
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 25.-én 
megtartott  ülésének  
 

a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 4-7 
d, rendelete: 1-2 

 

          
Száma:  

 
T á r g y s o r o z a t a 

 
 
1.) Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb közéleti eseményekről lejárt határidejű 
határozatokról 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
2.) Előterjesztés a 2008. évi étkezési díjak meghatározásáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) Előterjesztés Nyírparasznya Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének elfogadásáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
4.) Előterjesztés a köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó kiemelt célok 
megállapításához 
Előadó: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
 
5.) Előterjesztés aktuális pályázati lehetőségről 
Előadó: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
 
6.) Előterjesztés háziorvosi álláshely betöltésére 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
7.) Pető Sándor előterjesztése 
 
8.) Egyebek 
 
9.) Segélyezési ügyek. (zárt ülés keretében) 
(lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása) 
Előadó: Jurkinya Beáta szociális előadó 
 

 
Nyírparasznya, 2008. február 25. 

 
 
 

                                                             Szabó János 
 Polgármester 

 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 25-én 
17.00 órai kezdettel megtartott  üléséről.  
 
Jelen vannak:  

Szabó János polgármester,  
Laczkó István alpolgármester,  
Kemenyiczki Ildikó,  
Fegyver Miklós,  
Nagy József,  
Petőh László,  
Pető Sándor,  
Szabó Antal képviselők.  

 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Szentpéter Szabolcs körjegyző 
  
Meghívottak: 

Iklódi László Iskola Igazgató                                     
Szabó Jánosné Óvoda Vezető                                          
Jurkinya Miklósné ÖNO Vezető                                                   
Szűcs Lászlóné Élelmezésvezető  
 

Megjelent: 
Dr. Szondy Szabolcs 

 
 
Szabó János polgármester:  
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős Képviselő-testületből 8 fő jelen van, az 
ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalja meg. 
Kéri, hogy aki a napirendi javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
A javaslatot a képviselő-testület 8 jelen lévő tagja 8 igen szavazattal elfogadta. 
  
 
Tárgy: (1. tsp.)  

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb közéleti eseményekről 
lejárt határidejű határozatokról  
Előadó: Szabó János polgármester 
/ írásbeli előterjesztés alapján/ 

 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy szóbeli kiegészítést nem kíván hozzátenni. 
Kérdezi, hogy a kiküldött írásos előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? 
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy a hivatalba egy nagy értékű fénymásoló lett 
beszerezve a tavalyi év végén, az milyen forrásból történt?  
Valamint mennyibe került a falukarácsony megszervezése? 



 
Szabó Antal képviselő: Kérdezi, hogy az előterjesztésben szó volt, hogy dr. Szondi Szabolcs 
munkaviszonyának megszüntetésről az iratok megküldése nem történt meg a Magyar 
Államkincstár felé. Ennek mi az akadálya? Valamint arról is, hogy dr. Szondi Szabolcs 
keresettel élt a Munkaügyi Bíróságon. Erről további tájékoztatást kaphatnak e a testületi 
tagok? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a fénymásoló az utolsó testületi ülés óta lett 
beszerezve. Egy meglévő szerződés lett megszüntetve a Nyírség-Copy 2002 Kft.-vel és egy 
hasonló szerződés lett megkötve az Euro-Profil Kft-vel. Az új fénymásoló beszerzésére azért 
volt szükség, mert a régi gép elavult, és az új géppel nemcsak fénymásolni lehet, de a 
központi nyomtató funkciót is ellátja. Ez a megoldás költségtakarékosabb és jóval gyorsabb. 
Valamint kedvezőbb konstrukcióban tudjuk használni a fénymásolót. Ez egy hosszú távú 
bérleti szerződés, így havonta 13. 500 Ft a gép bérleti díja, és a fénymásolást és nyomtatást 
pedig 2, 50 Ft./ lapp tudjuk elvégezni.  Ez egy olcsóbb és kedvezőbb megoldás. 
A falukarácsony megrendezése már hagyomány itt Nyírparasznyán. A költsége csak annyi, 
hogy a színpadot Kocsordról hoztuk, ennek 15 - 20.000.-ft a költsége. Szerinte erre a 
rendezvényre szükség van, hogy a településen élő emberek egymással egyetértésben a műsort 
megnézzék és élvezzék a gyerekek produkcióját. 
2007. decemberében az Ópályi-Nyírparasznya községek közös képviselő – testületi ülésen 
született egy döntés, hogy mindkét település Szentpéteri Szabolcsot  képzeli el körjegyzőnek. 
Dr. Szondi Szabolcs volt jegyző ezt a döntést kifogásolta, valamint a pályáztatás menetével 
nem ért egyet. Ezért keresettel élt a Munkaügyi Bírósághoz, és a mai nap folyamán ez kereset 
meg is érkezett az Önkormányzathoz, amelyben tudtatják, hogy 2008. április 9.-re tűzték ki a 
meghallgatás időpontját. A keresetből kitűnik, hogy dr. Szondi Szabolcs nem ért egyet a 
pályáztatás menetével, valamint formai lépéseket kifogásol, ezért nem ért egyet a döntéssel, és 
első körben kéri az állásába való visszahelyezését, vagy amennyiben ez nem valósul meg 900. 
000 Ft. összegű kártérítést kér a felektől. 
 
A polgármester szót ad dr. Szondi Szabolcsnak. 
 
Dr. Szondi Szabolcs: Elmondja, hogy 30 napja volt arra, hogy eldöntse él-e a munkaviszony 
megszüntetés megtámadásának jogával. Úgy érezte, hogy jogilag és más szempontból is sántít 
valami az eljárásban, ezért 2008. január 6.-án élt kereseti jogával A Munkaügyi Bíróságon. A 
döntéséhez hozzájárult az is, hogy mivel az erkölcsi bizonyítvány hiánya miatt zárták ki, 
kapott visszajelzést, hogy biztos nincs rendben valami az előéletével. Szerinte ez egy 
lejáratás, ami a személyiség jogokat sért. Igaz kiegészítésként beleírta a keresetébe a 900. 000 
Ft. összegű kártérítést, de nem a pénzszerzés a célja. Ezért elsődlegesen az eredeti helyzet 
visszaállítását kéri a bíróságtól, és ezért tagadta meg a munkaviszony megszüntető okiratának 
aláírását. 
 
Szabó János polgármester azt javasolja, hogy az egyebek napirendi ponton belül térjenek 
vissza erre a dologra. 
 
A Képviselő-Testület 8 igen szavazattal a polgármester javaslatával egyetért. 
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy a közmunka programban résztvevő emberek hogyan 
lettek kiválasztva? Milyen munkát végeznek? A polgármester miért nem értesíti előre a 
testületet a közmunkaprogramról? 
 



Szabó János polgármester: Válaszolja, hogy a közmunka program 2008. február 1.-én 
indult, 5 ember került felvételre. A munkások kiválasztása az éven túli regisztrált 
munkanélküliek névsorából, valamint 45 éve felettiekből került ki. Tehát régen nem dolgoztak 
már az Önkormányzatnál. Egy hölgy a konyhán segít be, a többi 4 ember pedig közterülettel 
kapcsolatos karbantartási és köztisztasági feladatokat lát el.  
A képviselő – testület tagjai bármikor javaslatot tehet, hogy kit vonjuk be e közmunka 
programba. 
 
Laczkó István alpolgármester: Kérdezi, hogy mit takar a beszámolóban olvasott 1. 500. 000 
Ft. visszafizetési kötelezettség? 
 
Szabó János polgármester: Válaszolja, hogy a Magyar Államkincstár a 2006-os évet 
vizsgálta abból a szempontból, hogy a kiutalt normatíva arra lett-e fordítva és olyan 
összegben, mint amire meg lett igényelve. A felülvizsgálat alapján közel 1. 300. 000 Ft. plusz 
a kamat visszafizetése vált kötelezővé, feladathoz kötött normatíva esetén. Ez általában 
minden évben meg szokott történni. 
 
Szabó Antal képviselő: Kérdezi a jegyző úrtól, hogy az előző évben a pénzügyi előadó állás 
meg lett szüntetve, ill. a kolléga nő nyugdíjba ment. Így csökkent a pénzügyi szakmai 
létszám, hogy lest megoldva ebben az évben a megfelelő szakmai munka? 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja, hogy a körjegyzőség létrejöttével a 2 településen 
lévő körjegyzői hivatalnak lett egy közös gazdasági szervezete. Átmeneti megoldásként 
Ópályiban van egy 3 tagú gazdasági csoport, akik segítik az itteni kollégák munkáját. 
Valamint egy külső cég is meg van bízva a pénzügyi feladatok ellátásával kapcsolatban. De 
történni fog egy egyeztető megbeszélés a céggel, és ha a pénzügyi gazdálkodás feladatit 
maradéktalanul el tudják látni, akkor ez kielégítő megoldás, he nem akkor a következő 
testületi ülésen tájékoztatást adunk arról mi legyen az elkövetkezőkben.  
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
elhangzottakkal 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 előterjesztés alapján a határozat 
tervezetet elfogadja az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 8 jelen lévő tagja 3 igen, 2 tartózkodás és 3 
nem szavazattal nem fogadta el.  
 
 
 
Tárgy: (2. tsp.)  

Előterjesztés a 2008. évi étkezési térítési díjak meghatározásáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Írásbeli előterjesztés alapján/ 

 
 
 



Pető Sándor a Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta 
az intézmény térítés élelmezési nyersanyag norma megállapításáról szóló előterjesztést és 
egyetértettek azzal.  
 
Szabó Antal képviselő: Javasolja a 15 %-os emelést, de szerinte a tanév végén, júniusban 
térjenek vissza a további emelésre. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja egyetért azzal, hogy az óvodai és napközis térítési 
díjat emeljék fel 270 Ft.-ra, de javasolná azt is, hogy a saját dolgozónál a 350 Ft-.ra emelni a 
térítési díjat, a vendég ebédnél pedig 500 Ft-ra. 
 
Szabó Antal képviselő: Kérdezi, hogy kit érint a vendége ebéd? És ez az összeg a költségek 
melyik részét fedezi? 
 
Laczkó István alpolgármester: Kérdezi az élelmezésvezetőtől, hogy ha megtörténik az 
emelés minőségi javulás várható-e, mert ezen a téren volt visszajelzés? 
  
Szűcs Lászlóné élelmezésvezető: Válaszolja, hogy a vendég ebédet a falu azon lakossága 
kérheti, aki nincs a szociális étkeztetésben vagy az önkormányzat nem saját dolgozója. A 
jelenlegi összeg csak a nyersanyag árát fedezi az energia árakat nem. A minőség javítására is 
törekednek, de ehhez pénz kell.  
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a térítési díjakat a nyersanyag norma alapján 
szükséges megállapítani, és minden egyes adag ételnek van egy megadott mennyisége, amitől 
eltérni nem lehet. Tehát , ha olyan alapanyag ami minőségileg más, vagy magasabb 
színvonalat képez, azt az élelmezésvezető nem is tudja megrendelni, mert a nyersanyag 
normán belül kell maradnia.  
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
Módosító javaslat hangzott el abban a tekintetben, hogy az előterjesztéstől eltérően az óvodai 
és napközis ebéd térítési díját 265 Ft.-ról 270 Ft.-ra történő emeléséről. 
 
Szabó János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat: 
 
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a módosító javaslatot elfogadja az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett módosító javaslatot a képviselő-testület 8 jelen lévő tagja 5 igen és 3 
tartózkodással elfogadta.  
 

Módosító javaslat hangzott el abban a tekintetben, hogy az előterjesztéstől eltérően vendég 
ebéd térítési díjának 460 Ft.-ról  500 Ft.-ra, valamint a saját dolgozó ebéd térítési díjának 345 
Ft.-ról 350 Ft.-ra történő emeléséről. 
 
Szabó János szavazásra teszi fel az alábbiakat: 
 
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a módosító javaslatot elfogadja az  
kézfenntartással szavazzon. 



A szavazásra feltett módosító javaslatot a képviselő-testület 8 jelen lévő tagja 5 igen és 3 
tartózkodással elfogadta.  
 
Más kérdés, hozzászólás nem volt Szabó János polgármester szavazásra teszi fel a napirendet, 
a Képviselő-Testület 8 jelen lévő tagja 5 igen és 3 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:  

 
NYÍRPARASZNYA  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
4/2008. (II.25) határozata 

 
Az élelmezési nyersanyagnorma megállapításáról 

 
A Képviselő-Testület:  
 
1./ Az önkormányzat által fenntartott élelmezést nyújtó intézményeinél 2008. március 1-től 
kezdődően az alábbi élelmezési nyersanyagköltséget állapítja meg: 
 

Megnevezés  

  Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen

Óvodások 50 122 50 223

Napközisek 79 173 79 331

Menzások 0 173 0 173

Szoc.étkezők 0 230 0 230

Alkalmazottak 0 230 0 230

Saját dolgozók 0 230 0 230

Vendégek 0 230 0 230

 
2./ Felnőttkorú ellátott ebéd nyersanyagköltségének megállapításáról 
 

Felnőttkorú ellátott   
ebéd   
alkalmazott 174 
saját dolgozó 350 
vendégétkező 440 

ebéd 276 
 

Szabó János sk.      Szentpéteri Szabolcs sk. 
 polgármester        körjegyző 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Más kérdés, hozzászólás nem volt Szabó János polgármester szavazásra teszi fel a napirendet, 
a Képviselő-Testület 8 jelen lévő tagja 5 igen és 3 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:  

 
NYÍRPARASZNYA  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
1/2008. ( III.12) rendelete 

 
Intézményi térítési díjak megállapításáról 

 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§. (1) bekezdése alapján az 
önkormányzat által fenntartott intézményben gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított 
gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§. 
E rendelet hatálya az önkormányzat által fenntartott óvodára és napköziotthonra terjed ki. 
 

2.§. 
 

A megállapított térítési díjak: 
Óvoda   
tízórai 60 
ebéd 146 
uzsonna 60 
  266 
Gyermakkorúak 
ellátása   
tízórai 95 
ebéd 208 
uzsonna 95 
  398 

 

2.§ 
Jelen rendelet 2008. március 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző a Körjegyzői 
Hivatal hirdetőtábláján 15 napi tartó kifüggesztéssel gondoskodik. 
 
 

Szabó János  sk.                        Szentpéteri Szabolcs sk. 
         polgármester                          körjegyző 
 
 
Ezen rendeletet 2008. március 12. kihirdetem. 
 
 
Nyírparasznya, 2008.  
 



Szentpéteri Szabolcs 
körjegyző 

 

 

Tárgy: (3. tsp.)  
Előterjesztés Nyírparasznya Község Önkormányzatának 2008. évi 
költségvetésének elfogadásáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Írásbeli előterjesztés alapján/ 

Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 2008. évi 
költségvetés rendelet – tervezetét és a Pénzügyi Bizottság közreműködésével és 
jóváhagyásával a képviselő – testület elé kiegészítést kíván terjeszteni. Erre azért volt 
szüksége, mert a 2008. évi költségvetés rendeletének tervezését az idén másik kolléganő 
készítette és miután ez elkészült akkor konzultált a könyvvelő céggel. Ők tettek javaslatokat 
bizonyos változtatásokra. Ezeket a változtatásokat a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, általuk 
jóváhagyva terjeszti a képviselő  testület elé. Ezek számszaki változások.  
 
Pető Sándor a Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság 
részletesen tárgyalta a költségvetést és a módosításokat elfogadta, és elfogadásra javasolja a 
2008. évi költségvetést. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény , hozzászólás van e  az 
előterjesztéshez vagy a módosító javaslathoz. 
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy a Magyar Államkincstár felé történő közel 1. 500. 000 
Ft. összeg visszafizetése az integrációs és  a képesség kibontakoztató oktatásra fel nem 
használt normatíva, miért terheli a 2008. évi költségvetést? Mit lehetne tenni, hogy ez az 
összeg visszafizetésre ne kerüljön? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy mint a korábbi napirendi pontban volt szó róla, 
a nem helyesen felhasznált kötött normatíva visszafizetése, minden évben előforduló tényező, 
amit szerinte be kell tervezni a költségvetésbe. De zeke mellett mindent meg kell tenni, hogy 
orvosoljuk a problémát, és ezen összeg önkormányzatunknál tudjon maradni. Mivel nem 
vagyunk abban a helyzetben, hogy bármilyen összeget bármilyen hibából adódóan vissza 
fizessünk.  
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja, hogy egyet ért azzal, hogy mindent meg kell 
tenni, hogy ezt a visszafizetési kötelezettséget elkerüljük. Továbbá elmondja, hogy a 
költségvetés megtervezése előtt minden intézményvezetővel egyeztetett az intézményét érintő 
számszaki adatokról. 
 
Szabó János polgármester kérdezi a meghívott intézményvezetőktől, hogy kívánnak e 
hozzászólni a 2008. évi költségvetés megtervezéséhez az intézményük tekintetében. 
 
Szabó Jánosné Óvodavezető: Elmondja, hogy Szentpéteri Szabolcs körjegyzővel az óvodát 
érintő tételeket átbeszélték, és igyekezett takarékosan tervezni. 300. 000 Ft. volt az az összeg, 
aminek az óvodai nevelés céljára történő felhasználásról körültekintően kell döntenünk. Ezen 
felül vannak a bérek és az épület fenntartási költségek. Ez az ami az óvodát érintette. 

 



 

 

Jurkinya Miklósné ÖNO Vezető: Elmondja, hogy náluk 3 szakfeladat működik, ezen belül a 
házi segítségnyújtás tekintetében 14 főre, az idősek napközi ellátásában részesülők 
tekintetében 18 főre. Szociális étkeztetésnél pedig 12 főre kapnak normatívát, ami 6. 180 E Ft. 
Ez a bevételük, a kiadás a bér és a dologi kiadások, ami 6. 640 E Ft. Ezen felül van a havi 
ellátmány, amit tisztítószerekre használunk fel. Kötelező lenne a védőruha juttatás is, amit 
évek óta nem kapunk meg, ezért szeretné ennek a betervezését a költségvetésbe a képviselő  
testülettől, valamint az Öregek Napközi Otthona épületének egy tisztító festését, ami nagyon 
aktuális lenne. 
 
Szűcs Lászlóné Élelmezés Vezető: Elmondja, hogy a jegyző úrral történt egyeztetés a 
konyha költségevetésével kapcsolatban. Elmondja, hogy ők sem kaptak már évek óta 
munkaruhát ezért kérné ennek betervezését a költségevetésbe, valamint a konyha főzőedények 
és az étkészlet is nagyon régi már, ennek lecserélése is aktuális lenne. Ezeket a saját 
költségvetésbe nem tudják beiktatni, mert ez elég tetemes összeg, de nagy szüksége lenne rá. 
 
Laczkó István alpolgármester: Kérdezi, hogy az a 10. 000 E Ft. az ingatlan értékesítésre, 
ami be van tervezve? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ez különböző pályázatok – mint például a 
csapadékvíz elvezető rendszer felújítása - önerejének biztosítására lett betervezve a 
költségvetésbe. Ez egy technikai szám a költségvetésben, a felhalmozási célú egyensúlyt nem 
érinti. Ezt a tételt már az előző években is alkalmaztuk a költségvetésben, és ez pénzügyi 
kötelezettségvállalást nem jelent. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, ez a 2008. évi költségvetés semmiféle fejlesztésre nem ad 
lehetőséget, szerinte a költségvetés bármikor összedőlhet, és ez ellen tenni kell valamit. 
Persze bizonyos dolgokat nem lehet kivenni a költségvetésből, de megszorításokra szükség 
lenne.  
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy javasolja azoknak a tételeknek a kihúzását a 
költségvetésből, amelyek az önkormányzat számára nézve nem kötelezőek. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy igen vannak az önkormányzat számára kötelező 
és nem kötelező feladatok, ezen felül kötelező és nem kötelező juttatások pl.  a Bursa 
Hungarica ösztöndíj, vagy a civil szervezetek juttatott támogatások. Ezek a költségvetésből 
bármikor kivehetők.  
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy ezt a költségvetést hagyják jóvá, kivéve a 
civil szervezetek támogatását. 
 
Szabó Antal képviselő: Elmondja, nem ért egyet azzal, hogy a költségvetést fogadják el. 
Szerinte vannak még költségcsökkentő tényezők, amelyekről még nem beszéltek. Ilyen a 
létszámcsökkentés a háziorvosi szolgálatnál, vagy a közalkalmazottak étkeztetése, amely ne 
kötelező. Ezekről  a dolgokról is beszélni kellene.  
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy létszámcsökkentésről vagy személyi jellegű 
változásokról a háziorvosi szolgálatnál jelenleg nem lehet beszélni, mivel az asszisztens 



kérdése még nem megvitatatott. Létszám változás tekintetében semmilyen változást nem 
tervezünk ebben az évben. Az étkeztetésnél igen meg lehetne 2 millió forintot spórolni, mivel 
a köztisztviselőknél kötelező juttatás az étkeztetés, míg a közalkalmazottaknál csak adható 
juttatás. Meglátása szerint az étkezési hozzájáruláson kívül semmilyen más tétel nincs, aminél 
pontosan tudják, mennyi a megtakarítás. Megtakarításként említhetjük még a körjegyzőség 
létrehozását, mert így egy saját jegyző helyett a 2 településnek egy jegyzője van. Már 2008.-
ban is látható lesz a megtakarítás. Igaz lényegesen csak 2009.-ben lesz teljes mértékű a 
megtakarítás. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi a jegyző úrtól, hogy ő lát e lehetőséget bármilyen szinten 
megtakarításra? 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Válaszolja, hogy igen van a költségvetésben olyan dolog, 
ami kivehető, de csatlakozva a polgármesterhez, azt javasolja, hogy fogadják el a 
költségvetést, de tegyenek hozzá egy kiegészítő záradékot, hogy a költségvetés átdolgozására 
kerüljön sor egy záros határidőn belül a nem kötelező feladatellátásokkal kapcsolatosan 
konkrét megfogalmazásban.  
 
Szabó János polgármester: Javasolja, hogy fogadjál el a jegyző úr felvetését, és ebben az 
esetben ő is visszavonja a módosító javaslatát a közalkalmazottak étkeztetésére vonatkozóan. 
Ez a kiegészítés bele kerülne a rendelet szövegébe, és az átdolgozás időpontjának a 2008. 
április 15. legyen. A Pénzügyi Bizottság viszont továbbra is fenntartja azokat a javaslatokat, 
amit elfogadtak. Ez a táblázatos rész a képviselők részére megküldésre került. 
 
Szabó János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat: 
 
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság által elfogadott  
módosító javaslatot elfogadja az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett módosító javaslatot a képviselő-testület 8 jelen lévő tagja 7 igen és 1 
tartózkodás szavazattal  elfogadta. 

 

Szabó János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat: 
 
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület módosító javaslatot elfogadja, miszerint 
az utolsó §.-ként  15. § 3. bekezdésébe bekerüljön  a rendeltbe az, 2008. április 15.-ig az 
elfogadott költségvetés átdolgozásra kerüljön különös tekintettel a nem kötelezően ellátandó 
önkormányzati feladatokra  az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett módosító javaslatot a képviselő-testület 8 jelen lévő tagja 8 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
Szabó János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat: 
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület  az így egységesített 2008. évi 
költségvetést elfogadja, miszerint a bevétel: 252. 122 E Ft., a kiadás: 252. 122 E FT., a 
forráshiány: 52. 248 E.Ft. az kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő – testület 8 jelen lévő tagja 8 igen szavazattal 
elfogadta. 



 

 

 

Tárgy: (4. tsp.)  
Előterjesztés A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését 
megalapozó kiemelt célok megállapításához 
Előadó: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
/Írásbeli előterjesztés alapján/ 

 

Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy az előterjesztésben szereplő 20 %-os alapilletmény 
emelést a jegyző úr teheti meg? Várható ebben az évben? 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: A köztisztviselők tekintetében a körjegyző 
teljesítményértékelés alapján teheti meg. De ez a bekezdés egy keretszabály, ebből értékelés 
2008. decemberében várható, ebből kifolyólag emelés 2008. évben nem várható. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan további kérdés, 
vélemény, hozzászólás van-e? 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó János polgármester szavazásra teszi fel a napirendet, a 
képviselő-testület a 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta, 
 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
5/2008.(II.25) határozata 

 
A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó kiemelt célok 

megállapítására. 
 
A Képviselő-testület: 
1./Megtárgyalta a köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó 
teljesítmény követelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapításáról szóló 
előterjesztést. 

2./2008. évre az alábbi kiemelt célokat határozza meg: 
 
Kiemelt célkitűzések: 
A hatósági és közigazgatási (hivatali) ügyintézés: 

- Ki kell küszöbölni a 30 napon illetve határidőn túli ügyintézést, 
- Javítani kell a hivatal szervezeti egységei közötti kommunikációt. 
 
Vagyongazdálkodás: 
- A vagyonnyilvántartást az ingatlan nyilvántartással együtt a tényleges állapottal 

összhangba kell hozni. 
 



Pénzügyi – költségvetési gazdálkodás: 
- Határidőre készüljön el a költségvetési koncepció és a költségvetési javaslat. 
- El kell végezni az önkormányzat és intézménye teljes körű selejtezését, leltározását. 
- Adóbevételek  
 
Helyi humán-erőforrás gazdálkodás: 
- Helyi továbbképzési tervet kell készíteni. 
- A költségvetési rendelet előkészítése során javaslatot kell tenni a külön juttatások 

forrására, valamint az alapilletmény emelést biztosító forrásra. 
 
Helyi önkormányzati szervek és önkormányzás alapintézményeinek működtetése: 
- Biztosítani kell a testületek törvényes működésének feltételeit.   
- Gondoskodni kell az önkormányzati intézmények folyamatos működéséről,  
 
Eseti célok: 
- Ki kell alakítani a hivatal ügyfélszolgálati irodáját, 
 
3./Utasítja a körjegyzőt, hogy a meghatározott kiemelt célok és a köztisztviselő 
munkakörének figyelembevételével határozza meg a teljesítménykövetelményeket 
valamennyi köztisztviselőre. 
 
4./Utasítja a polgármestert, hogy a meghatározott kiemelt célok és a munkakörének 
figyelembevételével határozza meg a teljesítménykövetelményeket a körjegyzőre 
vonatkozóan. 
 

Felelős: körjegyző, polgármester 
 
 
 

Szabó János sk.     Szentpéteri Szabolcs sk.  
  polgármester      jegyző 
 
 

Tárgy: (5. tsp.)  
Előterjesztés oktatás informatikai eszközbeszerzéseket támogató pályázati 
lehetőségről 
Előadó: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
/Írásbeli eléterjesztés alapján/ 

 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző:  
Szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a testületet, hogy a pályázható csomagok azért nincsenek 
teljes konkrétsággal megjelenítve, mert a pályáztató az interneten megjelentet majd egy un. 
kalkulátort, amelybe az iskolák különböző jellemző adatait kell majd beleírni és ez a 
kalkulátor ezek alapján kalkulál egy csomagot az önkormányzat számára, amely 
megpályázható. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan további kérdés, 
vélemény, hozzászólás van-e? 

 

 



 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó János polgármester szavazásra teszi fel a napirendet, a 
képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

6/2008. (II.25) határozata 
 

oktatási informatikai eszközbeszerzéseket támogató pályázatról 
 
A Képviselő-Testület: 
 
1./ A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében meghirdetésre került „a 
pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 
támogatására elnevezésű – TIOP-1.1.1. kódszámú programon való részvételét határozta el. 
 
2./ Felhatalmazza Szabó János polgármestert a pályázati anyag elkészíttetésére és 
benyújtására. 
 
 
 

Szabó János  sk.     Szentpéteri Szabolcs sk. 
   polgármester       körjegyző 

 
 
 
Tárgy: (6. tsp.)  

Előterjesztés háziorvosi álláshely betöltésére 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Írásbeli előterjesztés alapján/ 

 
 
Szabó Antal képviselő: A háziorvos álláshely meghirdetése az önkormányzat számára a 
közalkalmazotti vagy a vállalkozói formában kedvezőbb-e? 
Miért kell mindkét formában meghirdetni az álláshelyet? Nem lesz-e ebből gond? 
 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Ezt most pontosan nem tudná anyagilag, forintosítva 
megmondani, melyik változat jobb az önkormányzat számára. Ha közalkalmazott a háziorvos, 
akkor az önkormányzat fizet mindent, de ha vállalkozó, akkor a háziorvos fizet maga után, de 
akkor meg azt kéri, hogy az önkormányzat támogassa őt, mert különben nem éri meg neki. De 
talán a vállalkozói forma előnyösebb lenne. Mert akkor a napi gondok nem az 
önkormányzatot terhelnék.  
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy igen vagylagosan van a hirdetés szövege. És a 
pályázat benyújtásakor a pályázó nyilatkozik, hogy a közalkalmazotti vagy vállalkozói 
formában szeretné ellátni a körzetet. Később a képviselő – testület ezt a pályázat elbírálásánál 
figyelembe veszi. De ha csak az egyik formát írják ki, akkor lehet nem lesz jelentkező. Ennek 



hátránya pedig az, hogy a tartósan betöltetlen körzet esetén kevesebb normatívát kap az 
önkormányzat. Azért is kell az álláshelyez most meghirdetni, mert az eddig problémát okozó 
praxisjog kérdése megoldódni látszik. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy a polgármester az előterjesztésben leírja, hogy a 
jelenlegi helyettesítő háziorvos is pályázhat. Szerinte ez nincs így, mert dr. Pilling Péter a 
hodászi praxis jogát még nem tudta értékesíteni, így ő vállalkozóként nem tud pályázni, mivel 
2 praxisjoga nem lehet egy orvosnak. Szerinte ez hátrányos megkülönböztetés.   
 
Kemenyiczki Ildikó képviselő: Kié most a praxisjog? 
 
Nagy József képviselő: Kérdezi, hogy az előzőekben volt valami probléma a pályázati 
kiírással. Vagy talán a 2 formát nem is lehet így meghirdetni egyszerre? 
 
Szabó János polgármester: Válaszolja, hogy a közalkalmazotti jogviszonyt kötelező 
pályáztatni, míg a vállalkozó formánál a képviselő – testület megbízhatja a vállalkozó 
háziorvost pályáztatás nélkül. A pályázati kiírás csak dátumokban tér el az előző kiírástól, 
minden más maradt. Szerinte ez a vagylagos kiírás nem probléma. Mindannyian 
egyetérthetnek abban, hogy mindenképpen meg kell hirdetni az álláshelyet, mert a jelenlegi 
helyzet hosszabb távon nem működhet.  
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy szerinte csak vállalkozói formában kellene 
meghirdetni a háziorvosi álláshelyet, mert most már a háziorvosok számára plusz bevételként 
ott van a vizitdíj, ami havi szinten elég jelentős bevétel. Így az önkormányzatnak nem lenne 
napi problémája. Amennyiben így nem jelentkezi senki, akkor maradhat a helyettesítés  és a 
közeljövőben újra meghirdetésre kerül az álláshely. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, egyet ért az alpolgármester úrral abban, hogy a jobb 
lenne a vállalkozói forma, de mivel kicsi a falu, kevés a kártya szám,így nagy valószínűséggel 
csökkeni fog a pályázók száma, ezért inspirálni kell a pályázókat azzal, hogy 2 választási 
forma van. A későbbiekben úgy is a képviselő – testület dönt mi a legmegfelelőbb megoldás. 
A település érdeke az, hogy ismerjenek meg több jelentkező pályázót. Ezzel a megoldással 
nem szenved az önkormányzat hátrányt. 
 

Szabó János polgármester kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan további kérdés, 
vélemény, hozzászólás van-e? 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó János polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést, 
a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta: 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

7/2008. (II.25) határozata 
 

Háziorvosi álláshely betöltésére pályázat kiírásáról 

 
A Képviselő-Testület: 
 



1./ Nyírparasznya I. számú (4822, Nyírparasznya, Szabadság u. 10.) vegyes körzet háziorvosi 

állás betöltésére az alábbi pályázatot írja ki: 

2./  
PÁLYÁZAT 

 
Nyírparasznya Község Önkormányzatának 

Képviselő- testülete 

Pályázatot hirdet 

 

Nyírparasznya I. számú (4822, Nyírparasznya, Szabadság u. 10.) vegyes körzet háziorvosi 

állás,  központi ügyeletben való részvételi kötelezettséggel,  közalkalmazotti vagy vállalkozás 

formájában történő betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

4/2000. (II.25.) EüM rendeletben valamint a 18/2000 (II.25) Korm. rendeletben előírt 

feltételek megléte. 

A pályázathoz csatolni kell: 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

- képzettséget igazoló okiratok másolata 

- MOK tagság igazolása 

- OONY-ba vételről igazolás 

- részletes szakmai önéletrajz. 

Az állás elfoglalásának ideje: 2008. május 1.-től tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: Az Egészségügyi Közlönyben való megjelenésétől 

számított 15 nap. 

Elbírálás határideje: A pályázatról a képviselő – testület a határidő lejártát követő első 

képviselő testületi ülésen  dönt.  

Elbírálás módja: A képviselő-testület a pályázókat személyesen meg  kívánja hallgatni. 

Egyéb juttatás  Szolgálati lakás biztosított. 

A pályázatot az alábbi címre lehet benyújtani: Szabó János polgármester  

 4822 Nyírparasznya, Szabadság u. 23, Tel: 06-44/385-175. 

Nyírparasznya Község Önkormányzatának Képviselő- testülete pályázatot hirdet 

Nyírparasznya I. számú (4822, Nyírparasznya, Szabadság u. 10.) vegyes körzet háziorvosi 

állás közalkalmazotti vagy vállalkozás formájában történő betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje: Az Egészségügyi Közlönyben való megjelenésétől 

számított 15 nap. 



Részletesebb pályázati kiírás meg fog jelenni az Egészségügyi Közlöny 5. számában. 

Érdeklődni Szabó János polgármesternél lehet a /44/ 385-175 telefonszámon. 

 
Szabó János sk.    Szentpéteri Szabolcs sk. 
  polgármester     körjegyző 

 
Tárgy: (7. tsp.)  

Pető Sándor előterjesztése 
/Írásbeli előterjesztés alapján/ 

Szabó János polgármester: Kérdezi a jegyző úrtól, hogy van-e jogi lehetőség ilyen jellegű 
rendre utasításra. 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Az előterjesztésben az a szó szerepel, hogy „felkéri” így a 
határozat tervezet elfogadása esetén sem kötelezőek az abban foglaltak. 
  
Nagy József képviselő: Kérdezi az előterjesztőtől, hogy volt-e valaki, aki jelezte, hogy 
megsértették, mert ő is ott volt azon a bizonyos képviselő – testületi ülésen és ilyenre nem 
emlékszik? 
 
Pető Sándor képviselő: Válaszolja, hogy akkor ott nem, de utána többen mondták. 
 
Kemenyiczki Ildikó képviselő: Kérdezi, hogy miről szólt a kioktató beszéd? 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy itt arról volt szó, hogy Szabó János polgármester azt 
mondta az Ópályi képviselő – testületi tagoknak, hogy szavazzák meg a költségvetést, mert ha 
nem akkor, nekünk se lesz költségevetésünk. Szerinte egy falu képviselő – testülete nem 
tartozik elszámolással egy másik falu polgármesterének. 
 
Kemenyiczki Ildikó képviselő: Kérdezi, hogy a jegyző úrnak az Ópályi képviselő – 
testületből valaki szóvá tette e ezt? 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Válaszolja, hogy személyesen felé senki nem jelzett ez 
ügyben. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan további kérdés, 
vélemény, hozzászólás van-e? 

 

Más kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó János polgármester szavazásra teszi fel a 
napirendet, a képviselő-testület tagja 4 igen, 2 tartózkodás ás 2 nem  szavazattal  nem hozott 
döntést.  
Tárgy: (8. tsp.) Egyebek 

Fegyver Miklós képviselő: Elmondja, hogy többször jelezte már, hogy nagyon sok a kóbor 
kutya és ez ellen tenni kellene valamit. Valamint elmondja, hogy hoztak egy rendeletet, 
miszerint az utcán lévő fákat ki kell vágni 2007. szeptember 30-ig. Mégis vannak, akik még 
nem vágták ki. Nem kellene erre valamilyen szankció? 
 



Szabó János polgármester: Elmondja, hogy igen ez így van teljesen igaza van a képviselő 
úrnak és tenni fognak ellene. 
Szabó János polgármester javasolja, hogy az első napirendi pontban már említett dr. Szondi 
Szabolcs volt jegyző beadványát a testület előtt ismertesse.  

 
Szabó János polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, a testület 8 igen szavazattal, 
egyhangúlag a javaslatot elfogadta. 
 

dr. Szondi Szabolcs: Elmondja, hogy az első napirendi pontban elmondottakat annyival 
egészítené ki, hogy nem egy hanem 2 beadványa is van. A második az egy pénzügyi 
meghagyás, követelés a 14 havi még meg nem kapott juttatásról. Ezt a beadványt azért 
nyújtotta be, mert nem látta se a polgármester se a képviselő – testület részéről biztosítva 
ennek a juttatásnak az önkéntes megfizetését. Szerinte ebben a dologban neki van igaza, és ha 
az ítéletig elmegy az ügy akkor neki fognak igazat adni.  
 
Laczkó István alpolgármester: Kérdezi, hogy mi ez a 14 havi juttatás, szerinte ez eddig nem 
volt, nem hallott róla, hogy bárki kapott volna.  
 
dr. Szondi Szabolcs: Elmondja, hogy  ez a juttatás minden évben be volt tervezve a 
költségvetésbe, igaz, hogy évek óta nem került kiosztásra. Ez jutalom címen volt a 
betervezve, igaz rosszul. Ez nem egy adható juttatás, hanem kötelezően adandó. 
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi dr. Szondi Szabolcstól, hogy felmerült a visszafizetési 
kötelezettség. Nagyon jól tudta a jegyző úr, hogy ezeknek a pénzeszközöknek a kiutalás 
rosszul került felhasználásra, mégis engedélyezte a kiutalást és miért nem tájékoztatta erről a 
Pénzügyi Bizottságot?  
dr. Szondi Szabolcs: Válaszolja, hogy a felhasználás már akkor történt, amikor tudták, hogy 
vissza kell fizetni ezt az összeget., mert nincs meg a nyilvántartás. Év végén pedig olyan 
kritikus volt a helyzet, hogy azt kellett nézni, hogy a fontosabb számlák ki legyenek fizetve.  
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a jegyző úr kívánalmakat szeretne 
megfogalmazni. Ez rendben van nyugodtan megteheti, az Önkormányzat majd kialakítja az 
álláspontját, majd a Munkaügyi Bíróság eldönti kinek van igaza. 
Szerinte ez méltánytalan egy volt munkáltatóval szemben, hogy minden kapaszkodót 
megragadva ki akarj zsákmányolni az Önkormányzatot.  
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve – bezárta. 
 

Kmf. 
 

Szabó János                                                                                                  Szentpéteri Szabolcs 
polgármester                                                                                                           körjegyző 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
Nagy József          Pető Sándor 
képviselő          képviselő 


