
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott 
ülésének  
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 35 – 39. 
d, rendelete:  
 
          

 
 

T á r g y s o r o z a t a 
 
 

 
1.) Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb közéleti eseményekről lejárt 
határidejű határozatokról 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
2.) Közfoglalkoztatási terv megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) Őszirózsa Öregek napközi Otthona Alapító Okirat, Szakmai Program, Házirend 
módosításának megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
4.) Önkormányzati tulajdont érintő adásvételi ajánlatok megtárgyalása  
Előadó: Szabó János polgármester 
 
5.) Település rendezési terv módosításával kapcsolatos nyilatkozat megadásának 
megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
 
 
Nyírparasznya, 2009. április 15. 
 
 
 
                                                                                             
 
                                                                                                 Szabó János 
                                                                                      Polgármester 

 
 
 
 
 
 

 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én 
17.00 órai kezdettel megtartott  üléséről.  
 
Jelen vannak:  

 Szabó János polgármester 
   Laczkó István alpolgármester 
   Fegyver Miklós képviselő,  
   Petőh László képviselő, 
   Szabó Antal képviselő. 
 
Távolmaradását jelezte:  

Kemenyiczki Ildikó képviselő, Nagy József és Pető Sándor képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Dr. Csoba Beáta körjegyző 
 
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős Képviselő-
testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Kérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatosan valakinek kérdése, 
véleménye, hozzászólása van e? 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy a múltkori testületi ülésen szó volt arról, 
hogy a doktor urat meghívják  egy beszámoló erejéig a következő ülésre. Ez megtörtént? 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy ő személyesen volt az orvosi rendelőben, ahol 
Márton Valéria asszisztenssel beszélt, és meghívta a doktor urat a testületi ülésre. 
 
Szabó János polgármester 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 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
 
 
Tárgy: (1. tsp.)  
 
Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb közéleti eseményekről lejárt 
határidejű határozatokról 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat – tervezet mellékelve/ 
 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 
Kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van e a leírtakkal kapcsolatosan. 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy a mai nap folyamán a doktor úrral volt egy 



beszélgetése, és ő olyan kijelentést tett, hogy nem hajlandó eljönni az ülésre, nem hajlandó 
tárgyalni senkivel, mert ez a pénz amiért ő dolgozik nevetséges. Amennyiben a képviselő – 
testület nem emeli duplájára a fizetését, abban az esetben munkaügyi bírósághoz fordul, sőt 
elhagyja a községet. 
Elmondja továbbá, hogy véleménye szerinte, amit a doktor úr kap fizetésként az is sok ahhoz 
képest, hogy alig dolgozik, mert majdnem minden második nap nincs rendelés. Annyi fizetést 
kap a kap doktor úr, amit a közalkalmazotti törvény előír, semmivel sem kevesebbet. 
Ezen kívül a doktor úr megjegyezte, hogy nincs kellő felszerelés, így nem lehet dolgozni. Ami 
van azt is a doktor úr vette. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy a minimum eszközök beszerzésére határidő 
hosszabbítást kapott az önkormányzat. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy mit jelent az a beszámolóban, hogy a közcélú 
munkások segítenek az időseknek. Ezt nem az Öregek Napközi Otthona dolgozóinak házi 
segítségnyújtás keretében kellene végezni? Ha jól tudja erre régebben térítési díj lett 
megállapítva. Kinek az utasítására segítenek? Ki mondja meg hová menjenek és hová nem?  
 
Szabó János polgármester:  Elmondja, hogy az Öregek Napközi Otthona vezetőjének a 
feladata, hogy eldöntse ki veheti igénybe és ki nem. De ez már évek óta így van, nem új 
keletű dolog. 
 
Laczkó István alpolgármester: Kérdezi, hogy ha átkerült a házi segítségnyújtás  Vajára, 
akkor a közmunkások miben segítenek, mit csinálnak? Ha Vaja kapja rá a normatívát, akkor 
nem az Önkormányzat által alkalmazott közmunkásoknak kell részt venni. ebben e feladatban. 
Akkor most az Önkormányzat az Öregek Napközi Otthonában 2 vagy 3 főt alkalmaz? 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy most annyi módosult, hogy a házi 
segítségnyújtásnak a szakmai ellenőrzése átkerült Vajára. Az önkormányzatnál maradt a 
nappali szociális ellátás és a szociális étkeztetés. 
 
 
Szabó János polgármester: Elmondja igen, ahogy a jegyzőnő is elmondta, a házi 
segítségnyújtás átkerült Vajára, így a létszám is csökkent 2 főre, egy státusz átkerült Vajára, 
mégpedig Elek Károlyné.  Tehát a házi segítségnyújtást a kistérség nyújtsa, adott esetben ők 
kérhetnek térítési díjat, mi nem. A közmunkások csak besegítenek az Öregek Napközi 
Otthona dolgozónak, tehát nem utcát sepernek, mint a többiek, hanem egyfajta segítséget 
nyújtanak az intézmény működéséhez. 
A szociális étkeztetésért fizetnek idősek, a nappali szociális ellátás egyenlőre ingyenes, de 
valószínűleg ott is valamilyen mértékű térítési díjat kellene bevezetni. 
Elmondja, hogy a térítési díjakkal kapcsolatban a 3. napirendi pont keretén belül térjenek 
vissza. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy ha már házi segítségnyújtásnál tartanak, ha 
valaki ápolására a hozzátartozója ápolási díjat kap, ahhoz miért járnak a gondozók? A 
hozzátartozók azért kapják az ápolási díjat, hogy az idős emberek szükségleteit ellássák. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ige ez így van, de szerinte tömegesen nem 
fordul elő, 1-2 emberről lehet szó, de ezt meg kell vizsgálni, és akinek a hozzátartozója 
ápolási díjban részesül, ahhoz a gondozók ne menjenek be. 



 
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 az elhangzottakkal az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 4 igen, 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 

Nyírparasznya Község Önkormányzatának 
35/2009. (IV. 15.) 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 sk. 
 polgármester               körjegyző 
 
 
 
Tárgy: (2. tsp.)  
 
Közfoglalkoztatási terv megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat – tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 
Kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van e a leírtakkal kapcsolatosan. 
 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy milyen sorrend alapján és ki dönt, hogy ezeket a 
munkásokat hogyan veszik fel? Mert ha jól olvasta az előterjesztésben, akkor ott az szerepel, 
hogy elsőbbséget élvez a szociális rászorultság. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy nincs sehol leírva kategorikusan, hogy kit kell 
felvenni. Neki viszont az a meggyőződése, hogy célszerű azokat az embereket felvenni, akik a 
legmagasabb összegű szociális juttatást kapják. Mivel a szociális segélynél a 80 %-ot az állam 
adja, 20 %-ot az önkormányzatnak kell mellé tenni, viszont ha felveszik az illetőt dolgozni, 
akkor 95 %-ot fizet az állam és csak 5 %-ot kell az önkormányzatnak mellé tenni és a 
járuléknak is csak a felét kell fizetni. És miután véget ér a foglalkoztatás az illető személy 
nem a 56. 000 Ft.-os segélyt kapja, hanem részére R.Á.T.-ot kell megállapítani, ami 28. 500 
Ft. 
Ennek a programnak a másodlagos célja még a fekete munka kiszűrése is, mert ha a 



segélyezett nem vállalja a részére felajánlott munkát, mer pl. eljár feketén dolgozni, akkor 
meg kel szüntetni a segélyét. 
Ezt a közfoglalkoztatási tervet az idén április 15.-ig kell elfogadni, majd 3 napon belül el kell 
küldeni a Magyar Államkincstárnak. Ez az induló év, de nem lehet tudni, hogy hosszabb 
távon hogyan fog érvényesülni, ez majd időközben fog alakulni. Még minden bizonytalan és 
képlékeny. Ebben a programban az embereket legalább 90 napra kell alkalmazni. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy itt tárgyi eszközre lehet e pályázni? 
 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy tudomása szerint ebben a jellegű 
közfoglalkoztatásban csak bér van. De ha valóban megállja a helyét ez a közfoglalkoztatási 
terv, biztos lesz a munkaügyi központban olyan pályázat, aminek a keretein belül minimális 
eszközre lehet pályázni, de jelenleg ilyen pályázat nincs.  
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy a maga részéről vannak kételyei a 
programmal kapcsolatban, mivel aki a legmagasabb összegű segélyt kapja, az nem fog 
ugyanannyiért el jönni dolgozni. De ennek ellenére javasolja elfogadásra a közfoglalkoztatási 
tervet.  
 
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 közfoglalkoztatási tervet a képviselő – testület elfogadja, az 
kézfenntartással szavazzon 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 
 
 

Nyírparasznya Község Önkormányzatának 
36/2009. (IV. 15.) határozata 

 
Nyírparasznya Község Önkormányzatának 2009. évi közfoglalkoztatási terve 

 
 

A Képviselő-testület! 
 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervét 
elfogadja. 
 
 Szabó János sk.      Dr. Csoba Beáta sk. 
 polgármester               körjegyző 
 
 
 
 



Tárgy: (3. tsp.)  
 
Őszirózsa Öregek napközi Otthona Alapító Okirat, Szakmai Program, Házirend 
módosításának megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat – tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Elmondja 
továbbá, hogy az Öregek Napközi Otthona vezetője jelezte, hogy egészségügyi probléma 
miatt nem tud eljönni az ülésre. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy ez a módosítás úgy került napirendre, hogy az 
Öregek Napközi Otthona működési engedélyének megkérése folyamatban van, és akkor 
derült ki, hogy az alapító okiratban még benne szerepel a házi segítségnyújtás, ami viszont 
2009. január 1. napjától átkerült Vajára. 
Változatlanul ugyanaz marad a szakmai program, a házirend és az alapító okirat, de csak a 
képviselő – testület veheti ki azt az egy sort az alapító okiratból, a szakmai programból azt a 
féloldalnyi szöveget, ami a házi segítségnyújtásról szól. Ezen kívül minden marad a régiben, 
amit korábban a képviselő- testület jóváhagyott, kivéve, hogy most már nincs benne a házi 
segítségnyújtás.  A működési engedély megkérése miatt van most feltétlenül szükség erre a 
módosításra. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy elég részletes tájékoztatást kaptak erről a 
dologról, ezért javasolja elfogadásra a módosítást. Amilyen kérdései voltak azok időközben 
rendeződtek. 
 
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 - tervezetet a képviselő – testület elfogadja, az 
kézfenntartással szavazzon 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 4 igen, 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 

 
Nyírparasznya Község Önkormányzatának 

37/2009. (IV. 15.) határozata 
 

 
-  Őszirózsa Öregek Napközi Otthona Alapító Okirat, Szakmai Program, Házirend 

módosításának megtárgyalásáról - 
   

A Képviselő-testület! 
 

Az Őszirózsa Öregek Napközi Otthona Alapító Okiratát, Szakmai Programját, 
Házirendjét a melléklet szerint módosítja. 

                        
                        Szabó János sk.     Dr. Csoba Beáta sk. 

polgármester              körjegyző 



Tárgy: (4. tsp.)  
 
Önkormányzati tulajdont érintő adásvételi ajánlatok megtárgyalása  
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat – tervezet mellékelve/ 
 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi 
pontot, és felkéri Szabó Antalt a Pénzügyi Bizottság tagját, hogy mondja el a bizottság 
véleményét. 
 
 
Szabó Antal a Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt 
az előterjesztést a 9 hrsz-on lévő területről, amire ajánlat érkezett. Ők személyesen jártak kint 
ezeken a területeken, amit egy vadásztérkép segítségével néztek meg.  Ezek valójában nem 
szántó területek, hanem erdő vagy árok.  
A Pénzügyi Bizottság olyan javaslatot tett, hogy ezt az ajánlatot ne fogadják el, mivel a 
felajánlott 80-100 Ft./m2, ezért nem támogatja az eladást. 
Valamint azt szeretné kérdezni, hogy a kisajátítás után akiknek ezen a területen van földjük 
nekik szorgalmi utat biztosítanak e? Jó lenne tudnia településen kinek van földjük ezeken a 
területeken. 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy azt jó lenne tudni, hogy ezeken a felsorolt helyrajzi 
számú területeken milyen jellegű a földterület, út, legelő, erdő vagy valami más? Mert itt csak 
helyrajzi számok vannak feltüntetve. Szerinte első lépésként a földhivatalból ki kellene kérni 
ezekről a földterületekről a tulajdoni lapot. Ez ingyenes, mivel önkormányzati tulajdonról van 
szó. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy ezzel a kisajátítással az önkormányzat nem tud 
mit kezdeni, ez így is úgy is meg fog valósul, mivel az M3-as autópálya itt fog elmenni. 
Teljesen mindegy hol van a terület és mi van rajta, úgy is elveszik ezt a területet. Most ezekre 
a területekre kapott az önkormányzat egy ajánlatot. Azt vagy elfogadják, vagy nem. Most 
erről kell dönteni. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ő kérdezte a környező települések 
polgármestereit, Papos község nem fogadta el ezt az ajánlatot, és szerinte Nyírparasznyának 
sem kellene. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy a kisajátítási törvény 8. §. 2. bekezdésében 
szerepel az, hogy amikor megtörténik a kisajátítási eljárás, akkor hoznak egy kisajátítási 
határozatot, és ebben a határozatban ők fognak majd rendelkezni minden olyan jogról, ami 
arra a területre fel van jegyezve. Egy kicsit lentebb a 4. bekezdésben pedig szerepel a telki 
szolgalom és a vezeték vagy más használati jog.  Tehát aki a kisajátítást végzi, az fog ezekről 
a jogokról dönteni a kisajátítási határozatban. 
Kisajátításnál a helyben szokásos értéket fogják igénybe venni, ehhez pedig szakértő 
közreműködését fogják igénybe venni. 
Ha a területen fa vagy lábon álló termés van, annak az értékét is meg fogják téríteni. 
Szerinte a kisajátításnál többet fognak felajánlani a 80-100 Ft./m2 árnál, de főleg ott ahol a 
területen erdő van. 
 



Petőh László képviselő: Elmondja, hogy szerinte ne fogadják el ezt az ajánlatot, várják meg 
a kisajátítást. 
 
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 ne fogadja el a képviselő  testület  a felsorolt helyrajzi számok 
tekintetében az ajánlatot az kézfenntartással szavazzon 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
egyhangúlag  elfogadta. 
 

Nyírparasznya Község Önkormányzatának 
38/2009. (IV. 15.) határozata 

 
   

A Képviselő-testület! 
 

Az alábbi ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatot: 
073 hrsz              elfogadja/nem fogadja 
078 hrs   elfogadja/nem fogadja 
071 hrsz    elfogadja/nem fogadja 
074/2 hrsz    elfogadja/nem fogadja 
080 hrsz   elfogadja/nem fogadja 
074/14 hrsz    elfogadja/nem fogadja 
076 hrsz    elfogadja/nem fogadja 
084 hrsz   elfogadja/nem fogadja 
052 hrsz    elfogadja/nem fogadja. 

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

 
 
 
Tárgy: (5. tsp.)  
 
Település rendezési terv módosításával kapcsolatos nyilatkozat megadásának 
megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat – tervezet mellékelve/ 
 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a határozat – tervezetben szerepel, hogy egy 
nyilatkozatot kell tenni az önkormányzatnak arról, miszerint a településrendezési terv 
módosításához nem szükséges környezeti hatásvizsgálat. 
Többször volt arról szó, hogy Nyírparasznya település le van maradva az M3 autópálya 
tekintetében a dokumentumok benyújtásával, ez most már folyamatosan rendeződik. 
 



Fegyver Miklós képviselő: Kérdezi, hogy a településrendezési tervben szerepel e, hogy 
belterületen lehet e erdőt telepíteni vagy sem? 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy most erre pontos választ nem tud adni, de 
megkérdezi, utána fog nézni. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy szerinte nem lehetséges belterületen erdőt 
telepíteni. 
 
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 - tervezetet a képviselő – testület elfogadja, az 
kézfenntartással szavazzon 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
egyhangúlag  elfogadta.  

 
Nyírparasznya Község Önkormányzatának 

39/2009. (IV. 15.) határozata 
 

- településrendezési terv módosításával kapcsolatos nyilatkozat megadásáról - 
 

 
A Képviselő-testület! 

 
1./ Nyírparasznya község településrendezési tervének módosításával kapcsolatban 
nyilatkozza, hogy nem szükséges az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet értelmében környezeti értékelés 
elkészítése, mivel készült a környezeti értékelésnél részletesebb környezeti 
hatásvizsgálat. 
2./ Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására. 
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Napirend után: 
 
Szabó Antal képviselő: Elmondja, hogy neki lenne egy felvetése. Tudomása szerint a pusztai 
úton lévő szeméttelep le van zárva, mégis a héten látta, hogy nagyon sok friss szemétkupac 
van ott. Valamit kell ez ügyben csinálni. Árkot ásni köré, hogy ne legyen megközelíthető, 
vagy valami más megoldást találni. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy mindig is gondot okoz a szeméttelep kérdés. 
Szerinte ha lehetőség lenn rá, akkor ha beindul a közfoglalkoztatás, 2 fő közmunkást oda 
kellene állítani felváltva,akik megbízhatóak, és hátha ez visszatartó erő lenne, ha pár embert 



megfognának. Ha ennek híre menne, hogy itt őrizve van a szeméttelep, a környező 
településekről sem hordanák ide a szemetet. Mert már a környező településekről is idehordják 
szemetet. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ha beindul a közfoglalkoztatás lehet róla szó, de 
akkor 2 felelősségteljes, megbízható embert kel felvenni, akik fel is vállalják ezt a dolgot. 
 
Fegyver Miklós képviselő: Elmondja, hogy a régi iskolánál és tájháznál be van törve az 
ablak, azt meg kellene csináltatni. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy ezt meg kell csináltatni és a számlát be kell 
nyújtani a biztosítónak, mert az üvegkár minden épületbiztosításban benne van. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az új iskola kertjét Kovács József helybeli lakos 
szeretné használni, már jelezte felé, és a következő testületi ülésre írásban kérelmez is fog 
benyújtani. 
 
Fegyver Miklós képviselő: Kérdezi, hogy a képviselők az őket megillető tiszteletdíjat mikor 
fogják megkapni? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a 6/3. számú pályázat a jövő héten beadásra 
kerül, és ha sikerül a pályázatból valamennyi pénzt nyerni, abból ezt lehet rendezni. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy a múltkori testületi ülésen is jelezte már, hogy 
az önkormányzat anyagi helyzete nagyon rossz, de igyekeznek ezen javítani, a kintlévőségek 
behajtása is folyamatosan folyik.  
Ezúton szeretné azt is közölni a képviselő – testülettel, hogy a legnagyobb kintlévőség a 
Krisztina Trans Kft.-nél van. A cég ellen viszont felszámolási eljárás folyik, tehát ők ezt az 
összeget már nem fogják megfizetni, de az önkormányzatot a felszámoló biztos értesítette, 
hogy ha van a hitelezői igénye a cég felé, azt nyújtsa be. Ez az igény benyújtásra került, és az 
eljárás legvégén, ha el kezdik ki felé elégíteni a hitelezőket, akkor az önkormányzatra is sor 
kerül, és megkapja a pénzét. Persze csak abban az esetben, ha a cégnek van vagyona. Most 
már csak reménykedni kell, hogy a cégnek maradjon annyi értékesíthető vagyona, hogy az 
önkormányzatnak is ki tudják fizetni az igényét. Ez kb. 6 hónap múlva lesz esedékes. 
Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve – bezárta. 
 

Kmf. 
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Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
Nagy József            Pető Sándor 
képviselő            képviselő 



 
 
 


