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1.  Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TIOP 
1.1.1/07/1-2008-0894 számú pályázata kapcsán megjelölt informatikai eszközök 
telepítőjének kiválasztása  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2011. május 12-én megtartott rendkívüli képviselőtestületi 

ülésén 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint  
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést. Ismerteti az ülés napirendi pontját.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal, a napirendi pont tartalmával.  
 
 1./ Napirendi pont 
 

      Fáy András Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény TIOP 1.1.1/07/1-2008-
0894 számú pályázata kapcsán megjelölt 
informatikai eszközök telepítőjének kiválasztása  

   
Mudriczki József polgármester: 
Pályázati kiírásunkban szerepelt, hogy péntekre tájékoztatást adunk a pályázat elbírálásáról a 
pályázóknak. Az iskolában van a TIOP 1.1.1/07/1-2008-0894 számú pályázat, amelynek 
kapcsán öt kivitelezőtől kértünk árajánlatot. Hárman nyújtottak be ajánlatot. Az általunk 
meghatározott pontrendszer alapján kerültek kidolgozásra az eredmények. A bontásnál rögtön 
kiderült, hogy a Stiefel Kft. ajánlata kizárandó, hiszen nem a megfelelő adatokkal és 
méretekkel adott árajánlatot. 32 ponttal a PSC System árajánlata nyert.  
 
Varró Gyula jegyző: 
Előre meg volt határozva a minimum szint amit el kellett érni. A központi pályáztató adott 
meg egy minimum szintet, arra alapozva határoztuk mi meg a kiírásokat.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  

 
Parád Nagyközség Önkormányzatának 
26/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzata a TIOP 1.1.1/07/1-
2008-0894 számú „Hallom és elfelejtem, látom és 
emlékezem, csinálom és megértem„ című elnyert 
pályázat keretében informatikai eszközöket, digitális 
táblákat szerez be a Fáy András Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény számára. A 
beszerzések lebonyolításához 5 vállalkozástól kért 
árajánlatot. A megkeresett cégek közül 3 nyújtott be 
árajánlatot, melyből 1 ajánlattevőt ki kellett zárni a 
pályázatból, mivel ajánlata nem felelt meg az ajánlatkérő 
felhívásban megjelölt műszaki paramétereknek.  
A másik két ajánlat ár és műszaki tartalom szempontjából 
értékelésre került a melléklet alapján. 
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Parád Nagyközség Önkormányzata az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot nyújtó PSC System Közületi 
Ellátó és Szolgáltató Kft. 3525 Miskolc, Szemere u. 2 
(adószám: 14957826-2-05) bízza meg a fenti pályázatban 
megjelölt informatikai eszközök telepítésével. 
Ajánlatában szereplő bruttó ár: 9.550.400 Ft 
Az Uniós támogatás intenzitása 100 % 
 

Mudriczki József polgármester: 
A palócnapi rendezvényünk színvonalát emeli évek óta a „Csu-Csu” nevű kisvonat. Eddig a 
vonat vezetőjével voltunk kapcsolatban, de most a cég ugyanazokkal a feltételekkel ajánlja 
magát. Döntsünk róla.   
 
Varró Gyula jegyző: 
Mi közünk van ahhoz, hogy ki vezeti a vonatot.  
 
Csortos Béláné képviselő:  
A cég soha nem keresett meg még hivatalosan minket. Ugyan az a vonat fog Parádra érkezni, 
ami eddig is járt. Emellett érkezett egy másik ajánlat a régi sofőr részéről. Ebben az ajánlatban 
szereplő vonat teljesen más fajta. Mi úgy gondoltuk, hogy az általunk megszokott, elegánsabb 
„Csu-csu” vonathoz ragaszkodunk.     
Tájékoztatom a képviselőket, hogy némileg változtatunk a palócnapok reklámján. Két, palóc 
ruhába öltöztetett szalmabábut kívánunk felállítani Parádfürdőn. Ezen kívül a falu két végére 
feliratokat helyeznénk el.  
 
Varró Gyula jegyző: 
A Parádfürdőn építendő pékséggel kapcsolatban leadtak egy tervet az építési hatósághoz. 
Azzal kapcsolatban voltak kisebb bonyodalmak. Egy részt a rendezési terv előírásaira 
hivatkozással nem akarta kiadni az engedélyt az építési hatóság. A múlt héten egyeztettük a 
kérdést a területi állami főépítésszel Miskolcon és ennek az lett az eredménye, hogy az 
akadály elviekben elhárult. A tervek kapcsán szembesültünk néhány további problémával pl 
tervezői jogosultság hiánya. A tegnapi nap folyamán jártak nálunk az ingatlan tulajdonosai 
egy másik tervezővel, a terveket átdolgozzák. Egy 17 m2 alapterületű mintabolt is helyet kap 
az épületben és a környezetbe illesztést tovább finomítják.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszönöm a megjelenést és bezárom az ülést.  
 

kmf. 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
       polgármester                                                       jegyző          

                 
 

Szakács József                                            Csortos Béláné 
                             jkv. hitelesítő                                                 jkv. hitelesítő 
 
 

Bocsiné Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 


