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Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 9-én megtartott 
rendkívüli ülésének  
 
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 40-43/2011. (VI. 09.) 
d, rendeletei:  
 
 
Iktatószáma: 1-31/2011. 
 

 
 
 

T á r g y s o r o z a t a 
 

 
 
 
1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló többször módosított 
1/2011. (II. 22.) Önk. számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról 
Előadó: Szabó János polgármester  
 
2.) Előterjesztés a TIOP-1.1.1-07/1-2008-1120 azonosító számú pályázat megvalósításához 
szükséges ajánlat kérésről 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) Előterjesztés a Tempero-Term Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. kötendő vállalkozási 
szerződés jóváhagyására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
 

 
Nyírparasznya, 2011. június 9. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        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. június 9-én 17 
óra 5 perckor megtartott üléséről.  
 
Jelen vannak:  

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

Dr. Csoba Beáta körjegyző  
 
 
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 az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló többször módosított 
1/2011. (II. 22.) Önk. számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
/határozat-tervezetek mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a költségvetés módosítására azért van szükség, 
mert az élelmezésvezetői státuszt megszüntetné az önkormányzat. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy ezek után ezt a feladatot ki fogja ellátni? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy erről, majd a későbbiekben döntenek. A státuszt 
június 15. napjával szüntetnék meg, utána az élelmezésvezető a felmentési idejét fogja tölteni, 
ami jó pár hónap lesz, így ráérnek majd utána dönteni, hogyan valósítsák meg a feladat 
ellátatását.  
Azért van szükség az élelmezésvezetői státusz megszüntetésére, mert egy korábbi döntés 
alapján az élelmezésvezető munkaidejét 8 óráról 6 órára csökkentette a képviselő – testület. 
Szűcsné a munkaidő csökkentést nem fogadta el. Mivel jelenleg nincs mód 8 órás 
foglalkoztatásra az önkormányzatnál, mert minden bizonytalan, így a státusz 
megszüntetéséről kellene dönteni.  
A későbbiekben esetleg megbízással 2 órában is elláthatja valaki ezt a feladatot, ha megfelelő 
végzettséggel rendelkezik. 
Javasolja, hogy az élelmezésvezetői státuszt 2011. június 15. napjával szüntesse meg a 
képviselő – testület, ezzel egyidejűleg döntsenek a létszámcsökkentési pályázat benyújtásáról. 
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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 az élelmezésvezetői státuszt 
megszűnését elfogadja, az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
 
                                NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

40/2011. (VI. 09.) számú határozata 
 
                                    - Az Önkormányzatnál megszűnő álláshelyről -  
 

 

A Képviselő-testület! 

 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi létszámkeretét további 1 
fővel csökkenti 2011. június 15. napjától, ez egyidejűleg az élelmezésvezetői státusz 
megszűnését eredményezi  
 
Felelős: Szabó János polgármester 
               
 
Nyírparasznya, 2011. június 9. 
 
  
 
                           Szabó János sk.  Dr. Csoba Beáta sk. 
                           polgármester                                                       körjegyző 
 

 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a létszámcsökkentési pályázat 
benyújtását elfogadja, az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
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                                NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
41/2011. (VI. 09.) számú határozata 

 
- Létszámcsökkentési pályázat benyújtásáról - 

 
A Képviselő-testület! 
 
A Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy intézmény 
létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely- 
átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálat függvényében dönt a felmentéssel vagy rendes 
felmondással együtt járó létszámcsökkentésről.  
A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására a helyi önkormányzat költségvetési 
szerveinél meglévő üres álláshelyeken az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a 
tervezett megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti 
változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs 
lehetőség. 
 
Nyírparasznya, 2011. június 9. 
 
  
 
                           Szabó János sk.  Dr. Csoba Beáta sk. 
                           polgármester                                                       körjegyző 
 
 
Tárgy: (2. tsp.)  
Előterjesztés a TIOP-1.1.1-07/1-2008-1120 azonosító számú pályázat megvalósításához 
szükséges ajánlat kérésről 
Előadó: Szabó János polgármester 
/határozat-tervezet, ajánlattételi felhívás mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az általános iskola egy pályázatot interaktív 
tábla és elektronikus eszközök beszerzésére. A pályázat tartalmazza az összeget és a műszaki 
paramétereket, hogy mire lehet felhasználni. 
3 cégtől kérnénk ajánlatot a pályázatban szereplő műszaki tartalom vonatkozásában, ami 
jogszabályban előírt, mivel a pályázatban az eszközök meg vannak határozva, amit be kell 
szerezni. Az ajánlatokat e-mailban kérnék meg, és az ajánlatok beérkezése után a képviselő – 
testület döntene, hogy melyik cégtől szerezzék be az eszközöket. Az ajánlattételi felhívásban 
pontosan szerepel a műszaki tartalom, aki a legfelelőbb ajánlatot adja be,a z lehet az nyertes. 
Erre a szabályszerűség miatt van szükség. Az eszközök beszerzését és felszerelést július 31. 
napjáig kell megvalósítani. A pályázat 100 %-ban támogatott, a közbeszerzési értékhatár alatt 
van, így közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni. 
 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
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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 

 
42/2011. (VI. 09.) számú határozata 

 
- TIOP-1.1.1-07/1-2008-1120 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges ajánlat 

kérésről- 
 
 
 
A Képviselő - testület! 
 
 
A TIOP-1.1.1-07/1-2008-1120 azonosító számú pályázat megvalósításához ajánlatot kér az 
alábbi cégektől: 
 
- Albacomp RI Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) 
- MHM Computer Kft. (1062 Budapest, Aradi út 48.) 
- PLAVIX Kft. (3526 Miskolc, Eperjesi u. 6.) 
 
 
Nyírparasznya, 2011. június 9. 
 
 
 
 

Szabó János sk.     Dr. Csoba Beáta sk. 
polgármester                          körjegyző 

 
 
 
Tárgy: (3. tsp.)  
Előterjesztés a Tempero-Term Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. kötendő 
vállalkozási szerződés jóváhagyására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/vállalkozási szerződés tervezet, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzatnak van egy vízjogi létesítési 
engedélye csapadékvíz elvezető rendszer vonatkozásában. Ezt a tervet aktualizálni kell, ha 
pályázatot akar az önkormányzat benyújtani a megvalósításhoz. Ez egy engedélyes terv, csak 
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bizonyos feltételeiben nem biztos, hogy megfelel a jelenlegi kívánalmaknak.  
Ez a cég első körben felülvizsgálta az engedélyes tervet, megnézte mi ami már nem aktuális. 
A cég azt szeretné, hogy a majdani pályázat benyújtásához ez a cég legyen, akit a tervezéssel 
megbíz az önkormányzat a kiviteli tervek elkészítésével. 
Az eddig elvégzett feladatokért és a későbbiekben rendelkezésre bocsátott dokumentumokért 
nem kér díjazást, hanem azt kéri, hogy nyertes pályázat esetén - mivel közbeszerzési 
értékhatár alatt van a pályázat – ez a cég készítse el a végleges terveket.  
A meglévő tervek elkészítését a 2002. decemberében rendelte meg az önkormányzat pályázati 
pénzből az AQUQ-K Bt-től. Időközben kiderült, hogy bizonyos paraméterek nem stimmelnek 
ahhoz, hogy korrekt pályázatot tudjanak benyújtani. Ehhez kellett e tervet felülvizsgálni, amit 
a cég megtett és bizonyos dolgokat módosított benne. 
A szerződés 1. pontjában szereplő dokumentációkat az önkormányzat számára ingyenesen 
biztosítja. A későbbiekben döntene a testület a pályázat benyújtásáról. Ha nem nyer a 
pályázat, akkor sem kell a dokumentációkért fizetni. 
 
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 ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

43/2011. (VI. 09.) számú határozata 
 

- Tempero-Term Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés 
jóváhagyására - 

 

A Képviselő-testület! 

 
1. Vállalkozási szerződést köt a Tempero-Term Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft -vel 
/cím: 4032 Debrecen, Poroszlay út 40. III/8. számlavezető pénzintézet: Hajdú – Bihar Megyei 
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt., bankszámlaszám: 11738008-20857811, adószám: 
22775328-2-09, cégjegyzékszám: 09-09-019408/. 
 
2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Szabó János polgármester 
Határidő: 2011. június 15. 
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Nyírparasznya, 2011. június 9. 
 
 
 
  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 
 


