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1.) Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb közéleti eseményekről, lejárt 
határidejű határozatokról 
Előadó: Szabó János polgármester 
 

 
Nyírparasznya, 2009. június 15. 
 
 
 
                                                                                                               Szabó János 
                                                                                                    Polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

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

 Szabó János polgármester 
   Laczkó István alpolgármester 
   Kemenyiczki Ildikó képviselő, 
   Fegyver Miklós képviselő, 

 Nagy József képviselő, 
   Petőh László képviselő. 
 
Távolmaradását jelezte:  

Szabó Antal képviselő és Pető Sándor képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Dr. Csoba Beáta körjegyző 
 
Meghívottak: 
                        Fodor József Nyír-flop Kft. képviselője 
 
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős Képviselő-
testületből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Elmondja, hogy a napirendi pontok közül tárgyalnia kellett volna a Pénzügyi Bizottságnak 
2,5, 6.-os napirendi pontot, mert annak költségvetési vonzata van. 
Elmondja továbbá, hogy Dr. Csoba Beáta körjegyző a csütörtöki nap folyamán telefonon 
egyeztetett Pető Sándorral a Pénzügyi Bizottság Elnökével. Az Elnök Úr azt válaszolta, hogy 
Ő nem tud jönni, de nyugodtan tartsák meg, nélküle is határozatképes a Bizottsági ülés. Körbe 
telefonálták a képviselő – testületi tagokat, köztük Szabó Antalt a Pénzügyi Bizottság tagját, 
aki azt ígérte, hogy jön, hogy meg legyen tartva a Pénzügyi Bizottsági ülés, de nem jött el és 
távolmaradását sem jelezte. 
A fő problémát az okozza, hogy a folyószámlahitel a holnaputáni napon le fog járni, emiatt 
valamilyen megoldást kellene találni, hogy ez megtárgyalásra kerüljön és kéri a képviselő – 
testület tagjait, hogy valamilyen javaslatot tegyenek, hogyan orvosolják ezt a dolgot. 
Javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottságot a lehető legrövidebb időn belül hívják össze, mert ha a 
folyószámlahitel nem kerül meghosszabbításra, akkor nem tudnak se béreket, se segélyeket 
fizetni a következő hónaptól. 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy nem az utolsó pillanatban kell összehívni a testületi 
ülést. A polgármester tudatában volt a határidőnek, hamarabb kellett volna a testületi ülést 
összehívni. 
 
Fegyver Miklós képviselő: Javasolja, hogy hívják fel Szabó Antal képviselőt és ha itthon van 
menjenek el hozzá, hogy legalább a folyószámlahitel meghosszabbítását tárgyalja meg a 
Pénzügyi Bizottság. 
 
Nagy József képviselő: Elmondja, hogy ha itthon is van Szabó Antal képviselő, akkor 
valamiért csak nem jött el, szerinte ez nem lenne megoldható. 



Laczkó István alpolgármester: Javasolja, hogy ha Pető Sándor a Pénzügyi Bizottság Elnöke 
délutános, akkor hívják össze holnap 9 órára a Pénzügyi Bizottságot, ha Nagy József 
képviselő is ráér, a testületi ülést pedig holnap 10 órára hívják össze. 
 
Nagy József képviselő: Elmondja, hogy Ő holnap délelőtt ráér. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy a 2, 5, 6.-os napirendi pontokon kívül még a 
3,és 4.-es napirendi pont is önkormányzati vagyont érint, ezért a Pénzügyi Bizottságnak 
tárgyalnia kell. 
 
Szabó János polgármester: Javasolja, hogy a napirend előtt Fodor József a Nyír-flop Kft. 
Képviselője mondja el a beszámolóját, hogy holnap ne kelljen még egyszer eljönnie, és a 
testület holnap dönt majd a szemétszállítási díjról. 
 
Szabó János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat: 
Kérem aki egyetért, azzal, hogy Fodor József a Nyír-flop Kft. képviselője a beszámolót 
megtartsa, és az 1. napirendi pontot a képviselő- testület megtárgyalja, az kézfenntartással 
szavazzon. 
A javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal elfogadta. 
 
Napirend előtt: 
 
Szabó János polgármester köszönti Fodor Józsefet a Nyír-flop Kft. képviselőjét, és felkéri, 
hogy mondja el beszámolóját. 
 
Fodor József: Köszönti a képviselő- testület tagjait, elmondja, hogy pár gondolatot szeretne 
elmondani arról, hogy a közeljövőben mi várható a hulladékgazdálkodás területén. Van egy 
társulás a Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás, amelynek Nyírparasznya is tagja. A 
társulás 3 új lerakót épít a megyében. Ami a települést érinti az majd a Nagyecsedi lerakó 
lesz, melynek december 31.-ig kell elkészülnie.  
A megyében július 16. után csak 6 hulladéklerakó maradt, amelybe szemetet lehet vinni, 
ebből 3 lerakó a Nyír-flop Kft. üzemeltetésében van. Nyírparasznya hulladékát a 3-ból az 
egyikbe, mégpedig a Demecseri lerakóban szállítják, addig, míg a Nagyecsedi el nem készül, 
mert utána kötelező lesz oda szállítani a hulladékot. 
Elmondja továbbá, hogy mindig is alku tárgya volt, hogy milyen díj kerüljön elfogadásra. 
Elmondja, hogy a hulladék ártalmatlanítás költsége egyre magasabb, így meg fog nőni annak 
a szerepe, hogy egy-egy kihelyezett kukának mekkora a súlya. Itt kapna nagy szerepet a zöld 
hulladék, mert annak a gyökere földes és így többet nyom, ezért nagyon sokat kell fizetni. 
Ebből kifolyólag ahol csak lehet a kerti hulladékot helyben a kertben komposztálásra kell, 
hogy kerüljön. Ezzel lehet majd a legnagyobb mértékben spórolni a lakosság, valamint 
spórolni még a szelektív hulladékgyűjtéssel lehet. 
Az előterjesztésben szereplő számok, azokat a költségeket veszik figyelembe, ami a 
kalkuláció tetején lévő kormányrendelet ír elő, itt főleg a begyűjtés, szállítás és ártalmatlanítás 
költségei szerepelnek, ezen kívül a hulladéklerakó rekultivációs költségeit is tartalmazza. 
Ebből a 646 Ft./hó/ingatlan +áfa összegből a rekultivációs költség egy bizonyos részét tudja a 
Nyír-flop Kft. elengedni, mert a hulladéklerakók egy központi forrásból a későbbiekben 
fognak erre támogatást kapni. Így az összeget 618 Ft./hó/ingatlan+áfa összegben tudja 
ajánlani ezzel korrigálva az előterjesztést. És ezt a 618 Ft./hó/ingatlan+áfa összeget javasolja 
elfogadni. Ezek a díjak április 1.-től érvényesek. 
 



Elmondja még, hogy úgy látja, hogy az önkormányzatnál van bizonyos fizetési nehézség a 
szemétszállítás terén, ezért vetődött fel az a gondolat, hogy közvetlenül a lakosságra 
terhelődjön át a szemétszállítási díj fizetése, de ez egy picit többe kerülne. De ezt a képviselő-
testületnek kell eldöntenie. 
Ez azért kerülne többe, mert helyi díjbeszedőt bíznának meg, plusz költség még a száma 
készítési díj, valamint a nem fizetőkkel való foglalatosság, mert ennek sok adminisztrációs 
költsége van. Ebben az esetben a díjat utólag negyedévente kell fizetni egy összegben. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy neki egy problémája van ezzel a díj 
megállapítással, még pedig az, hogy lakóházakra van kivetítve és nincs különbség abban, 
hogy egy egyedülálló vagy egy 8 személyes család nem egyformán termel szemetet, és még is 
egyforma díjat kell fizetniük. 
 
Fodor József: Elmondja, hogy teljesen egyetért a képviselő úrral abban, hogy az 
ingatlanonként nem egyforma a hulladék. Erre igazából a megoldás az lenne, ha a település 
áttérne a közvetlen lakossági díjbeszedésre. Ekkor lehet különbséget és kedvezményeket 
tenni. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a beszámolóval 
kapcsolatban. 
Szabó János polgármester megköszönte Fodor József a Nyír-flop Kft. képviselőjének 
beszámolóját. 
 
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 kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a leírtakkal 
kapcsolatban. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy az adóbehajtásokkal kapcsolatosan milyen 
intézkedések történtek? 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy az adóbehajtással kapcsolatban minden fajta 
módon történtek intézkedések. Így pl. felszólítások, letiltások, inkasszók, forgalomból való 
kivonások. És ezen intézkedéseknek már van is eredménye. 
 
Laczkó István alpolgármester: Kérdezi, hogy a nyári időszakban hogyan fog üzemelni a 
konyha? Mikor lesz ebédfőzés? És ennek függvényében hogyan fog működni az Öregek 
Napközi Otthona? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy 2 hetes leállás lesz és utána újra indul a konyha 
és ezzel párhuzamosan az Öregek Napközi Otthona is, addig zárva lesz, mint eddig minden 
évben a nyári időszak folyamán. 
 
Fegyver Miklós képviselő: Kérdezi, hogy mi azaz új támogatási forma az óvodásoknál? 
 



Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy egy új támogatási forma, most került 
bevezetésre. Felkéri a jelenlévő Laczkó Anita szociális ügyintézőt, hogy mondja el a 
támogatás lényegét. 
 
Laczkó Anita szociális ügyintéző: Elmondja, hogy ez egy új támogatási forma, mely főleg a 
hátrányos helyzetű gyerekek szüleit ösztönzi arra, hogy megfelelő időben beírassák a 
gyermeket óvodába és rendszeresen járassák is. Itt több feltételnek kell megfelelni, a 
gyermeket 3-4 évesen be kell íratni az óvodába, rendszeresen járnia kell, meg van határozva, 
hogy az óvodai napok hány %-át lehet csak hiányozni, a gyermeknek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben kell részesülni, és halmozottan hátrányos helyzetűnek kell 
lennie, ami azt jelenti, hogy mindkét szülőnek a legmagasabb iskolai végzettsége, nem lehet 
nagyobb 8 általánosnál. Az összes feltételnek meg kell felelni és csak abban az esetben jár a 
támogatás. Mindez természetesen az óvoda egyeztetésével történik. Ez a támogatás egyszeri 
jelenleg 10 vagy 20 ezer forintot jelent. A későbbiekben újra lehet pályázni. 
 
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 6 jelen lévő tagja 4 igen, 2 tartózkodás 
szavazattal elfogadta.  
 

 
Nyírparasznya Község Önkormányzatának 

57/2009. (VI. 15.) számú 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. 

 
  
Nyírparasznya, 2009. június 15. 
 

Szabó János sk.      Dr. Csoba Beáta s. k. 
 polgármester                 körjegyző 
 
 
Napirend után: 
 
Fegyver Miklós képviselő: Kérdezi, hogy a kutyaoltást hogyan lehetne ellenőrizni, hogy 
egyes családoknál hány kutya van beoltva? 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy az úgy működik, hogy a hivatalsegéd összeírta 



a kutyákat oltás előtt. A kutya összeírás után van egy rendes, majd egy pótoltás. Majd a be 
nem oltott kutyák kioltása. Ezekről természetesen nyilvántartás van, amely az állatorvosnál 
található. 
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve – bezárta, és egyúttal szóban összehívta a képviselő – testületi ülést 
holnap, azaz 2009. június 16.-án 10 órára.  
 

Kmf. 
 
 

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


