
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én 
megtartott ülésének  
 

a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 32-34 
d, rendelete:  

 

          
 

 
 

T á r g y s o r o z a t a 
 
 

 
1.) Előterjesztés a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetbe foglalt 
társulási megállapodásának elfogadására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
2.) Előterjesztés könyvvizsgáló megbízására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) 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. április 9-én 
17.00 órai kezdettel megtartott  üléséről.  
 
Jelen vannak:  

Szabó János polgármester,  
Laczkó István alpolgármester,  
Nagy József,  
Petőh László,  
Szabó Antal képviselők.  

 
Távolmaradását jelezte:  

Kemenyiczki Ildikó,  
Pető Sándor,  
Fegyver Miklós képviselők 

 
Tanácskozási joggal részt vesz: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
   
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős Képviselő-
testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Elmondja, tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta a meghívóban szereplő 
első napirendi pontot, a 2007. évi költségvetés módosítását, ezért ez a napirendi pontok közül 
javasolja levenni és helyette első napirendi pontként Előterjesztés a Szatmári Többcélú 
Kistérségi Társulás egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának elfogadására tesz 
javaslatot, a napirend szóbeli előterjesztés keretében kerül előterjesztésre. 
 
Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, miszerint a tárgysorozat a következők szerint 
módosuljon: 
 
1.) Előterjesztés a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetbe foglalt 
társulási megállapodásának elfogadására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
2.) Előterjesztés könyvvizsgáló megbízására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) Egyebek 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, Kéri, hogy aki a módosított napirendi javaslattal egyetért, 
kézfenntartással szavazzon. 
A javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
 
 
 
 



Tárgy: (1. tsp.)  
Előterjesztés a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetbe 
foglalt társulási megállapodásának elfogadására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/szóbeli előterjesztés szóban/ 

 
Szabó János polgármester: Szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a testületet, hogy a 
Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás 2004. november 4-én jött létre, az akkori képviselő – 
testület jóváhagyta a társulási megállapodást. 
Időközben folyamatosan történtek módosítások. A társulási megállapodás annyiban 
módosulna az eddigiektől eltérően, hogy meg kell határozni azokat a személyeket, akik a 
polgármester akadályoztatása esetén helyettesítik. Elsősorban Laczkó István alpolgármester 
lenne a helyettes, együttes akadályoztatás esetén pedig Nagy József képviselő képviselné az 
Önkormányzatot abban esetben, ha komolyabb döntésben azonnali intézkedés szükséges.  
Ez lenne az egyik határozat a másik pedig, hogy ezzel a módosítással a társulási 
megállapodást egységes szerkezetbe foglalják.  
A társulás 2004.-ben jött létre, azóta több módosítás is történt, amit a képviselő – testület is 
elfogadott, tehát ismertnek kell a képviselők számára, hogy ez a Kistérségi Társulás milyen 
feladatokat lát el. Jogszabályi változások miatt mindig akad apró változás. Ilyen változás 
most, hogy a polgármestert teljes jogkörrel történő helyettesítését ellátja az alpolgármester, 
vagy akadályoztatás esetén Nagy József képviselő. Egyéb más része a társulásnak nem 
változik. 
 
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 a – testület a polgármester akadályoztatása esetén 
teljes jogkörrel felruházza helyettesítésre Laczkó István alpolgármestert, együttes 
akadályoztatás esetén Nagy József képviselőt elfogadja, az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 3 igen, 1 tartózkodás és 1 
nem szavazattal elfogadta. 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
32/2008. (IV.09) határozata 

 
A polgármester helyettesítéséről a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsában 
 
A Képviselő – testület: 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi CVII. törvény 5. 

§. (2) bekezdése alapján a Szatmári Többcélú Társulás Társulási Tanácsában Szabó János 

Polgármester teljes jogkörrel történő helyettesítését – akadályoztatása esetén – az alábbiakban 

határozza meg: 

- elsősorban Laczkó István alpolgármester, együttes akadályoztatásuk esetén 

- Nagy József Települési képviselő. 



A napirenddel kapcsolatosan Szabó János polgármester szavazásra teszi fel, egységesített 
szerkezetű új társulási megállapodást elfogadását, a Képviselő-Testület  4 igen és 1 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot alkotta: 
 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
33/2008. (IV.09) határozata 

 
Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának elfogadásáról 

 
A Képviselő-Testület: 
1./ Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodását elfogadja. 
 
2./ Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 
 

 
 
Tárgy: (2. tsp.)  

Előterjesztés könyvvizsgáló megbízására 
Előadó: Szabó János polgármester 
(Írásbeli előterjesztés alapján) 
 
 

Szabó János polgármester: Elmondja, kiegészítésként azt szeretné elmondani, hogy mivel a 
2004. évben a beszámoló főösszege 300 millió forint felett volt és hosszú lejáratú hitelt vett 
fel az Önkormányzat, így az elkövetkező 10 évben kötelező könyvvizsgáló alkalmazása. 
A 2006. év tekintetében Lévayné Haraszi Ilona végezte a könyvvizsgálatot, akit megkérdezett 
és bruttó 420. 000 Ft-ért vállalná a 2007. év tekintetében a könyvvizsgálatot. Megkeresett egy 
másik könyvvizsgáló céget is, ez a VAL-ETHIK Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., ők a 
Nyír-Audit Kft.-val vannak kapcsoltban, akik az Önkormányzat számára a könyvelési 
feladatokat végzik. Ő általuk ismerte meg ezt a céget. Ők bruttó 300. 000 Ft. összegért 
vállalnák ezt a feladatot. Abból a  szempontból javasolja őket, mivel olcsóbbak és az 
Önkormányzatnak minden forint számít.  
Budapesti székhelyű cég, de helyileg Nyíregyházán is működnek. Azzal a könyvvelő irodával 
vannak egy épületben és kapcsolatban, akik az Önkormányzat részére a könyvelési 
tevékenységet végzik.  
 
Laczkó István alpolgármester: Kérdez, hogy ha 10 évig kell a könyvvizsgálatot végezni, 
akkor nem kellett volna megpályáztatni? Elmondja, hogy szerinte fogadják el ezt a határozat – 
tervezetet, és az év folyamán meglátják milyen munkát végez ez a könyvvizsgáló cég, 
érdemes e velük a további kapcsolat esetleg 9 évre, vagy inkább egy másik cégre kell bízni a 
további könyvvizsgálatot. Javasolja, hogy erre a kérdésre z év vége felé térjenek vissza.  
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy jónak látja az alpolgármester úr javaslatát, mert 
jelentős költségmegtakarítást eredményezhet, ha nem évente bízzák meg a könyvvizsgálót, 
hanem 9 évre. Ha a képviselő – testületnek erre igénye van, vagy határozott kérése, akkor ez 
megvalósítható. Arra az időszakra, amíg az Önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett, meg 
lehet pályáztatni. Egy eseti megbízás a 2007. évi beszámoló felülvizsgálatára. 



 
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 a előterjesztés alapján a határozat  tervezetet a 
képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot alkotta: 
 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
34/2008. (IV.09) határozata 

 
Könyvvizsgáló megbízásáról 

 
 

A Képviselő-Testület: 
 
1.) Nyírparasznya Község Önkormányzata 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámoló könyvvizsgálatával a VAL-ETHIK Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t 1025 

Budapest, Pitypang út 1/a. bízza meg, egyszeri bruttó 300.000.-ft díjazásért. 

2.) A megbízási szerződés aláírására felhatalmazza Szabó János polgármester. 

 

 
Tárgy: (3. tsp.) Egyebek 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy egy dolog van amiről szeretne beszámolni. Ez 
egy ügyvédi megkeresés, amit már a képviselő – testület többször tárgyalt a Pacsirta büfé 
ügyében. 
Szabó János polgármester javasolja megtárgyalásra, kéri aki javaslatával egyetért az 
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő – testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta. 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző felolvasta a megkeresést. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy igen a képviselő – testület megszavazta, 
hogy Németh János vállalkozó használja az ingatlant és korszerűsítse azt, de abban egyeztek 
meg, hogy addig nem fizet bérleti díjat, amíg a beruházás összege le nem telik. Arról az 
Önkormányzat nem tehet, hogy Németh Úrnak nem ment a pizzéria és bezárta azt. 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja, hogy a megkeresésben olvasható, hogy még 
bérleti szerződése sincs a Németh Úrnak, mivel az Önkormányzattól kéri azt. Előfordulhat, 
hogy nem is született bérleti szerződés, akkor nincs miről tárgyalni. Elmondja, hogy ennek a 
megkeresésének írásban ellent kell mondani, ugyanis a bizonyítási teher ott képződik náluk. 
 
 



Szabó János polgármester: Elmondja, ez a szerződés, ha meg is köttetett 2002.-ben volt, de 
ő személy szerint nem találkozott vele. A képviselő – testület azt a dolgot már többször 
tárgyalta. Az volt a gond, hogy nem ment az üzlet és bezárták és emiatt nem tudta a 
befektetett összeget bérleti díjként letudni. Az biztos bérleti díjat nem fizetet az 
Önkormányzat felé.  
Írásban azt válaszolják, hogy: Nyírparasznya Község képviselő – testülete a megkeresésre 
válaszolva ellent mond az Önkormányzatnak címzett nevezett összegű fizetési felhívásra, 
azzal nem ért egyet és nem kívánja megtéríteni. 
 
Szabó Antal képviselő: Elmondja, hogy mielőtt a megkeresésre válasz születne, meg kellene 
nézni a 2002. évi jegyzőkönyvet, mert úgy emlékszik, hogy képviselő – testületi ülésen 
tárgyalták ezt az ügyet. De szerinte nem született bérleti szerződés, csak egy megállapodás 
volt. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy ha már itt tartanak az ingatlan mögött van  a 
kézilabda pálya és mögötte ritkítják a fasort. Meg kellene tudni, hogy az Önkormányzaté vagy 
a vízügyé ez a terület. Ha az Önkormányzaté, akkor ki kell vágni, míg más ki nem vágja.  
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy utána fog járni a dolognak és meg fogják 
vizsgálni kié a fasor.  
 
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 


