
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 05-én 
megtartott ülésének  
 

a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 58-59. 
d, rendelete:  

 
          
 
 

T á r g y s o r o z a t a 
 
 

 
1.) Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
kiegészítő támogatásáról szóló pályázat benyújtására. 
Előadó: Szabó János Polgármester 
 
2.) Egyebek 
 
 
 
 
 
Nyírparasznya, 2008. május 5. 

 
 
 

                                                             Szabó János 
 Polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 05.-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 
 
 
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. 
 
 
Tárgy: (1. tsp.)  

Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok kiegészítő támogatásáról szóló pályázat benyújtására. 
Előadó: Szabó János Polgármester 
/Írásbeli előterjesztés alapján/ 

 
 
Szabó János polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a legutolsó testületi 
ülésen Remenyikné Kovács Róza könyvelő olyan iránymutatást adott, hogy mindenféle képen 
szükséges nyilatkoznia a képviselő- testületnek arra vonatkozóan, hogy az általános iskola ill. 
oktatási-nevelési intézmény, valamint szociális intézmény esetén esetében a jelenlegi 
létszámot figyelembe véve intézményi társulás érdekében tárgyalásokat kezdeményez a 
környező településekkel. 
Elmondja, továbbá, hogy ezt követően a könyvelő arról tájékoztatta, hogy utólagosan 
figyelembe véve a 2007. októberi adatokat ill. egyéb információkat, azt nyilatkozta, hogy az 
eredeti formában is benyújtható az ÖNHIKI pályázat. Tehát a nyilatkozat nélkül abban az 
esetben működőképes a pályázat, ha a mostani létszám szeptember 1-én is meg lesz. Azaz a 
mostani gyereklétszámnak szeptember1-én is ennyinek kell kelleni, 1-el sem kevesebb. 
Ellenkező esetben visszafizetési kötelezettség képződik. Ebben az esetben az ÖNHIKI-re 
jogosult az önkormányzat. 
Ettől függetlenül az álláspontja nem változik, ÖNHIKI nélkül az önkormányzat nem 
működőképes. Ezért előbb-utóbb a társulást meg kell lépni. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy az intézményvezetők a szeptemberi létszámot hogyan 
jövendölték? 



Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy az elmúlt testületi ülésen leszavazta a testület a 
polgármester módosító javaslatát az ÖNHIKI-vel kapcsolatban, miért nem szavaztatta ezek 
után a polgármester az eredeti határozat- tervezetet? 
 
Fegyver Miklós képviselő: Kérdezi, hogy akkor a múlt testületi ülésen egy jogszerűtlen 
döntést hozott volna a képviselő-testület, ha akkor döntenek a könyvelő félretájékoztatása 
miatt? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy becslés szerint meg lesz a létszám szeptember 
1-én. Mikor a tényleges beiratkozás megtörténik, akkor kell majd a Magyar Államkincstár 
felé a létszám adatot közölni. Jelen pillanatban a létszáma adatnak eleget tesz az iskola és 
optimista felfogással szeptember 1-én is leget fog tenni. 
Igaza van a képviselőnek, lehetett volna szavazni az eredeti határozat – tervezetről, de 
azoknak az információknak a birtokában, ami azon a testületi ülésen elhangzott, nem lett 
volna logikus, mert az nem tette volna lehetővé, hogy az ÖNHIKI-t az önkormányzat 
benyújtsa. Ebből a szempontból a könyvelő félre tájékoztatta a képviselő- testületi tagokat. 
Elmondja, hogy tartalmát tekintve jogszerű döntés született volna, csak tényszerű nem lett 
volna. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy neki az a javaslata, hogy az eredeti ÖNHIKI 
pályázatot nyújtsa be az önkormányzat mindenféle kiegészítés nélkül. És a következő testületi 
ülésre, egy olyan napirendi pontot tervezzenek, ahol a képviselők javaslatot tehetnek, hogy 
mit kellene tenni az önkormányzat fennmaradása érdekében.  
 
Nagy József képviselő: Elmondja, hogy szerinte így az ÖNHIKI bizonytalan. Mi lesz, ha 
nem lesz meg a létszám szeptemberben? Akkor majd rohangálni kell, hogy gyereket 
szerezzenek. Szerinte érdemes ezt a szándéknyilatkozatot megtenni, mert ez nem jelent 
elkötelezettséget. Még az utolsó pillanatban is vissza lehet vonni. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy szerinte módosítani kellene a határozatot azzal, hogy 
felmentést kérjenek a közigazgatási hivataltól az oktatási ill. szociális intézmények 
tekintetében. Mert ha mégis valamilyen probléma lesz a létszámmal, bizonyítani lehet, hogy 
rendelkezik az önkormányzat felmentéssel, nehogy veszélybe kerüljön emiatt az ÖNHIKI. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ebbe a határozatba nem szükséges bele tenni, 
hanem külön határozatot lehet hozni a mentességről. Ennek semmi akadálya nincs.  
 
 
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 képviselő – testület az ÖNHIKI pályázat beadásáról szóló 
határozat – tervezetet elfogadja. az kézfenntartással szavazzon. 
 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 
 



NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
58/2008. (V. 05.) határozat  

 
 

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. 
 
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. 
 
 
 



Pető Sándor képviselő: Elmondja a mentesség szövege a következő legyen: 
Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő-testülete a közigazgatási hivataltól 
fennmaradása céljából mentességet kér általános iskolája, óvodája ill. öregek napközi otthona 
intézményei számára. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy annyit szeretne kiegészítésként hozzá tenni, 
hogy az oktatási, nevelési és a szociális intézmény tekintetében a 2007. évi költségvetési 
törvény adott számú mellékletei által előírt kötelezettségek ill. egyéb más működtetéssel 
kapcsolatos jogszabályok betartása alól kérné az önkormányzat a mentességet. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a mentességgel 
kapcsolatban. 
Szabó János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat: 
Kérem aki egyetért azzal, a képviselő – testület a közigazgatási hivatalhoz benyújtandó 
mentességre vonatkozó határozat – tervezetet elfogadja. az kézfenntartással szavazzon. 
 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 
 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
59/2008. (V.05) határozata 

 
Mentesség kéréséről 

 
Képviselő-Testület: 
 
Az Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivataltól Nyírparasznya Község intézményeinek 
oktatási, nevelési és a szociális intézmény tekintetében a 2007. évi költségvetési törvény adott 
számú mellékletei által előírt kötelezettségek ill. egyéb más működtetéssel kapcsolatos 
jogszabályok betartása alól kéri az önkormányzat a mentességet. 
 
 
 
 
 
Tárgy: (2. tsp.) Egyebek 
 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ő az egyebek napirendi ponton belül szóbeli 
kérést szeretne előterjeszteni építőanyaggal kapcsolatban. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy megkereste őt Kiss László Kossuth utcai 
lakos, aki jelezte, hogy szomszédja Barna Béla nem műveli a kertjét, ezért az parlagfüves. 
Valamint a másik oldalról egy lakatlan épület található, ami szintén műveletlen, parlagfüves. 
Ennek tárgyában az önkormányzathoz adott be panaszt. Azt szeretné tudni, hogy történt e 
ebben valami lépés? 
 



Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a felmerülő probléma teljes mértékben jegyzői 
hatáskör. Ezt közölni fogja a körjegyző úrral, hogy a megfelelő lépéseket tegye meg. 
Elmondja továbbá, hogy a tavalyi évben Kiss László kapott vegyszert, hogy a lakatlan épület 
felől a vegyszerezést több alkalommal megoldja. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy a faluban több olyan telek van ahol laknak 
még sincs művelni, gondozva. Szerinte a jegyző úr irányításával egy kisebb bizottság körbe 
járhatná a települést és ahol műveletlen a telek, azokat felszólítani a megművelésre, he nem 
történik változás, akkor meg kell büntetni. 
Fegyver Miklós képviselő: Elmondj, hogy tavaly rendelet született arról, hogy 2007. 
szeptember 30.-ig a járdafákat ki kell vágni. A legtöbben ki is vágták a fákat, de még mindig 
van aki nem vágta ki a fákat. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ez megint jegyzői feladat, hogy felszólítsa 
azokat akik még nem vágták ki a járdafákat, különben büntetés várható. 
Elmondja továbbá, hogy szeretne visszatérni az építőanyag kérdéshez, mert már többen 
megkeresték, hogy szeretnék megvásárolni. A képviselő – testület is jelezte, hogy valamit 
kezdeni kellene az építőanyaggal, mert csúnyán mutat a régi iskolaudvaron. Jó lenne egy 
álláspontot kialakítani ezzel az üggyel kapcsolatban. 
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy nem arról volt szó, hogy buszmegálló épül belőle., 
aminek kovácsoltvas lesz az oldala és teteje pedig paraszti stílusú lesz, ami hangsúlyozza 
Szabolcsnak a jellegét? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja igaz, hogy arról volt szó, hogy egyet megépítenek 
próbakép, de ez elég sokba kerülne, ami a mostani szűkös anyagi helyzet nem igazán tesz 
lehetővé. Egyet meg lehetne építeni, de ehhez előbb egy megfelelő szakembert kell keresni. 
 
 
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 
 
 


