
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 7-én megtartott 
ülésének  
 
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 62-64 
d, rendelete: 7 
 
 
 

T á r g y s o r o z a t a 
 
 
 
 

 
 
1. Nyírparasznya Község településrendezési terv módosításának megtárgyalása 
Előadó: Ürge László Főépítész 
 
 
2.) Első Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás létrehozásának 
megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 

 
Nyírparasznya, 2009. július 7. 
 
 
 
                                                                                                               Szabó János 
                                                                                                    Polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 7-én 10 
óra 20 perckor 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 és Szabó Antal képviselő  
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Dr. Csoba Beáta körjegyző 
 
Meghívottak: 
                        Ürge László Főépítész 
 
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős Képviselő-
testületből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat cseréljék fel, az első 
legyen a településrendezési terv módosításának megtárgyalása, hogy ne várassák meg a 
Főépítész Urat. 
 
Szabó János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat: 
Kérem aki egyetért, azzal, hogy napirendi pontok sorrendje a következő legyen 
1.) Nyírparasznya Község településrendezési terv módosításának megtárgyalása 
2.) Első Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás létrehozásának 
megtárgyalása, az kézfenntartással szavazzon. 
A javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Tárgy: (1. tsp.)  
 
Nyírparasznya Község településrendezési terv módosításának megtárgyalása 
Előadó: Ürge László Főépítész 
/Előterjesztés, határozat-tervezet, rendelet - tervezet mellékelve/ 
 
 
Szabó János polgármester felkéri Pető Sándort a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy mondja el 
a Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 
Pető Sándor Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és a képviselő- testületnek elfogadásra javasolja, azzal a kicsi módosítással, 



hogy a Vaja-Nyírparasznya közötti utat újítsák fel, az autópálya elkészülte után, mivel nehéz 
gépekkel ezen az úton fogják szállítani a követ és ez teljesen tönkreteszi az utat. 
 
Szabó János polgármester felkéri Ürge László megbízott főépítészt, hogy mondja el a 
módosítás okát. 
 
Ürge László megbízott Főépítész: Elmondja, hogy a településrendezési tervben a 
módosításra azért van szükség, mert az autópálya nyomvonala – amit 2 évvel ezelőtt 
elfogadtak - kicsit messzebb került a településtől. 
A módosítás annyi, hogy a Vajai út felett felüljáró készül, a 2 csomópont Őr községnél és 
Vásárosnaményi temetőnél lesz. Az autópálya Őrig 2x2 sávosan fog megépülni. Az Őri 
csomópontnál lehet majd felhajtani az autópályára az M49-es útról. Őr-Vásárosnamény 
közötti szakaszon az út pedig 2x1 sávos lesz. A NIF finanszírozza teljes egészében a 
módosítást. Ennek a módosításnak azaz előnye a település tekintetében, hogy így 
Nyírparasznya településrendezési terve digitálisan is elkészült. Ez egy színes gépi állományú 
terv. 
A Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért, de ezt a NIF felé kell jelezni a településnek és 
lobbizni kell ezért. 
A településnek az építési engedélyhez egy hozzájárulást kell adni és ekkor van esély arra, 
hogy addig nem lépnek, míg az út rendbetételére ígéretet nem kapnak, mivel ez már négy 
számjegyű út, így van esély rá. 
Ez egy 2 lépcsős elfogadás. Először határozattal kell elfogadni a szerkezeti tervet, majd a 
helyi építési szabályzat rendeletének módosításával a szabályozási tervet.  
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményét támogatja és 
szerinte is ragaszkodni kell ahhoz, hogy  a Nyírparasznyát-Vajával összekötő utat felújítsák. 
 
Nagy József képviselő: Kérdezi, hogy pihenő épül-e a környéken? 
 
Ürge László megbízott Főépítész: Elmondja, hogy túl rövid ez az útszakasz, így a környéken 
nem lesz pihenő. 
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy ugyan nem ide tartozik, de Fatelepítési szabályzattal 
rendelkezik- e a település? 
 
Ürge László megbízott Főépítész: Elmondja, hogy külterületen bizonyos területeken, 
bizonyos %-ban van meghatározva, hogy mennyit lehet és kell is fásítani. Belterületen a 
rendezési terv nem rendelkezik fásítási tervvel, erre nincs jogosultsága. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy Ő is támogatja a Pénzügyi Bizottság 
felvetését. 
 
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 szerkezeti tervet elfogadja azzal a 
módosítással, hogy a 3. pontban szerepeljen – 4116. számú Nyírparasznyát Vajával összekötő 
alsóbbrendű út teljes körű felújításra kerüljön – az kézfenntartással szavazzon. 



 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta.  
 

Nyírparasznya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                                    62/2009. (VII. 07.) számú határozata 
 
Nyírparasznya Község Településszerkezeti tervének és a szerkezeti terv leírás módosításának 

elfogadásáról 
 

1. §. 
 

Az 2. fő pont 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul 
 
 
Nyírparasznya település településrendezési terv szerkezeti terve meghatározza a település 
beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeinek terület elhasználását, a település távlati 
fejlesztési lehetőségeit. A beépítésre szánt területek bővítése a terv belterületbe vonási 
elhatározásai figyelembevételével történhet. Belterületbe vonásra kerül ha tervben belterületi 
határokkal jelölt (régi és új belterületi határok közötti) Lf. Jelű területek. A település 
igazgatási területe: a terv távlatában nem fog változni. 
A település nem lakóterületi övezeteit tervben is jelölt módon kell kialakítani. Ezek az 
övezetek: Vt, KT1, KÖu2-5 KÖu1-5, GKsz, Gip. A terület felhasználásában történő 
változások a szerkezeti terv módosítása nélkül nem hajthatók végre. 
 
 

2. §. 
 
A Képviselő-testület 
 

1. A község közigazgatási területére készített településszerkezeti tervet és a 
településszerkezeti tervleírást az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta. 

 
2. Az Urban Dimensio Tervező, Szolgáltató Bt. által T-01/2009 munkaszámon készített 

T-1m rajzszámú szerkezeti tervet és a szerkezeti terv leírását a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
3. A 4116. számú Nyírparasznyát Vajával összekötő alsóbbrendű út teljes körű felújítását 

kéri. 
 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a településszerkezeti terv szerint a község igazgatási 
területére a szabályozási terveket és a Helyi Építési Szabályzatot készíttesse el. 

 
Nyírparasznya, 2009. július 7. 
 
 
             Szabó János sk.                                                                  Dr. Csoba Beáta sk. 
             polgármester                                                                             körjegyző 
 
 



 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a helyi építési szabályzat módosításával 
a szabályozási tervet elfogadja, az kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta.  
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

7/2009 (VII. 07.) számú rendelete  
 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL 
ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL 

 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 8. § 
(1) bekezdése szerinti feladatkörében és az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése 
szerinti jogkörében, valamint Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdése (Étv.) és az 1999. évi CXV. törvényben foglalt 
módosítások szerinti felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében (a 
települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban 
megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és 
beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével 
kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket 
magában foglaló) és az érvényben lévő 10/2006 (V.29.) számú önkormányzati rendeletet 
alábbiak szerint módosítja, és rendeli el annak alkalmazását. 
 

1. §. 
 

Az I. fejezet 1. §-a az alábbiak szerint módosul 
 

 
(1.) A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban HÉSZ) területi hatálya kiterjed 

Nyírparasznya település egész közigazgatási területére. 
 
(2.) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, 

épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, 
felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint 
mindezekre hatósági engedélyt adni csak A környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv., Az Épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban Étv) és az 1999. évi CXV. törvényben 
foglalt módosítása, valamint az e törvények által meghatározott az Országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet, mely módosításra került a 37/2008. (III.7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban 
OTÉK) előírásai, valamint a 01/2009. törzsszámú településrendezési terv szabályozási 
tervei (S-1m) és jelen Helyi Építési Szabályzat együttes figyelembe vételével szabad.  

 
(3.) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre 

nézve kötelező előírásokat tartalmaz 
 



2. §. 
 

Az I. fejezet 2. § (1.) bekezdés b) /1. és b) / 3. pontja az alábbiak szerint módosul 
 
b) Beépítésre nem szánt területek 
 
(1.) közlekedési- közmű- elhelyezési, hírközlési-,  
      Gyorsforgalmi út (KÖu-1) 
      Országos mellékút (forgalmi út) (KÖu/2) 
      Helyi gyűjtőutak (KÖu/3) 
      Kiszolgáló út (lakóútak) (KÖu/4) 
      Kötött pályás közlekedési terület (KöK) 
 
(3) erdő-, 
     Gazdasági erdő (Eg) 
     Egészségügyi-szociális, turisztikai erdő (Ee) 
     Védelmi erdő (Ev) 

 
 

     3. §. 
 

Az III. fejezet 2. § (3.) bekezdés  az alábbiak szerint módosul 
 
Közlekedési területek 
 
(3) A tervben alkalmazott övezeti jelek a következők: Köu2-5  Köu1-5; ez utóbbi jelentősebb 
külterületi utat jelöl. 
 
 

     4. §. 
 

Az III. fejezet 11. § (2.) bekezdés  az alábbiak szerint módosul, illetve (4) bekezdéssel 
kiegészítésre kerül 

 
 
(2) Az erdőterületek alkalmazott övezeti jelek szerint: 
     
      Külterüeteken: Ee, Eg, Ev 
      Belterületeken: nincs 
      Szabályozás: OTÉK szerint történhet. 
 
(4) Védelmi erdők (övezeti jele: Ev) kialakítása, Nyírparasznya község külterületén újonnan 

kialakítandó gyorsforgalmi úthoz kapcsolódóan kell kialakítani a létesítéssel egy időben. 
 
 

5. §. 
 

Az III. fejezet kiegészül  a 17. § -sal az alábbiak szerint  
 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS 



JOGINTÉZMÉNYEK 
 

(1). Kisajátítás a tervezett út területének biztosítására: 
Az M3-as autópálya nyomvonala által érintett telkek részben vagy egészben, a 
szabályozási tervnek megfelelően 

 
6. §. 

                                                     
 
Ez a rendelet 2009.július 01-én lép hatályba. 
 
E rendelet a hatálybalépés napjától iktatott új ügyekben kell alkalmazni. 
 
 
Nyírparasznya, 2009. július 7. 
 
 
 
           Szabó János sk.                     Dr. Csoba Beáta sk. 
 polgármester                  körjegyző 
 
 
Tárgy: (2. tsp.)  
 
Első Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás létrehozásának 
megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 

 
Szabó János polgármester felkéri Pető Sándort a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy mondja el 
a Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 
Pető Sándor Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és nem javasolja elfogadásra a képviselő- testületnek.  
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az Ivóvíz minőség javító program nem 
ismeretlen senki előtt. Régebben tárgyaltak már erről a programról, de ennél a programnál 
voltak nézetkülönbségek, ezért a Kristályvíz Kft. vezetésével 13 település bevonásával 
megalapították az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást, melyhez 
Nyírparasznya is csatlakozna. 
Ennek keretében Nagydobos-Nyírparasznya közösen pályázna egy víztisztító berendezésre. 
Uniós forrásból fog megvalósulni, minimális saját erő biztosításával. 
Maga a beruházás 871. 410 E  Ft.-ba kerül és az egyes tag önkormányzatokat lakosságszámuk 
arányában – 470 Ft./lakos - terhelné az előkészítés költsége. Az első befizetési kötelezettség a 
megalakulástól számított 30 nap. A további működési hozzájárulásokat évente március 31.-ig 
kell átutalni. 
 
Fegyver Miklós képviselő: Kérdezi, hogy miért az Önkormányzatnak kell fizetni az önerőt, a 
Kristályvíz Kft. miért nem vállalja át? Az önkormányzat úgy is fizet a vízért. 
 



Szabó János polgármester: Elmondja, hogy mivel nem a Kristályvíz tulajdonában van a 
hálózat – ők csak működtetik – hanem az önkormányzat birtokában van, ezért kell a 
tulajdonosoknak létrehozni egy társulást, mivel csak tulajdonosok pályázhatnak. 
Vannak jogi szabályok, hogy milyennek kell lenni az ivóvíz hálózatnak, a vízminőségnek. 
Bizonyos időként a berendezéseket le kell cserélni korszerűbbre. Most erre van ez az uniós 
pályázat, ami a beruházás összegének nagy részét biztosítja, hogy a településeknek minél 
kevesebbe kerüljön. Ez egy speciális víztisztító berendezés lenne, ami megvalósulna ebből a 
pályázatból. 
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy ebben a társulásban állami hozzájárulás van e? 
Valamint honnan fogja az önkormányzat a saját erőt, ezt a 2. 852 E Ft.-ot előteremteni? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy természetes, hogy kell hozzá önerő. Ezt vagy a 
költségvetésből, vagy valamilyen támogatási forrásból igyekszenek majd előteremteni. 
Jelenleg a társulás létrehozásánál konkrét anyagi kötelezettség vállalást nem kell tenni, azt 
majd akkor kell megtenni, ha a pályázat majd elnyerésre került. 
Itt csak arról kell szavazni, hogy részt kíván venni ebben a társulásban. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy a testületi ülésen is elhangzott már, hogy 
jelenleg a víz ivóvízként alkalmatlan, javítani kell a minőségén. A Kristályvíz Kft. az 
önkormányzattól működtetésre egy teljesen jó vízhálózatot kapott. Miért fizetik azt a magas 
vízdíjat, miközben a cég semmilyen beruházást nem csinált, nem fejlesztettek. Nekik kellene 
most ezt a beruházást saját költségen megvalósítani. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy neki az a javaslata, hogy a társulás inkasszó joggal 
ne rendelkezzen Nyírparasznya település felé ezzel a beruházással kapcsolatban. 
 
Szabó János polgármester telefonon felhívta Szántó Gyulát a Kristályvíz Kft. ügyvezető 
igazgatóját. 
 
Szántó Gyula Igazgató: Elmondja, hogy 2 részből tevődik össze a költség. Először van egy 
előkészítési költség, ebből 231. 714 Ft.-ot kell Nyírparasznyának fizetni, ennek felét a 
Kristályvíz Kft. átvállalja, így 115. 857 Ft.-ot kell az előkészítés költségeként fizetni. 
Maga a beruházás Nyírparasznya-Nagydobos tekintetében nettó 57. 000 E Ft.a költség, ebből 
sajáterőként 2. 852 E Ft.-ot kell a településnek fizetni. Erre a BM önerő alaphoz pályázatot 
lehet benyújtani, ahol 60 %-os támogatást lehet kapni. Így kb. marad 1. 300 E ft., amit fizetni 
kellene, és ennek is az 50 %-át átvállalja a Kristályvíz Kft. Tehát Nyírparasznyának 
ténylegesen csak 650. 000 Ft.-ot kell fizetni a beruházás megvalósításához. És ráadásul ezt 
sem egyben, hanem 2-3 részletben kell megfizetni. 
 Tehát jelenleg 115. 857 Ft.-ot kell fizetni az önkormányzatnak. A megépült víztisztító 
önkormányzati tulajdon lesz, nem a Kristályvíz Kft.-é. 
 
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 határozat-tervezetet elfogadja azzal a 
módosítással, hogy képviselő – testület kötelezettséget vállal a támogatáshoz szükséges 
társulási saját erőt, 115. 857 Ft.-ot, azaz egyszáztizenötezer nyolcszázötvenhét forintot, 



valamint a konkrét megvalósításhoz szükséges BM önerő pályázaton elnyerhető összeg feletti 
rész önerejének az ½ részét vállalja  megfizetni, valamint, hogy számlájára inkasszó 
benyújtásához nem járul hozzá ,az kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta.  
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
63/2009. (VII. 07.) számú határozata 

 
Az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás létrehozásáról. 

 

A Képviselő-testület! 

1. A képviselő - testület elhatározza, hogy a település ivóvízminőség javítására irányuló 
beruházást a társulást alkotó településekkel együtt, közös beruházási program 
keretében valósítja meg.  

2. A képviselő - testület az 1. pontban meghatározott közös beruházás megvalósítása 
céljából megalapítja a jogi személyiséggel rendelkező Első Szatmári Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulást. A képviselő- testület a társulási megállapodást és 
mellékleteit, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba vételhez szükséges alapító 
okiratot a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a társulási megállapodást és alapító okiratot Nyírparasznya 
Önkormányzata képviseletében aláírja.  

3. A képviselő- testület Nyírparasznya Önkormányzatának képviselőjeként a Társulási 
Tanácsba Szabó János polgármestert delegálja.  

4. A képviselő- testület hozzájárul, hogy a társulás székhelye Vaja Nagyközség 
Polgármesteri Hivatalában legyen. 

5. Egyetért az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség javító Program II. ütem előkészítési 
munkáinak fennmaradt feladataival megbízni az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési 
Ügynökséget a társulási megállapodás mellékletét képező megbízási szerződés szerint. 

6. A képviselő- testület elfogadja, hogy a társulás mint beruházó projektgazda pályázatot 
nyújtson be Az Európai Unió Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0. 
kódszámú ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukció keretében 
elnyerhető támogatás iránt.  

7. A képviselő - testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatáshoz szükséges társulási 
saját erőt, 115. 857 Ft.-ot, azaz egyszáztizenötezer-nyolcszázötvenhét forintot, 
valamint a konkrét megvalósításhoz szükséges BM önerő pályázaton elnyerhető 
összeg feletti rész önerejének az ½ részét vállalja  megfizetni.  

8. A képviselő – testület inkasszó benyújtásához nem járul hozzá. 
A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatban és a társulási 
megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a társulás működése és beruházás 
megvalósítása érdekében szükséges további megállapodásokat megkösse azzal, hogy az 
önkormányzatot érintő pénzügyi kötelezettségvállalást jóváhagyásra terjessze a képviselő-
testület elé.  
 

Határozatot kapja: 

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 



4028 Debrecen, Simonyi u. 14. 

 
Nyírparasznya, 2009. július 7.  
 
 
 

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

 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a korábban tárgyalt ivóvízminőség javító 
program módosításáról is szavazni kell. 
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a határozat tervezetet 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 
 

64/2009. (VII. 07.) számú határozata 
 

A Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának módosítása 

 
 

A Képviselő-testület által jóváhagyott Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodását és Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja. 
1. Az 1., 2., 3., 5., 6., 8. sz. mellékletek helyébe a jelen határozattal elfogadott és jóváhagyott 
1., 2., 3. 5., 6., 8. sz. mellékletek kerülnek. 
 
2 A társulás megnevezését Első Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás-ra 
módosítja. 
 
3. A Társulási megállapodás és mellékleteinek a módosítással nem érintett egyéb 
rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
 
Nyírparasznya, 2009. július 7. 
 
 
 
  Szabó János sk.   Dr. Csoba Beáta sk. 
  Polgármester         Körjegyző 

 



 
Napirend után: 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy igaz, hogy nincs itt a kérelem, de Bán Attila 
nyújtott be egy kérelmet az önkormányzathoz, hogy nemrég költöztek a Nyírparasznya, 
Rákóczi u. 42. szám alá. Fizetik a kommunális adót, de nem kaptak eddig kukát, és a kukás 
nem viszi el zsákban a szemetet, csak ha kukában van. De jelenleg nincs az önkormányzatnak 
kukája, mind ki lett osztva, így nem tudnak neki adni. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy ha rendesen fizeti a kommunális adót, akkor 
biztosítani kell neki kukát. Vegyenek, ha kell. 
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve –11 óra 20 perckor bezárta.  
 
 

Kmf. 
 
 

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


