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Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott 
rendkívüli ülésének  
 
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 47-49/2011. (VI. 29.) 
d, rendeletei:  
 
 
Iktatószáma: 1-35/2011. 
 

 
 
 

T á r g y s o r o z a t a 
 

 
 
 
1.) Előterjesztés a TIOP-1.1.1-07/1-2008-1120 azonosító számú pályázat megvalósításához 
beérkezett ajánlatok értékelése, és a szállító kiválasztása 
Előadó: Szabó János polgármester 
  
2.) Előterjesztés Horváth Mária tulajdonát képező ingatlan bérletére 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) Előterjesztés az elhanyagolt ingatlanok önkormányzati erőgéppel történő 
gyommentesítésére 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
 
 

 
Nyírparasznya, 2011. június 29. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        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 29-én 9 
órakor 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 a TIOP-1.1.1-07/1-2008-1120 azonosító számú pályázat megvalósításához 
beérkezett ajánlatok értékelése, és a szállító kiválasztása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/ajánlatok mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy 3 cégtől érkezett ajánlat. Az ALBACOMP RI 
Kft-tő, a RITEK Zrt –től, és a SYSTEM-5 Kft-től. Műszaki tartalom szerint mind három 
egyforma, mert ez rögzített volt a pályázatban, de az ALBACOMP RI Kft. ajánlata a 
legkedvezőbb, itt a legalacsonyabb az ár. Megegyezik az elnyert összeggel, azaz 4. 661. 750 
Ft, sőt ezek az eszközök az eredetileg a pályázatban szereplő eszközökhöz képest picivel 
magasabb műszaki paraméterekkel rendelkeznek, tehát többet tudnak ugyanazon áron. 
A pályázati felhívásban az szerepelt, hogy a legalacsonyabb ár a meghatározó, ezért javasolja, 
hogy a 3 beérkezett ajánlat közül a képviselő – testület az ALBACOMP RI Kft. ajánlatát 
hirdesse ki nyertesnek. 
 
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 ALBACOMP RI Kft. ajánlatát elfog 
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 
 

47/2011. (VI. 29.) számú határozata 
 

- TIOP-1.1.1-07/1-2008-1120 azonosító számú pályázat megvalósításához beérkezett 
ajánlatok értékelése, és a szállító kiválasztása - 

 

A Képviselő-testület! 

 
1. A „RITEK Zrt.” (6724 Szeged, Huszár u. 1.) ajánlatát elutasítja. 
 
2. „SYSTEM-5 Kft..” ( 7636 Pécs, Gadó u. 12.) ajánlatát elutasítja. 

 
3. A projekt megvalósításával az ALBACOMP RI Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Mártírok 

útja 9.) bízza meg bruttó: 4. 661. 750 Ft. összegben. 
 
4. A szállítási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.  

 
 
Nyírparasznya, 2011. június 29. 
 
  
 
                           Szabó János sk.  Dr. Csoba Beáta sk. 
                           Polgármester                                                       Körjegyző 
 

 
 
 
Tárgy: (2. tsp.)  
Előterjesztés Horváth Mária tulajdonát képező ingatlan bérletére 
Előadó: Szabó János polgármester 
/ Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy Horváth Mária elköltözött a településről és a 
lakását kiadná. A közösség érdekeit szem előtt tartva javasolná, hogy az önkormányzat bérelje 
ki az ingatlant, nehogy úgy járjanak, mint a Rákóczi tanyán, ahol egy 30 fős Borsodi roma 
család költözött be és tudomása szerint már kisebb-nagyobb atrocitások is történtek. 
Elmondja továbbá, hogy már többen is kérdezték tőle, nincs e az önkormányzatnak lakása, 
ami kibérelhető. Az önkormányzat ezt az ingatlant bérbe is tudná adni, így a befektetett 
összeg részben vagy egészben megtérülne. 
Javasolná, hogy a képviselő – testület fogadja el a határozat – tervezetet, azzal a módosítással, 
hogy 2011. december 31.-ig fizesse ki az önkormányzat a fennmaradó összeget. 
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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 a módosított 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 
 

48/2011. (VI. 29.) számú határozata 
 

- Horváth Mária tulajdonát képező ingatlan bérletére - 
 

A Képviselő-testület! 

 
1. Felhatalmazza a Polgármestert az egy év időtartamra szóló bérleti szerződés aláírására 

és a 120 000 forint 6 havi bérleti díj szerződés aláírásával történő egyidejű 
kifizetésére. 

2. Az éves bérleti díj fennmaradó 120 000 forintját 2011. december 31. napjáig vállalja 
megfizetni Horváth Mária részére. 

 
Nyírparasznya, 2011. június 29. 
 

 
Szabó János sk.     Dr. Csoba Beáta sk. 
Polgármester             Körjegyző 

 
 
 
Tárgy: (3. tsp.)  
Előterjesztés az elhanyagolt ingatlanok önkormányzati erőgéppel történő 
gyommentesítésére 
Előadó: Szabó János polgármester  
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a településen van egy jó pár udvar és kert, amit 
a tulajdonos nem hajlandó megművelni. Már több jelzést is kapott a település lakóitól. 
Korábban kiküldésre került egy értesítés, hogy mindenki tegye rendbe az ingatlanát. 
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Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy minden lakos köteles a belterületi ingatlanát 
parlagfű mentesíteni. Ha ezt nem teszi meg az önkormányzat megteheti és közérdekű 
védekezés költségeként leszámlázhatja az ügyfélnek. Külterületen a növényvédelmi 
hatóságnak kell bejelenteni. 
Közérdekű védekezés költsége címen a lakos a szolgáltatás ellenértékét befizeti, ami a csak az 
üzemanyag költséget jelenti, munkabért nem. Így lehet leszámlázni. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy megállapodást kötnek majd a lakosokkal, hogy 
a segély és a lakásfenntartási támogatás kifizetése napján köteles befizetni a szolgáltatás 
ellenértékét.  
Elmondja továbbá valahogyan rá kell kötelezni az embereket, hogy tegyék rendbe az 
ingatlanjaikat. Az önkormányzat MTZ-jének igénybe vételével segítséget tudnak nyújtani a 
megvalósításban. A szolgáltatás díját közérdekű védekezés költségeként befizeti a helyben 
szokásos tarifa szerint. 
Sok segélyes ember is van, aki nem teszi rendbe az ingatlanát, ott lehetőség van a bérpótló 
juttatás megszüntetésére. 
 
Szabó Irén alpolgármester: Elmondja, hogy akkor élni kell ezzel a lehetőséggel és azon 
embereknek, akiknek nincs rendben az ingatlanuk és az önkormányzattól kapják az ellátást, el 
kell venni a bérpótló juttatást. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy végig kell járni a települést, le kell fényképezni 
az udvarokat és kerteket és ennek alapján lehet intézkedéseket kezdeményezni. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy akkor adjanak egy július 15-i határidőt, amíg 
rendbe kell tenni az ingatlant. Július 16-án körbe kell járni a falut, listát kell készíteni kik azok 
akik nem tették rendbe az ingatlanukat és ezen lista alapján a jegyzőnő megteszi a megfelelő 
intézkedéseket. 
Javasolja a határozat – tervezet elfogadását, azzal a módosítással, hogy a gyommentesítés 
költsége a helyben szokásos tarifa szerint legyen megállapítva. 
 
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 módosított határozat - tervezetet 
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 ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
19/2011. (VI. 29.) számú határozata 

 
- Az elhanyagolt ingatlanok önkormányzati erőgéppel történő gyommentesítésére – 

 

A Képviselő-testület! 

 
1. Hozzájárul, hogy a Körjegyzői Hivatal iránymutatását követve az ellenőrzések során 
gyomosnak talált ingatlanok használóinak saját kérésére az önkormányzat tulajdonát képező 
MTZ erőgép közreműködésével a gyommentesítés a Polgármester utasítására megtörténjen. A 
szolgáltatás összege a helyben szokásos tarifa szerint kerül megállapításra. 
 
2. Felhatalmazva a Polgármester a konkrét intézkedések megtételére. 
 
 
Nyírparasznya, 2011. június 29. 
 

 
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 óra 40 perckor bezárta.  
 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szabó János                                                                                          Dr. Csoba Beáta 
polgármester                                                                                              körjegyző 
 


