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Nyirparasznya Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2009  február  16-án ( hétfőn ) 

este 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésének: 
 
 
a./ tárgysorozata 
b./ jegyzőkönyve: 
c./ határozatai:  /2009. (II.16.) 
d./ rendelete: 1/2009.(II.28.) 
 
 
Iktatószáma:   /2009 
 
 
 
 
 

TÁRGYSOROZAT 
 
 
 
 

1. Előterjesztés a Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezetnél történő 
számlavezetésünkkel és hitelfelvételünkkel kapcsolatban 

2. Előterjesztés Nyirparasznya község önkormányzata 2009 évi költségvetésének 
elfogadására 

3. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről 
4. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, a fontosabb közéleti eseményekről, a 

lejárt határidejü határozatokról 
 
 
 
 

Nyirparasznya, 2009  február   16 
 
  
 
 

         /: Szabó János :/ 
                      polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Nyirparasznya Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2009 február   16-án ( 
hérfőn  ) délután  18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről 
 
 
Az ülés helye: A Nyirparasznya községi önkormányzat hivatali helyisége ( Nyirparasznya 
Idősek klubja helyisége ) 

 
Jelen vannak: 

 
 

Szabó János polgármester 
Laczkó István alpolgármester 

Fegyver Miklós képviselő 
Nagy József képviselő 
Pethő László képviselő 
Pethő Sándor képviselő 
Szabó Antal képviselő 

Összesen: 7 fő 
 

Távolmaradását előzetesen bejelentette 
 

 
Összesen: 1 fő  

 
 
 

Tanácskozási joggal részt vett: 
 

Gergely Lajos körjegyző 
 

 
Szabó János   polgármester megállapította, hogy a meghívóban szereplő kezdő időpontra a 
Nyirparasznya község önkormányzat képviselőtestület határozatképes, mivel az ülésen   a  
megválasztott   8 fő  települési képviselő közül 7 az ülésen megjelent. A határozathozatalnál 
irányadó létszám tehát 7 fő, a döntéshez 4 fő azonos szavazata szükséges.  Rendeletalkotáshoz 
5 fő azonos nemű szavazata szükséges.  
 
 
Megnyitotta az ülést, majd  javaslatot tett a további  napirendi pontok tárgyalására – a 
tárgysorozatban  szereplő napirend alapján. 
( A napirendi javaslat felett élénk ügyrendi vita alakult ki. A 2009 évi költségvetési rendeletet 
Pethő Sándor képviselő pénzügyi bizottsági elnök eljárásjogi hibák miatt nem javasolta 
tárgyalni. A könyvelést végző cég képviselőjének késedelme miatt a meghirdetett napirend 
többszöri átforgatására került sor. ) 
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Az ügyrendi kérdések sikeres megvitatása után a képviselőtestület a polgármester javaslatával 
egyetértve a testület 7 igenlő szavazattal a tárgysorozatban jelölt napirend tárgyalását fogadta 
el. 
 
A napirendi pontok tárgyalása: 
 
Tárgy: ( 1 tsp. ) Előterjesztés a Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezetnél történő 
számlavezetésünkkel és hitelfelvételünkkel kapcsolatban 
Előadó: Szabó János polgármester 
Szilvási Tibor ügyvezető igazgató 
 
Szabó János polgármester bevezetőjében indokolta azt, hogy  miért kérte e napirend  
tárgyalását, emlitve azt, hogy az önkormányzat számlavezetőjétől, az OTP Bank Rt-től 
nagyon nehézkes ujabban hitelhez jutni. A döntési szint januártól Budapest lett, ezért szeretné, 
ha egy rugalmasabb pénzintézeti szolgáltatást tudna az önkormányzatnak biztositani. 
 
Szilvási Tibor ügyvezető ismertette a Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet 
üzletpolitikájának főbb jellemzőit, a döntési mechanizmust, a nagyobb pénzintézetekkel 
szembeni előnyüket, illetve esetleges hátrányaikat. Azt kérte a képviselőtestülettől, hogy egy 
határozatban kérjen ajánlatot arról, hogy milyen kondiciókkal tudna a szövetkezet az 
önkormányzatnak hitelt adni. 
 
Laczkó István alpolgármester ezzel egyetértett, hiszen egy ajánlatkérés csak a jöbb 
tájékozódást szolgája, és jobb alap lesz arra, hogy a jövőben döntést hozzanak. 
 
Pető Sándor képviselő a pénzügyi bizottság elnöke véleménye szerint ez a dolog is egy olyan 
hitelfelvételre megy ki, amely majd a következő képviselőtestületet fogja terhelni, és ezt 
személy szerint nem tartja jónak. 
 
Összességében a képviselőtestület nem értett egyet azzal, hogy kérjenek egy ajánlatot, ( a 
javaslat mellett szavazozott 3 fő, tartózkodott 2 fő, ellene szavazott 2 fő ) a 
Takarékszövetkezettől  

 
 
 

Tárgy: ( 2 tsp. ) Előterjesztés Nyirparasznya község önkormányzata 2009 évi 
költségvetésének elfogadására 
Előadó: Szabó János polgármester 
Az előterjesztést véleményezte a pénzügyi bizottság 
 
Pethő Sándor a pénzügyi bizottság képviseletében az alábbi véleményt adta: 
Szerencsétlen dolognak tartja, hogy a könyvelő cég a bizottsági ülésen vállalt 
kötelezettségének nem tett eleget és nem bocsájtotta a testület rendelkezésére a 2008 
december 31-i számlatartozások egyenlegét.  Annak ellenére, hogy a pénzügyi bizottság 
ülésére is csak mintegy háromnegyedórás késéssel érkezett meg a könyvelő cég és 
meglehetősen pontatlan számokat tartalmazó költségvetést hoztak, a pénzügyi bizottság 
javasolta a 2009 évi költségvetési rendelet megtárgyalását. 
 
A könyvelést végző cég képviselője tájékoztatta a testületet a 2008 évi szállitói tartozásokról. 
Eszerint december 31-én 13.212.413 Ft számlatartozása van az önkormányzatnak.Ebből a 
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körjegyzőség támogatása 3.500.000 Ft, a tiszteletdij tartozás 1.200.000 Ft. A legnagyobb 
szállitói tartozás az E-on Zrt felé áll fenn, mintegy 4.300.000 Ft összegben. A gázszolgáltató 
felé 1.041.000 Ft a tartozás. A fentieken kívül az általános iskola épités hosszu lejáratu 
hiteléből még 12.500.000 Ft áll fenn. Ehhez még hozzá jön az Államkincstár által előirt 
3.500.000 Ft-os normativa visszafizetési kötelezettség. Hozzá tette azt is, hogy a követel 
oldalon is van mintegy 17 millió forint, amely adókból és más tartozásokból tevődik össze, és 
nincs hatékony végrehajtási intézkedés. 
 
Szabó Antal képviselő azt nehezményezte, hogy a rendeletből miért maradt ki a 
Napköziotthonos Óvoda. 
A könyvelést végző cég tájékoztatása szerint az óvoda nem intézményi formában müködik, 
hanem szakfeladaton gazdálkodik. 
( E kijelentést élénk vita követte, de az alapitó okirat, illetve az OM azonositó ismerete nélkül 
megalapozott véleményt mondani nem lehetett ) 
 
Pethő Sándor képviselő sérelmezte, hogy az intézmények vezetői a testületi ülésre nem lettek 
meghivva, igy nem tudják elmondani véleményüket. 
 
Erre reagálva Szabó János polgármester kifejtette, hogy az intézmények dolgozták ki azon 
szakfeladatok költségvetési előirányzatait, amelyek a saját felügyeletük alá tartozik. A 
könyvelést végző cég a szükséges intézményi egyeztetéseket elvégezte. 
 
Pető Sándor képviselő javaslatot tett mintegy 5 millió forint értékben ingatlan értékesitést, 
csökkentve ezáltal az adósságot. Javaslatot tett arra is, hogy a tulóra keret terhére inkább egy 
főt kellene alkalmazni aki a napköziotthon müködésével kapcsolatos nevelői feladatokat 
ellátná. Sajnálatosnak nevezte, hogy több olyan tanár illetve tanitó van, akinek a kötelező 
óraszámát nem tudják kiadni. 
 
Pethő Sándor képviselő még a szavazás előtt  19.30 órakor elhagyta az ülés helyét. 
 
A határozathozatalnál irányadó létszám 6-ra változott. A határozathozatalhoz 4 fő, a 
rendeletalkotáshoz 5 fő azonos nemü szavazata szükséges. 
 
A képviselőtestület 6 igenlő szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotta:  
 

Nyirparasznya Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
1/2009. (II.16.) 

határozata 
 

Az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről 
 

 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. 
Törvény 91. §  (1). bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII Törvény 65. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi pénzügyi tervéről 
(költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja. 
 

A rendelet hatálya 
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1. § 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat 
költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 
 
(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi 
önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. számú határozata tartalmazza. 
 

2. § 
 

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 
 

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: 
- Nyírparasznya Község Körjegyzői Hivatala 

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: 
- Alapfokú Általános és Művészeti Iskola 
- Őszirózsa Öregek Napközi Otthona 

 
A költségvetés címrendje 

 
3. § 

 
(1) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-
külön címet alkotnak. Alcímet alkotnak az Ópályi – Nyírparasznya körjegyzőségen belül az 
egyes általa ellátott tevékenységek szakfeladatai. 
Az önkormányzat címrendjét a 9/1.-9/4. számú mellékletei tartalmazzák. 
 
(2) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az 
önkormányzat költségvetésének címrendjét a mellékletek szerint állapítja meg. 
 
(3) Az önállóan- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, 
az önkormányzat külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak az önkormányzaton 
a körjegyzőségi hivatalán belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, város- 
községgazdálkodási feladatok, stb. A címrendet a költségvetési rendelet 9/1.-9/4. számú 
mellékletei tartalmazzák. 
 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

4. § 
 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését 
 

138.319 ,-Bevétellel 
143.073,- Kiadással 

4.7.54,- forráshiánnyal 
 
állapítja meg. 
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(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti 
megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 1. számú melléklete alapján 
határozza meg a képviselő-testület. 
 
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel 
– mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint állapítja meg a 
képviselő-testület. 
 
(4) A kisebbségi önkormányzatok bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 
3/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
(5) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 4. számú 
melléklet alapján hagyja jóvá. 
 

5. § 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének részletesen a következők 
szerint állapítja meg: 
 
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti 
részletezését az 5. számú melléklet szerint. 
 
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 6. 
számú melléklet szerint. 
 
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 7. számú 
melléklete szerint. 
 
(4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 8. 
számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az 
adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 
 
(5) A 3. § (3) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a 
statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 9/1. – 9/4. 
számú mellékletek szerint. 
 
(6) A 4. § (4) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a 
statisztikai átlagos állományi létszámot kisebbségi önkormányzatonként, a 9/5. számú 
melléklete szerint. 
 
(7) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását 
külön bemutató mérleget a 10. számú melléklet tartalmazza. 
 
(8) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 11. 
számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. 
 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 
6. § 
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Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző a felelős. 
 

7. § 
 
Amennyiben a költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya 
további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási 
előirányzatának 10 %-át eléri, a Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 
a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 

 
8. § 

 
(1) Az 1. sz. melléklet bevételi pénzügyi mérlegben kimutatott forráshiány fedezetének 
megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a körjegyzőség készítse elő az 
önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához 
szükséges igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, 
valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, 
külön képviselő-testületi döntés alapján. 
 

9. § 
 
A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38 650 Ft-ban állapítják meg. 
 

10. § 
 
(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 
minden esetben fenntartja magának. 

 
(2) Az (1)  bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles 
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű 
előirányzat-módosítási jogkör 2009. december 31-ig gyakorolható. 
 
(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az 
önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a 
költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a körjegyző által történő előkészítése 
után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt. 
 

11. § 
 
(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási 
előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak 
a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény 
biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. 
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(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, 
a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a 
testület jóváhagyását követően. 
 

12. § 
 
(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó 
szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, 
illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség 
a mindenkori intézményvezetőt terheli. 

 
13. § 

 
(1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására 
csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 
 
(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv saját és a hozzá 
tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés 
fegyelmi felelősséget von maga után. 
 

14. § 
 
(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról a körjegyzőségi hivatala 
köteles gondoskodni.  
 
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 
 

15. § 
 

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv tekintetében a 
körjegyzői hivatal köteles ellenőrizni, a belső szabályzatban foglaltak szerint. Az ellenőrzés 
tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a 
képviselő-testületet tájékoztatni. 
 
(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a 
hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről. 
 
 
 

Záró és vegyes rendelkezések 
 
16. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell 
alkalmazni. 

 
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyzői hivatal hirdetőtábláján 15. napig tartó 
kifüggesztésével gondoskodik.  
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Tárgy: ( 3 tsp. ) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 
értékeléséről 
 
Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselőtestület  a 
következő határozatot fogadta el: 

 
Nyirparasznya Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

/2009. (II.16.) 
határozata 

 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről szóló  

beszámoló elfogadásáról 
 
A képviselőtestület 
 
A jegyzőnek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről szóló 
beszámolóját az előterjesztésben leirt tartalommal elfogadja. 
 
Tárgy: ( 4 tsp. ) Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, a fontosabb közéleti 
eseményekről, a lejárt határidejü határozatokról 
Előadó: Szabó János képviselő 
Beszámoló irásban csatolva. 
 
A beszámoló 1 pontjához Pető László 4 pontjához Laczkó István 7 pontjához Szabó Antal  9 
pontjához Szabó Antal és Laczkó István képviselő tett fel kérdéseket.  
 
A feltett kérdésekre az előadó válaszolt. A kérdésekre adott választ a kérdezők, és a 
képviselőtestület 6 igenlő szavazattal tudomásul vette. 
 
Érdemi hozzászólás nem fogadta el. 
 
A határozat tervezetről szvazva:  képviselőtestület  a polgármester beszámolóját nem 
fogadta el. Mellette szavazott 3 fő, ellene szavazott 2 fő, tartózkodott 1 fő. 

 
 
 

A napirendi pontok tárgyalását követően a polgármester a képviselőtestület nyilvános ülését 
berekesztette. 
 

kmf. 
 
 

  /: Szabó János :/    /: Gergely Lajos :/ 
   polgármester         h.  körjegyző 
 
 
   /: Nagy József :/ /: Pethő Sándor :/ 
               jegyzőkönyv hitelesitők 
 


