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B./ JEGYZŐKÖNYVE 
 
C./ HATÁROZATAI: 30- 34  
 
 
 

TÁRGYSOROZATA 
 

 
 

1.) Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb közéleti eseményekről, lejárt 
határidejű határozatokról 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
 
 
2.) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulási Megállapodása 
módosításának megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
Beszámoló: csatolt előterjesztés alapján 
 
 
 
4.) Munkabérhitel felvételének megtárgyalása  
Előadó: Szabó János polgármester 
Beszámoló: csatolt előterjesztés alapján 
 
 
 
 
 
        Szabó János 
                                                                                   polgármester 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Jegyzőkönyv 
 

 
Készült Nyírparasznya Község Képviselő-testületének 2009. március 31-én kedden 17  órai 
kezdettel megtartott  nyílt üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 

Szabó János polgármester 
   Laczkó István alpolgármester 
   Fegyver Miklós képviselő  
   Petőh László képviselő 
   Pető Sándor képviselő 
  Szabó Antal képviselő 
   
Távolmaradását jelezte:  

Kemenyiczki Ildikó képviselő és Nagy József képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Dr. Csoba Beáta körjegyző 
 
Szabó János polgármester köszönti a megjelent testületi tagokat és a meghívottakat. 
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, és azt megnyitja.  
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja a testület. Kérdezi, hogy van e 
más napirendi javaslat. 
 
Pető Sándor képviselő: Javasolja, hogy ha a könyvelőcéggel a szerződést a polgármester 
meg tudta kötni a testület döntése nélkül, akkor megszüntetni is szüntesse meg egyedül. Ezt 
kéri levenni a napirendről. 
 
Mivel más napirend felvételére javaslat nem érkezett, az elhangzott módosítással Szabó János 
polgármester szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendre tett javaslatot elfogadta. 
 
 
Napirend (1.Tsp.): 
 
                 Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb közéleti eseményekről,    
lejárt határidejű határozatokról 
               Előadó: Szabó János polgármester 
  
 
Szabó János polgármester: 
Különösebb érdemi esemény nem történt. Határozat sem volt. 
 
 
 
 
 



Laczkó István alpolgármester: 
A körjegyzőséggel kapcsolatos dologra kérdez rá, hogy annyi említés történt, hogy 3 millió 
600e Ft átutalásra került. Hogy sikerült az Ópályi képviselő-testület egyeztetése alapján a mi 
felvetésüket véghezvinni. A körjegyzőség 2008-tól oda tartozik Ópályihoz, ennek a 
kompenzálását rendezni május 1-ig. Mennyi az az összeg, és kb. mennyi tartozásunk van. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: 
Tegnap volt Ópályiban testületi ülés, akkor tettek pontot a végére. Múlt héten volt a pénzügyi 
gondnokkal egy megbeszélésem. Akkor sikerült vele megbeszélni, hogy Nyírparasznyának a 
könyvelését valahogy próbáljuk elrendezni, illetve a papírral kapcsolatban a számlát betudni, 
mert itt is nagy volt a papírrendelés. Viszont köztudott, hogy ezt nem mindet az 
önkormányzatnak kellett volna állni. A gondnok és az adósságrendezési bizottság elfogadta 
azt a javaslatomat, hogy a 2008-as könyvelői díjat számolják be a tartozásba, illetve 
számolják még be a papírból a 380e Ft-ot.  
A polgármester erre jött egy olyan javaslattal, amit a testület úgy fogadott el, hogy ha a 
hozzájárulást a körjegyzőségi költségvetésben lakosságarányosan fizetik, 1/3-ad, 2/3-ad 
arányban, akkor a könyvelői díjat azt sem számolja be a testület teljes mértékben, csak 2/3-ad, 
1/3-ad arányban. Most olyan 3 millió 700e Ft tartozása van Nyírparasznyának. 
 
Pető Sándor képviselő: 
Ópályi jól járt a körjegyzőséggel, ugyanis amikor megválasztottuk a körjegyzőt, neki nem 
kellett felmentési díjat fizetni, nekünk viszont a volt jegyzőnek 6 havi végkielégítést kellett 
adni. Az igen lerombolta Nyírparasznya gazdaságát. 6 hónapig fizettük a jegyzőnket munka 
nélkül, és még a meglévő dolgait sem rendezte el. 
 
Szabó Antal képviselő: 
Érdekes, hogy így áll hozzá, hogy létszámarányosan Ópályi. Arról volt szó, hogy a körjegyző 
az első gyűlésen azt mondta, (mert panaszkodtunk, hogy nincs pénzügyesünk) hogy semmi 
gond, mert Ópályiban van két könyvelő, aki ért a szakmához, és ha Nyírparasznyán valami 
gond van, megoldjuk.  
A magam részéről ezt a létszámarányos dolgot nem fogadom el, mert a körjegyzőségi plusz 
költséget jelent a Nyírparasznyai önkormányzatnak a körjegyző hibájából adódóan. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: 
A pénzügyi gondnok, és az adósságrendezési bizottság azt mondták, hogy jogos. Aztán 
amikor a testületi ülésen a polgármester úr előállt ezzel, néztem egy nagyot. Most 
megpróbálok benne egyeztetni. 
Most már a körjegyzőség ki fog alakulni, mert 2008. január 1-től kellett volna, hogy 
működjön. Most április 1-től megy át az iktatás, május 1-től megy át a könyvelés, és menet 
közben, ahogy haladunk valószínűleg a pénztár is. 
 
Laczkó István alpolgármester: 
Egyetértek vele, hogy a polgármester azt mondja, hogy 2/3-ad, 1-3/ad arányban. Akkor a 
jegyző hasznából is ugyanolyan mértékben osztozzunk, mert ők ezzel 100%-os haszonba 
estek, mivel államilag finanszírozott a körjegyző, és az a 350e Ft-os fizetés 12 hónapra 
számolva közel 5 millió Ft. A körjegyzőséggel csak Ópályi járt jól. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: 
Nyírparasznya is jól járt. Kötelező jegyzőt tartani, de egymagában Nyírparasznya nem bírja 
megfizetni a jegyzőt. Ezt tudomásul kell venni. 900 lelkes település, nem bírja az állami 



normatívából saját magát, de még a kötelező feladatokat sem ellátni, nemhogy még egy 
jegyzőt megfizetni. 
 
Laczkó István alpolgármester: 
Polgármester úrhoz lenne egy kérdésem. Az Út a munkához program keretében a 
közfoglalkoztatási tervet ki csinálta, milyen program ez. A képviselők véleményét nem kérték 
ki ebben a dologban. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: 
Én készítettem el a közfoglalkoztatási tervet. 2009-ben módosult a szociális törvény. A 
közfoglalkoztatási tervet a szociális törvény írja elő. Ez nem olyan, mint amikor régebben volt 
a közcélú vagy közhasznú pályázat, amit beadott az önkormányzat. 2009-ben április 15-ig kell 
elfogadni a közfoglalkoztatási tervet a testületnek, a következő évben pedig február 15-ig.  
A segélyezéshez kapcsolódik és az a lényege, hogy a Munkaügyi Központ kiküldte a 
táblázatot, hogy hány ember az, aki rendelkezésre állási támogatásra jogosult. Számba vette 
az összes regisztrált munkanélkülit. Ezt a tervet a Munkaügyi Központ ellenőrzi, és ha 
megküldi a jóváhagyását, akkor kell a testület elé vinni. 
 
Pető Sándor képviselő: 
Kérdezi, hogy az önkormányzat anyagi helyzetét javítani fogja. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: 
Véleményem szerint javítani kellene, mert ha azt nézzük, hogy a segélyt, amit adtunk, azt 90-
10 %-ban finanszíroztuk, ezt pedig csak 95-5 %-ban. Előnye még az, hogy kiszűri a fekete 
munkát. 
 
Mivel további hozzászólás nem volt, Szabó János polgármester szavazásra bocsátja a két ülés 
között végzett munkáról, fontosabb közéleti eseményekről, lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót. 
 
A Képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

30/2009.(III.31.)határozata 
 

A két ülés között végzett munkáról, fontosabb közéleti eseményekről, lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról.  
 

 A Képviselő-testület! 
 

A két ülés között végzett munkáról, fontosabb közéleti eseményekről, lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 

 
 Szabó János sk.      Dr. Csoba Beáta 
 polgármester            körjegyző 

 
 
 



Napirend (2.Tsp.): 
 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulási Megállapodása 
módosításának megtárgyalása 

Előadó: Szabó János polgármester 
Beszámoló: csatolt előterjesztés alapján 
 

 
Szabó János polgármester: 
Alapító okiratot, társulási megállapodást, illetve a beruházás megvalósítása esetén a 
szemészállítás pontos helyét kellene megjelölni, hogy melyik hulladéklerakóba szállítja majd 
a szolgáltató cég majd a szemetünket. 
A testület határozata mindenféleképpen szükséges ahhoz, hogy a polgármesterek által 
jóváhagyott döntéseket legitimizálják. Sok önkormányzatnak elmaradása van. Nyírparasznyán 
sem került eddig sajnos testület elé. Hiányt pótolunk, hibát próbálunk orvosolni. 
 
Szabó Antal képviselő: 
Nem elégíti ki a válasz. Megbíztak, hogy, aki engem megválasztott, lehetőleg az érdekeit 
képviseljem. Most nem tudom képviselni, mert nem tiszta, hogy mennyibe fog kerülni. Mit 
fogunk mondani az embereknek, mikor így is sokallják a szemészállítási díjat. 
 
Szabó János polgármester: 
Nem kell rá mit mondani, mert nincs mit mondani. 
 
Pető Sándor képviselő: 
Módosító javaslatot lehet eszközölni? 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: 
Abban a formában kéri elfogadni a határozatokat, ahogy megküldték. 
 
Pető Sándor képviselő: 
A képviselői jogot megsérti maga ez a jegyzőkönyv, illetve a beadás, ha nem lehet semmit 
módosítani benne. 
 
Szabó János polgármester: 
Minden önkormányzat ebben a formában fogadja el, mert csak akkor működik az egész 
társulás. 
 
Mivel további hozzászólás nem volt, Szabó János polgármester szavazásra bocsátja a társulási 
megállapodás módosítását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 
 
 
 



NYÍRPARASZNYA  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
31/2009. (III. 31.) h a t á r o z a t a 

 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodása módosításának elfogadásáról 
 
 
A Képviselő-testület! 
 
 
1./ Elfogadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Társulás Társulási Megállapodásának Módosító Okiratát a határozat melléklete szerint. 
2./ Felhatalmazza a polgármesterét az egységes szerkezetbe foglalt módosított 
Társulási Megállapodás aláírására. 
 
 
 
   Szabó János sk.   Dr. Csoba Beáta sk. 
   polgármester           körjegyző 
 
 

Szabó János polgármester szavazásra bocsátja az alapító okirat mellékletének módosítását. 
 
A Képviselő-testület 3 igen 1 nem szavazattal, és 2 tartózkodás mellett nem fogadta el a a 
határozati javaslatot. 
 
 

NYÍRPARASZNYA  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
32/2009. (III. 31.) h a t á r o z a t a 

 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodás mellékletének módosításáról 
 
 
A Képviselő-testület! 
 

 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodás mellékletének módosítását nem fogadja el. 
 
   Szabó János sk.   Dr. Csoba Beáta sk. 
   polgármester           körjegyző 
 

 
Szabó János polgármester szavazásra bocsátja a hulladékkezelési létesítmények helyének 
meghatározását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza 



 
 

NYÍRPARASZNYA  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
33/2009. (III. 31.)h a t á r o z a t a 

 
Hulladékkezelési létesítmények helyének meghatározása. 

 
A Képviselő-testület! 
 
 
A Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XVIII. Tv. 22. §. (4) bekezdése által előírt 
önkormányzati kötelezettségek körében Nyírparasznya Önkormányzat a településen 
begyűjtött lakossági szilárdhulladék lerakással történő ártalmatlanításának helyszínéül 
– annak műszaki átadását követően – a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei 
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tulajdonában álló nagyecsedi hulladéklerakót 
jelöli ki. 
 

 
   Szabó János sk.   Dr. Csoba Beáta sk. 
   polgármester     körjegyző 
 
 
Napirend (3.Tsp.): 
 
Munkabérhitel felvételének megtárgyalása 

 
Előadó: Szabó János polgármester 
Beszámoló: csatolt előterjesztés alapján 
 

 
Szabó János polgármester: 
Az OTP-s hitelfelvételről szavazzunk már, amit a pénzügyi bizottság tárgyalt. 
 
Pető Sándor képviselő: 
A pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek. 
 
Mivel további hozzászólás nem volt, Szabó János polgármester szavazásra bocsátja a 
munkabérhitel felvételét. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 

 
 



 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
34/2009. (III. 31.) határozata 

 
- Munkabérhitel felvételéről – 

 
 

A Képviselő-testület! 
 
 

1./ 8.8 millió forint összegű, azaz nyolcmillió-nyolcszázezer forint összegű 
munkabérhitelt igényel az OTP Bank Nyrt-től, mely összeg az éves bérelőirányzat 
1/12 része. 
 
2./ Felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a munkabérhitel igénylésére. 

 
 

Szabó János sk.     Dr. Csoba Beáta sk. 
polgármester       körjegyző 

 
 

NAPIREND UTÁNI HOZZÁSZÓLÁSOK 
 

 
Pető Sándor képviselő: 
2007-ben hoztunk egy határozatot a közmunka programról, hogy a pályázatok benyújtásának, 
időpontjának továbbá az elnyert összegről, a program végrehajtásáról a polgármester 
beszámolni köteles. Soha nem kívánja ezeket a polgármester úr betartani. Lehet, hogy ez csak 
2007-re szólt, de 2008-ban azt az ígéretek kaptuk, hogy ez a dolog így fog működni, hogy 
legalább valami hozzászólásunk legyen. Kérdezi, hogy ez most ámítás ami itt történik, vagy 
nem. 
Döntöttünk Drabik Csaba ügyében. Mindenki a családjában azzal rágalmaz, hogy én mindent 
elkövettem, hogy ők ne kapjanak semmiféle segélyt. Egy cukros gyerekről van szó. A szülei 
viszonylag jó módban élnek. Én akkor is mondtam, hogy egy minimális támogatást adjunk 
meg neki. Itt egyes emberek az önkormányzat berkein belül, akik a zárt ülésen részt vettek, 
bár tudnám hogy ki az, így adta elő a szülőknek, akik azóta is folyamatosan rágalmaznak. 
Nincs is ezzel semmi problémám, csak az, hogy ilyen emberek vannak, akik ezeket a dolgokat 
így adják elő, illetve így közvetítik a zárt ülésen elhangzottakat. Én nem világosítottam fel, 
hogy a zárt ülésen mi történt, mert engem kötnek a zárt ülés szabályai. Akkor a Közigazgatási 
Hivatal meg is állapította, hogy a szavazás törvénysértő volt, és akkor is elmondtam, hogy 
újra szavazni kell ebben az ügyben. Akkor a jegyzőnk azt mondta, hogy a közigazgatási 
hivatal döntését elfogadottnak kell tekinteni.  
Ezt az ügyet jegyzőnő nézze meg a következő testületi ülésre, hogy ez az ügy elfogadásra 
alkalmas e. 
 
 
 



Dr. Csoba Beáta körjegyző: 
Meg fogom keresni az anyagot és át fogom nézni. 
 
Szabó Antal képviselő: 
Az önkormányzati tisztségviselők a gyűlésért járó tiszteletdíjat ha nem kapják meg, akkor az 
elévül e , vagy ha elévül, akkor mikor? 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: 
Nem évül el. Követelése fennáll. Ópályiban például, mivel ott is elég rossz az anyagi helyzet, 
a képviselők erre tekintettel vállalták azt, hogy akkor kérik a tiszteletdíjukat, amikor minden 
hitelező ki van fizetve.  
 
Laczkó István képviselő: 
Mi is ebbe a helyzetbe voltunk. Azt mondtuk, hogy november 1. után nem kérünk de az 
Ópályiak is megkapták 2008. december 31-vel bezárólag a tiszteletdíjukat. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: 
Nem kapták meg, mert az egyezségi javaslatban benne van, hogy a törzsgárda jutalmat és a 
tiszteletdíjat legutoljára fogják megkapni, amikor minden hitelező ki van elégítve. 
 
Pető Sándor képviselő: 
Mennyi az a pénz, amit Ópályinak ki kell fizetni? 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: 
Nem csekélység. A hiteleket sikerült mindet átforgatni ugyanabba a hitelbe, amiben volt. Itt is 
el kellene gondolkozni Nyírparasznyán, mert nagyon szorult helyzetben vagyunk, hogy 
valami olyasmi döntést hozni, amivel mi is tudnánk fizetni, vagy valahogy megoldani ezt a 
helyzetet, mert ez sem fog hosszú távon jóra vezetni. 
A tiszteletdíj az én véleményem szerint nem kötelező feladat, és ha a testület elfogadja azt, 
akkor gondolom fizetve lesz, amikor pénz lesz rá. 
 
Mivel további hozzászólás nem volt Szabó János az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

  Szabó János      Dr. Csoba Beáta  
  polgármester          körjegyző 
 
 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
 
  Nagy József      Pető Sándor 
   képviselő        képviselő 


