRBER Kft-t a pályázat megvalósításához szükséges műszaki 
ellenőri feladatok elvégzésével bruttó 625. 248 Ft díjazás ellenében. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Nyírparasznya, 2010. július 27. 
 
 
            Szabó János sk.                                                     Dr. Csoba Beáta sk. 
  Polgármester         körjegyző 



Tárgy: (3. tsp.)  
Előterjesztés Boldog Családokért Egyesület és a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás 
konzorciumi együttműködésében megvalósítandó pályázati program támogatására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy szépen van megfogalmazva, de ez valójában mit 
takar? Hány szakembert akarnak erre alkalmazni? 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy ez végül is nagyobbrészt a kisebbséget jelenti. 
Ez az egyesület már régóta működik és biztos van nekik szakember állománya. Mindig más 
pályázat van, ahová pályázatnak, amiből foglalkoztatja őket. 
Erről a településről is vannak csökkent munkaképességű személyek, akiket foglalkoztat az 
egyesület. 
Az Egyesület is csak úgy tud pályázni, ha bevonja a környező településeket, ahonnan járnak 
hozzájuk foglalkoztatottak, ezért kérik a képviselő – testület hozzájárulását. 
 
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 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta.  
 
 
                                 NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

64/2010. (VII. 27.) számú határozata 
  

 
- A Boldog Családokért Egyesület és a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás 
konzorciumi együttműködésében megvalósítandó pályázati program támogatásáról –  

 
 
A Képviselő- testület! 

 
1. A Boldog Családokért Egyesület és a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás 
konzorciumi együttműködésében – a TÁMOP 5.1.3-09/02 kódjelű pályázati felhívásra – 
benyújtandó program megvalósításával egyetért, a kialakított elképzeléseket (program 
elemeket) a településen mélyszegénységben élő családok érdekében állónak ítéli meg. A 
pályázati program megvalósítása során az Egyesülettel együttműködik a külön 
megállapodásban részletezett feltételek szerint. 
 
 



2. Megbízza a Polgármestert, hogy az Egyesület által elkészített együttműködési 
megállapodás-tervezet az önkormányzat nevében írja alá. 
 
3. Felkéri az Egyesület, hogy a nyertes pályázati program megvalósítása során az 
eredményekről rendszeresen adjon tájékoztatást. 
 
 
Nyírparasznya, 2010. július 27. 
 
 
            Szabó János sk.                                                     Dr. Csoba Beáta sk. 
            polgármester                                                                 körjegyző 
 
 
 
                       
Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve –17 óra 20 perckor bezárta.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

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


