
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott 
ülésének  
 

a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 60-61. 
d, rendelete:  

 
          
 
 

T á r g y s o r o z a t a 
 
 

 
1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2008. évi folyószámlahitel igénybevételéről szóló 
határozat elfogadásához. 
Előadó: Szabó János Polgármester 
 
2.) Előterjesztés ÖNHIKI előleg lemondásra 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) Egyebek 
 
 
 
 
 
Nyírparasznya, 2008. június 2. 

 
 
 

                                                             Szabó János 
 Polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án 
17.00 órai kezdettel megtartott  üléséről.  
 
Jelen vannak:  

Szabó János   polgármester,  
Laczkó István  alpolgármester,  
Fegyver Miklós képviselő,  
Nagy József  képviselő,  
Petőh László  képviselő,  

 Szabó Antal  képviselő. 
 
Távolmaradását jelezte: Kemenyiczki Ildikó képviselő, Pető Sándor képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
 
 
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős Képviselő-
testületből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Elmondja továbbá, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi ponton kívül szeretné ha 
a képviselő – testület felvenné a napirendi pontok közé az ÖNHIKI előleg lemondásáról szóló 
határozat elfogadását. A Pénzügyi Bizottság már tárgyalt azt a dolgot és javasolt a napirendi 
pontok közé felvételre. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy neki lenne egy olyan javaslata, hogy Petőh 
László képviselő a kisbusszal a testületi tagokat vigye körbe a falun. A körjegyző úr is had 
ismerje meg a falut, az utcákat. A falu jelenlegi képét nézze meg a képviselő – testület és 
utána kezdjék meg a képviselő – testületi ülést, ha ez lehetséges.  
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy semmi akadályát nem látja ennek a dolognak, de 
javasolja, hogy előbb a napirendi pontokat tárgyalják meg és utána is világos van még és az 
egyebek napirendi ponton belül a képviselő – testület szemrevételezi a falu látképét.  
 
Szabó János polgármestere szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, miszerint a tárgysorozat 
a következők szerint módosuljon: 
 
1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2008. évi folyószámlahitel igénybevételéről szóló 
határozat elfogadásához. 
Előadó: Szabó János Polgármester 
 
2.) Előterjesztés ÖNHIKI előleg lemondásra 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) Egyebek 
 



 
 
Kéri, hogy aki a módosító napirendi javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
A javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Tárgy: (1. tsp.)  
Előterjesztés az Önkormányzat 2008. évi folyószámlahitel igénybevételéről szóló határozat 
elfogadásához. 
Előadó: Szabó János Polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az Önkormányzat 2003. 
óta él ezzel a hitelkerettel. Sajnos ebben a nehéz anyagi helyzetben folyamatosan növekvő 
összeget kell felvenni ennek keretén belül.  
Ez a határozat pontosan megegyezik a tavalyival, a hitelkeret nagysága is ugyanannyi, azaz 5 
millió forint. A határozat – tervezet tartalmazza még a jelzálogként felajánlott 441 hrsz-ú 
ingatlant, ami a sarki iskola.  Ennek a hitelkeretnek az 1 évvel való meghosszabbítását kér az 
Önkormányzat a határozatban. Szerinte erre mindenképpen szükség van annak érdekében, 
hogy az Önkormányzat a likviditását meg tudja tartani.  
 
Szabó János polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi 
pontot és felkéri Szabó Antalt a Pénzügyi Bizottság Tagját, hogy a Bizottság véleményét 
ismertesse az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Szabó Antal a Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 
folyószámlahitel igénybevételéről szóló határozat-tervezetet elfogadásra javasolja és felvetése 
volt, hogy a tavalyi évhez képest változott e kamat és, ha igen hogyan? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy még mielőtt erre a kérdésre válaszolna, felkérné 
Szentpéteri Szabolcs körjegyzőt, hogy a telefonon történt egyeztetés alapján mondja el a 
Pénzügyi Bizottság Elnökének a véleményét. 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja, hogy az Elnök Úrnak munkahelyi elfoglaltsága 
van, ezért nem lehet jelen, de a telefonon konzultáltak. Elnök Úr támogatja a folyószámlahitel 
felvételét tekintettel arra, hogy a település működése szempontjából ez kardinális fontosságú. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy itt fekszik előtte a tavalyi szerződés, amely 2007. 
június 22.-én kötetett és amely 2008. június 18.-ig érvényes. Ebben a szerződésben a 8. 
pontban kerül ismertetésre, hogy a számlatulajdonos a 2. pontban meghatározott időponttól a 
hitelszerződés fennállása alatt változó mértékű hiteldíjat tartozik fizetni. 
A kölcsön összege után változó, jelenleg évi 0,5% a kezelési díj. Ez egy egyösszegű kifizetés, 
ami 50. 000 Ft.-ot tesz ki, melyet azonnal leemelnek az összegből. Illetve a hitelkeret 
megnyitásától a folyósításig terjedő időre rendelkezésre tartási jutalékot kell fizetni, melynek 
mértéke szintén változó, jelenleg évi 2%.az Önkormányzat esetében a hitelkeret megnyitása 
és a folyósítás ugyanarra a napra esik. Tehát ez a 2% az 5 millió forint tekintetében 100. 000 
Ft.-ot jelent. A hitel kamata jelenleg olyan 7-8% lehet, tehát éves szinten olyan 8%-bea 
kerülhet a hitelkeret működtetése. Ez 300-400. 000 Ft.-ot tesz ki éves szinten. Ez a hitelkeret 
hónapról-hónapra feltöltődik és adott hónapra vonatkozó részt az adott hónap végén az OTp le 
is emeli az Önkormányzat számlájáról, tehát nem egy összegben kel megfizetni az éves díjat. 



Elmondja továbbá, hogy szerinte a hitelkeret összeg maradjon továbbra is 5 millió forint, de 
ha nagyobb összegre lenne szükség, akkor bármikor módosítható ez a szerződésben.   
 
Lacszkó István alpolgármester: Elmondja, hogy szerinte ennek a hitel felvételnél nem lehet 
olyan akadály, ami megakadályozná, hogy a központi finanszírozásból ne tudná az 
Önkormányzat az OTP-nek megfizetni az összeget. Az a javaslata, hogy a az előző évek 
gyakorlatához híven az 5 millió forint folyószámlahitel felvételét az Önkormányzat hagyja 
jóvá. Végül is ez egy megelőlegezett összeg a hó végi kifizetéskehez és az önkormányzat 
működéséhez elengedhetetlen.  
 
Szabó Antal a Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, mint már a kérdése előtt mondta, a 
Pénzügyi Bizottság a folyószámlahitel felvételét tárgyalta és 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 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 
 

Nyírparasznya Község Önkormányzatának 
Képviselő-Testülete 

60/2008. (VI.02) határozata 
 

Az Önkormányzat 2008 évi folyószámlahitel igénybevételéről 
 
A Képviselő-testület:  
1./Felhatalmazza Szabó János polgármestert az alábbi paraméterekkel rendelkező    
    folyószámlahitel felvételére:  
    A hitel célja: Működési kiadások finanszírozása. 
    A hitel összege: 5.000.000 Ft. 
    Igénybevétel időpontja: 2008. június  
    Visszafizetési határidő: 2009. június  
    Felajánlott fedezet: Bevétel engedményezés állami támogatásból és SZJA bevételből és     
    helyi adó bevételekből továbbá a 441. hrsz-ú tehermentes ingatlan.  
2./Hozzájárul ahhoz, hogy a 441. hrsz.-ú, természetben Nyírparasznya, Szabadság út 1. szám  
    alatt lévő, gazdasági épület, udvar rendeltetésű ingatlanra a folyószámlahitel kapcsán az 
    OTP Bank Rt részére 5.000.000 Ft és járulékai erejéig jelzálog kerüljön bejegyzésbe az 
    ingatlan nyilvántartásba. 
3./Kötelezettséget vállal arra, hogy az éves költségvetésben a hitel törlesztését és a hiteldíjak 
    megfizetését tervezi és jóváhagyja.  
Határidő: Folyamatos 
Felelősök: Polgármester, jegyző 
 
 



 
 
Tárgy: (2. tsp.) Előterjesztés ÖNHIKI előleg lemondásra 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés szóban, határozat – tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a határozat- 
tervezetet és felkéri Szabó Antal a Pénzügyi Bizottság tagját, hogy mondja le a Bizottság 
véleményét.  
 
Szabó Antal a Pénzügyi Bizottság Tagja: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 
határozat-tervezetet és elfogadásra javasolta. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a tavalyi évben 15 millió forintot nyert az 
Önkormányzat ÖNHIKI pályázaton, de az idei évben viszont csak 5.396 E kap előreláthatólag 
a pályázaton. Ezt pontosan még nem lehet tudni, mert még a pályázat elbírálás alatt van. Ez a 
tavalyi évinek közel az 1/3-a. 
Elmondja továbbá, hogy a az előző évek gyakorlatának megfelelően az Önkormányzat az idén 
is vett föl ÖNHIKI előleget, melynek az összege  10 millió forint. Ez jogszerű volt, mivel 
jogszabályi előírás lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy az előző évi ÖNHIKI 
összegének a 70%-ig előleget vegyenek igénybe. A probléma ott keletkezett, hogy a 
benyújtott pályázaton csak közel 5. 400 E Ft. támogatást kap előre láthatólag az 
Önkormányzat. Ezt előre nem lehetett tudni, de a rossz anyagi helyzetre való tekintettel az 
előleg lehívására feltétlenül szükség volt. Így előre láthatólag visszafizetési kötelezettség 
keletkezik. Tehát a 10 millió forint előleg összegéből le kell vonni a várhatóan kapható 5. 396 
E Ft.-ot, akkor 4. 604 E Ft. marad, amiről le kell mondani már most az Önkormányzatnak, 
hogy ne kerüljön kiutalásra. Már így is több került kiutalásra ezért a Magyar Államkincstár 
felé visszafizetési kötelezettség keletkezik, ami közel 2-3 millió forint.  
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy ő személy szerint sajnálja, hogy ezt a 4. 600 E 
Ft.-ról le kell mondani, mert jó lett volna, ha a 10 millió forint meg marad az 
Önkormányzatnak, mert minden forintra szükség van. De reméli, hogy a 6/3 számú 
pályázaton ezt összeget visszanyerheti a település. 
 
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 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Nyírparasznya Község Önkormányzatának 
Képviselő-Testülete 

61/2008. (VI.02) határozata 
 

ÖNHIKI előleg lemondásról 
 
A Képviselő – testület 
 
1./ Nyírparasznya Község Önkormányzata által, a 2008. február 28.-án Önök felé benyújtott 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2008. évi 

kiegészítő állami támogatások terhére történő 10 000 E forint finanszírozási előleg összegéből 

4 604 E Ft.-ról l e m o n d .  A 2008. június havi támogatások kiutalásánál a lemondást 

kérjük figyelembe venni.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó János polgármester 
 
 
Tárgy: (3. tsp.) Egyebek 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy van-e valakinek valamilyen felvetése, amit szeretne, 
hogy a képviselő – testület tárgyaljon. 
 
Kemenyiczki Jánosné helyi lakos: Elmondja, hogy az ő problémája a közgyógyellátásának a 
meghosszabbítása. Ez az ügy már február óta folyik. Az Egészségbiztosítótól  megkapta a 
közgyógyellátásra a jogosultságot, de az Önkormányzat mégis elutasította a kérelmét. Majd 
újabb kérelmet adott be, még szakorvosi véleményt is csatolt mellé. Nyíregyházáról az 
Egészségbiztosítótól kapott egy levelet, hogy legyen türelemmel hamarosan megkapja a 
közgyógyellátást, de azóta sem kapta meg a közgyógyigazolványt. Szeretné tudni, hogy mikor 
kapja meg és merre kallódik az igazolványa? Vagy megint el lett utasítva? Mert akkor megy 
feljebb lévő szervekhez. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy a képviselő – testületnek semmi köze nincs a 
közgyógyellátások elosztásában.  
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja, hogy itt most mindenki elmondhatja a véleményét 
ez ügyben, de ez nem tartozik a képviselő – testület hatáskörébe. A megoldást itt nem fogja 
megkapni. Holnap be kell jönni a Körjegyzői Hivatalba  és  az ügyintézőtől kell megkérdezni, 
hogy áll jelenleg ez az ügy. 
 
Kiss László helyi lakos: Elmondja, hogy az Ő problémája a 2 szomszédjának a kert 
problémája lenne.  
 
 
 
 



 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja, hogy ugyanazt tudná elmondani, mint az előbb, ez 
az ügy nem tartozik a képviselő – testületre.  Ha jól tudja be adott az úr birtokháborítás 
tárgyában egy panaszt, ez az ügy az már ügyintézőnél van és rendeződik. A képviselő – 
testület közigazgatási hatósági ügyben nem járhat el, így ebben az ügyben sem rendelkezik 
hatáskörrel.  
 
Az egyebek napirendi ponton belül a képviselő- testület tagjai a település belterületét bejárták 
és szemrevételezést tettek. 
 
 
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 
 


