
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 14-én megtartott 
ülésének  
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 45-52. 
d, rendelete: 2 
 

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.) 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) 2009. évi költségvetésről szóló rendelet módosításának megtárgyalása  
Előadó: Szabó János polgármester 
 
4.) EMVA pályázat keretében történő kisbusz beszerzésével kapcsolatos hitelfelvétel 
megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
5.) A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására támogatási igény 
benyújtásának megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
6.) Alapító okiratok módosításának megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
7.) Bérleti szerződés iránti kérelem megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
8.) Tiszteletdíjjal kapcsolatos kérdések megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 

 
Z á r t   ü l é s e n 

 
1.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek megtárgyalása 
Előadó: Laczkó Anita szociális előadó 
 
 
Nyírparasznya, 2009. május 14. 
 
 
                                                                                                               Szabó János 
                                                                                                    Polgármester 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 14-én 
18.30 órai kezdettel megtartott  üléséről.  
 
Jelen vannak:  

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

Kemenyiczki Ildikó képviselő, Szabó Antal képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Dr. Csoba Beáta körjegyző 
 
Meghívottak: 
                        Remenyikné Kovács Róza, Szuhánszki János könyvelők 
 
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős Képviselő-
testületből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Kérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatosan valakinek kérdése, 
véleménye, hozzászólása van-e? 
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 6 jelen lévő tagja 6 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 kiegészítésként annyit szeretne a 
leírtakhoz hozzátenni, hogy szóba került a képviselő- testületi tagok között, hogy az erdő 
állapot javítása szükségszerű lenne. 
Az erdő beújítása megtörtént, a kapálása folyamatban van. Igaz, időben kicsit későn került sor 
erre a tevékenységre, de reméli, így sem késtek el. 
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy a sportpályával mi a terve a képviselő – testületnek? 
Ill. hogy a közmunka keretében legalább egy karbantartási kaszálást el lehetne végezni, mert 
méteres gaz van a pályán. 
A másik kérdése az lenne, hogy egyes időseknek miért adnak több segítséget a közmunkások, 



mint másoknak? Valamint tudomására jutott, hogy, hogy Jurkinya Miklósné Öregek Napközi 
Otthona Vezetőjének 2 éve nem lett kifizetve a jubileumi jutalma, erről miért nem értesítette a 
Polgármester a képviselő – testületet? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a sportpálya kaszálására természetesen sort 
kerítenek, mint a közmunkások odaérnek. 
Az, hogy a közmunkások konkrétan milyen tevékenységet folytatnak az idős embereknél, 
milyen segítséget nyújtanak a különböző háztartásokban, eddig nem volt probléma. 
Ténylegesen az idős, beteg, egyedülálló embereknek egy kiskert felásása, vagy tűzifa aprítása 
mindig belefért, minden évben megadták ezt a segítséget, de nagyobb volumenű munkákról 
nincs szó, szélsőséges eseteket nem támogat. Személyi kivételeket nem szoktak tenni. 
A jubileumi jutalmat - Jurkinya Miklósné és Elek Károlyné részére - 2 éve ki kellett volna 
fizetni, mindkét személy részéről jogos a követelés, de az Önkormányzat nehéz anyagi 
helyzete miatt ez mindig problémát okoz. Ez a kifizetés a költségvetésbe nem került 
tervezésre, de záros határidőn belül meg fog történni a kifizetés, mihelyt az Önkormányzat 
anyagi helyzete lehetővé teszi ezt. 
 
18 óra 45 perkor Nagy József képviselő elhagyja az üléstermet, így a képviselő – testületi 
tagok száma 5 fő. 
 
Laczkó István képviselő: Kérdezi, hogy a körjegyzőség részére kifizetett 900. 000 Ft. a soros 
kötelező havi átutalás volt? Mennyivel tartozik Nyírparasznya még Ópályinak? 
A másik kérdése az lenne, hogy a TIGAZ felé mennyi tartozása van az Önkormányzatnak? 
Szerinte ne húzzák tovább az időt, javasolja a képviselő – testületnek, hogy a jubileumi 
jutalmakat 2009. augusztus 12.-ig fizessék ki. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy a 900. 000 Ft, ami átutalásra került, az a havi 
esedékes átutalás. A 2008. évi tartozás több, mint 3.000. 000 Ft., ennyivel tartozik még az 
Önkormányzat Ópályinak. Amint jön valamennyi pénz az Önkormányzat számlájára, akkor 
részletekben történik az elmaradás utalása. 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy tudomása szerint a képviselő – testületnek volt egy 
olyan döntése, hogy a közmunkások csak közterületen végezhetnek feladatokat, 
magánterületen nem, ez nem tartozik a hatáskörükbe. Igen sok ember kap ápolási díjat, amit 
azért kap, hogy az ilyen feladatokat elvégezze az idős emberek helyett. 
2 éve a csapadékvíz elvezetés 1/3-át a Szabadság utca viszi el, azaz az árok, amire már 
sokszor ígéret érkezett, hogy ki lesz tisztítva, inkább ezt kellene a közmunkásoknak elvégezni. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a felvetés teljesen jogos, mert a 
közfoglalkoztatás célja, hogy a közterületeken tevékenykedjenek a munkások. 
A Szabadság utca csapadékvíz elvezető rendszerével kapcsolatos felvetés is jogos, konkrét 
intézkedés fog történni, 2007. évben már történt is átereszek elhelyezése. Az árokrendszer 
tisztítása meg fog valósulni. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy ez a válasz nem elégíti ki a képviselők 
kíváncsiságát, szeretnének többet tudni arról, ami az önkormányzatnál folyik. Miért a 
dolgozóktól kel megtudni, hogy 2 éve nincs kifizetve a jubileumi jutalmuk?  
A másik dolognál nem az a baj, hogy idős embereken segítenek a közmunkások, hanem az a 
baj, ha valakinek nem segítenek. Ne tegyenek kivételt. 
 



Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy a ki nem fizetett számlákat ki fogja gyűjtetni és 
tájékoztatni fogja a képviselő – testületet, akár a hivatalban is. 
 
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 2 igen, 2 tartózkodás és 2 
nem szavazattal nem fogadta el.  
 
 
Tárgy: (2. tsp.)  
 
2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester köszönti Remenyikné Kovács Róza és Szuhánszki János 
könyvelőket, akik elkészítették a beszámolót. 
 
Felkéri a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy mondja el a Pénzügyi Bizottság véleményét az 
előterjesztéssel kapcsolatosan. 
 
Pető Sándor Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést. A táblázatokból és adatokból nem igazán jöttek ki, az számunkra nem 
értelmezhető. Azt a tájékoztatást kapták, hogy itt majd meg kapják a választ a kérdéseikre. A 
beszámoló nem tartalmaz hitelállomány táblázatot, mégis elfogadásra javasolják, mert már 
így is késében vannak. 
 
Remenyikné Kovács Róza könyvelő: Elmondja, hogy akkor várja a kérdéseket a 
beszámolóval kapcsolatban, hol is nem értelmezhető, és megpróbál ezekre válaszolni. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy itt mindkét előterjesztésnél 2008. év szerepel, akkor 
most nem a 2008. évi beszámolót és a 2009. évi rendeletmódosítást tárgyalják? A 2 
előterjesztés közül melyik a beszámoló? 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy amelyik előterjesztés címében a végén a 
végrehajtás szó van, az a zárszámadás, tehát a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
előterjesztést tárgyalják most. 
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy a hitelállományról szóló táblázatot miért nem találja? 
Ilyen nincs is? Ahol arról van szó, hogy az önkormányzat hosszú távú hitelállománya hogyan 
alakul. 
 
Szuhánszki János könyvelő: Elmondja, hogy igen létezik ilyen táblázat, jogos a felvetés, ezt 
a későbbiekben pótolni fogják. 
 



 
Remenyikné Kovács Róza könyvelő: Kérdezi, hogy egy K11-es beszámolót kaphatna e, 
akkor abból a feltett kérdésekre válaszolni tudna. 
 
19 óra 20 perckor Nagy József képviselő visszajött a tanácsterembe, így a képviselő – testületi 
tagok száma 6 fő. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az Önkormányzatnál ilyen beszámoló nincs. 
 
Remenyikné Kovács Róza könyvelő: Elmondja, hogy rengeteg anyagot be kellett adni sok 
helyre, többször nyomtattak éves beszámolót is,nem gondolta volna, hogy az 
Önkormányzatnak nincs belőle példánya. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy szerinte felkészültebben kellett volna jönni a 
könyvelőknek, minden anyagot hozniuk kellett volna. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy úgy látja a könyvelők bizonyos kérdésekre nem 
tudnak válaszolni, ezért javasolja, hogy vegyék le a napi rendi pontok közül a beszámolót, de 
mivel a 6/3. számú pályázat beadásához viszont feltétlenül kell, hogy  a beszámolót a 
képviselő – testület elfogadja, aminek a határideje május 20., ezért javasolja, hogy hétfőn 
üljenek össze ismét és ezt a napirendi pontot tárgyalják meg. 
 
Remenyikné Kovács Róza könyvelő: Elmondja, hogy akár holnapra is el tudják készíteni a 
hitelállományról a táblázatot és hozzá teszik még  a működési mérleget és felhalmozási 
mérleget, valamint az egyszerűsített beszámolót. 
 
Laczkó István alpolgármester: Javasolja, hogy úgy is összeül a képviselő – testület hétfőn, 
akkor a 2009. évi költségvetést is módosítsák, és tegyék bele a 2 jubileumi jutalmat is. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy lehetőség van arra is, hogy majd a féléves 
beszámoló elfogadásánál módosítsák a költségvetést. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy ha nem tudná összehívni a Pénzügyi Bizottságot, 
mivel az előterjesztésben a számszaki adatok nem változnak, és ezek a számok alkalmasak 
arra, hogy képviselő – testület döntsön, a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
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 képviselő – testület a 2008. évi gazdálkodásról szóló 
beszámoló megtárgyalásáról szóló 2. napirendi pontot elnapolják és jövő hét hétfőn tárgyalják 
az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
 
 



NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
45/2009. (V. 14.) számú határozata 

 
A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló tárgyalásáról. 

   
A Képviselő-testület! 

 
 

2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalásáról szóló 2. napirendi pontot 

elnapolja és jövő hét hétfőn 2009. május 18. napján tárgyalja. 

 
 
Nyírparasznya, 2009. május 14. 

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

 
 
Tárgy: (3. tsp.)  
 
2009. évi költségvetésről szóló rendelet módosításának megtárgyalása  
Előadó: Szabó János polgármester 
/Rendelet-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester felkéri a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy mondja el a Pénzügyi 
Bizottság véleményét az előterjesztéssel kapcsolatosan. 
 
Pető Sándor Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és lefogadásra javasolja azt. 
 
Remenyikné Kovács Róza könyvelő: Elmondja, hogy ebben a rendelet-tervezetben van az 
elírás, mégpedig 4 helyen, ahol 2008. év van írva, oda 2009. év kerül. 
Alapvetően erre a módosításra a 6/3. számú pályázat beadásához van szükség, és javasolja, 
hogy a jubileumi jutalmakat ne most tegyék bele, mert akkor az egész módosítást új át kell 
dolgozni. Ebben az esetben május 20.-án nem tudnák beadni a pályázatot. 
 
Szuhánszki János könyvelő: Elmondja, hogy a 2009. évi költségvetésbe most került 
beépítésre a 2008. évi szállítói tartozás, a 2008. évi körjegyzőséghez való tartozás, valamint 
az eredeti költségvetésbe csak a szociális segélyek 10 %-a, azaz a saját erő lett beépítve, most 
bruttósítva a 100 % került bele a költségvetésbe. 
Ezekre a változáskar azért volt szükség, mert forráshiányos költségvetést nem lehet elfogadni, 
ezért kellett a módosítás. Számszakilag így a kiadási főösszeg: 70. 234 Ft.-al nő,a bevételi 
főösszeg 54. 542 E Ft.-al nő, így a forráshiány 20. 446 E Ft. Az eredeti költségvetésbe a 
tartozások nem lettek betervezve, innen a forráshiány. 
A 6/3. számú pályázaton csak annyi pénzt lehet igényelni, amennyi a forráshiány, ezért volt 
erre a módosításra szükség. 



 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy a költségvetés tervezésénél, a részben önálló 
intézmények vezetőivel, miért nem volt egyeztető tárgyalás? Miért nem hívták meg az 
intézmények vezetőit a költségvetést tárgyaló testületi ülésre, vagy azt követő ülésre? 
 
Szabó János polgármester: elmondja, hogy igen alapvetően az intézmények vezetőit meg 
kell hívni arra a testületi ülésre, amelyen a költségvetést tárgyalják. Sajnos ez az idei évben 
elmaradt. A képviselő – testületnek az volt az álláspontja, hogy akkor a következő testületi 
ülésre hívják meg a vezetőket, de ez sem történt meg. Ezt a dolgot már nem tudják orvosolni. 
Az intézményvezetőkkel viszont történt egyeztetés, mert a hivatal dolgozói, akik a rendelet 
tervezet megalkotásában előkészítő munkát végeztek, nem hasra ütésszerűen dolgoztak. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy mivel az utolsó pillanatban lett elfogadva a 
2009. évi költségvetés, a képviselő – testület úgy fogadta el, hogy  a következő ülésre 
meghívják az intézményvezetőket, de ez azóta sem valósult meg. 
Remenyikné Kovács Róza könyvelő: Elmondja, hogy a költségvetés tervezése úgy folyt, 
hogy volt egy költségvetést tervező táblázat, amit az intézményvezetőknek kellett kitölteni. A 
személyjellegű költségeket teljes egészében megtervezték, tehát ez 100 %-ban az Ő 
egyeztetésükkel történt, és egyéb dolgokban is megtörtént az egyeztetés.  
 
 
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 2009. évi költségvetési rendelet módosítást a képviselő – 
testület elfogadja, mégpedig úgy, hogy a  bevételi oldal 192. 861 E Ft., a kiadási oldal 213. 
307 E Ft., a forráshiány 20. 446 E Ft. az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 5 igen, 1 nem szavazattal 
elfogadta.  

 
Nyírparasznya Község Önkormányzatának 

 
2/2009. (V.14.) Önk. számú rendelete 

 
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II 16.) Önk. számú rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) módosításáról 
 

1. §. 
 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét 
70.235,- e Ft-tal növeli, és a módosított kiadási előirányzat főösszegét 213.308,- e Ft-ban 
állapítja meg. 
 
 
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 
54.542,- e Ft-tal növeli, és a módosított bevételi előirányzat főösszegét 192.861,- e Ft-ban, 
a forráshiány összegét 20.447,- e Ft-ban állapítja meg. 



 
 

2. §. 
 
Az előirányzat módosításokat a rendelet 1. sz., 2/a, 2/b. mellékletei tartalmazzák. 
 

3. §. 
 
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 01-től kell 
alkalmazni. 
 
 
Nyírparasznya, 2009. május 14. 
 
 
 

Szabó János sk.           Dr. Csoba Beáta sk. 
                       polgármester                                                                  körjegyző 
 
 
 
 
Tárgy: (4. tsp.)  
 
EMVA pályázat keretében történő kisbusz beszerzésével kapcsolatos hitelfelvétel 
megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat – tervezet mellékelve/  
 
 
Szabó János polgármester felkéri a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy mondja el a Pénzügyi 
Bizottság véleményét az előterjesztéssel kapcsolatosan. 
 
Pető Sándor Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és lefogadásra javasolja azt, azzal a kiegészítéssel, hogy kérjenek árajánlatot 
több FORD márkakereskedőtől a kisbuszra, valamint javasolja, hogy a FORD Zentaitól 
vonják vissza az ajánlatot, mert mikor tavaly erről a testület döntött, arról volt szó, hogy 
Zentai megelőlegezi az összeget, hogy az Önkormányzat ne vegyen fel hitelt. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy sajnos a legtöbb pályázatnál utófinanszírozás 
van, tehát az elnyert összeget az Önkormányzatnak kell előteremteni. A FORD Zentai ezt az 
összeget nem előlegezi meg, tehát más forrásból kell előteremteni a pénzt. Szerinte így 
egyetlen lehetőség a hitel felvétele, persze ennek is van némi költsége, ez kb. 100. 000 Ft.-ot 
tehet ki. A kisbusznak kormányrendelet szerint a határozatban rögzített ára és felszereltsége 
van, tehát ettől olcsóbban egy kereskedésben sem lehet megvásárolni. A kormányrendelet azt 
is rögzíti tehát, milyen kiegészítőkkel kell ellátni a kisbuszt, tehát ezért senki nem fog pluszba 
adni semmit. Ennek a megvalósítására 1 év van, a határozat tavaly októberben született, tehát 
ez év októberéig kell megvalósítani a beszerzést a visszaigényléssel együtt. A kisbusz 
beszerzésének áfáját a jelenlegi kisbusz eladása fedezné. 
 



Petőh László képviselő: Elmondja, hogy szerinte ezt az eladást minél hamarabb meg kellene 
ejteni, míg a még a jelenlegi kisbusz ára nem csökken, mert a FORD Zentainál tavaly a 
kisbuszt 1. 200. 000 Ft.-ra becsülték meg, de ez az ár folyamatosan csökkenni fog. 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy szerinte ezt a kisbuszt az interneten meg 
kellene hirdetni és ha legalább 100. 000 Ft.-tal többet kapnának mérte, mint amit Zentai ígért, 
már jobban járna az Önkormányzat, mert a márkakereskedőnek teljesen mindegy, hogy a 
kisbuszt számítja be, vagy kézpénzt kap. És ebből a hitel kamata is kijönne. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy ha meghirdetik a kisbuszt, akkor arról szavazni 
kell és határozatot hozni, mivel a gépkocsi önkormányzati tulajdon és fel kell hatalmazni a 
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Laczkó István alpolgármester: Javasolja, hogy 1. 800. 000 Ft.-ra hirdessék meg a kisbuszt. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy továbbra is fent tartja javaslatát, hogy kérjenek 
ajánlatot országosan 3 FORD szalontól, hogy milyen plusz felszereltséget tudnának adni. 2 
szalon legyen megyén kívüli. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a pályázat benyújtásakor a kormányrendelet 
szabályozta, hogy ezen típusú kisbusz esetén milyen felszereltséget kell tartalmaznia, ettől 
eltérni nem lehet. Egy márkakereskedés sem fog pluszba adni semmilyen extrát, mert 
kormányrendelet ezt leszabályozza. 
Már meg van rendelve a kisbusz Zentaitól, ezt már nem lehet visszavonni, mert határozat 
született róla. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy ha a tavalyi határozat alapján meg van rendelve a 
kisbusz, akkor visszavonja a javaslatát. 

  
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 a módosító javaslattal, hogy Nyírparasznya Község Önkormányzat a 
tulajdonában lévő IAL-842 rendszámú FORD TRANSIT típusú kisbuszt meghirdeti eladásra. 
Irányár: 1. 800. 000 Ft. Az ajánlatokat a képviselő testület fogja megtárgyalni az 
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta.  

 

 

 

 

 

 

 



NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

           KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

            46/2009. (V. 14.) számú határozata 

                   IAL-842 rendszámú FORD TRANSIT típusú kisbusz eladásának meghirdetéséről  

A képviselő – testület! 

Nyírparasznya Község Önkormányzat a tulajdonában lévő IAL-842 rendszámú FORD 
TRANSIT típusú kisbuszt eladásra meghirdeti. Irányár: 1. 800. 000 Ft. Az ajánlatokat a 
képviselő- testület fogja megtárgyalni. 
 
Nyírparasznya, 2009. május 14. 
 
 
 

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

 
 
Szabó János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
Kérem aki egyetért azzal, hogy a hitelfelvétellel kapcsolatos határozat- tervezetet 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 ÖNKORMÁNYZATI 

           KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

            47/2009. (V. 14.) számú határozata 

EMVA pályázat keretében történő kisbusz beszerzésével kapcsolatos hitelfelvételéről 
 
 
A Képviselő-testület! 
 
1./ Az OTP Bank Nyrt-től 7.288.900.- Ft összegű éven belüli hitelt vesz fel az EMVA pályázat 

keretében történő kisbusz beszerzéséhez.  

Igénybevétel időpontja: 2009. június 

Visszafizetési határidő: pályázati elszámolást követően azonnal egy összegben, de legkésőbb 

2010 június 

Felajánlott fedezet: 2045278446 azonosító számú nyilvántartott támogatási kérelem tárgyában 

nyújtott 7. 288. 900 Ft. összegű támogatás 

További fedezet: Helyi adó bevételekből 

 



2./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés évében az éves költségvetésbe a hitel 

törlesztését és a hiteldíjak megfizetését tervezi és jóváhagyja. 

3./ Felhatalmazza Szabó János polgármestert é Dr. Csoba Beáta körjegyzőt a hitel felvételére.  
     
 
Nyírparasznya, 2009. május 14. 
 
 
 

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

 
 
 
Tárgy: (5. tsp.)  
 
A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására támogatási igény 
benyújtásának megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester felkéri a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy mondja el a Pénzügyi 
Bizottság véleményét az előterjesztéssel kapcsolatosan. 
 
Pető Sándor Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és lefogadásra javasolja 
 
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 6 jelen lévő tagja, 6 igen szavazattal 
elfogadta. 
 

 
NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

48/2009. (V. 14.) számú határozata 
 

A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása pályázat benyújtásáról 
 
 
 
A képviselő-testület: 



 
1. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 6. 

számú mellékletének 3. pontja alapján támogatási igényt nyújt be a működésképtelen 

helyi önkormányzatok egyéb támogatására. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására. 

 
Nyírparasznya, 2009. május 14. 
 
 
 Szabó János sk. Dr. Csoba Beáta sk. 
                           polgármester körjegyző 
 
 
Tárgy: (6. tsp.)  
 
Alapító okiratok módosításának megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat – tervezetek mellékelve/ 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy ez egy új törvényi rendelkezés, melynek az a 
célja, hogy a Magyar Államkincstárhoz egységes alapító okirat kerüljön, mivel a törzskönyvi 
adatok nagyon szétziláltak. Ezért egy ütemterv szerint minden Önkormányzat képviselő – 
testületének május 15. napjáig dönteni kell a községben lévő 3 részben önálló intézmény 
működéséről. Mind 3 intézményről dönteni kell, hogy a jelenlegi formában kívánják e 
fenntartani. Itt csak arról kell dönteni, hogy a meglévő intézményeket milyen formában 
kívánja az Önkormányzat továbbra működtetni, nem bezárásokról. Eddig mind 3 intézmény 
részben önálló intézményként működött, javasolja, hogy továbbra is így működjenek. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi az itt jelenlévő Jurkinya Miklósné Öregek Napközi Otthona 
Vezetőjét, hogy kitől kapta azt az információt, hogy az Öregek Napközi Otthonát be akarja 
zárni a képviselő – testület? 
 
Jurkinya Miklósné Öregek Napközi Otthona Vezetője: Elmondja, hogy név szerint nem 
jelöli meg az illetőt. 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy akkor Ő elmondja, hogy név szerint Nagy József 
képviselőtől ered a valótlan állítás. Emiatt őt és képviselő társait is több inzultus érte, hogy 
miért akarják az Öregek Napközi Otthonát bezáratni. A minimum az, hogy Nagy József 
képviselő kérjen bocsánatot a többiektől, hogy ilyen felfordulást okozott a faluban. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy neki is tudomása van arról, hogy téves 
információ kering a faluban. Itt semmi nem kerül megszüntetésre, ez egy törvényi feladat, 
hogy erről dönteni kell. Egyáltalán nem kell félni attól, hogy bármit megszüntetnek, hanem a 
jelenlegi állapotot kívánja fenntartani az Önkormányzat. 
 
Nagy József képviselő: Elmondja, hogy az előterjesztésben szerepel, hogy dönteni kell a 
működésről, lehet szó arról is, hogy megszüntetik az intézményt. 
 



Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy az oktatás kötelezőfeladat, ezt nem lehet 
megszüntetni. Az Öregek Otthonánál és az óvodánál van lehetőség arra, hogy szakfeladaton 
működjön tovább, de költségvetési vonzata annyira kevés, hogy ennyiért nem érdemes 
szétverni egy meglévő intézményt. Szó szerint ezt monda Pető Sándor képviselő is a Pénzügyi 
Bizottsági ülésen. 
 
Nagy József képviselő: Elmondja, hogy a képviselő – testületnél örökös téma, hogy az 
Öregek Napközi Otthonánál mit hogyan lehetne csökkenteni. Ezért gondolt arra, hogy beszél 
az Öregek Napközi Otthona Vezetőjével, hogy legyen egy igény felmérés van e rá szükség és 
milyen formában. Mert a képviselő Uraktól azt látja, hogy megtakarítás gyanánt 
legszívesebben megszüntetnék az Öregek Napközi Otthonát. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy mint a körjegyző nő is elmondta szakfeladatot nem 
lehet megszüntetni, mert olyan dolgot mint az étkeztetés, szociális étkeztetés nem lehet 
megszüntetni. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy ők nem azért képviselők, hogy 
munkahelyeket szüntessenek meg, hanem, hogy minél több embernek munkát adjanak. 
Szerinte zárják le ezt  a vitát mert nincs értelme. 
 
 
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, mely 
szerint a közoktatás-szolgáltatás jelenlegi rendszerét fenntartja az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja, 6 igen szavazattal 
elfogadta.  
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
49/2009. (V. 14.) számú határozata 

 
Közfeladat ellátási módjának vizsgálatáról és a közoktatási intézmény besorolási 

kötelezettségéről 
 
A Képviselő-testület! 
 

1. A közoktatás-szolgáltatás jelenlegi rendszerét fenntartja. 
2.   Az intézmény besorolása: 

a.) A tevékenységének jellege szempontjából:  közszolgáltató részben önálló 

költségvetési szerv, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a körjegyzőségi hivatal 

látja el 

b.) Közszolgáltató szerv fajtája: közoktatási feladatot ellátó közintézmény 



 

Nyírparasznya, 2009. május 14.  
 
 
 
 Szabó János sk. Dr. Csoba Beáta sk. 
 polgármester körjegyző 
 
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a határozat – tervezetet a képviselő – testület elfogadja, mely 
szerint az óvoda részben önálló költségvetési szerv jelenlegi rendszerét fenntartja az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja, 6 igen szavazattal 
elfogadta. 

 
NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

50/2009. (V. 14.) határozata 
 

Óvoda közfeladat ellátási módjának vizsgálatáról és az intézmény besorolási kötelezettségéről 
 
 
 

A Képviselő-testület! 
 

1. Az óvoda részben önálló költségvetési szerv jelenlegi rendszerét fenntartja. 
 

Nyírparasznya, 2009. május 14.  
 
 
 
 Szabó János sk. Dr. Csoba Beáta sk. 
 polgármester körjegyző 
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a határozat – tervezetet a képviselő – testület elfogadja, mely 
szerint az Őszirózsa Öregek Napközi Otthona részben önálló költségvetési szerv jelenlegi 
rendszerét fenntartja az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja, 6 igen szavazattal 
elfogadta. 
 
 
 
 
 
 
 



 NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
51/2009. (V. 14.) számú határozata 

 
Őszirózsa Öregek Napközi Otthona közfeladat ellátási módjának vizsgálatáról és az 

intézmény besorolási kötelezettségéről- 

 

A Képviselő-testület! 

 

1. Az Őszirózsa Öregek Napközi Otthona részben önálló költségvetési szerv jelenlegi 

rendszerét fenntartja. 

 

Nyírparasznya, 2009. május 14.  
 
 
 
 Szabó János sk. Dr. Csoba Beáta sk. 
 polgármester körjegyző 

 
 

 
 
20 óra 55 perckor Szabó János polgármester 5 perc szünetet rendelt el. 
 
 
Tárgy: (7. tsp.)  
 
Bérleti szerződés iránti kérelem megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Kérelem mellékelve, előterjesztés szóban/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy id. Petrohai József kérelmet nyújtott be a régi 
cukrászda épületének bérbevételére, virágüzlet nyitása céljából. 
Majd felolvasta a kérelmet 
Elmondja, továbbá, hogy szerinte ez megoldható lenne, igaz szemrevételezni kellene az 
épületet, mert elég leromlott állapotban van. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, Ő személy szerint örül neki, hogy valaki 
vállalkozást akar nyitni, véleménye szerint ebben segíteni kell. 
Azt javasolja, hogy a betört ablakokat az Önkormányzat csináltassa meg, de  a belső munkák 
végzését ne finanszírozzák. Minden mást a bérlő intézzen. Javasolja, hogy 10. 000 Ft./hó 
legyen a bérleti díj, és az első 2 havi bérleti díjat engedjék el a belső munkák elvégzésére, ez 
szerinte méltányos, és maximum 1 évre adják ki az épületet. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy szerinte is 1 évre próbálják ki, de csakis 



rendeltetésszerű használatra veheti igénybe, vagyis virágüzlet működésére. 
Szerinte a határozat tartalmazza az alábbiakat: 
Az épületet, helyileg Nyírparasznya Rákóczi u. 43. szám alatti ingatlant 1 évre adják bérbe 
rendeltetésszerű használatra, vagyis virágüzlet céljából. A bérleti díj havi 10. 000 Ft. az első 2 
havi bérleti díjat az Önkormányzat elengedi belső munkálatok végzésére.pl. tisztasági festés. 
A működtetéshez szükséges minden feltétel megteremtését a bérbevevőnek kell biztosítani. 
A rezsi költségeket/víz, villany, fűtés/ a bérbevevőnek kell fizetni, mégpedig a számlák 
alapján minden hónap 5. napjáig az Önkormányzat házipénztárába. Az első be nem fizetett 
számla esetén a bérleti szerződés felbontásra kerül. A bérleti szerződés felbontásra kerül akkor 
is, ha az épület nem rendeltetésszerű használata történik. Jogosult ennek ellenőrzésére Dr. 
Csoba Beáta körjegyző. 
 
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 ezekkel a feltételekkel a bérleti szerződést a képviselő – 
testület elfogadja, az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja, 6 igen szavazattal 
elfogadta. 

 
NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

52/2009. (V. 14.) számú határozata 
 

Bérleti szerződésről 

A Képviselő-testület! 

 

1. Az épületet, helyileg Nyírparasznya Rákóczi u. 43. szám alatti ingatlant 1 évre bérbe adja 

rendeltetésszerű használatra, vagyis virágüzlet céljából.  

2. A bérleti díj havi 10. 000 Ft. az első 2 havi bérleti díjat az Önkormányzat elengedi belső 

munkálatok végzésére.pl. tisztasági festés.  

3. A működtetéshez szükséges minden feltétel megteremtését a bérbevevőnek kell biztosítani. 

4. A rezsi költségeket/víz, villany, fűtés/ a bérbevevőnek kell fizetni, mégpedig a számlák 

alapján minden hónap 5. napjáig az Önkormányzat házipénztárába.  

5. Az első be nem fizetett számla esetén a bérleti szerződés felbontásra kerül. A bérleti 

szerződés felbontásra kerül akkor is, ha az épület nem rendeltetésszerű használata történik. 

Jogosult ennek ellenőrzésére Dr. Csoba Beáta körjegyző. 

 

 



Nyírparasznya, 2009. május 14.  
 
 
 
 Szabó János sk. Dr. Csoba Beáta sk. 
 polgármester körjegyző 
 
Tárgy: (8. tsp.)  
 
Tiszteletdíjjal kapcsolatos kérdések megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés szóban/ 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy erre a napirendi javaslatra azért került sor, mert 
a múltkori képviselő – testületi ülésen már volt szó a tiszteletdíjakról és akkor ígéretet tett rá, 
hogy a következő ülésen erről szó lesz. Felmerült már az is, hogy a képviselő – testület egyes 
tagjai inkasszót nyújtanának be a ki nem fizetet tiszteletdíj miatt. Ez szerinte túl drasztikus 
lenne, az a javaslata, hogy próbáljanak megállapodni, egy olyan megoldást találni, ami 
mindenkinek megfelelő. Május 26-a körül kapja az Önkormányzat a normatívát, akkor kerül 
pénz az Önkormányzat számlájára. Az Ő javaslata az, hogy júniustól kezdjék el fizetni 
folyamatosan a tiszteletdíjat, így az nem fog felhalmozódni, a hátralékot pedig, ha az 
Önkormányzat számlájára valamilyen nem várt bevétel érkezik, akkor fizessék ki. Erről 
kellene megállapodni, valamint arról, hogy milyen részletekben történjen a kifizetés. 
 
Fegyver Miklós képviselő: Elmondja, hogy Ő ezzel nem ért egyet, mert már 2 éve nem 
kaptak tiszteletdíjat. Mi van akkor, ha az Önkormányzat számlájára nem érkezik nagyobb 
összeg, akkor mikor lesz a hátralék kifizetve? 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy a 2008. évi teljesen nincs kifizetve, a 2009. évi 
sem, valamint a 2007. évben pedig 9 hónap nincs kifizetve, ez összesen több mint 3. 000. 000 
Ft. Ezt az elmaradást egy összegben nem tudják kifizetni, mert akkor nem lehetne az 
Önkormányzat működését biztosítani. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy neki az a javaslata, hogy a mai naptól a képviselő – 
testület függessze fel a tiszteletdíjak kifizetését és csak a hátralékot fizessék ki. Először tehát 
próbálják meg a hátralékot kifizetni. Így egyenlőre megszűnne a képviselők és a polgármester 
tiszteletdíja, amíg a hátralék kifizetésre nem kerül 
Elmondja továbbá, hogy a következő képviselő – testületi ülésre szeretné látni a 60 napon túli 
szállítói tartozásokat, és kéri, hogy a jegyzőnő a jogi lépéseket tegye meg. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a szokásos csatornákon keresztül mindenképen 
pénzt kell szerezni, mert a jelenlegi struktúrát nem tudják működtetni. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy Ő semmi hajlandóságot nem lát a 
polgármester irányából, hogy a tiszteletdíjak kifizetésre kerüljenek. Tavaly szeptemberben 
egy testületi ülésen a képviselők azt mondták, hogy ha novemberig az elmaradás kifizetésre 
kerül, akkor lemondanak a képviselők a tiszteletdíjról. De semmi előrelépés nem történt az 
ügyben. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy Ő segítette azzal az Önkormányzatot, hogy 



társadalmi megbízatású polgármester lett. De amíg több millió forint tartozása van az 
Önkormányzatnak, addig nem lát esélyt ezek rendezésére. Az elsődleges cél, hogy legalább a 
személyjellegű juttatások, a bérek kifizetésre kerüljenek. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy Ő már elkezdte az adók behajtását, folynak a 
behajtások, letiltások, forgalomból való kivonások. Reméli, hogy 1-2 hónap alatt a kint lévő 
adók nagy részét be tudják hajtani. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ha jól érti akkor az Ő tiszteletdíját is szeretné a 
képviselő – testület felfüggeszteni. Ebben az esetben Ő is hasonlót vár az intézmények 
vezetőitől és a dolgozóktól, mert ugye bár mindenki bérért dolgozik. A polgármester aláírása 
nélkül nincsenek pályázatok, nincs átutalás, bér kifizetés, nincs semmi. Ezt is vegyék 
figyelembe a képviselők. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy a polgármester tiszteletdíja nettó 58. 000 Ft. Ez 
az összeg az Önkormányzaton semmit nem segít, nem olyam nagy volumenű. Ha 
felfüggesztik a tiszteletdíjat, akkor sem lesznek kisegítve vele, mert a hátralékot nem tudják 
akkor sem kifizetni egy összegben. Próbáljanak valamilyen kompromisszumot kötni. 
 
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 Pető Sándor módosító indítványát: 
Kérem aki egyetért azzal, hogy képviselő – testület elfogadja az indítványt, miszerint a 
tiszteletdíjak kifizetését a mai naptól függeszék fel addig, míg a hátralék kifizetésre nem 
kerül, az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagjai, 2 igen, 2 tartózkodás és 
2 nem szavazattal szavaztak így döntés nem született. 
 
Szabó János polgármester szavazásra teszi a következő módosító indítványát: 
Kérem aki egyetért azzal, hogy képviselő – testület elfogadja az indítványt, miszerint 2009. 
június 1. napjától minden hónapban rendszeresen történjen a tiszteletdíjak kifizetése, és ha 
nagyobb összeg érkezik az Önkormányzat számlájára, akkor részletekben történik a hátralék 
kifizetése, az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagjai, 3 igen, 3 tartózkodás 
szavazattal szavaztak, így döntés nem született. 
 
Napirend után: 
   
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy neki lenne egy észrevétele egy tavaly született 
rendelettel kapcsolatosan. Megkeresték Őt a gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan. 2 rendelet is 
van a kezében, ami hatályos. Az egyik 2008. március 1.-től érvényes, ahol az óvodai 
étkeztetés díja: 266 Ft./fő, az iskolai étkeztetés díja: 398 Ft./fő. Ezzel szemben van egy másik 
rendelet is, amely március 12.től hatályos, itt az óvodai és az iskolai étkeztetés díja 
egységesen: 270 Ft./fő. Azt szeretné tudni, most akkor melyik is jó, milyen díjat kel fizetni? 
 
 



Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy ennek utána fog nézni, mert 2 rendelet nem 
születhet 2 különböző összeggel, és nem lehet mindkettő hatályos. 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy lenne egy másik kérdése is. Ha jól tudja született 
egy olyan döntés korábban, hogy az óvodában 3 gyermeknek kellene csak étkezési díjat 
fizetni, és nekik az Önkormányzat elengedi ennek a fizetését. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, ilyen döntés nem született. Ez egy eseti kérelem 
volt,a miben a képviselő – testület döntött, és akkor annak a 3 gyereknek nem kellett étkezési 
díjat fizetni. Be kell adni most is erre egy kérelmet és a képviselő – testület  döntést fog hozni. 
 
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve – bezárta. 
 

Kmf. 
 
 

Szabó János                                                                                                  Dr. Csoba Beáta 
polgármester                                                                                                         körjegyző 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
Nagy József            Pető Sándor 
képviselő            képviselő 
 


