
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 27-én megtartott 
ülésének  
 

a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 26-31. 
d, rendelete: 3- 

 
          
 
 

T á r g y s o r o z a t a 
 
 

 
1.) Előterjesztés a Kristályvíz Kht. szolgáltatási díjainak elfogadására 
Előadó: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
 
2.) Előterjesztés Dr. Pilling Péter határozott idejű közalkalmazotti kinevezésére 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) Előterjesztés Nyírparasznya Közoktatásért Közalapítvány Elnökének, Kuratóriuma 
Tagjainak és Felügyelő Bizottság Tagjainak megbízására 
Előadó: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
 
4. Egyebek 
 
 
 
Nyírparasznya, 2008. április 9. 

 
 
 

                                                             Szabó János 
 Polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 27.-én 
17.00 órai kezdettel megtartott  üléséről.  
 
Jelen vannak:  

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

 
Távolmaradását jelezte: Szabó Antal képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
   
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős Képviselő-
testületből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Elmondja, hogy a kiküldött meghívóban szerepelő napirendi pontokat szükséges lenne 
kiegészíteni és 1. napirendi pontként tárgyalni a Kristályvíz Kht. taggyűlése által elfogadott 
szolgáltatási díjakról szóló előterjesztést. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy a legutóbbi SZMSZ módosításában az szerepel, 
hogy sürgőséggel rendelet – tervezet nem tárgyalható, még pedig az SZMSZ a sürgősségi 
indítványok tárgyában a 7. d bekezdésben, mely szerint sürgőséggel rendelet – tervezet nem 
terjeszthető a képviselő – testület elé. De ha a képviselő – testület megszavazza, hogy 
tárgyalják meg az előterjesztést, ő nem fogja megtámadni. Valamint javasolja, hogy első 
napirendi pontként tárgyalják a Kristályvíz előterjesztését.  
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy szerinte semmi akadálya nincs, hogy 
felvegyék a napirendi pontok közé a polgármester előterjesztését és tárgyalják meg, de nem 
érti miért mindig az utolsó pillanatban kell beterjeszteni a határidős dolgokat. 
 
Szabó János polgármester módosító javaslatot tesz arra, hogy a Kristályvíz Kht. szolgáltatási 
díjainak elfogadásáról szóló előterjesztést a képviselő – testület vegye fel a napirendi pontok 
közé.  
Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, miszerint a tárgysorozat a következők szerint 
módosuljon: 
 
1.) Előterjesztés a Kristályvíz Kht. szolgáltatási díjainak elfogadására 
Előadó: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
 
2.) Előterjesztés Dr. Pilling Péter határozott idejű közalkalmazotti kinevezésére 
Előadó: Szabó János polgármester 
 



3.) Előterjesztés Nyírparasznya Közoktatásért Közalapítvány Elnökének, Kuratóriuma 
Tagjainak és Felügyelő Bizottság Tagjainak megbízására 
Előadó: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
 
4). Egyebek 
 
Kéri, hogy aki a módosított napirendi javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
A javaslatot a képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal elfogadta. 
  
 
Tárgy: (1. tsp.)  

Előterjesztés a Kristályvíz Kht. szolgáltatási díjainak elfogadására 
Előadó: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
(Írásbeli előterjesztés alapján) 
 
 

Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a képviselő – testületnek kell dönteni, mint már 
eddig is minden évben az ívó víz, szennyvízelvezetés és tisztítás díjairól. Mint az 
előterjesztésben is látható a tavalyi évhez viszonyítva emelkedés látható. Ez az ívó víz díjánál 
a lakosságra és az önkormányzatra nézve 19.-ft+áfa növekedést jelent, míg a közületeknél 
23.-ft.+áfa a növekedés mértéke. Az alapdíj mértéke ugyanannyi, mint a 2007. évben, tehát 
225 Ft/fogyasztó/hó. 
Ha a képviselő – testület nem hagyja jóvá az emelést, ez akkor is megvalósul, de ebben az 
esetben az önkormányzat költségvetését terheli ez a különbözet. 
 
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy a rendelet – tervezetben az szerepel, hogy a kihirdetés 
napján lép hatályba, akkor mi van az emeléssel eddig a napig? Visszamenőlegesen 2008. 
január 1-ig ki kell fizetni az emelést? Ez módosítja az Önkormányzat 2008. évi költségvetést? 
Kérdezi, hogy akkor a 2008. március 1. és április 10. közötti különbözetet az Önkormányzat 
vagy a fogyasztók fogják kifizetni? 
 
Petőh László képviselő: Megérti az emelést, de szerinte ha a képviselő – testület 
megszavazza ezt az emelést, azért a Kristályvíztől is elvárható lenne valamilyen 
együttműködés, mert sokszor önkéntesen elzárják a vizet, még értesítést sem küldenek.  
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy, hogy szerinte ez a 12 %-os emelés 
elfogadható, ezért javasolja a rendelet – tervezet elfogadását. De szeretné a polgármester arra 
megkérni, hogy Szántó Gyulát a következő testületi ülésre hívja meg egy megbeszélésre, mert 
az emelés mellett elvárható lenne egy vízminőség javulás is, mert lassan ihatatlan 
Nyírparasznyán az ívó víz.  
 
 
Szabó János polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy ezt az emelést a Kristályvíz Kht. 
2008. március 1. napjától állapította meg. Mivel a rendelet a kihirdetés napjától lép hatályba, 
ez 2008. április 10. tehát a március 1. és április 10. közötti különbözetről van szó, nem január 
1.-ig visszamenőlegesen. 
Elmondja továbbá, hogy ez a taggyűlés a polgármesterekből áll, ők szavaznak ezen a gyűlésen 
ahol a Kristályvíz Kht. elnöke Szántó Gyula és az ő gazdasági csoportja számolja ki mennyi 



emelés szükséges, és ha ezt a taggyűlés jóváhagyja, akkor ez ellen tenni nem lehet. Mint 
minden szolgáltatónál itt is várható volt az emelés, amit a képviselő – testület vagy elfogad, 
vagy nem, de mivel az Önkormányzat nem áll úgy anyagilag, hogy ezt a különbözetet mellé 
tegye, ezért kéri, hogy a rendelet – tervezetet fogadják el.  
Elmondja, ha ezt a rendeletet most jóváhagyják, akkor a Kristályvíz, amikor aktuálissá válik 
ezzel  az összeggel fogják kiszámlázni a fogyasztók részére. Optimista meglátása szerint, igaz 
kicsit késve hagyják jóvá, de ezt a Kristályvíz Kht. tudomásul veszi és  a különbözettől 
eltekint. 

Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az rendelet tervezetét, a Képviselő-Testület  7 jelen 
lévő tagja 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2008 (IV.10.) rendelete 

Önkormányzati résztulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi 
csatornamű használatért fizetendő díjról szóló 8/204. (III.12) rendelet módosításáról 

Nyírparasznya Község Képviselő-Testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
4.§. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a Önkormányzati résztulajdonú közüzemi 
vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatért fizetendő díjról szóló 
8/2004. (III.12) szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja 

1.§. 
A rendelet 3.§-a az alábbiak szerint módosul. 

(1) Az ivóvíz szolgáltatási díja: 
   a.)lakossági fogyasztó részére 173.-ft/m3+20% ÁFA 

b.) közületi fogyasztó részére 208.-ft/m3+20%ÁFA 

(2) Csatorna szolgáltatás díja: 
a.) lakossági fogyasztó részére 178.-ft/m3+20%ÁFA az elfogyasztott víz 80%-
a mértékében, 
b.) közületi fogyasztó részére 214.-ft/m3+20%ÁFA az elfogyasztott víz 80%-a  

mértékében. 

(3) Az alapdíj mértéke a 13-20 mm átmérőjű vízmérővel rendelkező fogyasztók és közületek 
esetében egységesen 225.-ft/fogyasztó/hó+20%ÁFA 
 

2.§. 
E rendelet  a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik a 
Körjegyzői Hivatal hirdetőtábláján 15 napig történő kifüggesztéssel. 
 
Nyírparasznya, 2008. március 27. 

Szabó János      Szentpéteri Szabolcs 
polgármester                körjegyző 

A rendelet kihirdetve: 

Nyírparasznya, 2008. április 10.     
Szentpéteri Szabolcs. 

körjegyző 
 



Tárgy: (2. tsp.):  
Előterjesztés Dr. Pilling Péter határozott idejű közalkalmazotti kinevezésére 
Előadó: Szabó János polgármester 
(Írásbeli előterjesztés alapján) 
 
 

Szabó János polgármester:  
Tájékoztatta a testületet, hogy a Képviselő-Testület 45/2007. számú határozatban 2007. 
november 1.-től 2008. április 30.-ig terjedő határozott időtartamra Dr. Pilling Pétert 
helyettesítő háziorvosként a közalkalmazotti státuszban a háziorvosi feladatok ellátására, 
ezzel egyidejűleg Márton Valéria ugyanerre az időszakra asszisztensként alkalmazza. 
    
A határozott idejű kinevezés és az ezzel kapcsolatos működési engedély 2008. április 30-án 
lejár. Ennek a működési engedélynek a meghosszabbítására a kezdeményezési kérelmet 
március 31-ig be kell nyújtani az ANTSZ felé. Viszont a háziorvosra csak akkor lehet 
működési engedélyt kérni, ha annak a közalkalmazotti kinevezése rendelkezésre áll. A 
működési engedélyt határozott időre 6 hónapra szükséges meghosszabbítani, de ennek 
feltétele  ismételten Dr. Pilling Pétert bízza meg helyettesítő háziorvosként és mivel a 
működési engedélyben Márton Valéria szerepel asszisztensként, ezért javasolja, hogy az ő 
kinevezését is hosszabbítsák meg 6 hónapra.  
Mindeközben a képviselő – testület jóváhagyásával megtörtént a háziorvosi álláshely 
meghirdetése, ami a napon az Egészségügyi Közlönyben megjelent. Ennek az álláshelynek a 
betöltése 2008. május 1-től lesz aktuális. Igaz jó lett volna, ha hamarabb megtörténik ennek az 
álláshelynek a meghirdetése, és most a pályázók közül tudta volna a képviselő –testület 
kiválasztani azt, akire a működési engedélyt kéri. De ezt az idő intervallumot valahogy át kell 
hidalni, mert háziorvosi szolgálat nélkül nem maradhat a település, valamint a finanszírozást 
is csak folyamatos ellátás esetén tudja az Önkormányzat igénybe venni.    
Elmondja, ha határidőn belül beérkeznek a háziorvosi álláshelyre a pályázatok, akkor közölni 
lehet a pályázókkal, hogy az önkormányzaton kívül álló okok miatt, nem május 1.-től mint 
ahogy a pályázatban szerepel, hanem november 1.-től tölthető be.  
 
Laczkó István alpolgármester: Kérdezi a jegyző úrat, hogy mi van akkor, ha Dr. Pilling 
Péternek 6 hónapra meghosszabbítják a szerződését, azaz október 31-ig és közben a 
meghirdetett álláshelyre május 1-től felvételre kerül egy új orvos, tehát nem Pilling doktor 
nyeri el az állást, akkor november 1-ig nem állhat munkába? Valamint a jelenlegi 
asszisztensét is fizetni kell ezidáig? Ez az Önkormányzat számára plusz kiadás. 
 
Nagy József képviselő: Kérdezi, hogy a határozott idejű szerződés miatt a doktor úrnak 
október 31.-ig jár a fizetés, és fel lehet-e mondani a kinevezést? 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző:  
Válaszolja, hogy annyiban nem osztja az alpolgármester félelmét, hogy a doktor úr 
közalkalmazotti kinevezése határozott időre szól, az abból való kilépés lényegesen 
egyszerűbb, mint a határozatlan időre szólóból. Ha május 1.-től betöltik az álláshelyet, és ez 
az illető nem Pilling doktor lesz, akkor az ő munkaviszonyát fel lehet mondani. A működési 
engedély az ő nevére szól, de ha új orvos tölti be az állást, automatikusan új engedélyt kell 
kérni. 
Válaszolja, hogy a határozott idejű közalkalmazotti jogviszony felmondása lényegesen 
könnyebb, mert itt olyan, mint felmentési idő vagy végkielégítés nincs. Ha az Önkormányzat 
felmond neki május 1.-től, akkor továbbra nem jár neki fizetés. 



Elmondja továbbá, hogy ezen kinevezést úgy is meg lehet csinálni, hogy a kinevezésbe azt 
kell beleírni, hogy a határozott idejű kinevezés addig szól, amíg az Önkormányzat által kiírt 
háziorvosi pályázat elbírálásra nem kerül.  
 
Szabó János polgármester:  
Továbbá elmondja, hogy az ő meglátása az, hogy ha van konkrét pályázó, akkor nyilatkozzon 
arról, hogy hajlandó e az állást legkésőbb november 1.-el betölteni. Amennyiben nyilatkozik 
erről, semmi probléma nincs, semmilyen érdeksérelem nem merül fel.  
Annak érdekében, hogy az OEP finanszírozást igénybe tudjuk venni májustól is 
mindenképpen dönteni kell. Ha lesz pályázó akkor az ANTSZ-nél el kell indítani az új 
működési engedély iránti kérelmet, ami legalább 30 nap, így május 1.-től nem töltheti be az új 
orvos az állást, hanem majd csak a nyár folyamán. És ahhoz, hogy mind  a működés, mind  a 
finanszírozás folyamatos legyen a jelenlegi állapotot fenn kell tartani. Főleg ha az álláshelyre 
nem jelentkezik senki, akkor meg megy minden ahogy eddig, tehát most feltétlenül szükséges 
a működési engedélyt megkérni.  
Javasolja, hogy ha ez így nem megoldható, akkor 2 hónapra kell kérni a működési engedélyt, 
mert konzultált az ANTS-szel és 2-6 hónapig kérhető a működési engedély. De 2 hónapnál 
rövidebb időre nem lehet kérni a működési engedélyt. 
És akkor ha lesz új háziorvos, akkor június 1. nappal töltheti be az állást. 
 
Laczkó István alpolgármester: Kérdezi, hogy miért nem mondta hamarabb a polgármester, 
hogy 2 hónapra is megkérhető az engedély? Így már kicsit másabb a szituáció. 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja, a tiszti főorvossal való egyeztetés szerint az 
ANTSZ számára minden megoldás jó és kezelhető. Jó a 6 hónap is, de akkor bele kell írni a 
megállapodásba, hogy a doktor úr tudomásul veszi, hogy ha időközben a pályázat elbírálása 
megtörténik, akkor új helyzet áll elő vagy feltétel bekövetkeztéig történik a szerződés 
hosszabbítása.  
 
Szabó János polgármester: Elmondja, igen minden további nélkül. Doktor úrnak április 30.-
al lejár szerződése, tehát ha maradni akar. Akkor ő aláírja így is.  
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel a napirendet a Képviselő-Testület 7 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: : 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
26/2008. (III.27) határozata 

 
Dr. Pilling Péter határozott idejű közalkalmazotti kinevezéséről 

 
A Képviselő-Testület: 
1./ Dr. Pilling Péter háziorvost Nyírparasznya Község háziorvosi praxisának helyettesítő 
háziorvosként 2008. május 1. napjától határozott időre kinevezi a háziorvos álláshelyre kiírt 
pályázat eredményes elbírálásáig, de legkésőbb 2008. október 31. napjáig terjedő időtartamra 
közalkalmazotti státuszban kinevezi. 
 
2./ A közalkalmazott illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései 
szerint állapítja meg.   



 
A napirenddel kapcsolatosan Szabó János polgármester szavazásra teszi fel a napirendet a 
Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot alkotta: 
 

NYÍPRARASZNYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
27/2008. (III.27) határozata 

 
Körzeti ápoló határozott idejű kinevezéséről 

 
A Képviselő-Testület:  
 
1./ Márton Valéria 4564 Nyírmada, Vasvári P. u. 36. szám alatti lakost Nyírparasznya Község 
háziorvosi praxisának helyettesítő háziorvosként 2008. május 1. napjától határozott időre 
ápolónőnek kinevezi, a háziorvosi álláshelyre kiírt pályázat elbírálásig, de legkésőbb 2008. 
október 31.-ig. 
 
2./ Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szabályai szerint állapítja meg. 
 
 
Nagy József képviselő elhagyta az üléstermet így a képviselő – testület tagjainak száma 6 fő. 
Szabó János polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-Testüle továbbra is határozatképes, 
mivel 8 képviselőből 6 jelen van. 
 
 
Tárgy: (3. tsp.)  

Előterjesztés Nyírparasznya Közoktatásért Közalapítvány Elnökének, 
Kuratóriuma Tagjainak és Felügyelő Bizottság Tagjainak megbízására 
Előadó: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
(Szóbeli előterjesztés alapján) 

 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a közalapítvány mostani tisztségviselői írásbeli 
nyilatkozatot tettek arról, hogy összeférhetetlenségi, kizáró okok nem állnak fent, és 
mindannyian a tisztséget elfogadják.  
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja, hogy a Nyírparasznya Közoktatásért 
Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke kereste meg és tájékoztatta arról, hogy az alapítvány 
összes tisztségviselőjének a megbízatása lejárt. A tisztségviselők nyilatkoztak, hogy továbbra 
is vállalják a tisztséget. A Közalapítvány Alapító okirata szerint a Kuratórium és a felügyelő 
Bizottság tagjait és az elnökét a képviselő –testület bízza meg 3 éves időtartamra. Ez a 3 év 
most járt le február végén, ezért szükséges az új megbízás. 
A Kuratórium 5 tagból áll, 1 elnök és 4 tag; a felügyelő Bizottság 3 tagból áll, 1 elnök és tag. 
A Kuratórium Elnöke: ifj. Pető Sándorné, tagjai: Petőhné Vaskó Gyöngyi, Daruka Árpádné, 
Jakabné Kiss Beáta és Kósa Lászlóné. 
A Felügyelő Bizottság Elnöke: Szűcs Miklós, tagjai: Drabikné Nagy Zsuzsanna és Jeremcsuk 
Györgyné. 
 
Pető Sándor képviselő: Kéri, hogy ő nem szavazzon, mivel a felesége a Kuratórium Elnöke 
és szerinte ez összeférhetetlenséget eredményez. 
 



Szabó János polgármesteri a képviselő – testület tagjait, hogy Pető Sándor képviselőt 
kizárják-e a szavazásból. 
 
Kérem a ki egyet ért azzal, hogy Pető Sándor képviselőt kizárják a szavazásból az 
kézfenntartással szavazzon. 
 
A képviselő – testület 6 jelen lévő tagja 1 tartózkodás 5 nem szavazattal elutasította. 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
28/2008. (III.27) határozata 

 
Pető Sándor képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 
A Képviselő-Testület: 
Pető Sándor képviselőt a napirend szavazásánál a döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
 
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: 
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett Nyírparasznya Közoktatásért 
Közalapítvány Kuratóriuma Elnökének és tagjainak, valamint a Felügyelő-Bizottság 
Elnökének és tagjainak megbizatásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő – testület 6 jelen lévő tagja 5 igen 1 tartózkodással 
jóváhagyja. 
 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
29/2008. (III.27) határozata 

 
Nyírparasznya Közoktatásért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának 

megbízásáról 
 

 
 
A Képviselő-Testület: 
 
1./ Nyírparasznya Közoktatásért Közalapítvány Kuratóriumát 3 éves időtartamra az alábbiak 
szerint bízza meg. 
 
a.) A kuratórium elnöke: 
 ifj. Pethő Sándorné 4822. Nyírparasznya, Kosuth u. 7. 
 
b.) A kuratórium tagjai: 
Petőnné Vaskó Gyöngyi 4822. Szabadság u. 18. 
Daruka Árpádné 4822. Nyírparasznya, Petőfi u. 17. 



Jakabné Kiss Beáta 4822. Nyírparasznya, Kossuth u. 58. 
Kósa Lászlóné 4822. Nyírparasznya, Kossuth u. 42. 
 

 
2./ Nyírparasznya Közoktatásért Közalapítvány Felügyelő Bizottságát 3 éves időtartamra az 
alábbiak szerint bízza meg. 
a.) A bizottság elnöke: 
Szűcs Miklós 4822. Nyírparasznya, Petőfi u. 14. 
 
b.) A bizottság tagjai: 
Drabikné Nagy Zsuzsanna 4822. Nyírparasznya, Rákóczi u. 171. 
Jeremcsuk Györgyné 4822. Nyírparasznya, Szabadság u. 51. 
 
 
 
Tárgy: (4. tsp.) Egyebek 
 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy van-e valakinek olyan kérdése, amit tárgyalni 
szükséges? 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, szerinte tárgyalni kellene Pilling doktor bántalmazásának 
esetét. 
 
Laczkó István alpolgármester: Kérdezi, hogy a közmunkások milyen munkát végeznek? 
 
Szabó János polgármester inditványozza a két téma tárgyalását az egyebek napirendi pontban: 
 
Javasolja aki egyetért azzal, hogy ezt a 2 dolgot felvegyék az egyebek napirendi pontba az 
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő – testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
elfogadta. 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy bizonyára már mindenki értesült arról a dologról, 
hogy a doktor urat Horváth Mária megütötte. Ez most a doktor úrral fordult elő, de bármikor 
az Önkormányzat dolgozóival is előfordulhat, ezért valamilyen retorzióval kellene élni. 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja a kezdeményezés a doktor úr kezében van, ha 
felvállalja, akkor ő minden segítséget megad. Mivel feljelentést csak a sértett tehet, de ha 
doktor úr nem akar feljelentést tenni a szándéka ellen nem lehet tenni. 
 
Pető Sándor képviselő: Javasolja, hogy kellene írni egy határozatot a képviselő – testületnek, 
amiben leírják, hogy mélységesen felháborítónak tartják ezt a dolgot és elhatárolódik tőle. Ezt 
minden lakosnak meg kellene küldeni, amit a képviselő – testület minden tagja aláírja. De 
szerinte a retorziót nem kellene alkalmazni. 
 
Szabó János polgármester: Javasolja, hogy fogalmazzák meg ezt a határozatot, amely 
minden háztarásba kiküldésre kerül. 



A határozat szövege: Nyírparasznya településen közmegbízatást ellátó személyek 
védelmében. 
Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő – testületének tagjai az utóbbi időben történt 
közalkalmazotti, értve ezalatt a pedagógusokkal szemben, valamint a polgármesteri hivatal 
köztisztviselőivel szemben és a háziorvossal szemben tetlegességet és megfélemlítő 
magatartásformát mélységesen elítéli.  
A település nyugalmának és a békés egymás mellett élés jegyében kéri a lakosságot a 
közmegbízatást ellátó személyekkel szembeni jogkövető magatartás betartását.  
 
Más, kérdés, hozzászólás nem volt Szabó János polgármester szavazásra teszi fel a határozat 
tervezetét, a képviselő – testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
30/2008. (III.27) határozata 

 
Nyírparasznya településen közmegbízatást ellátó személyek védelmében 

 
A Képviselő-Testület: 
 
Nyírparasznya településen közmegbízatást ellátó személyek védelmében érzett felelősségéből 
adódóan Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő-testületének tagjai az utóbbi időben 
történt közalkalmazotti, értve ezalatt a pedagógusokkal szemben, valamint a körjegyzői 
hivatal köztisztviselőivel szemben és a háziorvossal szemben – a lakosság egyes tagjai 
részéről tanúsított  -tetlegességet és megfélemlítő magatartásformát mélységesen elítéli.  
 
A település nyugalmának és a békés egymás mellett élés jegyében kéri a lakosságot a 
közmegbízatást ellátó személyekkel szembeni jogkövető magatartás betartását.  
 
 
Nagy József képviselő visszajött az ülésterembe így a képviselő – testület létszáma 7 fő. 
 
Laczkó István alpolgármester: Javasolja, hogy a képviselő – testület tervezze meg a 
következő hónapra a közmunkások munkavégzését. Például a bitumenes kézilabda pálya 
melletti terület rendbetétele, valamint a régi iskolaudvar rendbetétele lenne fontos feladat. 
 
Pető Sándor képviselő: Javasolja, hogy a közmunka program itt elhangzott munkáit foglalják 
határozatba, hogy számon kérhető legyen. Mégpedig úgy, hogy napi feladatként a 
közmunkások a közintézmények előtt lévő szemét szedése a közúttól a kerítésig tartson. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, ez jogos észrevétel és a rendbetétel meg fog 
valósulni.  
Más, kérdés hozzászólás nem volt Szabó János polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot a 
képviselő – testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
 
 
 



NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
31/2008 (III.27) határozata 

 
A közmunkások munkavégzéséről 

 
Képviselő-Testület: 
 
1./ Javasolja, hogy közmunkások munkavégzésével április 30-ig történjék meg a katolikus 
mellett lévő általános iskolaudvar esztétikai képének javítása ill. a kézilabdapálya és 
környékének rendbetétele. 
Felelős: Szabó János polgármester 
Határidő: 2008. április 30. 
 
 
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 


