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Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott 
rendkívüli ülésének  
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 1-4/2010.(II. 4.) 
 
Iktatószáma: 1-5/2011. 
 

 
T á r g y s o r o z a t a 

 
 
 

1.) Előterjesztés a körjegyzőség 2011. évi költségvetésének megállapításra 
Előadó: Szabó János polgármester 
Beszámoló: az együttes ülés előterjesztése alapján 
 
2.) Előterjesztés  Nyírparasznya Kossuth utca útburkolat felújítása- szélesítése című EAOP-
3.1.2/B-2010-0012 jelű pályázat kivitelezőjével 2010. november 22-én kötött vállalkozási 
szerződés felbontására 
Előadó: Szabó János polgármester 
Beszámoló: csatolt előterjesztés alapján 
 
3.) Előterjesztés Nyírparasznya Kossuth utca útburkolat felújítása- szélesítése című EAOP-
3.1.2/B-2010-0012 jelű pályázat kivitelezőjének  kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 
kiírásáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
Beszámoló: Csatolt előterjesztés alapján 
 
4.) Előterjesztés munkabér hitel felvételéről 
Előadó: Szabó János polgármester 
Beszámoló: csatolt előterjesztés alapján 

 
 

Nyírparasznya, 2011. február 4. 
 
 
 
 
                                                                                                        Szabó János 
 polgármester                                        
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én 17 
óra 10 perckor 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. 
 

Meghívottak: Darabi Jánosné és Antalné Szabó Erzsébet pénzügyi munkatársak 
 

   
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fős 
Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Javaslatot tett a napirendre, javasolva a meghívóban szereplő napirendi pontok 
megtárgyalását.  
A javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Tárgy: (1. tsp.)  
Előterjesztés a körjegyzőség 2011. évi költségvetésének megállapításra 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Együttes ülés előterjesztése/ 
 
Szabó János polgármester felkéri a pénzügyi munkatársakat, hogy részletezzék a kiadásokat 
főleg a személy jellegűeket a körjegyzőségen belül Nyírparasznya vonatkozásában a 3 
köztisztviselő tekintetében. 
 
Antalné Szabó Erzsébet pénzügyi munkatárs: Elmondja, hogy a 2011. évben a 
körjegyzőség összköltségvetése 58. 951 E Ft. lesz, ebből állami támogatás, amit a 2 település 
kap 5. 118 E Ft. A megállapodás alapján a többi pénzt lakosságszám arányában adja össze a 2 
település. Mivel Ópályi lakossága 3. 117 fő, Nyírparasznya lakossága 997 fő, így ebből az 
összegből 40. 787 E Ft. Ópályi hozzájárulása, míg 13. 046 E Ft. Nyírparasznya hozzájárulása 
a költségekhez. 
A költségvetésben a dologi kiadás elenyésző, igazából a személyi juttatások teszik ki a 
költségek 95 %-át. Nyírparasznya tekintetében ez a 3 köztisztviselő bérét illeti. Bérek 
tekintetében az alapilletmény van betervezve, a 20 %-os bérkiegészítés, a képzettségi pótlék, 
valamint a jegyzőnőnek a vezetői pótléka. Teljesítményértékelést 2011. évben nem kapnak a 
köztisztviselők. 
Valamint Ópályi polgármestere ragaszkodik egy aljegyzőhöz, így az aljegyző bére is be van 
tervezve. 
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A 3 dolgozó bére 8. 586 E Ft. lesz 2011. évben, az állami támogatásból nem telik ki a 
körjegyző bére, ott még pótolni kell kb. 1. 500 E Ft.-ot, ebből kb. 500 E Ft. terheli 
lakosságszám arányában Nyírparasznyát. Az aljegyző bére 5. 592 E Ft., ami mindkét 
települést érinti. 
 
Szabó János polgármester: Kérdezi, hogy 2010. évben mennyi volt a bére a 3 
köztisztviselőnek. 
 
Antalné Szabó Erzsébet pénzügyi munkatárs: Elmondja, hogy 2010. évben a 3 dolgozó 
bére 10. 978 E Ft. volt, az idén ez kevesebb lesz, mivel csökken a dolgozók bére a 
teljesítmény értékelés hiányában, így 8. 586 E Ft. lesz. Havi szinten 1. 087 E Ft.-ot kell utalni 
lakosságszám arányában, ha így marad a költségvetés, de ha nem lesz aljegyző és kiveszik a 
bérét, akkor ez az összeg csökkeni fog. 
 
Szabó Irén alpolgármester: Kérdezi, hogy mennyi a település tartozása a körjegyzőség felé? 
 
Antalné Szabó Erzsébet pénzügyi munkatárs: Elmondja, hogy 2010. évben 2. 669 E Ft. a 
tartozás, régebbről van 6. 644 E Ft. így az összes tartozása Nyírparasznyának 9. 313 E Ft. 
  
Gergely Lajos megbízott körjegyző: Elmondja, hogy a tartozás miatt Ópályi község 
polgármestere ügyvédhez fordult és el akarja indítani az adósságrendezést. Igazából nem is a 
mostani tartozás miatt, hanem ha Nyírparasznya továbbra sem tud fizetni és az idei 13 millió 
forintot Ópályinak kell állnia, akkor Ópályi község költségvetését nagyon megtépázza. 
 
Nagy József képviselő: Elmondja, hogy ha lesz aljegyző, akkor több hozzájárulást kell 
fizetni, de a többi költséget nem lehet vitatni. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy Ő javasolni fogja, hogy ne legyen aljegyző.  
Kérdezi továbbá a megbízott körjegyzőtől, hogy ha van aljegyző, akkor megoszlanak 
bizonyos munkakörök? Ki határozza meg, hogy milyen munkaköröket lásson el az aljegyző? 
A képviselő – testületnek ruházhat e át feladatokat az aljegyzőre? 
 
Gergely Lajos megbízott körjegyző: Elmondja, hogy az aljegyző alapvetően a jegyző 
embere, a jogszabályok szerint a jegyző határozza meg az aljegyző feladatait, a polgármester 
vagy a képviselő – testület nem adhat feladatokat az aljegyzőnek. 
 
Szabó János polgármester: Javasolja, hogy egy olyan álláspontot megfogalmazhat a 
képviselő – testület, hogy nem támogatja az aljegyzői státusz létrehozását, ezen túlmenőleg 
elfogadhatónak tartja a körjegyzőség költségvetését. 
 
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 javaslatot elfogadja, az  
kézfenntartással szavazzon. 
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A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
1/2011. (II. 04.)  

határozata 
 

- a körjegyzőség 2011 évi költségvetéséről - 
 
A Képviselő-testület! 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő – testülete Ópályi-Nyírparasznya Községi 
Önkormányzatok körjegyzőségében aljegyzői státusz létrehozását nem támogatja, egyebekben 
a körjegyzőség költségvetését elfogadásra javasolja 
 
 
Nyírparasznya, 2011. február 4. 
 
 

Szabó János sk.     Gergely Lajos sk. 
polgármester             megbízott körjegyző 

 
 
Szabó János polgármester megköszönte a pénzügyi munkatársaknak a megjelenést és a 
beszámolót. 
 
Tárgy: (2. tsp.) 
Előterjesztés  Nyírparasznya Kossuth utca útburkolat felújítása- szélesítése című EAOP-
3.1.2/B-2010-0012 jelű pályázat kivitelezőjével 2010. november 22-én kötött vállalkozási 
szerződés felbontására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet, jegyzőkönyv mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a T-DEX Kft.-vel kötött vállalkozói szerződés 
felbontásra került január 31. napján, mivel a vállalkozó a pénzügyi nehézségek áthidalását 
csak alvállalkozó bevonásával tudná megoldani, de mivel a szerződésben a vállalkozó 
alvállalkozó bevonását nem jelölte meg a közbeszerzési eljárás folyamán. Így a közbeszerzési 
törvény szabályainak megfelelően a szerződés felbontásra került és új közbeszerzési eljárást 
kezdeményez az önkormányzat. 
 
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. 
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A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2/2011. (II. 04.)  

 határozata 
 

-A Nyírparasznya Kossuth utca útburkolat felújítása- szélesítése című EAOP-3.1.2/B-2010-
0012 jelű pályázat kivitelezőjével 2010. november 22-én kötött vállalkozási szerződés 

felbontása- 
 
 
A Képviselő - testület! 
 
 
Tudomásul veszi és elfogadja a T-DEX KFT (1096 Budapest Lenhossék út 3. E/1.3.) 2011. 
január 31. napján eszközölt  vállalkozási szerződése felbontását.  

 
 
Nyírparasznya, 2011. február 4. 
 
 

Szabó János sk.     Gergely Lajos sk. 
polgármester             megbízott körjegyző 

 
 
 
Tárgy: (3. tsp.)  
Előterjesztés Nyírparasznya Kossuth utca útburkolat felújítása- szélesítése című EAOP-
3.1.2/B-2010-0012 jelű pályázat kivitelezőjének  kiválasztására irányuló közbeszerzési 
eljárás kiírásáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az előző napi rendi pontban tárgyaltak miatt van 
szükség új közbeszerzési eljárás indítására. A közbeszerzési bizottság tagjai ugyanazok 
lennének, mint az előző eljárás folyamán, és felkérnék ezt a 3 céget, hogy tegyék meg 
ajánlatukat. 
 
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 - tervezet elfogadja, az  
kézfenntartással szavazzon. 
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A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
3/2011. (II. 04.)  

határozata 
 

-A Nyírparasznya Kossuth utca útburkolat felújítása- szélesítése című EAOP-3.1.2/B-2010-
0012 jelű pályázat kivitelezőjének  kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás kiírásáról- 

 
 
A Képviselő - testület! 
 
1./ Új közbeszerzési eljárás indítását kezdeményezi és ajánlatot kér az alábbi cégektől: 
 
- Szatmár Víz Kft. (4900 Fehérgyarmat, Hadházi út 24. cégjegyz. szám: 15-09061277) 
- Tisza Víz Kft. (4900 Fehérgyarmat. Benczúr út 24. cégjegyz. szám: 15-09-062419) 
- T-DEX Kft. (1096 Budapest, Lenhossék út. 3. E/1.3. cégjegyz. szám: 01-09-947925) 
 
2./ A Közbeszerzési Bizottság tagjainak Szabó Irén alpolgármestert, Botos Ferenc Nyírber 
Kft. képviselőjét, elnökének Nagy József képviselőt megválassza. 

 
 
Nyírparasznya, 2011. február 4. 
 
 

Szabó János sk.     Gergely Lajos sk. 
polgármester             megbízott körjegyző 

 
 
 
Tárgy: (4. tsp.)  
Előterjesztés munkabér hitel felvételéről 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ez nem új keletű dolog, minden év elején 
határozatot kel hozni munkabér hitel felvételéről és utána minden hónapban már csak be kel 
nyújtani az igényt, a munkabér hitel igénybevételéhez. 
 
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. 
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A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
 
                                  NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

4/2011. (II. 04.)  
 határozata 

 
- Munkabérhitel felvételéről - 

 
A Képviselő-testület! 
 
 

1./ 8.7 millió forint összegű, azaz nyolcmillió-hétszázezer forint összegű 
munkabérhitelt igényel az OTP Bank Nyrt-től, mely összeg az éves bérelőirányzat 
1/12 része. 
 
2./ Felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a munkabérhitel igénylésére. 

 
 
Nyírparasznya, 2011. február 4. 
 
 

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 –17 óra 50 perckor bezárta.  
 
 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 
 
Szabó János                                                                                          Gergely Lajos 
polgármester                                                                                   megbízott körjegyző 
 


