
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 6-án megtartott 
ülésének  
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 68-77 
d, rendelete:  

T á r g y s o r o z a t a 
 

1.) Alapfokú Általános és Művészeti Iskola alapító okiratának módosítása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
2.) Előterjesztés a 2009/2010. tanév indításáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) Nyírparasznya Kossuth utca felújítási projektjének megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
4.) Nyírparasznya Kossuth utca felújítási projekt közbeszerzőjének megbízása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
5.) Nyírparasznya Kossuth utca felújítási projekt tervezőjének megbízása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
6.) Számlavezető pénzintézet megváltozatása és hitel felvétel megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
7.) Háziorvosi szolgálatnál írnoki feladatok különdíjazásának megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
8.) Előterjesztés gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről 
Előadó: Dr. Csoba Beáta körjegyző 
 
9.) Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények Vaja Alapító 
Okiratáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
10.) Előterjesztés a Rákóczi út. 86.-88.sz. alatti négy tantermes  iskola, óvoda, konyha 
épületének forgalomképessé nyilvánításáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
11.) Kántorjánosi Hitgyülekezet kérelmének megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
Nyírparasznya, 2009. szeptember 29. 
 
 
                                                                                                       Szabó János 
 polgármester                                          



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 6-án 
17 óra 15 perckor megtartott üléséről.  
 
Jelen vannak:  

 Szabó János polgármester 
 Laczkó István alpolgármester, 

 Fegyver Miklós képviselő, 
   Petőh László képviselő, 
   Pető Sándor képviselő, 
   Szabó Antal képviselő. 
   
Távolmaradását jelezte:  

Kemenyiczki Ildikó és Nagy József képviselők 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Dr. Csoba Beáta körjegyző 
 
Meghívottak: Varga Árpádné megbízott óvodavezető 
   Iklódi László iskolaigazgató 
   Máté Géza, Boros Zoltán hitgyülekezeti tagok 
 
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 kiküldött meghívóhoz képest a napirend annyiban változna, hogy 1 napi 
rendi pontot fel kellene venni a meglévőkhöz. Az Alapfokú Általános és Művészeti Iskola 
alapító okiratának módosítása és a 7. napirendi pontot, előterjesztés a 2009/2010. tanév 
indításáról pedig előre vennék. 
 
Szabó János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat: 
Kérem aki egyetért, azzal, hogy napirendi pontok sorrendje a következő legyen 
1.) Alapfokú Általános és Művészeti Iskola alapító okiratának módosítása 
2.) Előterjesztés a 2009/2010. tanév indításáról 
3.) Nyírparasznya Kossuth utca felújítási projektjének megtárgyalása 
4.) Nyírparasznya Kossuth utca felújítási projekt közbeszerzőjének megbízása 
5.) Nyírparasznya Kossuth utca felújítási projekt tervezőjének megbízása 
6.) Számlavezető pénzintézet megváltozatása és hitel felvétel megtárgyalása 
7.) Háziorvosi szolgálatnál írnoki feladatok különdíjazásának megtárgyalása 
8.) Előterjesztés gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről 
9.) Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények Vaja Alapító 
Okiratáról 
10.) Előterjesztés a Rákóczi út. 86.-88.sz. alatti négy tantermes  iskola, óvoda, konyha 
épületének forgalomképessé nyilvánításáról 
11.) Kántorjánosi Hitgyülekezet kérelmének megtárgyalás 
az kézfenntartással szavazzon. 
 
A javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal elfogadta. 
 



Tárgy: (1. tsp.)  
Alapfokú Általános és Művészeti Iskola alapító okiratának módosítása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Alapító okirat mellékelve/ 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy a változás csak az iskola nevét érinti, mert 
eddig Alapfokú Általános és Művészeti Iskola volt a megnevezése, és ezután Általános 
Iskolára módosul, mivel szeptembertől már nincs művészeti oktatás, így az iskolának nem 
kell, hogy a nevében szerepeljen. 
Valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek az alaptevékenységben szerepelnek, így 
plusz normatívát lehet igényelni utánuk. 
 
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,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
. 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
elfogadta.  

 
NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

      KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

68/2009. (VIII. 6.) számú határozata 
 

Általános Iskola alapító5 okirata 
/ a módosítással egységes szerkezetben / 

 
önállóan működő jogkörrel 

 
Alapító okirat 

 
1. A költségvetési szerv neve:1 
 
Általános Iskola5 

 
2. Költségvetési szerv székhelye: 
 
4822 Nyírparasznya, Rákóczi u. 88. szám 
 
3. Ellátandó alaptevékenységek:2 
Az alapított költségvetési szerv állami feladatként ellátandó alaptevékenységei a KSH által 
kiadott gazdasági tevékenységek egységes ágazati rendje szerinti besorolás (TEÁOR, illetve 

                                                 
1 Módosította: a képviselő-testület 175/2006. XII.06) Kt. számú határozata 
2 Módosította a képviselő-testület 58/2007. (V.11.) Kt. számú határozata 
5,6 Módosította a képviselő-testület 68/2009.(VIII.06.) Kt. számú határozata 
 



SZJ) szerint valamint szakfeladati bontásban: 
 
TEÁOR, illetve SZJ szerint szám A tevékenység megnevezése 
55.51. Alapfokú oktatásban részesülők étkeztetése 
55.51. Egyéb munkahelyi étkeztetés 
80.10. 

80121-4 
 

80122-5 
 
 

80121-4 
80121-4 
80121-4 

 

Alapfokú oktatás 
 Alapfokú végzettség megszerzését biztosító 

nevelés és oktatás 
 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 

(testi, érzékszervi,értelmi, 
beszédfogyatékos) 

 Nyelvoktató kisebbségi oktatás 
 Egyéb alapfokú oktatás 
 Gyermekek napközbeni ellátása 
 

80.42. Egyéb máshova nem sorolt oktatás (cigány 
kisebbség magyar nyelven történő oktatás) 

92.51. Könyvtári szolgáltatások 
92.62. Máshova nem sorolt egyéb sportszolgáltatás ( iskolai 

diáksport.) 
 
Az alapított szerv 8 évfolyammal működő oktatási intézmény, melynek feladata hogy 
biztosítsa az általános iskolai nevelést és oktatást, ennek keretében készítse fel a tanulókat az 
alapvizsgára, illetve az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. 
A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók megsegítésére, képesség 
kibontakoztató foglalkozást, integrációs nevelést, oktatást szervez.6 

 
4. Az intézmény besorolása3: 

a) A tevékenységének jellege szempontjából: közszolgáltató költségvetési szerv 
b) Közszolgáltató szerv fajtája: közoktatási és szociális feladatot ellátó közintézmény 
c) Gazdálkodási jogkör: 2009. július 01-től részben önállóan gazdálkodó 

költségvetési szerv, 2010. január 01-től önállóan működő költségvetési szerv 
 
5. Az általános Iskola – külön megállapodásban rögzített – pénzügyi-gazdálkodási 
feladatainak ellátására köteles önállóan gazdálkodó költségvetési szerv neve, székhelye: 
 

- Neve: Ópályi-Nyírparasznya Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének 
körjegyzősége. 

- Székhelye: 4821 Ópályi, Rajk L. u 4. 
 
 
6. Az önállóan gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szerv közötti 
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendje: 
 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzata, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, illetve 
az e alapító okirattal alapított, önálló működő költségvetési szerv között munkamegosztás és a 
felelősségvállalás rendje külön megállapodás szerint kerül megállapításra. 

                                                 
3 Módosította a képviselő-testület 49/2009. (V.14.) Kt. számú határozata 



 
 
7. A költségvetési szerv előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: 
 
A szerv az előirányzatok feletti jogosultság szerint részjogkörű. 
 
8. Felügyeleti szerv: 
 
Az alapított szerv felügyeleti szerve: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete. 
 
9. Alapító szerv neve: 
 
Az alapító szerv neve: Nyírparasznya község Önkormányzat Képviselő-testülete. 
 
10. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje:4 
 
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje az alábbiak szerint alakul: 
a) A pályáztatás 
Az általános iskola igazgatói állását nyilvános pályázat útján kell betölteni. 
A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles 
elvégezni. 
A pályázati felhívást legalább: 

- Az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában egy alkalommal kell közzétenni. 
b) Az általános iskolai igazgatói megbízás 
Az általános iskolai megbízást az alapító helyi önkormányzat képviselő-testülete 5 évre adja. 
 
11. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke: 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
12. Az intézmény oktatási funkciót tölt be. 
 

12/1. Az általános iskolai osztályok száma: 
Az általános iskolai osztályok száma: 8. 
 
12/2. A feladat ellátását szolgáló vagyon 
A feladat ellátását szolgáló alapításkori – alapító okirat jóváhagyásakor meglévő – 
ingatlan és ingó vagyon az alapító tulajdona. 
 
12/3. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság 
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a 9. pontban megjelölt, valamint az 
intézmény működése során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapítót 
illetik meg. 
 
12/4. Az intézmény székhelyén kívül intézményegységek telephelyei: 

 
Az intézménynek a székhelyén kívül működő intézményegysége nincs. 

                                                 
4 Módosította: a képviselő-testület 58/2007. (V.11.) Kt. számú határozata 



 
13. Az intézmény megszüntetése: 
 
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben a 9. pontban megjelölt alapító jogosult 
megszüntetni. 
A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 
 
  
Nyírparasznya, 2009. augusztus 6. 
 
 
 Szabó János sk. Dr. Csoba Beáta sk. 
 polgármester körjegyző 
 

Záradék 
 
Az Alapító Okiratot a Képviselő-testület a 68/2009. (VIII.06.) Kt. számú, az 49/2009. (V.14.) 
Kt. számú,59/2005. (VI.7.) Kt. számú, a 175/2006. (XII.06.) Kt. számú valamint a 58/2007. 
(V.11.) Kt. számú határozattal módosított 80/2003. (VIII.22.) Kt. számú határozatával 
elfogadta. 
 
Nyírparasznya, 2009. augusztus 6. 
                                                                                               
                                                                                                Dr. Csoba Beáta sk. 
                                                                                            Körjegyző 
 
 
Tárgy: (2. tsp.)  
Előterjesztés a 2009/2010. tanév indításáról 
Előadó: Szabó János 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza a következő 
tanévben az óvodai csoportok számát, ill. az iskolai osztályok létszámát. 
 
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,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal  
egyhangúlag elfogadta.  
 

 
 



                                  
                             NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

69/2009. (VIII. 06.) számú határozata 
 

- a 2009/2010. tanév indításáról - 
 
A Képviselő-testület! 
 
1./ Az óvodában 2 óvodai csoport indítását engedélyezi. 

 
2./ Az óvoda heti nyitvatartási idejét 50 órában határozza meg. 

 
3./ Az éves nyitvatartási ideje 
 - 2009. szeptember 01-től – 2010. július 02-ig tart. 
4./ Az iskolában indítható osztályok, csoportok száma:  
(táblázat szerint) 
 
Nyírparasznya, 2009. augusztus 6. 
 

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

 
 
Tárgy: (3. tsp.) 
Nyírparasznya Kossuth utca felújítási projektjének 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 összevontan 
tárgyalta a 3,4,5. napirendi pontokat, amelyek a Kossuth utca projektjét tartalmazzák. 
A Pénzügyi Bizottság támogatja a projektet azzal a kikötéssel, hogy írjanak ki pályázatot 
ezekre a megbízásokra, tehát a tervező, a közbeszerző és műszaki ellenőri feladatokra. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy szóbeli kiegészítésként annyit szeretne 
elmondani, hogy a pályázat benyújtásához a határozatot ilyen formában kell meghozni, 
ugyanakkor a pályázat benyújtásával párhuzamosan lehetőség nyílik majd az Önkormányzati 
Minisztérium által kiírt önerő alap pályázat benyújtására, ami azt teszi lehetővé, hogy az 1. 
894. 000 Ft. 50%-ig kell csak kötelezettséget vállalni, a többi 50 %-ot ezen önerő pályázattal 
el lehet nyerni, így ténylegesen csak kb. 950. 000 Ft. önerőt kell az önkormányzatnak 
biztosítani. 
A Fejlesztési Tanács már jóváhagyta ezt a projektet, ez a forrás rendelkezésre áll. A pályázat 
elkészítése külön pénzbe nem kerül, a pályázaton belül elszámolható a tervezés, a műszaki 
ellenőrzés és a közbeszerzés költsége. 
A pályázatot a Kistérségi Társuláson keresztül fogják elkészíteni,ezért sem külön fizetni, így 



az önkormányzatnak összesen csak 950. 000 Ft.-ba fog kerül a Kossuth utca felújjítása. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy konkrétan mit takar az útburkolat felújítása? Meg lesz 
oldva a csapadékvíz elvezetés is? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy szikkasztó árokkal való ellátás szerepel az 
eredeti tervekben. Az alapvető cél az, hogy 1 méterrel megszélesítsék az utat és egy teljesen új 
aszfalt réteget is kap az út. A csapadékvíz elvezetést is megoldják. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy örül a fejlődésnek. De mivel tudják milyen 
nehéz anyagi helyzetben van az önkormányzat, honnan fogják előteremteni ezt a pénzt. Az 
lenne a legjobb megoldás, ha olyan kivitelezőt találnának, aki az önerőt megfinanszírozná. 
Kérdezi továbbá, hogy a tervezői, műszaki ellenőri, közbeszerzői díjakat ki állapította meg? 
Nem tartja fer dolognak , hogy kész tények elé állítja a polgármester a testületi tagokat. 
Szerinte is meg kellene pályáztatni ezeket a feladatokat. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ezt a közbeszerzési napirendi ponton belül meg 
lehet tárgyalni. A pályázati kiírásnál %-san rögzítve van, hogy mennyi összeget lehet terv 
készítésre, közbeszerzésre, műszaki ellenőrzésre fordítani. Ezen feladatok ellátásának 97,5 %-
a elszámolható a projekten belül. 
 
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 az pályázat benyújtását elfogadja,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 5 igen, 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta.  

 
                                 NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

70/2009. (VIII. 06.) számú határozata 
 

A „Nyírparasznya Kossuth utca útburkolat felújítása és szélesítése” című pályázat 
benyújtásáról 

 

A Képviselő-testület! 

 
Pályázatot nyújt be a „Észak-alföldi Operatív Program keretében Önkormányzati utak 
fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH térségekben” (ÉAOP-2009-3.1.2/B) 
pályázati kiírás keretében, „Nyírparasznya Kossuth utca útburkolat felújítása és szélesítése” 
címmel az alábbiak szerint: 
 
A fejlesztés teljes költsége 37.894.737 Ft. 
 



A fejlesztéshez megpályázott támogatási összeg 36.000.000 Ft. 
 
A fejlesztés megvalósításához szükséges maximum 1.894.737 Ft. önerőt, Nyírparasznya 
Község Képviselő-testülete biztosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
                              
 
Nyírparasznya, 2009. augusztus 6. 
 
 
            Szabó János sk.                                                     Dr. Csoba Beáta sk. 
             polgármester                                                                  körjegyző 
 
 
Tárgy: (4. tsp.)  
Nyírparasznya Kossuth utca felújítási projekt közbeszerzőjének megbízása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy javasolja a határozat-tervezetben szereplő 
Inventive Consulting Kft.-ét bízzák meg a közbeszerzési feladatokkal. 
 
Pető Sándor Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság továbbra is 
fenntartja azt, hogy a közbeszerzői, tervezői és műszaki ellenőri feladatokra írjanak ki 
pályázatot. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy előbb nyerjék el a pályázatot utána 
döntsenek a többi megbízásban. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ez feltételes kötelezettség vállalás. Amennyiben 
a pályázat elnyerésre kerül, csak utána kell fizetni. Azért lehet érdemes már most elkezdeni a 
közbeszerzést, mert itt vannak határidők. Ez csak felgyorsítja a folyamatot, ha a pályázat nyer, 
akkor ezzel már nem kell foglalkozni, ez időtakarékosság. Ha forrás rendelkezésre áll, akkor 
kell az önkormányzatnak szerződést kötni a nyertes céggel.  
Az anyagi kötelezettség vállalással kapcsolatosan van egy olyan megoldás, hogy a 
megvalósításra előírnak 12 vagy 24 hónapot és ez idő alatt akár részletekben is ki lehet fizetni 
az önerőt. Valószínűleg csak a 2010. évi költségvetési évet fogja érinteni. 
Az Inventive Consulting Kft. a csapadékvíz elvezető rendszer pályázatát készítette el, így a 
céggel már volt egy jó együttműködés. 
A közbeszerző cégre azért van szükség, mert a közbeszerzési eljárás nagy részét megszokták 
kifogásolni, bírságokat lehet kiróni nem megfelelően lefolytatott eljárás esetén. Ezen 
hivatásos közbeszerzők biztosítással rendelkeznek, ezek kiküszöbölésére. 
Mindegyik határozat- tervezetnél szerepeltetni fogják, hogy anyagi kötelezettségvállalás csak 
abban az esetben érvényes, ha a benyújtott pályázat elnyerésre kerül. 
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi a körjegyzőtől, hogy van 4 határozat-tervezet, de csak 3 
napirendi pont, a műszaki ellenőr megbízása kimaradt a meghívóból. 
 
 



Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy igaza van, ez a pont tényleg kimaradt a 
meghívóból. 
 
Szabó János polgármester: Kérdezi, hogy megfelel e a képviselő – testületi tagoknak, ha 3 
ajánlatot kérnek be a megyéből. Szerinte ne hirdessék meg, mert az nagyon sokba kerül és 
arra tényleg nincs az önkormányzatnak pénze. Inkább meghívásos pályáztatást 
alkalmazzanak, ami ajánlat kérést jelent. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy mivel elfogadták a pályázat benyújtását, 
ezért javasolja a képviselő- testületnek, hogy a tervezőt bízzák meg, mert terveket szükség 
van, a másik megbízásnál pedig később döntsenek. 
 
Pető Sándor képviselő: Javasolja, hogy a megyéből minden ilyen jellegű dologgal 
foglalkozó cégtől kérjenek ajánlatot. Vagy legalább a következő – testületi ülésre gyűjtsék 
össze a megye összes közbeszerzőjét és majd a képviselő – testület kiválaszt 5-öt, akitől 
ajánlatot kérnek. Ugyanígy legyen a műszaki ellenőrnél 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 azzal, hogy a képviselő – testület Pető Sándor módosító javaslatát 
elfogadja,  az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 5 igen és 1 nem 
szavazattal  elfogadta.  
 
 
                            NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

71/2009. (VIII. 06.) számú határozata 
 

Nyírparasznya Kossuth utca felújítási projekt közbeszerzőjének megbízása 
 

A Képviselő-testület! 

 
Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő- testülete megbízza a körjegyzőt, hogy a 
megyében közbeszerzéssel foglalkozó cégeket gyűjtse össze, mely listáról a képviselő- 
testület fog 5-öt kiválasztani, melyektől árajánlatot kérnek. 
 
 
Nyírparasznya, 2009. augusztus 6. 
 
 
 Szabó János sk.     Dr. Csoba Beáta sk. 

polgármester                                                               körjegyző 
 



Tárgy: (5. tsp.)  
Nyírparasznya Kossuth utca felújítási projekt tervezőjének megbízása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/határozat-tervezet/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a határozat-tervezetet azzal egészítené ki, hogy 
Nyírparasznya Község Önkormányzata feltételes kötelezettséget vállal, hogy csak nyertes 
pályázat esetén fizeti ki a tervkészítés díját. 
 
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,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslattal kapcsolatban a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 3 igen, 2 
nem és 2 tartózkodás szavazattal nem hozott döntést. 
 
 
Tárgy: (6. tsp.)  
Számlavezető pénzintézet megváltozatása és hitel felvétel 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 a 
hitelfelvételt és nem javasolja elfogadásra. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy mit nyer ezen az Önkormányzat? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy elsősorban időt nyer, kb. 8-10 hónapot, hogy 
addig rendezni tudják valamilyen szinten az önkormányzat anyagi helyzetét. 
Elmondja továbbá, hogy a pénzintézetváltást a hitelfelvétel indokolja. Amennyiben nem 
kívánnak hitelt felvenni, úgy nem szükséges pénzintézetet váltani. Mivel a Nagyecsedi 
Takarékszövetkezet abban az esetben adna 10 millió forint hitelt, ha az önkormányzat a 
folyószámláját náluk vezeti. Így kiváltaná az OTP Banknál a folyószámla és munkabér hitelt 
és jelzálogot jegyzene be az iskolára. 
 
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,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
 



A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 1 igen és 5 nem 
szavazattal  elutasította. 
 

 
                            NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

72/2009. (VIII. 06.) számú határozata 

- számlavezető pénzintézet megváltoztatásáról és hitel felvételéről - 

 

A képviselő-testület! 

Számlavezető pénzintézet megváltozatását és hitelfelvételt elutasítja. 
 
 
Nyírparasznya, 2009. augusztus 6. 
 
 Szabó János sk.     Dr. Csoba Beáta sk. 

polgármester                                                               körjegyző 
 

 
Tárgy: (7. tsp.)  
Háziorvosi szolgálatnál írnoki feladatok különdíjazásának megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/ 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 elfogadásra javasolja, azért mert Márton Valéria munkája után plusz 
normatívát fog kapni az önkormányzat. Éves szinten 825. 000 Ft.-ot, mai a Tb kártya 
ellenőrzéssel kapcsolatos, ami Ő végez. A 40. 000 Ft. pedig számla ellenében kerülne 
kifizetésre. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a múltkori testületi ülésen itt volt Márton 
Valéria és elmondta a véleményét, és akkor a képviselő- testület is átbeszélte a dolgot. 
 
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,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
 



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

 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
73/2009. (VIII. 06.) számú határozata 

 
Háziorvosi szolgálatnál írnoki feladatok különdíjazásáról 

 

A Képviselő-testület! 

 

Márton Valéria 4564 Nyírmada, Vasvári P. u. 36. szám alatti lakos részére Nyírparasznya 

Község háziorvosi szolgáltnál az orvos írnoki feladatok ellátására 40. 000 Ft./hó díjazást 

állapít meg, mely számla ellenében a házipénztárból kerül kifizetésre. 

 
Nyírparasznya, 2009. augusztus 6.  
 
 
 
 Szabó János sk. Dr. Csoba Beáta sk. 
 polgármester körjegyző 
 
 
Szabó János polgármester 18 óra 15 perckor 5 perces szünetet rendelt el.  
A képviselő- testületi ülés 18 óra 20 perckor továbbfolytatódott. 
 
Tárgy: (8. tsp.)  
Előterjesztés gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről 
Előadó: Dr. Csoba Beáta körjegyző 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Az 
előterjesztésben részletesen leírt mindent. Ezt az értékelést május 31.-ig el kellett küldeni a 
gyámhivatal részére, ami megtörtént és kéri a képviselő – testületet, hogy fogadja el az 
előterjesztést. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy társulásban van az önkormányzat Vajával, miért nem 
lehetett fél állásban egy helyi fiatalt felvenni a gyermekjóléti feladatok ellátására. A vajai 
kolléganőnek nincs helyismerete, állandóan kísérgetni kell és így az önkormányzat egy 
dolgozóját lefoglalja. 
 
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,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 5 igen és 1 nem  
szavazattal  elfogadta. 
 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
74/2009. (VIII. 06.) számú határozata 

 
 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről szóló tájékoztató 
elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület! 
 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről szóló tájékoztatót az 

előterjesztésben leírt tartalommal elfogadja. 

 
Nyírparasznya, 2009. augusztus 6. 
 
 
 Szabó János sk.     Dr. Csoba Beáta sk. 

polgármester                                                               körjegyző 
 
 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy kérdésére nem kapott választ és kéri a körjegyzőt, 
hogy ezt rögzítse a jegyzőkönyvbe. 
 
Tárgy: (9. tsp.)  
Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények Vaja Alapító 
Okiratáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy a szakfeladatrend változás miatt át kell az 
alapító okiratot dolgozni. Ez egy új törvényi jogszabály. Semmi nem változik, ugyanazokat a 
feladatokat végzik, mint eddig, csak a törzskönyvi nyilvántartás szerinti szakágazati 
besorolások változtak. Ezek 2010. január 1.-től lesznek érvényesek. Mivel társulás keretein 
belül látják el ezt a feladatot, így a változást a társulás minden önkormányzatának el kell 
fogadni. 
 



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

 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
75/2009. (VIII. 06.) számú határozata 

 
-A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények Vaja Alapító Okiratáról- 

 

 

A Képviselő-testület! 

 

A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények Vaja Alapító Okiratát elfogadja. 

 
 
Nyírparasznya, 2009. augusztus 6. 
 
 Szabó János sk.     Dr. Csoba Beáta sk. 

polgármester                                                               körjegyző 
 
 
Tárgy: (10. tsp.)  
Előterjesztés a Rákóczi út. 86.-88.sz. alatti négy tantermes  iskola, óvoda, konyha 
épületének forgalomképessé nyilvánításáról 
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 a képviselő- testületnek tárgyalásra javasolja. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy olvasta az előterjesztésben, hogy a 
forgalomképessé nyilvánítás a hitel felvételhez kell, de mivel a képviselő-testület a 
hitelfelvételt elutasította, így szükség van erre egyáltalán? 



 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy annyiban van jelentősége, hogy ha a 
későbbiekben ugyanerre az épületre hitelt kíván az önkormányzat felvenni, akkor ezt a döntést 
nem kell még egyszer meghozni.  Valamint a 2010-ben az ingatlan vagyonkataszterben ez az 
épület nem korlátozottan forgalomképesként, hanem forgalomképesként fog szerepelni. 
 
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,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal  
egyhangúlag  elfogadta. 
 
 
                                    NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

76/2009. (VIII. 06.) számú határozata 
 

- a Rákóczi út 86-88. sz. alatti négy tantermes iskola, óvoda, konyha épületének forgalomképessé 
nyilvánításáról - 

  

A képviselő-testület! 

A Rákóczi út 86-88. sz. alatti korlátozottan forgalomképes négy tantermes iskola, óvoda, 
konyha épületét forgalomképessé nyilvánítja.  
 
 
Nyírparasznya, 2009. augusztus 6. 
 
 Szabó János sk.     Dr. Csoba Beáta sk. 

polgármester                                                               körjegyző 
 
 
Tárgy: (11. tsp.)  
Kántorjánosi Hitgyülekezet kérelmének megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Kérelem mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester felolvasta a kérelem szövegét. 
 
Máté Géza: Elmondja, hogy ebbe a gyülekezetbe egyre többen járnak. A lakásuk már túl 
kicsi ehhez, ezért szeretnék a régi iskola épületét tartósan bérbe venni. Csak a villanyszámlát 



szeretnék fizetni. A takarítást, kisebb javításokat elvégeznék. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy eddig alkalmanként 2 000 Ft.-ot fizettek és 
fenntartja, hogy bérleti díj fizetése ezután is szükséges lenne. 
 
Szabó Antal képviselő: Kérdezi, hogy az épület több részből áll, a hit gyülekezet az épület 
egészét vagy csak egy részét? Mert nem mindegy. Ha éves szinten akarják igénybe, jön majd 
a tél, a fűtési időszak, hogyan gondolják megoldani? A fűtés szerinte nem teljesen van 
megoldva.  
 
Máté Géza: Elmondja, hogy a tantermet és az előteret akarják igénybe venni, úgy tudja  
tanterem részben villanykályha és cserépkályha is van. A villanyszámlát fizetik és felelősséget 
vállalnak, hogy nem lesz rendbontás. Valamint vállalják, hogy az épületet és az udvart renden 
tartják. Az nem lesz szemetes, vágni fogják a füvet, az ablakok nem lesznek betörve. Ezért 
felelősséget vállalnak. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy amennyiben tudják vállalni a felelősséget, 
hogy nem lesz rongálás, az épület állag megóvását biztosítják, akkor javasolja, hogy havi 
5 000 Ft-ot fizessenek bérleti díjként, plusz a villanyszámlát az önkormányzatnak fizessék ki. 
Valamint az udvart tartsák rendben. 
 
Szabó János polgármester: Javasolja, hogy legyen havi 5 000 Ft. a bérleti díj és javítsák ki a 
csatornát. 
 
Máté Géza: Elmondja, hogy fizetik a villanyszámlát, az állag megóvást vállalják, de adják 
oda ingyen az épületet, mert a bérleti díjat nem tudják kifizetni. 
 
Szabó Antal képviselő: Javasolja, hogy legyen 3 hónap próbaidő, amikor ingyen odaadják az 
épületet, csak a villanyszámlát kell fizetni. Az állag megóvást, a csatorna rendbetételét, az 
udvar rendben tartását vállalják pluszban el. Ha ezalatt a 3 hónap alatt minden rendben lesz, 
akkor lehet utána a tartósbérletről beszélni. A villanyszámlát az önkormányzat házipénztárába 
minden hónap 5. napjáig fizessék be. 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület az épület bérbeadását elfogadja,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal  
egyhangúlag  elfogadta. 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

77/2009. (VIII. 06.) számú határozata 
 

Bérleti szerződésről 

A Képviselő-testület! 

 
1. Az épületet, helyileg Nyírparasznya Szabadság u. 1. szám alatti ingatlant 3 hónap 
próbaidőre bérbe adja rendeltetésszerű használatra - hitgyülekezeti ülés megtartása céljából.  
2. Bérleti díjat a 3 hónap próbaidőre nem kell fizetni, mivel a bérlő vállalja a csatorna 
megjavítását, az udvart rendben tartását és köteles az épület állagát megóvni. 
4. A rezsi költségeket/víz, villany, fűtés/ a bérbevevő köteles megfizetni, számla alapján 
minden hónap 5. napjáig az Önkormányzat házipénztárába.  
5. Az első be nem fizetett számla esetén a szerződés felbontásra kerül. A 3 hónap próbaidő 
letelte után a képviselő – testület dönt a helyiség tartós bérbeadásáról. 

 
Nyírparasznya, 2009. augusztus 6.  
 
 
 
 Szabó János sk. Dr. Csoba Beáta sk. 
 polgármester körjegyző 
 
 
 
Napirend után: 
 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az iskola mögötti részen és a futballpályán a 
fűnyírás félbe maradt, mert elromlott a traktor, de ez a jövő hét folyamán befejezésre kerül. 
 
Laczkó István alpolgármester: Kérdezi, hogy a kuka kiadása megtörtént e, valamint a 
jubileumi jutalmak kifizetésére sor került e? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a kuka kiadása megtörtént, a jubileumi jutalmak 
kifizetése még nem rendeződött. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy egy pályázat benyújtva eszközbeszerzésre, erről lehet 
e már valamit tudni? 
 
Szabó János polgármester: Válaszolja, hogy szeptember közepére lesz eredmény. 
 
Fegyver Miklós képviselő: Kérdezi, hogy Kiss László parlagfűvel kapcsolatos bejelentése 
ügyében történt e valamilyen intézkedés, mert már Őt is megkereste? 
 
 
 



 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy volt lakossági bejelentés. Megtörtént a 
felszólítás, de mivel idős a tulajdonos, ezért közérdekű védekezésként majd az 
önkormányzattól 2 közmunkás lekaszálja a területet. Tavaly is így történt az ügyintéző szerint. 
  
Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve –19 óra 25 perckor bezárta.  
 
 

Kmf. 
 
 
 

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


