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

a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 116-120 
d, rendelete:  

 
          
 
 

T á r g y s o r o z a t a 
 

 
1.) Előterjesztés általános iskolás gyerekek tankönyv támogatására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
2.) Előterjesztés éven belüli rövid lejáratú működési kiadások finanszírozását szolgáló 
hitel felvételére 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) Előterjesztés gépjármű üzemeltetési szabályzat módosítására 
Előadó: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
 
4.) Előterjesztés Alapfokú Általános és Művészeti Iskola 2008/2009. tanév indításával 
kapcsolatos feltételekről 
Előadó: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
 
5. ) Egyebek 

 
 
 
 
 
Nyírparasznya, 2008. augusztus 27. 

 
 
 

                                                             Szabó János 
  Polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 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, 

 Szabó Antal  képviselő. 
 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
 
 
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős Képviselő-
testületből 8 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Elmondja továbbá, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi ponton annyi módosítást 
szeretne, hogy a 4. napirendi pontot, előterjesztés általános iskolás gyerekek tankönyv 
támogatására, 1. napirendi pontként tárgyalja meg a képviselő – testület. 
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi a körjegyző úrtól, hogy a meghívó kiküldése ill. a napirendi 
pontok elfogadása nem ütközik-e a Szervezeti és Működési Szabályzatba ill. az 
önkormányzati törvénybe? 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja, hogy ez az SZMSZ-nek nem felel meg, mert a 
Szervezeti és Működési Szabályzat azt írja le, hogy a határozatképtelenség miatt újra 
összehívott ülésen a napirendnek változatlanul kell szerepelni. Ez ahhoz képest bővített, a 
képviselő – testület dönt a napirend elfogadásáról 
 
Szabó János polgármestere szavazásra teszi fel a módosító javaslatot: 
Kéri, hogy aki a módosított napirendi javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
A javaslatot a képviselő-testület 8 jelen lévő tagja 8 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tárgy: (1. tsp.):  

Előterjesztés általános iskolás gyerekek tankönyv támogatására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés szóban, határozat-tervezet mellékelve/ 

 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a képviselő- testületi tagok megkapták a 
határozat – tervezetet, amely azt részletezné, hogy a különböző osztályok esetén az 
önkormányzatnak az állami támogatáson felül mennyi támogatást szükséges biztosítani annak 
érdekében, hogy a szülőknek ne kelljen fizetni és ezáltal az átvett tankönyvek ténylegesen 
ingyenes legyen. Minden évben tárgyalja ezt a támogatást a képviselő – testület, tehát nem új 
keletű dologról van szó. Összesen 144. 655 Ft. támogatásra van szükség azon tanulók esetén 
aki R.GY.V. K. –ban részesülnek.  
Ezen gyerekek esetén 10. 000 Ft. az állami támogatás összege, ezen felül van egy 1. 000 Ft. 
os általános állami hozzájárulás, tehát összesen 11. 000 Ft. állami támogatást kapnak 
tanulónként. De a tankönyvek összege osztályonként változik, az 1. , 2. , és a 8. osztály esetén 
ez az összeg fedezi a tankönyvek árát. Az összes többi osztálynál viszont 11. 000 Ft. felett van 
a tankönyvek ára. Ahol a tankönyvek ára meghaladja a 11. 000 Ft.-ot, azon osztályok 
szerepelnek a határozat – tervezetben személyenként és tanulónként lebontva. 
A határozat – tervezet 2. pontjában vannak azok a tanulók, akik R.GY.V.K.-ban nem 
részesülnek, ezen tanulók esetén az 50 %-os tankönyv támogatás összege 79. 500 Ft. lenne, 
amit az önkormányzatnak biztosítani kellene. Itt a gyerekek nem részesülnek a 10. 000 Ft. 
összegű állami támogatásban, csak az 1. 000 Ft.os általános állami támogatásban. Itt a 
szülőknek a tankönyvek teljes árát kellene kifizetni, ezért javasolja, hogy az önkormányzat 50 
%-os támogatást adjon. 
Így a 2 csoport tankönyvtámogatás kb. 250. 000 ft. lenne, amennyivel az önkormányzatnak 
támogatni kellene a tanulókat, ezt tavaly is megtette  az önkormányzat. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy a Pénzügyi Bizottságnak nem kellett volna tárgyalnia 
ezt a napirendet, mivel ez a kiadás a költségvetést terheli? 

Laczkó István alpolgármester: Kérdezi, hogy holnap lesz a tankönyvosztás, miért az utolsó 
pillanatban kell tárgyalni ezt a dolgot? Ha ez ennyire fontos, akkor az előzőmeghívóban miért 
nem szerepelt? 
12 fő olyan tanuló van, aki nem részesül R.GY.V.K.-ban  és nem részesül, ezáltal semmilyen 
támogatásban, ezért javasolja, hogy az önkormányzat  az 50 %-os tankönyvtámogatást adja 
meg a tanulóknak. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az összeg nagyságrendjére való tekintettel, ami 
az általános iskola dologi kiadásai között szerepel, és előirányzat módosítást nem igényel, így 
nem kell a Pénzügyi Bizottságnak tárgyalni. 
Igaz hogy az előző meghívóban külön napirendi pontként nem szerepelt, de ezt az egyebek 
napirendi ponton belül minden további nélkül lehetett volna tárgyalni, ha a képviselő – 
testület összeült volna augusztus 19.-én. 
 
 
 
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 a határozat –terveztet a képviselő – testület elfogadja, az 
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 8 jelen lévő tagja 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

116/2008. (VIII. 27) határozata 
Általános Iskolás gyermekek tankönyv támogatása 

 
A Képviselő-Testület: 
 
1./ Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-Testülete az általános iskolába járó 
gyerekek tankönyv beszerzéséhez tanulónként az alábbi támogatást nyújtja: 

Név   Önkormányzati támogatás (Ft) 

3. osztály 
1. Bakos Eszter   1.600.- 
2. Balogh Veronika   1.600.- 
3. Dudics Béla   1.600.- 
4. Jéri Alexandra   1.600.- 
5. Jónás Andrea   1.600.- 
6. Jóni Zsuzsanna   1.600.- 
7. Kerekes Bernadett   1.600.- 
8. Máté Brendon   1.600.- 
9. Máté Elizabet   1.600.- 
10. Máté József   1.600.- 
11. Petrohai Dániel   1.600.- 
12. Varga Bence   1.600.- 

4. osztály 

1. Balogh Miklós   1.820.- 
2. Bognár Emma   1.820.- 
3. Dudics Zsolt   1.820.- 
4. Gyügyi Márk   1.820.- 
5. Dudics Evelin   1.820.- 
6. Mátyás Roland   1.820.- 
7. Patály Bianka   1.820.- 
8. Pók Szabina   1.820.- 
9. Szikora Balázs   1.820.- 
10. Szórádi Gergő   1.820.- 
11. Takács Erzsébet   1.820.- 
12. Varga Zsuzsanna   1.820.- 
13. Zakor József   1.820.- 
14. Kőműves János   1.820.- 
15. Mátyás Szilvia   1.820.- 
16. Szikora Emese   1.820.- 



5. osztály   

1. Dudics Róbert   1.420.- 
2. Jeremcsuk Kitti   1.420.- 
3. Laczkó Zoltán   1.420.- 
4. Papp Norbert   1.420.- 
5. Pók Krisztián   1.420.- 
6. Rácz Dorina   1.420.- 
7. Soós Brigitta   1.420.- 
8. Szabó Dóra    1.420.- 
9. Jéri Dóra    1.420.- 
10. Jéri Edina    1.420.- 
11. Jéri Ildikó    1.420.- 
12. Jónás István   1.420.- 

6. osztály 

1. Bognár Lívia   2.275.- 
2. Drabik Éva    2.275.- 
3. Dudics Márk   2.275.- 
4. Dudics Noémi   2.275.- 
5. Dudics Norbert   2.275.- 
6. Kalocsai Márk   2.275.- 
7. Krupa Bernadett   2.275.- 
8. Laczkó Péter   2.275.- 
9. Patály Vanessza   2.275.- 
10. Petrohai Tímea   2.275.- 
11. Radócz Szabolcs   2.275.- 
12. Szabó Ferenc   2.275.- 
13. Varga András   2.275.- 

7. osztály 

1. Balogh Imre   6.215.- 
2. Dudics Klaudia   6.215.- 
3. Jónás Ferenc   6.215.- 
4. Máté Rebeka   6.215.- 
5. Mátyás Barnabás   6.215.- 
6. Mátyás Beáta   6.215.- 
7. Szabó Anita   6.215.- 
8. Szórádi Valéria   6.215.- 
   
2./ A tankönyv támogatásban nem részesülők az alábbiakban felsorolt tanulók esetén 

Név     Önkormányzati támogatás (50%) 

3. osztály 
1. Kovács Imre    5.800.- 

5. osztály 

1. Fazekas Enikő    5.710.- 
2. Kiss Imre     5.710.- 
3. Pindzsu Dávid    5.710.- 
4. Orgován Gábor    5.710.- 



6. osztály 

1. Jakab Fanni     6.140.- 
2. Pető Zsuzsanna    6.140.- 
3. Pindzsu Evelin    6.140.- 

7. osztály 

1. Helmeczi Zsolt    8.110.- 
2. Kiss Ivett     8.110.- 
3. Pető Sándor     8.110.- 
4. Szűcs Dániel    8.110.- 
        Összesen: 79.500.- 
 
Nyírparasznya, 2008. augusztus 27. 
 
 
Szabó János sk.  Szentpéteri Szabolcs sk. 
polgármester  Körjegyző 
 
 
Tárgy: (2. tsp.): 

Előterjesztés éven belüli rövid lejáratú működési kiadások finanszírozását 
szolgáló 
hitel felvételére 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat – tervezet mellékelve/ 

 
Szabó János polgármester felkéri Pető Sándort a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy ismertesse 
a Bizottság véleményét az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Pető Sándor Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a napirendi 
pontot és a Pénzügyi Bizottság a hitelfelvételt nem támogatja. 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy szeretne többet tudni erről a hitel felvételről, melyik 
Banknál történik, milyen futamidővel, mikor kezdődne a törlesztés? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az OTP Bankhoz fordulna az önkormányzat 
éven belüli forgóeszköz hitel felvételére. 12 hónapra vennék fel a hitelt 2008. szeptemberétől, 
2009. szeptemberéig, a cél pedig a szállítói tartozás részbeni vagy egészbeli rendezése. 
Most itt egy egyenlőre egy ajánlat kérésről lenne szó arra vonatkozóan, hogy a kért 11 millió 
forintból az OTP Bank mennyit tud biztosítani. Valószínűleg ezt az összeget nem fogja 
megkapni az önkormányzat, ha a gazdasági mutatókat és kondíciókat megvizsgálják. 
Jelzálogként ismételten a 441. hrsz-ú ingatlant ajánlanák fel, igaz ezt már a folyószámlahitel 
felvételekor be lett jegyezve fedezetként. Most ugyanazt az ingatlant ajánlanák fel. 
Tehát annyiban módosítaná a határozat – tervezetet, hogy a folyószámlahitel felvétel helyett a 
felvétel előkészítése, ajánlat kérése szerepeljen, amire felhatalmazza a polgármestert. Az 
ajánlat kérés után kiderül, hogy mennyi hitelt ad az OTP a kért 11 millió forintból, akkor újra 
a képviselő – testület elé kerül a határozat – tervezet a tényleges összegről és feltételekről, 
amiről akkor lehet majd dönteni. De valamennyi hitel felvételre szükség van a szállítói 
tartozások rendezésére, ahol a havi 400. 000 Ft.-os törlesztő részelt lenne a reális. 
 



Pető Sándor képviselő elhagyta az üléstermet, Szabó János polgármester megállapítja, hogy a 
képviselő – testületi tagok száma 7 fő, a testület továbbra is határozatképes. 

Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy ezt a 441 hrsz-ú ingatlant még elfogadnák 
fedezetként? 
Laczkó István alpolgármester: Komolyan el kell gondolkodni, hogy érdemes e fölvenni a 
hitelt, azt az önkormányzat vissza tudja e majd fizetni. Egyet ért azzal, hogy a képviselő – 
testület bízza meg a polgármestert és a körjegyzőt a hitelfelvétel előkészítésével. 

Szabó János polgármester: Meg kell próbálni. Most jelenleg az ingatlanon van 5 millió 
forint jelzáloghitel, 7,5 millió forintig lehet terhelni, majd kiderül meddig lehet elmenni, 
valamilyen tárgyalási pozíciót el lehet érni. 
A határozat szövege módosuljon úgy, hogy a képviselő – testület: 
1. Felhatalmazza Szabó János polgármestert és Szentpéteri Szabolcs körjegyzőt az alábbi 
paraméterekkel rendelkező éven belüli forgóeszköz hitel felvételének előkészítésére. 
Valamint a felvétel időpontja: 2008. szeptember 
Visszafizetés határideje: 2009. szeptember. 

Szabó Antal képviselő: Kérdezi, hogy nem ütközik e törvénybe, hogy ugyanarra a helyrajzi 
számra dupla jelzálogjog kerül bejegyzésre? 

Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Véleménye szerint felesleges ezen most gondolkodni, majd 
a bank eldönti ezt elfogadja így vagy nem. Ha nem utána lehet más megoldáson gondolkodni, 
de törvénybe nem ütközik. 

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 a módosított 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 ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

117/2008. (VIII. 27) határozata 

Az Önkormányzat 60 napot meghaladó szállítói tartozásainak kiegyenlítését szolgáló hitel 
igénybevételéről 

 
A Képviselő-testület:  
1. Felhatalmazza Szabó János polgármestert és Szentpéteri Szabolcs körjegyzőt az alábbi 
paraméterekkel rendelkező éven belüli forgóeszköz hitel felvételének előkészítésére. 
A hitel célja: 60 napon túli szállítói tartozások kiegyenlítése 
A hitel összege:   11.000.000.-ft. 
A felvétel időpontja:   2008. szeptember 
Visszafizetés határideje:  2009. szeptember. 
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 hitel kapcsán az OTP Bank Rt 



részére 11.000.000 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, körjegyző 
 
Nyírparasznya, 2008. augusztus 27. 
 
Szabó János sk                                                                             Szentpéteri Szabolcs sk. 
polgármester                                                                                          körjegyző 
 
 
Tárgy: (3. tsp.) 

Előterjesztés gépjármű üzemeltetési szabályzat módosítására 
Előadó: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
/Előterjesztés, határozat-tervezet/ 

 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy az elnök úr elment ugyan, de 
a Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a módosítást és javasolta elfogadásra a képviselő – 
testületnek. Itt arról van szó, hogy 2006. –ban készült már egy gépjármű üzemeltetési 
szabályzat ez ettől nem sokban tér el. Ennek a szabályzatnak kezelnie kell a 2008. január 1.-
én bekövetkezett szervezeti változásokat is. Mivel 2008. január 1.-től megszűnt a 
polgármesteri hivatal és ez kifejezetten az önkormányzat és nem a hivatal szabályzata. 
A másik változás, amit a III. fejezet 12. pontja foglal össze,ez a lényegi változás, ami arról 
szól, hogy a gépkocsivezető számára az általa elért megtakarítás kifizethető, ez korábban is 
így volt. Ez fogyasztási norma és az apeh által meghatározott üzemanyagár szorzata, ezt kell 
alapul venni. A kormányrendelet meghatározza a normát, ha az alatt van a fogyasztás, azt a 
mindenkori apeh által adómentesen a meghatározott összeg erejéig a gépkocsivezető részére 
kifizethető az önkormányzat házipénztárából. 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy ez havi összegben 2-3. 000 Ft.-ot tesz ki. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy mivel ez egy rendelet, tehát be kell tartani. 
Ha jól olvasta akkor, ha túl fogyasztás alakul ki, akkor azt ugyanúgy a gépkocsivezetőnek be 
kell fizetni a házipénztárba. Javasolja, hogy a képviselő – testület fogadja el a szabályzatot. 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Módosítás, az, hogy ha túlfogyasztás van, azt be kell 
fizetni, a korábbi szabályozás ezt nem határozat meg pontosan. 
Így mind a két oldal rendezve van. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy mi a helyzet a szeptember 1.-i előtti fogyasztással? 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja, hogy ez a szabályzat az ő előterjesztése alapján 
szeptember 1.-től lép hatályba. A képviselő – testület dönt arról, hogy méltányosságból 
visszamenőlegesen kifizeti e.   
 
Laczkó István alpolgármester: Javasolja, hogy ez a szabályzat 2008. szeptember 1.-én 
lépjen hatályba. 



 
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 a gépjármű üzemeltetési szabályzatról szóló  határozat –
terveztet a képviselő – testület elfogadja, az kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 6 igen, 1 tartózkodás 
szavazattal  elfogadta. 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

118/2008. (VIII. 27) határozata 
 

Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat módosításáról 
 
 

A Képviselő-testület:  
Nyírparasznya Község Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatát a melléklet szerint elfogadja. 
 
 
Nyírparasznya, 2008. augusztus 27. 
 
Szabó János sk                                                                             Szentpéteri Szabolcs sk. 
polgármester                                                                                          körjegyző 
 
 
 
 
Tárgy: (4. tsp.) 

Előterjesztés Alapfokú Általános és Művészeti Iskola 2008/2009. tanév 
indításával kapcsolatos feltételekről 
Előadó: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
/Előterjesztés, határozat –tervezet mellékelve/ 

 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Minden tanév indításakor a képviselő – testületnek, mint az 
intézmény fenntartójának, meg kell ismerkedni azokkal a körülményekkel, amit az intézmény 
személyi, tárgyi és egyéb feltételei mutatnak és meg kell arról győződni, hogy az új tanév 
indításának akadálya nincs. 
Annyival szeretné módosítani ezt a határozatot, hogy 3. pontként szerepeljen az, hogy a 
képviselő – testület az intézményvezető beszámolóját tudomásul veszi. 
Az kötelezettség, hogy 1.-es pontban leírt tanulócsoportok számát meg kell határozni a 
fenntartónak minden tanév elején. Ennek a kötelezettségnek tesz eleget ez a határozat – 
tervezet. 
 
Nagy József képviselő: Kérdezi, hogy melyik az a számítógép, amelyet az intézményvezető a 
beszámolóban kér? 
 



 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ezt a számítógépet a szociális ügyintéző 
használja, erre van kötve a központi nyomtató, és a központi számítógép is, erről indul a 
hálózat. Az igazgató úrnak tett ígéret, hogy amint ezt a számítógépet az önkormányzat pótolni 
tudja, azonnal átadják az iskolának, meg fog valósulni. Ez egy kényszer megoldás, még egy 
kis türelmet kér ez ügyben. 
 
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 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 ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

119/2008. (VIII. 27) határozata 
 

Alapfokú Általános Művészeti Iskola 2008/2009. tanév indításával kapcsolatos feltételekről 
 
 

A Képviselő-testület:  
1./ Alapfokú Általános Művészeti Iskolában 2008/2009. tanév indítását 8 tanuló és 1 napközis 
és 2 művészeti csoporttal engedélyezi, 
 
2./ Jóváhagyja a 2008. szeptember 1. és 2009. június 15. közötti 181 tanítási nap időtartamú 
tanév indítását. 
 
 
Nyírparasznya, 2008. augusztus 27. 
 
Szabó János sk                                                                             Szentpéteri Szabolcs sk. 
polgármester                                                                                          körjegyző 
 
 
Tárgy: (5. tsp.) 
Egyebek 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy egyik kérdéskör, amiről beszélni kellene, azaz 
állampolgári erőszak a kisebbség részéről.  Többen megkeresték, hogy tegyen valamit ellene. 
Elmondta, hogy amennyiben a képviselő – testület valamilyen határozott lépésben el tudja 
magát határozni, akkor minden további nélkül támogatja. De ő, mint polgármester egy 
személyben nem kíván ebbe a dologba belefolyni. 
Korábban nem volt példa ilyen jellegű csoportos garázdaságra. Talán sértően hangzik ez a 
kijelentés, de itt első sorban az Ópályiból átköltözött cigány kisebbséggel van gond. Közös 
erővel talán lehetne valamilyen megoldást találni. 



 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy a helyben lévő kisebbségnek ki kellene 
közösíteni őket, mert rájuk is szégyent hoznak, mert nem tudnak beilleszkedni a teleülés 
életébe. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy lenne még egy dolog, amiről kellene beszélni, 
ez egy egyéni kérelem Balogh Tibor részéről, aki a régi óvoda udvaron lévő vasszerkezetet 
szeretné megvásárolni. 
 
Laczkó István alpolgármester: Kérdezi, hogy az Önkormányzatnak szüksége van e  erre a 
vasra? Ha nincs, akkor értékesíteni kell. 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy szerinte 30.  000 Ft.-ért oda lehetne adni, vasárban 
sem ér többet. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy Balogh Tibor szeretné ezt az összeget 
ledolgozni az önkormányzatnál. De ő javasolja, hogy csak készpénzes fizetés esetén adják oda 
a vasat. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
elhangzottakkal kapcsolatban 
 
Mivel az elhangzottakkal kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, aki egyetért azzal,hogy  Balogh Tibor az 
óvoda udvarán lévő vasszerkezetet 30. 000 Ft.-ért összegű megvételéről szóló határozat- 
tervezetet 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 

120/2008. (VIII.2 7) határozata 
 

Óvoda udvarán lévő vasszerkezet eladásáról 
 

A Képviselő-testület:  
1./ Óvoda udvarán lévő vasszerkezetet 30.000.-ft-os áron Balogh Tibor nyírparasznyai lakos 
részére elidegeníti, 
 
2./ Felhatalmazza a polgármestert az adás-vétellel kapcsolatos eljárás lebonyolítására. 
 
Nyírparasznya, 2008. augusztus 27. 
 
Szabó János sk                                                                             Szentpéteri Szabolcs sk. 
polgármester                                                                                          körjegyző 
 
 
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 
 
 


