
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én 
megtartott ülésének  
 
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 88-95 
d, rendelete: 8-9 
 
 
 

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.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2009. (II. 16.) számú 
rendelet módosításának megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
4.) Előterjesztés alapító okiratok módosításáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
5.) Előterjesztés az Önkormányzat SZMSZ-ének kiegészítéséről 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
6.) Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda minőségirányítási programjának megtárgyalása  
Előadó: Szabó János polgármester 
 
7.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójának 
megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
8.) Bontott tégla értékesítésének 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. szeptember 29-
én 18 óra 30 perckor megtartott üléséről.  
 
Jelen vannak:  

 Szabó János polgármester 
   Kemenyiczki Ildikó képviselő, 

 Fegyver Miklós képviselő, 
 Nagy József képviselő, 

   Petőh László képviselő. 
   
Távolmaradását jelezte:  

Laczkó István alpolgármester, Szabó Antal és Pető Sándor képviselők  
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Dr. Csoba Beáta körjegyző 
 
Meghívottak: Varga Árpádné megbízott óvodavezető 
   Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs 
 
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős Képviselő-
testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Elmondja, hogy a kiküldött meghívóhoz képest a napirend annyiban változna, hogy 2 napi 
rendi pontot fel kellene venni a meglévőkhöz. Az egyik az alapító okiratok szakfeladatrend 
változás miatti módosítás lenne, a másik pedig az önkormányzatnál történő szakfeladat 
változás lenne. Az új szakfeladat számokat el kell fogadni 2009. szeptember 30. napjáig, azért 
lenne fontos ezen napirendi pontok felvétele 
 
Szabó János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat: 
Kérem aki egyetért, azzal, hogy napirendi pontok sorrendje a következő legyen 
1.) Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb közéleti eseményekről, lejárt 
határidejű határozatokról 
2.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2009. (II. 16.) számú 
rendelet módosításának megtárgyalása 
3.) Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 
4.) Előterjesztés alapító okiratok módosításáról 
5.) Előterjesztés az Önkormányzat SZMSZ-ének kiegészítéséről 
6.) Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda minőségirányítási programjának megtárgyalása  
7.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójának 
megtárgyalása 
8.) Bontott tégla értékesítésének megtárgyalása 
az kézfenntartással szavazzon. 
 
A javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 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 kiegészítést nem kíván tenni. 
 
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 4 igen. 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta.  

 
Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő - testületének 

88/2009. (IX.29.) 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. szeptember 29. 
 

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

 
 
Tárgy: (2. tsp.)  
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2009. (II. 16.) számú 
rendelet módosításának megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Rendelet-tervezet mellékelve/ 

 
Szabó János polgármester felkéri Nagy Józsefet -az elnök Pető Sándor jelenlétének 
hiányában- a Pénzügyi Bizottság tagját, hogy mondja el a Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 
Nagy József Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a rendelet – 
tervezetet tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
 
 



Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az év közbeni változások, mint pl. segélyezés, 
egyéb támogatások, amit eredetileg nem terveztek, de évközben pénzügyi mozgást okoztak az 
önkormányzatnál, azok kerültek bele a módosításba. 
 
 
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 rendelet-tervezetet elfogadja,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal  
egyhangúlag elfogadta.  
 

Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő - testületének 
8/2009. (IX. 29.) Önk. számú rendelete 

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

rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról 
 
 
1. §. 

 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét 
10.229,- e Ft-tal növeli, és a módosított kiadási előirányzat főösszegét 255.036,- e Ft-ban 
állapítja meg. 
 
 
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 
10.229,- e Ft-tal növeli, és a módosított bevételi előirányzat főösszegét 226.938,- e Ft-ban, 
a forráshiány összegét 28.098,- e Ft-ban állapítja meg. 
 
 

2. §. 
 
Az előirányzat módosításokat e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 

3. §. 
 
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 01.-től kell 
alkalmazni. 
 
 
Nyírparasznya, 2009. szeptember 29. 
 
 
   Szabó János sk.     Dr. Csoba Beáta sk. 
                        polgármester                                                          körjegyző 



 
Tárgy: (3. tsp.)  
Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
 
Szabó János polgármester felkéri Nagy Józsefet a Pénzügyi Bizottság tagját, hogy mondja el a 
Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 
Nagy József Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a beszámolót 
tárgyalta és 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 az I. féléves beszámolót elfogadja,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal  
egyhangúlag elfogadta.  
 

Nyírparasznya Községi Önkormányzat képviselő - testületének 

89/2009. (IX.29.) számú határozata 
 
  

A Nyírprasznya Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 
 

 
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. 
törvény  79. § -ban meghatározott jogkörében eljárva a 2009. évi költségvetésének I. féléves 
teljesítéséről a következő határozatot hozza.  
 

 
1. A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2009. évi költségvetésének I. féléves 
végrehajtásáról szóló bevételei, kiadásai főösszegét 
 
 

115.836 e Ft bevétellel 
                     110.476 eFt kiadással 

                                            
hagyja jóvá. 
  
 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítésnek 
végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg. 
 



(1) Az Önkormányzat bevételeit, kiadásait mérlegszerűen az 1. számú mellékletben 
foglak megfelelően fogadja el. 

 
(2) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 2.számú  melléklet szerint fogadja el. 

 
(3) Az adóbevételek alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 
(4) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait és bevételeit, továbbá a tényleges 

létszámkeretet a 4/1-4/24. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
 
Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Nyírparasznya, 2009. szeptember 29. 
                                                                                                          
 
     Szabó János sk.    Dr. Csoba Beáta sk. 

 polgármester           körjegyző 
 
 
Tárgy: (4. tsp.)  
Előterjesztés alapító okiratok módosításáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezetek mellékelve/ 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy azért van szükség az alapító okiratok 
módosítására, mert 2010. január 1. -től változnak a szakfeladat számok, de a Magyar 
Államkincstár már most arra kérte az önkormányzatokat, hogy 2009. szeptember 30-ig 
fogadják el az új szakfeladat renddel az alapító okiratokat. 
 
Varga Árpádné megbízott óvodavezető: Elmondja, hogy az óvoda tekintetében még a régi 
Szabadság utcai székhely szerepel, miközben már rég átköltöztek. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy ez már kijavításra került és már az új cím 
szerepel az alapító okiratban. 
 
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 Általános Iskola alapító okiratát 
elfogadja,  az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal  
egyhangúlag elfogadta.  
 

 
 
 



Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő - testületének 
90/2009.(IX. 29.) számú határozata 

 
Az Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 

 
A Képviselő-testület! 
 

1. Elfogadja az Általános Iskola alapító-okiratának szakfeladatrend változás miatti 
módosítását  a melléklet szerint 2010. január 1-jei hatállyal. 

2. Utasítja a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelősök: Szabó János polgármester és Dr. Csoba Beáta körjegyző 
 
Nyírparasznya, 2009. szeptember 29. 
 
 Szabó János sk.     Dr. Csoba Beáta sk. 

Polgármester                                                               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 a képviselő – testület a Napközi Otthonos Óvoda alapító 
okiratát elfogadja,  az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal  
egyhangúlag elfogadta.  
 

 
Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő - testületének 

91/2009.(IX. 29.) számú határozata 
 

A Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 

A Képviselő-testület!  
 

3. Elfogadja a Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának szakfeladatrend változás 
miatti módosítását  a melléklet szerint 2010. január 1-jei hatállyal. 

4. Utasítja a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelősök: Szabó János polgármester és Dr. Csoba Beáta körjegyző 
 
Nyírparasznya, 2009. szeptember 29. 
 
  Szabó János sk.    Dr. Csoba Beáta sk. 
  Polgármester                                                         körjegyző 



 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs: Elmondja, hogy nappali szociális ellátás nincs az új 
szakfeladat rendben, ezért próbáltak olyat keresni, ami legközelebb áll hozzá. Így lett a 
közösségi szolgáltatások megnevezés. Csak ide lehetett betenni, a többi teljesen eltér ettől. 
Utána fog nézni és később kiderül, hogy még sem jó ez a szám, akkor még lehet módosítani. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy az alapító okiratban az ÖNO székhelyének a 
Szabadság u. 30. szám van feltüntetve, de az nem lehet, mert az egy magán házszám. Vagy 
Szabadság u. 12. ,vagy Kossuth u. 2. lenne jó, mert ez a 2 utca kereszteződésénél fekszik. 
 
Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs: Elmondja, hogy ha nem biztosak a házszámban, 
akkor rossz számra változtatni felesleges, a régiben a Szabadság u. 30. szám szerepel a 
Magyar Államkincstárnál is ez van bejegyezve, maradjon ez. Ha kiderül a jó házszám, akkor 
majd lehet módosítani az alapító okiratot. 
 
Szabó János polgármester felkéri Petőh László képviselőt, hogy a következő testületi ülésre 
nézzen utána, melyik házszámon vagy helyrajzi számon fekszik az Öregek napközi Otthona. 
 
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 Őszirózsa Öregek Napközi Otthona 
alapító okiratát elfogadja,  az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 4 igen, 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta.  

 
 
 

Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő - testületének 
92/2009.(IX. 29.) számú határozata 

 
Az Őszirózsa Öregek Napközi Otthona Alapító Okiratának módosításáról 

 
A Képviselő-testület! 
 

5. Elfogadja az Őszirózsa Öregek Napközi Otthona alapító okiratának szakfeladatrend 
változás miatti módosítását  a melléklet szerint 2010. január 1-jei hatállyal. 

6. Utasítja a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelősök: Szabó János polgármester és Dr. Csoba Beáta körjegyző 
 
Nyírparasznya, 2009. szeptember 29. 
 
 Szabó János sk.    Dr. Csoba Beáta sk. 
 Polgármester             körjegyző 
 



Tárgy: (5. tsp.)  
Előterjesztés az Önkormányzat SZMSZ-ének kiegészítéséről 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, rendelet-tervezet/ 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy az intézményeken kívül az önkormányzat 
igazgatásához tartozó feladatok számai is változnak, ezzel a szakfeladat renddel – 
mellékletként - ki kell egészíteni a Szervezeti és Működési Szabályzatot. 
 
Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs: Elmondja, hogy vannak az új szakfeladat rendben 
kicsit másabb megnevezések, ami megtéveszthető lehet, pl. a mostaniban nincs olyan, hogy 
védőnői szolgálat, hanem olyan van, hogy betegségmegőrzés és népegészségügyi ellátás. 
 
Fegyver Miklós képviselő: Kérdezi, hogy miért 2 fajta lakásfenntartási támogatás van 
feltüntetve? 
 
Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs: Elmondja, hogy mert az önkormányzatoknak 2 
lehetősége is van lakásfenntartási támogatás megítélésére. Van a havi rendszerességgel adott 
támogatás és van olyan, amit átmenetileg egyszer-kétszer adhatnak. 
 
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 2010. január 01.-től érvényes 
szakfeladat rendet elfogadja,  az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal  
egyhangúlag elfogadta.  
 

Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő - testületének 
9/2009.(IX.29.) számú rendelete 

 
Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítéséről. 

 
A Képviselő Testület! 
 
1. Elfogadja az Nyírparasznya Község szervezeti és működési szabályzatának kiegészítését a 
szakfeladatrend változása miatt, a kiegészítés a melléklet szerint 2010. január 1-jei hatállyal 
lép életbe. 
2. Utasítja a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelősek: Szabó János polgármester és Dr. Csoba Beáta körjegyző 
 
Nyírparasznya, 2009. szeptember29.  
 

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



Tárgy: (6. tsp.)  
Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda minőségirányítási programjának 
megtárgyalása  
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet/ 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy mivel ez a program 83 oldal terjedelmű nem 
került kiküldésre, de a körjegyzői hivatalban bármikor megtekinthető. 
 
Szabó János polgármester felkéri Varga Árpádné megbízott óvodavezetőt, hogy pár szóban 
ismertesse a minőségirányítási programot. 
 
Varga Árpádné megbízott óvodavezető: Elmondja, hogy ez nem egy új keletű dolog, az 
óvodának már eddig is volt minőségirányítási programja, de letelt az 5 év, így ezt felül kellett 
vizsgálni. Tehát a meglévő program lett felülvizsgálva, aktualizálva. 
Az eredetihez képest vannak benne új dolgok pl. irányított önértékelés, mert ezt most már 
kötelező jellegűen bele kell foglalni. Alakítgattak rajta kisebb dolgokat is. Vezetési, tervezési 
ellenőrzési, mérési és értékelési feladatok végrehajtását tartalmazza nagyrész ez a program, 
melyben kidolgozták többek között az óvoda minőségpolitikáját, szakmai elvek figyelembe 
vételével.  
Ha valakinek a minőségirányítási programmal kapcsolatosan bármilyen kérdése van, szíves 
áll rendelkezésre. 
 
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 Napközi Otthonos Óvoda 
minőségirányítási programját elfogadja,  az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal  
egyhangúlag elfogadta.  
 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

93/2009. (IX. 29.) számú határozata 

- Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda minőségirányítási programjának megtárgyalásáról- 
 
  

A Képviselő-testület! 
 
A Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda minőségirányítási programját  e l f o g a d j a . 
 
Nyírparasznya, 2009. szeptember 29. 

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

 



Tárgy: (7. tsp.)  
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi 
fordulójának megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester felkéri Nagy Józsefet a Pénzügyi Bizottság tagját, hogy mondja el a 
Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 
Nagy József Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság az 
előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ez nem új keletű dolog, nem ismeretlen a 
képviselők előtt. Egy szándéknyilatkozatot kellene elfogadni, amit eddig minden évben 
megtettek, konkrét anyagi kötelezettségvállalást most nem kell tenni. Csak arról kell 
nyilatkozni, hogy az önkormányzat csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat 
2010. évi fordulójához. 
 
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 előterjesztést elfogadja,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal  
egyhangúlag elfogadta.  
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

94/2009. (IX. 29.) számú határozata 
 

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójának 
megtárgyalásáról - 

  
A Képviselő-testület! 
 
1./ Az önkormányzat csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához. 
 
2./ Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 
 
Nyírparasznya, 2009. szeptember 29. 
 

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



Tárgy: (8. tsp.)  
Bontott tégla értékesítésének megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés szóban/ 
 
Szabó János polgármester felkéri Nagy Józsefet a Pénzügyi Bizottság tagját, hogy mondja el a 
Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 
Nagy József Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 
téglaértékesítést és javasolta, hogy végezzenek felmérést, hogy hány embernek lenne 
szüksége téglára, milyen minőségű a tégla, mennyi értéket képvisel és, hogy szeretnék 
értékesíteni, egyben vagy megbontva? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ki kell írni egy tájékoztatót és az igénylők az 
igényeiket írásban az önkormányzathoz benyújthatják. Ára: 20 Ft./tégla és az egész tégla 
20%-ig töredék téglát is meg kellene vásárolni, melynek ára 10 Ft./töredék tégla.  
A határozat- szövege legyen a következő: 
Nyírparasznya Község Önkormányzata eladásra meghirdeti bontott tégla készletét. 
Ára: 20 Ft./egész tégla. Egész tégla vásárlása esetén az ép tégla 20 %-ig töredék téglát is kell 
vásárolni, melynek egységára 10 Ft./töredék tégla. 
Vásárlási szándékát írásban kell benyújtani 2009. október 15.-ig a Körjegyzői Hivatalban. 
 
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 bontott tégla értékesítésről szóló 
határozatot elfogadja,  az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal  
egyhangúlag elfogadta.  
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

95/2009. (IX. 29.) számú határozata 
 

- Bontott tégla értékesítésről- 
 
A képviselő – testület! 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzata eladásra meghirdeti bontott tégla készletét. 
Ára: 20 Ft./egész tégla. Egész tégla vásárlása esetén az ép tégla 20 %-ig töredék téglát is kell 
vásárolni, melynek egységára 10 Ft./töredék tégla. 
Vásárlási szándékát írásban kell benyújtani 2009. október 15.-ig a Körjegyzői Hivatalban. 
 
Nyírparasznya, 2009. szeptember 29. 
 

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



Napirend után: 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy szerinte dönteni kellene a doktor úr számláival 
kapcsolatban, ilyen hogy, víz, gáz, telefon. Mivel nem fizetett ez idáig semmit és nagyon 
magasak a költségei. Valamennyivel neki is hozzá kellene járulni, vagy pedig mérsékelje a 
kiadásait. 
  
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy október 15-től lehetne ezt bevezetni, mert akkor 
kezdődik a fűtési szezon. A következő testületi ülésre előkészítik, hogy milyen módon kellene 
fizetnie a doktor úrnak és behozzák a képviselő – testület elé szavazásra. 
  
Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve –19 óra 20 perckor bezárta.  
 
 

Kmf. 
 
 

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


