
1 
 

 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án megtartott 
rendkívüli ülésének  
 
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 28/2011. (V. 06.) 
d, rendeletei:  
 
 
Iktatószáma: 1-23/2011. 
 

 
 
 

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 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nyírparasznya, 2011. május 6. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        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. május 6-án 8 óra 
35 perckor megtartott üléséről.  
 
Jelen vannak:  

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

Dr. Csoba Beáta körjegyző  
 
Meghívott: Botos Ferenc a Nyír-ber Kft. képviselője 
 
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fős képviselő-
testületből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Javaslatot tett a napirendre, javasolva a meghívóban szereplő napirendi pontok 
megtárgyalását.  
A javaslatot a képviselő-testület 4 jelen lévő tagja 4 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 
/határozat-tervezet, bírálati lap, bírálóbizottsági jegyzőkönyv mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Köszönti Ferencet a Nyír-ber Kft. képviselőjét, aki a 
közbeszerzési eljárást lefolytatta. Elmondja, hogy reggel volt egy Közbeszerzési Bizottsági 
ülés a jogszabályoknak megfelelően, ahol a beérkezett pályázatokat megvizsgálták. 
Felkéri Nagy Józsefet a Közbeszerzési Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a Közbeszerzési 
Bizottság véleményét az eljárás lefolytatásáról. 
 
Nagy József Közbeszerzési Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy 3 pályázat érkezett be, de a 
másik 2 pályázó az első hiánypótlási felszólításnak eleget tett, de a másodiknak már nem, 
ezért a 2 pályázó ajánlatát a Bizottság nem fogadta el. Így 1 pályázó maradt, ezért a T-DEX 
Kft. ajánlatát fogadta el a bizottság a kivitelezés lebonyolítására. 
 
Botos Ferenc a Nyír – ber Kft. képviselője: Elmondja, hogy mint Elnök Úr is elmondta 3 
ajánlattevőt kértek fel, mind a hárman benyújtották az ajánlatukat. Az ajánlatok hiányosak 
voltak, így hiánypótlásra szólították fel őket 2-szer is. Az első hiánypótlásra valamennyi 
ajánlattevő eleget tett, míg a másodikra a SZATMÁRVÍZ KFT.  és a TISZA – VÍZ KFT. nem 
tett eleget, így a Kbt. 88. §. (1) bekezdés f) pontja alapján az ajánlatok érvénytelenek. Így 
egyedül a T – DEX KFT. ajánlata maradt érvényes és megfelel a kiírt alkalmassági 
feltételeknek. 
A Bíráló Bizottság megvizsgálta, hogy a pénzügyi fedezet mértékének megfelelő ajánlatot 
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adott  e a T – DEX KFT.  Belefér az ajánlati ár az elnyert pályázati összegbe, ezért javasolja a 
Bíráló Bizottság az eljárás nyertesének a T – DEX KFT.-t. 
Szerződéskötés az eredményhirdetést követő 11-dik napon lehetséges, azaz 2011. május 17. 
napján, így ezen a napon a tényleges munka is megkezdődhet. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy miért 29 millió forint szerepel a határozat-
tervezetben, mert ha jól emlékszik mikor a pályázat benyújtásáról döntöttek ez az összeg 36 
millió körül volt. Mi ez a csökkenés? Mennyi az önerő mértéke? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy valóban mikor a pályázat benyújtásáról 
döntöttek magasabb összegről volt szó, de a támogató szervezetnél szakmailag megvizsgálták 
a beérkezett pályázatot és a pályázatot csak csökkentett összeggel fogadták el és csak ennyi 
összeget biztosít a beruházás megvalósítására. 
Ehhez a 29 millió forinthoz jön még a tervezés költsége, a közbeszerzés és a műszaki 
ellenőrzés költsége. Ezen összegek 5 %-át kell az önkormányzatnak önerőként biztosítani. 
 
Szabó Irén alpolgármester: Kérdezi, hogy mikor kell az önerőt kifizetni? 
 
Botos Ferenc a Nyír – ber Kft. képviselője: Elmondja, hogy a fizetés közvetlen szállítói 
kifizetéssel történik, tehát teljesítéskor elsőnek az önkormányzatnak kell az önerőt kifizetni és  
azt is igazolni kell a kifizetési kérelem benyújtásához. Tehát a kifizetési kérelmet csak akkor 
fogadják el, ha az önerő befizetés megtörtént. 
 
Szabó János polgármester: Kérdezi, hogy hány napos fizetési határidő van? 
 
Botos Ferenc a Nyír – ber Kft. képviselője: Elmondja, hogy a Kbt. szerint EU-s eljárás 
esetén először a kivitelező cég az alvállalkozójának a követelését nyújtja be, arra van 45 napja 
az önkormányzatnak és a támogatónak, hogy kiegyenlítse. Ha a kivitelező kifizette az 
alvállalkozóját, ez teljesül, ezt igazolja, csak ezután nyújthatja be az Ő követelését, ahol 15 
nap van a kiegyenlítésre. Így 15 nap plusz 45 nap, azaz 60 nap, tehát ez a kifizetési határidő. 
De lehet csúszás is, mert nem tudni, hogy a kivitelező mikor tudja kifizetni a saját 
alvállalkozóját. De addig nem is nyújthat be számlát, míg az alvállalkozójának a teljesítését el 
nem fogadta. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy majd meglátják hogyan fog a kifizetés 
lezajlódni, műszakilag május 31. napjáig kell teljesülnie a beruházásnak. 
 
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 4 jelen lévő tagja 4 igen szavazattal 
elfogadta.  
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                                NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

28/2011. (V. 06.) 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 „SZATMÁRVÍZ Kft.” és a „ TISZA – VÍZ Kft.”  ajánlata a Kbt. 88. §. (1) bekezdés 
f) pontja napján érvénytelen, a T - DEX Kft. ajánlata érvényes. 

 
2. A Közbeszerzési Bizottság előterjesztésének megfelelően a projekt megvalósításával a 

T-DEX KFT.-t (1096 Budapest, Lenhossé u. 3.E/1.3.) bízza meg bruttó: 28. 918. 196 
Ft. összegben. 

 
3. 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, 2011. május 6. 
 
  
 
                           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 – 9 órakor bezárta.  
 
 

Kmf. 
 

 
 
 
 
 
Szabó János                                                                                          Dr. Csoba Beáta 
polgármester                                                                                              körjegyző 
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