
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 21-én megtartott 
ülésének  
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 35- 
d, rendelete: 4- 
 

          
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 az 2007. évi költségvetési rendelet módosításához 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) Előterjesztés Nyírparasznya Község Önkormányzata 2007. évi gazdálkodásáról beszámoló 
elfogadására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
4.) Előterjesztés a Működésképtelen Helyi Önkormányzatok Támogatásáról szóló támogatási 
igény benyújtására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
5.) Előterjesztés az Önkormányzat települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásokról szóló 11/2006. (V.29.) rendeletének módosítására 
Előadó: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
 
6.) Előterjesztés támogatási kérelem elbírálására 
Előadó: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
 
7.) Előterjesztés önkormányzati alapszolgáltatások hozzáférését segítő kisbusz pályázati úton 
történő beszerzésére 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
8.) Egyebek 
 
 
Nyírparasznya, 2008. április 21. 
 
 
 
                                                                                                 Szabó János 
                                                                                      Polgármester 
 

 
 
 



 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 21.-én 17.00 
órai kezdettel megtartott  üléséről.  
 
Jelen vannak: Szabó János polgármester 
   Laczkó István alpolgármester 
   Kemenyiczki Ildikó képviselő, 
   Fegyver Miklós képviselő,  
   Nagy József képviselő, 
   Pető Sándor képviselő, 
   Szabó Antal képviselő. 
 
Távolmaradását jelezte: Petőh László képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
   
I. Napirend előtt 
 
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős Képviselő-
testületből 7 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 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
  
II. Napirendi pontok tárgyalása 
 
Tárgy: (1. tsp.)  

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

 
 
Szabó Antal képviselő: Kérdezi, hogy olvasta a beszámolóban, hogy dr. Szondi Szabolcs volt 
jegyző követelései ügyében a Munkaügyi Bíróságon a meghallgatás megtörtént. Lehet e erről 
bővebb  beszámoló, hogy mi lett ennek a meghallgatásnak az eredménye? 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja, hogy a Munkaügyi Bíróságon bírói tanács előtt történt 
a meg az első tárgyalás a dr. Szondi Szabolcs korábbi jegyző által kezdeményezett perben. Ez egy 
két részes igény, egyrészt a körjegyzői eljárásnak a törvényességét vitatta a volt jegyző úr ill. ennek 
kapcsán egy 900. 000 Ft.-os nem vagyoni kártérítésre támasztott igényt. A bíróságon a jegyző úr a 
keresetének azon részének visszavonására kényszerült, amelyben a 900. 000 Ft.os  kártérítést 
követelte. Az eljárás a továbbiakban folytatódni fog, május 14.-én lesz a következő tárgyalási nap. A 
Munkaügyi Bíróság a korábbi közigazgatási hivatal által kiküldött törvényességi jelzést kérte be, 
mivel dr. Szondi Szabolcs úgy értesült, hogy a közigazgatási hivatal a körjegyzői eljárást vitatta. 



Szóbeli közlésként értesült a bíróság arról, hogy s törvényességi jelzésben egyetlen kifogás volt, a 
próbaidő ki nem kötése, tehát nem magát az eljárást vizsgálták. Ezen a második tárgyaláson 
vélhetően az eljárást a Szondi jegyző úr igényének elutasítása mellett meg fogják szüntetni, mivel 
az igényét nem tudta alátámasztani semmilyen ténnyel. 
 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, olvasta a beszámolóban, hogy a polgármester agy 150 
és egy 160 ezer forintos megbízást kötött. Emlékezete szerint az SZMSZ-ben 200. 000 Ft.-os összeg 
lett megállapítva a polgármesternek, hogy maximum  ennyi összegig köthet megállapodást, e fölötti 
összeg esetében képviselő-testületi döntés szükséges. Ennek a két összegnek az összege pedig 310. 
000 Ft. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az egyik kötelezettség vállalás az egy ANTSZ 
vizsgálatnak az eredménye, ahol egy konkrét határidő lett kikötve, hogy addig a HACCP kézikönyv 
átdolgozásra kerüljön. Itt a határidő elmulasztása esetén az ANTSZ súlyosabb szankciót helyezett 
kilátásba, ezért sürgetett az idő. A másik pedig egy olyan szolgáltatás igénybevétele, amiben a 
jelenlegi honlap komplett átdolgozására, aktualizálására kerül sor. Ez azért is fontos mert az 
SZMSZ előírja, hogy a képviselő – testületi anyag hozzáférhető legyen interneten keresztül. 
Ezekre a kötelezettségvállalásokra  a költségvetés előirányzatot biztosít. A HACCP kézikönyv már 
el is készült és az ANTSZ részére el lett juttatva. A honlap aktualizálása pedig folyamatos.  
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja, hogy a honlap aktualizálása 2008. július 1.-től 
törvényi feladattá válik az önkormányzatoknak olyan tekintetben, hogy a képviselő – testület 
döntéseit közzé kell tenni a település honlapján, hogy így biztosítva legyen a legszélesebb körű 
nyilvánosság. Ez egyfajta előkészítő munkának is tekinthető. 
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy február 25. óta két testületi ülés is volt és ezeken miért nem 
történt meg a lejárt határidejű határozatok ill. az ezzel kapcsolatos intézkedésekről a beszámoló? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az utóbbi két testületi ülés rendkívüli volt és ezeken 
olyan kérdéseket tárgyalt a képviselő – testület, ami fontos és aktuális, ezért arra a következtetésre 
jutott, hogy a következő rendes testületi ülésen történjék meg ez a beszámoló. És az előző testületi 
ülés óta született döntések most a beszámolóban szerepeltek.  
 
 
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 a beszámolót: 
Kérem aki egyetért az elhangzottakkal az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 4 igen, 3 nem szavazattal 
elfogadta. 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
35/2008. (IV.21.) határozata 

 
Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb közéleti eseményekről lejárt határidejű 

határozatokról 
 



A Képviselő-Testület: 
A két ülés között végzett munkáról, fontosabb közéleti eseményekről lejárt határidejű határozatokról szóló 
polgármesteri beszámolót elfogadta. 
 
 
Tárgy: (2. tsp.)  

Előterjesztés az 2007. évi költségvetési rendelet módosításához 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Írásbeli előterjesztés mellékelve/ 

 
Szabó János polgármester felkéri a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy a Bizottság véleményét 
ismertesse az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Pető Sándor Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a 2007. évi 
költségvetési rendelet módosítását tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy szóbeli kiegészítésként annyit szeretne hozzátenni -
amit már a Pénzügyi Bizottsági ülésen is elmondott –hogy minden év adott szakában előfordult már 
a költségvetési rendelet módosítása.  Ez az előterjesztés az adott időszakban a pénz mozgásait 
tartalmazza, különös tekintettel a szociális jellegű bevételek és kiadások mozgására, ezt szükséges 
változtatni. Ez 14. 271 E Ft. változást eredményez a bevételek és kiadások tekintetében. 
 
Szabó János szót ad Remenyikné Kovács Róza könyvelőnek. 
 
Remenyikné Kovács Róza könyvelő: Elmondja, hogy az előirányzat módosítás itt a beszámoló 
előtt csak a saját hatáskörű előirányzatokra terjed ki, tehát azokra, amiket államilag kiközölt a 
Magyar Államkincstár, és ezekre nézve a módosítás tulajdonképpen kötelező. Az látható, hogy az 
előirányzatok tervezésénél még a kiadási és bevételi főösszegek azonosak, tehát az előirányzat 
tervezés egyensúlyban van. Pontosabb előirányzat tervezésre is sor kerülhetett volna, ha december 
végén még a egy saját hatáskörű előirányzat módosítás végre lett volna hajtva. De a kötelező 
beszámolók megtörténtek.  
 
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 rendelet – tervezetben szerepelt módosítást a képviselő – testület 
elfogadja az kézfenntartással szavazzon 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
4/2008. (V.7.) Önk. rendelete 

 
 

az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 19.) Önk. számú rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról 

 
 
1. §. 

 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének kiadási főösszegét 14.271,- e 
Ft-tal növeli, és a módosított kiadási előirányzat főösszegét 280.745,- e Ft-ban állapítja meg. 
 
 
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi főösszegét 14.271,- e 
Ft-tal növeli, és a módosított bevételi előirányzat főösszegét 255.845,- e Ft-ban, a forráshiány 
összegét 24.900,- e Ft-ban állapítja meg. 
 
 

2. §. 
 
Az előirányzat módosításokat szakfeladatonkénti bontásban a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 

3. §. 
 
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 01-től kell alkalmazni. 
 
 
Nyírparasznya, 2008. április 9. 
 
 
 
Szabó János sk.       Szentpéteri Szabolcs sk. 
Polgármester         Körjegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetve 
 
 
Nyírparasznya, 2008. május 7. 
 
 
 
                                                                                                 Szentpéteri Szabolcs 
                                                                                               körjegyző 
 
 
 
 



 
Tárgy:(3.tsp.)  

Előterjesztés Nyírparasznya Község Önkormányzata 2007. évi gazdálkodásáról 
beszámoló elfogadására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Írásbeli előterjesztés mellékelve/ 
 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
5/2008. (V.7.) Önk. rendelete 

 
Nyírparasznya Község Önkormányzata 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. Törvény 82. §, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) 
Kormányrendeletben meghatározottak szerint a 2007. évi gazdálkodásról az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

1.§. 
 
Nyírparasznya Község Képviselő-testülete a 2007. évi teljesített bevételek főösszegét 1245025,- E 
Ft-ban állapítja meg. A bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza. A 
bevételi előirányzatokon belül elkülöníti az alábbi jogcímeket: 
 
- Intézményi működési bevételek        5.140,- E Ft 
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei  111.680,- E Ft 
- Önkormányzatok költségvetési támogatása  114.627,- E Ft 
- Véglegesen átvett pénzeszközök      11.309,- E Ft 
 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek       1.250,- E Ft 
- Átfutó bevételek változása:        -  839,- E Ft 

 
2.§. 

 
Nyírparasznya Község Képviselő-testülete a 2007. évi teljesített kiadások főösszegét 245.871,- E 
Ft-ban állapítja meg. A kiadások címenkénti megoszlását a 1. számú melléklet tartalmazza.  
 
 

3.§. 
 
/1/ A Képviselő-testület a kiadási címeken belül elkülöníti az alábbi előirányzatokat: 
 
 - személyi juttatások:    96.399,- E Ft 
 - munkaadót terhelő járulékok:   32.580,- E Ft 
 - dologi kiadások, egyéb folyó kiadások:  36.271,- E Ft 
- támogatások, pénzeszköz átadás:          1.757,- E Ft 
- természetbeni és pénzbeli juttatások:  57.103,- E Ft 
- felhalmozási kiadás:    21.862,- E Ft 
 - Hitel törlesztés       1.750,- E Ft 
- átfutó kiadások vált.    - 1.851,- E Ft 
 
 



 
/2/ Nyírparasznya Község Önkormányzata szakfeladatonkénti kiadásait, és bevételeit a 2. 
számú melléklet tartalmazza 
 
 

4.§. 
 
 
/1/ A Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásait 64.225,- E Ft-ban állapítja meg, melynek 
részletezését az 2. számú  melléklet 751153 szakfeladat táblázata tartalmazza. 
  
/2/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül jóváhagyja az alábbi előirányzatokat: 
 
  - személyi juttatás:   21.428 E Ft 
  - munkaadót terhelő járulékok:   5.995 E Ft 
  - dologi kiadások:     4.645 E Ft 
  - egyéb folyó kiadások:    7.074 E Ft 
  - támogatás értékű működési k.:   1.309 E Ft 
  - működési célú pénzeszköz átadás:    348 E Ft 
  - működési célú hitel törlesztés:   1.750 E Ft 
  - kamat kiadások:     2.693 E Ft 
 

5.§. 
 
 
A teljesített felhalmozási kiadásokat 21.862,- E Ft-ban állapítja meg. 
 
 

6.§. 
 
/1/ Az Önkormányzat immateriális javak állományának összegét 7.725 E Ft-ban állapítja meg.  
/2/ Az önkormányzat tárgyi eszköz állományát  599.617 E Ft-ban állapítja meg. 
 
 

7.§. 
 
Az Önkormányzat a könyvvizsgálói egyszerűsített beszámolót, mellékleteivel együtt elfogadja. A 
jelentést a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 

8.§. 
 
/1/ A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző a hivatal hirdetőtábláján 
15 napig történő kifüggesztésével gondoskodik. 
 
 
Nyírparasznya, 2008. április 21. 
 
 
 
 
           Szabó János sk.                                              Szentpéteri Szabolcs sk. 
                      Polgármester                          Körjegyző 



 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetve 
 
 
Nyírparasznya, 2008. május 7. 
 
 
 
                                                                                                 Szentpéteri Szabolcs 
                                                                                               körjegyző 
 
 
Tárgy:  (4. tsp.)   

Előterjesztés a Működésképtelen Helyi Önkormányzatok Támogatásáról szóló 
támogatási igény benyújtására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Írásbeli előterjesztés mellékelve/ 
 

Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ez az előterjesztés két határozat-tervezetet foglal 
magába, az egyik az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő 
támogatásáról szól a másik pedig 6/3. számú támogatás igényléséről. 
Felkéri a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a Bizottság véleményét az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Pető Sándor Pénzügyi Bizottság Elnöke:  
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és mindkét határozat-tervezetet 
elfogadásra javasolta. 
 
Szabó János polgármester felkéri Remenyikné Kovács Róza könyvelőt, hogy mondja el módosítását 
az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Remenyikné Kovács Róza könyvelő: Elmondja, hogy az ÖNHIKI újabb és újabb kihívásokat 
jelent az önkormányzatok számára. Nyírparasznya községnél is van egy probléma, még pedig az, 
hogy 1000 fő lakosságszám alatt az igazgatási feladatokat körjegyzőségben kell ellátni. Ez it 
megvalósul. 1500 fő lakosságszám alatt az oktatási és szociális feladatokat társulás keretében kell 
megoldani. Ez sok problémát vet föl, mivel ez viszont nincs meg az önkormányzatnál. Kijött az 
ÖNHIKI 7,5 millió forintra, ami nagyon kevés. Itt vannak különböző feltételek, amiket az 
önkormányzatnak teljesíteni kell, de itt egy „ha”. Ez a ha pedig arról szól, hogy amennyiben az 
önkormányzat teljesíti azt  a feltételt, hogy az oktatási feladatokat társulásban és a szociális 
feladatokat társult intézmény formájában látja el, akkor nem szankcionálják ezt az ÖNHIKI-t. Ha az 
önkormányzat nem nyilatkozik arról, hogy társulás keretében fogja ellátni legalább töredék időben 
ezeket a feladatokat a 2008. évben, akkor az önkormányzat nem jogosult ÖNHIKI-re, mert a 
levonás, a szankció az 11, 5 millió forint. És 7,5-ből elveszik a 11,5 millió forintot nem marad 
semmi. Tehát valamilyen irányba el kellene mozdulni, ill. nyilatkozni kellene, hogy a társulással 
kapcsolatos lépéseket tesz az önkormányzat. Ha ezt nem lépik meg, valószínűleg nem kapják meg 
az ÖNHIKI-t. 
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy a polgármester ezt a kiegészítést miért nem közölte a 



Pénzügyi Bizottsággal? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy most egy szakavatott kolléga elmondta, mert ő jobban 
ki tudta fejteni, milyen helyzet állt elő. 
 
Remenyikné Kovács Róza könyvelő: Elmondja, hogy az ÖNHIKI beadásra került és ha nem 
születik nyilatkozat arról, hogy az önkormányzat társulásban szándékozik ellátni az előbb említett 
feladatokat, akkor lefogják nullázni , tehát nem adják oda  a kiegészítő támogatást. 
 
Nagy József képviselő: Kérdezi, hogy ez a 11,5 millió levonás honnan jön? Ezt vissza kell fizetni? 
 
Remenyikné Kovács Róza könyvelő: Elmondja, hogy ezt az ÖNHIKI-t nem elég elnyerni, ezt 
december 31.-ig az ÖNHIKI elszámoló lapon el kell számolni vele. Ha ezt nem valósítják meg, 
akkor ebből 7,5 millió forintból valamennyi visszafizetési kötelezettség fog keletkezik. A 11,5 
millió azt jelenti, hogy az oktatási intézménynél a hiányzó létszámra jutó költségeknek a 70 %-át 
levonják ill. a szociális ágazatban is 70 %-os szankciót alkalmaznak. A kettőnek az együttese 11,5 
millió forint. Tehát ezzel a 11 millió szankcióval, mind a 7,5 milliót elveszíti az önkormányzat. 
Tehát ha akarnak valamennyi összeget szerezni, akkor valamilyen irányba muszály lépni. 
Itt olyan lehetőség van, hogy  az önkormányzat lemond az ÖNHIKI-ről, mert nem akarja az oktatást 
társulásban ellátni, akkor amit meg tudnak szerezni 6/3. számú pályázaton azt megszerzik és abból 
kell gazdálkodni. 1-2 éven belül úgy sem fog változni semmi. Vagy megteszik ezt a nyilatkozatot, 
ami a jövőre nézve kötelező lesz. Ez már az önkormányzat döntése. Nem biztos, hogy az iskolával 
kell kezdeni a társulási feladatokat, lehet a szociális ágazattal is kezdeni. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy nyilatkozni kell, mint előző évben a körjegyzőségről 
nyilatkozott az önkormányzat, hogy 2008. szeptember 1-tőlintézményi társulás kerül létrehozásra. 
Már csak azért is nyilatkozni kellene, mert 7,5 millió  az elnyerhető összeg és az előző évhez 
hasonlóan 10 millió forint ÖNHIKI előleget vett fel az önkormányzat. Tehát amennyi ebből az 
összegből felhasználásra került, azt így vissza kell fizetni. Ezt a nyilatkozatot az életben 
maradáshoz a létfenntartáshoz mindenképpen meg kell tenni.  
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy a könyvelőnő is elmondta, hogy igenis dönteni 
kell  az ÖNHIKI benyújtásával kapcsolatban, csak hogy ez azzal jár, hogyha  mégsem történik meg 
a társulás akkor ezt az összeget vissza kell fizetni. De a benyújtásnak most van itt az ideje.   
 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ez a pályázat már benyújtásra került. 
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy miért nyújtották be a pályázatot? Akkor miért kellett ez a 
testületi ülés? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy igen benyújtásra került a pályázat, mert a mai nappal 
lejárt a határidő, de ahhoz, hogy a pályázat érvényes legyen hiánypótlásban be kell nyújtani a 
képviselő – testületi határozatot. Azért nyújtották be a pályázatot, mert ez volt az Önkormányzat 
érdeke, mivel támogatás nélkül nem tud létezni az önkormányzat. 
 
Remenyikné Kovács Róza könyvelő: Elmondja, hogy ebben az előterjesztésben szerepel olyan 
dolog is, ami nem teljesül Nyírparasznyán, ezért kell a nyilatkozatot tenni. Ez nem egy konkrét 
nyilatkozat, hanem egyfajta általános szándék nyilatkozat. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy igaza van a polgármesternek, hogy beadták a 
pályázatot, mert szükséges volt. Mellékelni kell a testületi határozatot arról, hogy a testület 



támogatja a beadást, a többiről pedig később kell dönteni. Amúgy miért nem lehetett hamarabb 
összehívni a képviselő – testületet egy ilyen fontos döntésben. 
 
Remenyikné Kovács Róza könyvelő: Elmondja, hogy ez az ÖNHIKI múlt hét előtti hét pénteken 
jelent meg, dolgozni csak múlt hét keddtől lehetett benne és ma volt a leadási határidő. Nem volt rá 
egy egész hét és a hiánypótlásra sem lesz túl sok idő. Tehát dönteni kellene. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy nem ért egyet azzal, hogy tegyék meg azt a nyilatkozatot, 
mert ha az önkormányzat meghozza ezt a döntést, akkor lassan minden társulásban fog működni 
Nyírparasznyán. 
 
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 módosított határozat - tervezetet 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a határozat – tervezet kiegészül  az alábbiakkal - A pályázat 2. pont 
6 bekezdésbe kerül az, hogy a képviselő – testület nyilatkozik arról, hogy a közoktatási és szociális 
feladatait 2008. szeptember 1. napjától szándékában áll társulási formában ellátni, és ennek 
megvalósítása érdekében tárgyalásokat kezdeményez - az kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 3 igen, 2 tartózkodás és 2 nem 
szavazattal elutasította. 
 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

36/2008. (IV.21.) határozata 

az önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok 2008. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 
A Képviselő-Testület:  
 
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 
17.§. (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az 
önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására. 
 
2./ Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok 
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatokat teszi: 
 
-az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1.-én 1000 fő alatti, de 2008. január 1. napjától 
körjegyzőséghez tartozik,  
 
-az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart fenn, 
 
-a 2007/2008. nevelési  illetve tanévben nem vesz részt többcélú kistérségi társulás közoktatási 
feladatellátásában és az általa fenntartott oktatási intézmény évfolyam csoportonkénti kapacitás 
kihasználtsága az 5-8. évfolyamon  együttesen a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. 
számú melléklete Létszámhatárok cím alatti csoport illetve osztály átlaglétszámának 70%-t eléri, 
 
-a 2008/2009. nevelési illetve tanévben nem vesz részt a többcélú kistérségi társulás közoktatási 



feladatellátásában az általa fenntartott nevelési, oktatási intézmény évfolyam csoportonkénti 
kapacitás kihasználtsága a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. 
Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlag létszámának 
 óvodai csoportokban az első óvodai nevelési évben illetve az alapfokú oktatási intézmény  1. 
és 5. évfolyamai együttesen a 75%-át eléri, 
 és az óvodai csoportokban a 2-3. óvodai nevelési években, illetve az alapfokú oktatási 
intézmények 2-4. és 6-8. évfolyamai együttesen 70%-át elérik. 
 
- nyilatkozik arról, hogy az közoktatási és szociális feladatok 2008. szeptember 1.-től 
intézményi társulás formájában történő ellátása érdekében tárgyalásokat kezdeményez a 
környező települések önkormányzataival és szándékában áll ezeket létrehozni.  
 
3./ Az önkormányzat magánszemélyek kommunális adója, vállalkozók kommunális adója,  és helyi 
iparűzési adó bevezetéséről döntött és költségvetésében ilyen bevételt tervez és gazdálkodása során 
realizál, 
 
 
 
4./ az önkormányzat a 2007. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A.§-a alapján 
könyvvizsgálatra kötelezett. 
 
5./ Utasítja a polgármestert a támogatási igény benyújtására. 
 
 
 
 
A napirenddel kapcsolatosan Szabó János polgármester felkéri a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy 
ismertesse a Bizottság véleményét a 6/3. számú pályázat benyújtásáról. 
 
Pető Sándor Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és támogatja a pályázat benyújtását. 
 
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 6/3. számú támogatásra a pályázat benyújtásra kerüljön az 
kézfenntartással szavazzon 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta. 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

37/2008. (IV.21.) határozata 

A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására pályázat benyújtásáról 

 
A Képviselő-Testület: 
 
1./ A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. Törvény 17.§ (1) 



bekezdése és 6. számú melléklet 3. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az a működésképtelen 

helyi önkormányzatok egyéb támogatására 

2./ Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására. 
 
 
Felelős: Szabó János polgármester  
 
 
Tárgy: (5. tsp.)  

Előterjesztés az Önkormányzat települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásokról szóló 11/2006. (V.29.) rendeletének módosítására 
Előadó: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
/Írásbeli előterjesztés mellékelve/ 

 
Szabó János polgármester felkéri a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a Bizottság 
véleményét a rendelettel kapcsolatosan. 
 
Pető Sándor Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a rendelet-
tervezetet tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy a táblázatban 573 Ft/hó/ingatlan a szolgáltatás díj szerepel 
az előterjesztésben pedig 550 Ft/hó/ ingatlan. Mi a csökkenés oka? 
 
Fodor József Nyír-flop Kft. képviselője: Egy eleme van a díjjavaslatnak, ami a csökkenést 
okozza, ez az elem a hulladékártalmatlanítás, ami Demecserben történik és ez 6.000 Ft/tonna. Ettől 
az önkormányzatoknál történő egyeztetés során el lehet térni. A polgármesterrel úgy állapodtak 
meg, hogy a nehéz anyagi helyzetre való tekintettel Nyírparasznya községnél lefelé térnek el, 
mégpedig 5.500 Ft/tonna összegben az ártalmatlanítás költségénél. És innen adódik, hogy 573 
Ft/hó/ingatlanról 550 Ft/hó/ingatlanra csökkent a 2008. évi díjjavaslat a Nyír-flop Kft. részéről. 
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy a táblázatban szerepel, hogy a kintlévőség 813 E Ft., ez az 
itt lévő kintlévőség? 
 
 
Fodor József Nyír-flop Kft. képviselője: Válaszolja, hogy igen ez az önkormányzat kintlévősége a 
Nyír-flop Kft. felé. 2007. évben volt 695 E Ft. és hozzáadódik az idei évi kintlévőség. Mivel ha az 
önkormányzat nem fizet időben a Nyír-flop Kft. megelőlegezi ezt az összeget, erre 8 %-os kamat 
adódik hozzá, ami éves szinten 65 E Ft. 
 
 
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, a rendelet –terveztet a képviselő – testület elfogadja. az kézfenntartással 
szavazzon. 
 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta. 



 
NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
6/2008. (V.7) rendelete 

 
A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 11/2006.(V.29).  

rendelet módosításáról 
 
A Képviselő-Testület az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi 
XLII: törvény 2.§. f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladék 
gyűjtéséről, szállításáról, tárolásáról és kezeléséről szóló 11/2006. (V. 29) rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja: 

1.§. 
 
A rendelet 14. §.az alábbiak szerint módosul: 
 

(1) A szolgáltatási díjat a szolgáltatásben részt vevők kötelesek megfizetni. A díj mértéke 1 db 
120 literes edénynek megfelelő hulladék heti rendszeres üritésének, elszállításának és a 
környezetre ártalmatlan lerakásának egységnyi díja a lakosság részére: 573.-ft/hó/ingatlan 
+ÁFA 

(2) A közszolgáltatás díját a (4) bekezdésben foglaltak kivételével 
 
 

2.§. 
 

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző a hivatal 
hirdetőtábláján 15 napig történő kifüggesztéssel gondoskodik. 
 
 
Nyírparasznya, 2008. április 21. 
 

Szabó János sk.     Szentpéteri Szabolcs sk. 
polgármester       körjegyző 

 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetve 2008. május 7-én. 
 
………………………………………….. 

 
 
 
 
 
Tárgy: (6. tsp.)  

Előterjesztés támogatási kérelem elbírálására 
Előadó: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
/Írásbeli előterjesztés mellékelve/ 
 

Szabó János polgármester felkéri a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a Bizottság 



véleményét az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Pető Sándor Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a „Neurológia 
támogatása” Alapítvány támogatási kérelmét és a határozat-tervezetet elfogadásra javasolta. 
 
 
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, a határozat-terveztet a képviselő – testület elfogadja, az kézfenntartással 
szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta. 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
38/2008. (IV.21.) határozata 

 
„A Neurológia Támogatására” Alapítvány Közhasznú Szervezet támogatási kérelméről 

 
A Képviselő-Testület: 
1./ „A Neurológia Támogatására” Alapítvány Közhasznú Szervezet által megvalósítani kívánt 
célkitűzésekkel egyetért, 
 
2./ A szervezet részére pénzbeli adomány nyújtására nincs lehetősége. 
 
 
 
Tárgy: (7. tsp.)  

Előterjesztés önkormányzati alapszolgáltatások hozzáférését segítő kisbusz pályázati 
úton történő beszerzésére 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 

 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy letöltötte ezt a 9/2008. számú rendeletet az internetről, és 
a kiírás szerint kistérségi szolgáltatásra adják a támogatás összegét, különösen falu és 
tanyagondnoki szolgáltatásra. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy igen azt írja a rendelet, hogy „különösen” falu és 
tanyagondnoki szolgáltatásra, de nem feltétel csak arra. Ő utána érdeklődött és az önkormányzatnak 
jó esélyei vannak a pályázat elbírálásánál. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy szerinte pályázni kell, ha az önkormányzat elnyeri 
a pályázatot, az nagyon jó lesz és akkor a régi kisbusz árából  kifizetik az áfát, ha mégsem, akkor  
marad a régi FORD TRANSIT kisbusz. 
 
 
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, a határozat-terveztet a képviselő – testület elfogadja, az kézfenntartással 
szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 5 igen, 2 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
39/2008. (IV.21.) határozata 

 
önkormányzati alapszolgáltatások hozzáférését segítő kisbusz pályázati úton történő beszerzésére 
 
 
A Képviselő-Testület: 
1./ Támogatja az önkormányzati alapszolgáltatások hozzáférését segítő kisbusz pályázati úton 
történő beszerzését. 
 
2./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázati anyag elkészítésére és benyújtására. 
 
Határidő: 
Felelős: Szabó János polgármester 
 
 
 
Tárgy: (8. tsp.) Egyebek 
 
 
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 
 


