
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 18-án megtartott 
ülésének  
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 55-56. 
d, rendelete: 3 
 
 

T á r g y s o r o z a t a 
 
 
 

1.) 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
 
2.) Előterjesztés a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Regionális Szilárdhulladék Gazdálkodási 
rendszer közszolgáltatói szerződésének módosításáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
 
3.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Regionális Szilárdhulladék gazdálkodási 
Társulás Alapító Okiratának módosításáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
 
 
Nyírparasznya, 2009. május 18. 
 
 
 
                                                                                                               Szabó János 
                                                                                                    Polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 18.-án 
17.45 órai kezdettel megtartott  üléséről.  
 
Jelen vannak:  

 Szabó János polgármester 
   Laczkó István alpolgármester 
   Kemenyiczki Ildikó képviselő, 
   Nagy József képviselő, 
   Szabó Antal Képviselő. 
   
Távolmaradását jelezte:  

Fegyver Miklós képviselő, Petőh László képviselő, Pető Sándor képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Dr. Csoba Beáta körjegyző 
 
Meghívottak: 
                        Szuhánszki János könyvelő 
 
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? 
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.)  
2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés rendelet-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen az volt a gond, hogy a 
könyvelők bizonyos kérdésekre nem tudtak válaszolni és a kiküldött anyag is hiányos volt, 
bizonyos táblázatok nem voltak meg. Elmondja továbbá, hogy az előző ülésen a Pénzügyi 
Bizottság Elnöke elmondta, hogy így is tárgyalásra javasolta a napirendi pontot. 
Felkéri Szuhánszki János könyvelőt, hogy mondja el milyen kiegészítések történtek. 
 
 
Szuhánszki János könyvelő: Elmondja, hogy a hiányzó táblázatok pótolásra kerültek. 
Felsorolná milyen tábláztok lettek pluszban kiküldve: 1. számú melléklet, ami bevételt és 
kiadást tartalmazza, teljesen kicserélésre kerültek. Plusz táblázatok: 2/a számú melléklet-
működési célú bevételek és kiadások mérlege, 2/b. számú melléklet- tőke jellegű bevételek és 
kiadások mérlege, 3. számú melléklet - az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, 
4. számú melléklet – adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról, 5. számú melléklet – 



az adóbevételek alakulás 2008. évben, 6. számú melléklet – 2008. évi egyszerűsített éves 
pénzforgalmi jelentés és egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás. 
Az évek is megfelelnek, mindenhol a 2008. év szerepel.  
 
Szabó Antal képviselő: Elmondja, hogy az adó bevételek alakulása tekintetében a 
hátralékokra lenne kíváncsi, valamint a 60 napon túli szállítói tartozások tekintetében 
érdekelné, hogy milyen beszállítónak és mekkora összegben tartozik az Önkormányzat. 
 
Szuhánszki János könyvelő: Elmondja, hogy akinek a legtöbbel tartozik az Önkormányzat a 
következők: E-On Zrt.-4. 297 E Ft., Kristályvíz Kft.- 1. 857 E Ft., TIGÁZ Zrt.- 1. 041 E Ft., 
Nyír-flop Kft.- 1. 636 E Ft. Plusz az élelmiszer alapanyag beszállítók, itt kisebb összegekről 
van szó. 
 
Szabó Antal képviselő: Kérdezi a körjegyző nőtől,hogy lát –e esélyt arra, hogy a 60 napon 
túli tartozásokat 30-40 napon belül rendezni tudják? 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy azt nem tudja megjósolni, hogy mennyi időn 
belül tudják rendezni a tartozást, de a 6/3. számú pályázat benyújtásának pont az a lényege, 
hogy ezekre a fizetetlen számlákra lehet beadni. Ebből a pályázatból mindenképpen 
számítanak pénzre, az adóhátralék behajtása is folyamatos. A kettőből együtt lehetne fedezni a 
hátralékot. Valamint itt van még a Krisztina – Trans Kft. felé a hitelezői igény benyújtása, 
amiből kb. 5 millió forint körüli összegre számítanak.  
 
Szuhánszki János könyvelő: Elmondja, hogy a 13. 211 E Ft. szállítói tartozás a 2008. 
december 31.-i állapot, jelenleg 8. 200 E Ft. ez a tartozás 
Az adóhátralékok tekintetében a következő a helyzet: vállalkozók kommunális adója- 69. 000 
Ft., magán személyek kommunális adója- 1. 283 E Ft., helyi iparűzési adó- 3. 363 E Ft., 
gépjárműadó- 10. 004 E Ft. és plusz a késedelmi pótlékok. 
 
Szabó Antal képviselő: Elmondja, hogy az itt felsorolt összeg mind bejönne, az kb. 15 millió 
forint, akkor nincs is olyan rossz helyzetben az Önkormányzat. Ettől függetlenül megszeretné 
kérdezni, hogy a 60 napon túli tartozás esetén kötelező –e az adósságrendezési eljárást 
megindítani? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy igen a polgármesternek is egy fajta kötelessége 
adott napon túl megindítani ezt az eljárást. Ez is egy járható út. De akkor a bérek és 
kifizetések befagyasztásra kerülnek 30-60 napra, nem lehet utalni, a meglévő vagyon 
értékesítésre kerül, minden juttatást, ami nem kötelező megvonnak. Szerinte előtte más 
megoldást kellene találni, ilyen pl. a 6/.3 számú pályázat benyújtása, amiből plusz bevétel 
lehet. Az adósságrendezési eljárás megindítása, csak a legvégső eset lehet. 
 
Szabó Antal képviselő: Kérdezi, hogy a 6/3. számú pályázaton mennyi az a pénzösszeg, amit 
az Önkormányzat nyerhet? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy Ő beszélgetett Gazda László képviselővel és 
szerinte minimum 5 millió forint, de lehet 10 millió forint is. Az összeget az önkormányzat 
soron kívül fogja kérni. A képviselő Úr is azt javasolta, hogy az adósságrendezési eljárást 
lehetőleg el kell kerülni, az legyen a végső megoldás, mivel ez nem jelent pluszforrást.  
 
Laczkó István alpolgármester: Kérdezi, hogy az E-on és a Tigáz felé igen nagy összegű a 



tartozás, valahol nincs e kikapcsolási veszély emiatt? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy próbálják rendezni a számlákat, főleg a Tigáz 
Zrt. felé, a legnagyobb összegű tartozás a közvilágításnál van, de ez egy olyan szolgáltatás, 
amit nem lehet megszüntetni, nem lehet kikapcsolni. Az intézmények esetén igyekeznek a 
számlákat rendezni. 
 
Szabó Antal képviselő: Elmondja, hogy Ópályiban és Mátészalkán hajnalban hamarabb 
lekapcsolják a közvilágítást. Most a nyári időszakban sokáig világos van és hamarabb is 
világosodik, csökkenteni kellene a közvilágítás időtartamát, így is lehet spórolni. 
 
Szuhánszki János könyvelő: Elmondja, hogy múlt héten kérdés volt még a hitelállomány 
alakulása, 2008. december 31.-i állapot szerint 150. 000 Ft a folyószámlahitel, a hosszú távú 
hitel 13. 125 E Ft. A 2008. évi hiteltartozások rendezve vannak. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy a 2008. évi adatok tényadatokon nyugszik, 
ezen változtatni már nem lehet. A válság is rányomta a bélyeget az adatok alakulására. 
Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
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 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámolót a képviselő – 
testület elfogadja az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta. 
 
 
 

Nyírparasznya Község Képviselő-testületének 

3/2009.(V.18.) Önk. számú rendelete 

 
Nyírparasznya Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
Nyírparasznya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – 
többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 82. §, valamint az államháztartás 
működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben 
meghatározottak szerint a 2008. évi gazdálkodásról az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1.§. 

 
Nyírparasznya Község Képviselő-testülete a 2008. évi teljesített bevételek főösszegét 

228.715,- E Ft-ban állapítja meg. A bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. számú 

melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzatokon belül elkülöníti az alábbi jogcímeket: 



- Intézményi működési bevételek        3.981,- E Ft 
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei    44.241,- E Ft 
- Önkormányzatok költségvetési támogatása  159.073,- E Ft 
- Véglegesen átvett pénzeszközök      13.492,- E Ft 
- Finanszírozási bevételek         6.850,- E Ft 

 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek       1.426,- E Ft 

- Átfutó bevételek változása:            -  348,- E Ft 

 

2.§. 

 
Nyírparasznya Község Képviselő-testülete a 2008. évi teljesített kiadások főösszegét 
228.793,- E Ft-ban állapítja meg. A kiadások címenkénti megoszlását a 1. számú melléklet 
tartalmazza.  

 

3.§. 
 
/1/ A Képviselő-testület a kiadási címeken belül elkülöníti az alábbi előirányzatokat: 
 
 - személyi juttatások:     88.142,- E Ft 
 - munkaadót terhelő járulékok:   31.732,- E Ft 
 - dologi kiadások, egyéb folyó kiadások:  34.648,- E Ft 

- támogatások, pénzeszköz átadás:          2.058,- E Ft 
- természetbeni és pénzbeli juttatások:  64.651,- E Ft 
- felhalmozási kiadás:       2.604,- E Ft 

 - Hitel törlesztés       1.750,- E Ft 
- átfutó kiadások vált.         3.208,- E Ft 

 
/2/ Nyírparasznya Község Önkormányzata szakfeladatonkénti kiadásait, és bevételeit a 2. 
számú melléklet tartalmazza 
 

 
4.§. 

 
 
/1/ A Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásait 37.251,- E Ft-ban állapítja meg, melynek 
részletezését az 2. számú  melléklet 751153 szakfeladat táblázata tartalmazza. 
  
/2/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül jóváhagyja az alábbi előirányzatokat: 
 
  - személyi juttatás:   14.411 E Ft 
  - munkaadót terhelő járulékok:   6.073 E Ft 
  - dologi kiadások:     2.393 E Ft 
  - egyéb folyó kiadások:    6.057 E Ft 



  - támogatás értékű működési k.:      727 E Ft 
  - működési célú pénzeszköz átadás:    611 E Ft 
  - felhalmozási célú hitel törlesztés:   1.750 E Ft 
  - felhalmozási célú kiadások:   2.323 E Ft 
  - kamat kiadások:     2.906 E Ft 
 

5.§. 
 
A teljesített felhalmozási kiadásokat 2.604,- E Ft-ban állapítja meg. 
 

6.§. 
 
/1/ Az Önkormányzat immateriális javak állományának összegét 7.592 E Ft-ban állapítja meg.  
/2/ Az önkormányzat tárgyi eszköz állományát  591.306 E Ft-ban állapítja meg. 

 
7.§. 

 
/1/ A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
Egyidejűleg a többszörösen módosított 2/2008.(III.12.) számú (költségvetési) rendelet hatályát 
veszti. 
 
/2/ A kihirdetésről  a jegyző az SZMSZ-ben meghatározottak szerint gondoskodik. 
 
Nyírparasznya, 2009. május 18. 
 
 
     Szabó János sk.                                             Dr. Csoba Beáta sk. 
                polgármester                             körjegyző 
    
 
 
Tárgy: (2. tsp.)  
Előterjesztés a Szabolcs- Szatmár - Bereg Megyei Regionális Szilárdhulladék 
Gazdálkodási rendszer közszolgáltatói szerződésének módosításáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az a Regionális Szilárdhulladék Rendszer nem 
ismeretlen a képviselők számára. Most egy újabb határozatot kellene elfogadni a képviselő – 
testületnek. Remélhetőleg ha ez a beruházás megvalósul, akkor egy megyei szervezet fogja 
működtetni a hulladékszállítást. 
Most arról kellene nyilatkozni, hogy Nyírparasznya település i se rendszer keretein belül 
kívánja megoldani a hulladékszállítási közszolgáltatást. 
Szabó Antal képviselő: Kérdezi, hogy a szelektív hulladékgyűjtés e rendszer keretein belül 
megoldható e ? Vagy csak a települési szilárd hulladékgyűjtés? 
 



Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a megye összes 226 településén ez a szervezet 
fogja végezni a hulladékszállítást, és a jelenlegi formában fogják átvenni a működtetést 2010. 
vagy 2011.-től. Ebben benne van a szelektív hulladékgyűjtés is. 
 
Szabó Antal képviselő: Elmondja, hogy ez egy jó elgondolás, hogy a megye összes 
településéről egy megyei cég szállítja el a szemetet, de az nincs leírva sehol, hogy mennyiért. 
Menyire fogja ez terhelni a falut? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy fő jellemzője a projektnek, hogy nem ők, hanem 
az önkormányzat szállítja a szemetet, így önkormányzati tulajdonban marad. Az, hogy maga a 
szolgáltatás mennyibe fog kerülni, nagyon sok tényezőtől fog függeni. Valószínű, hogy éves 
szinten kb. 14-15. 000 Ft. körüli összeget fog jelenteni háztartásonként, de majd a jövőben fog 
kialakulni, biztosat még nem lehet tudni. 
Maga a program már 2003.-ban elkezdődött azért, hogy a megye településeiről európai 
szinten lehessen a hulladékot gyűjteni és elszállítani, valamint kezelni. Ezt kötelező 
szolgáltatásként a háztartásoknak igénybe kell venni. E program keretein belül valósult meg 
településünk szeméttelepének rekultivációja is. 
Félig kényszerből, félig jogszabályi követelésként ezt a megoldást kell választani a 
településeknek. 
 
Laczkó István alpolgármester. Elmondja, hogy ezzel a programmal a képviselő – testület 
már többször találkozott, többször el is utasították, mivel a szemétszállítási díj többszörösére 
fog emelkedni. Még mindig nincs konkrét dolog, csak az állandó szerződésmódosítások. 
Valójában nem tudnak semmit. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy itt nem nagyon van választási lehetőség, ha a 
megyei települések nagy része elfogadja, Nyírparasznyának is ugyanúgy csatlakozni kell 
hozzá, mert ez alapvető kötelező közszolgáltatás. Mindenféleképpen döntést kell hozni, mivel 
mint már említette e program keretén belül valósult meg a szeméttelep rekultivációja, ami 4 
millió forintba került , és ezt 100 %-ban állja ez a program, mivel annak része. 
 
 
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, 3 igen, 2 nem  szavazattal 
elfogadta. 

 
 

 
 
 
 
 



NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

55/2009. (V. 18.) számú határozata 
   

 Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Regionális Szilárdhulladék Gazdálkodási rendszer 
közszolgáltatói szerződésének módosítása 

A Képviselő-testület! 
 
Nyírparasznya  település a Szabolcs – Szatmár – Bereg megyei települési Szilárdhulladék 
Gazdálkodási Rendszer I. ütem megnevezésű projektben (továbbiakban:projekt)részt vesz és a 
közszolgáltatás megszervezését ezen projekt keretein belül kívánja megoldani. 
 
Nyírparasznya, 2009. május 18. 

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

 
 
 
 

 
Tárgy: (3. tsp.)  
Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Regionális Szilárdhulladék gazdálkodási 
Társulás Alapító Okiratának módosításáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Szabó Antal képviselő: elmondja, hogy csak ismételni tudja önmagát. Hiányos az 
előterjesztés, mert az anyagi vonzatát nem látja, ezért nem támogatja. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a társulás egyéb tevékenység címen újként 
belekerült: nem veszélyes hulladékgyűjtése, veszélyes hulladékgyűjtése, veszélyes hulladék 
kezelése, ártalmatlanítása, hulladék újrahasznosítása, saját tulajdonú, bérelt ingatlan 
bérbeadása üzemeltetése. Ennyiben módosul az alapító okirat. 
 
 
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, 3 igen, 2 nem szavazattal 
elfogadta. 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

56/2009. (V. 18.) számú határozata 
   
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Alapító Okiratának 
módosítására  
 
A Képviselő-testület! 

 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Alapító Okirata az 
alábbiak szerint módosul: 

 
1. 

 
Az Alapító Okirat 10. A társulás felügyeleti szerve cím az alábbiak szerint módosul: 
10. A társulás felügyeleti szerve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat közgyűlése 
 

2. 
Az Alapító Okirat 13. A társulás alaptevékenysége cím az alábbiak szerint módosul: 
13. A társulás alaptevékenysége: 38.21’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás 

 
 

3. 
Az Alapító Okirat 14. A társulás egyéb tevékenysége cím az alábbiak szerint módosul: 
14. A társulás egyéb tevékenysége:   38.11’08  Nem veszélyes hulladékok gyűjtése 

38.12’08 Veszélyes hulladék gyűjtése 
38.22’08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
38.32’08 Hulladék újrahasznosítása 

  68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

 
 

Az Alapító Okirat jelen módosítással és kiegészítéssel nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályukban fennmaradnak 
 
Nyírparasznya, 2009. május 18. 

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

 
 
 



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 
 
 


