
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 30-án 
megtartott ülésének  
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 100-110 
d, rendelete:  

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.) A 2010. évi belső ellenőrzési program megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények belső 
ellenőrzésről szóló együttműködési megállapodás megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
4.) A Belső piaci Szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével kapcsolatos 
önkormányzatokat érintő feladatok végrehajtásáról, önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
5.) Az Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
6.) A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények Vaja módosító okiratának 
megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
7.) A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 
társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
8.) Bontott tégla értékesítése 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
9.) Őszirózsa Öregek Napközi Otthona intézményvezetői megbízásának megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 

 
 
Nyírparasznya, 2009. november 30. 
 
 
                                                                                                        Szabó János 
 polgármester                                          

 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 30-án 
17 órakor megtartott üléséről.  
 
Jelen vannak:  

 Szabó János polgármester 
 Laczkó István alpolgármester, 

 Kemenyiczki Ildikó képviselő, 
 Nagy József képviselő, 

   Petőh László képviselő 
  . 
   
Távolmaradását jelezte:  

Fegyver Miklós, Pető Sándor és Szabó Antal képviselők 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Dr. Csoba Beáta körjegyző 
 
Meghívottak: Jurkinya Miklósné Öregek Napközi Otthona Vezetője 
   Iklódi László iskolaigazgató 
   
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 a 2., 3. 
napirendi pontokat levennék napirendről, mivel azt  a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta, 
valamint javasolná a 10. napirendi pont levételét is, mivel a hitgyülekezettel nem történt meg 
az egyeztetés. Ezenkívül szeretné ha a napirendi pontok közé felvennék utolsóként a bontott 
tégla értékesítési kérelmek elbírálását. 
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.) A 2010. évi belső ellenőrzési program megtárgyalása 
3.) A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények belső 
ellenőrzésről szóló együttműködési megállapodás megtárgyalása 
4.) A Belső piaci Szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével kapcsolatos 
önkormányzatokat érintő feladatok végrehajtásáról, önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
5.) Az Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása6.) A Szatmári 
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények Vaja módosító okiratának megtárgyalása 
7.) A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 
társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítása 
8.) Bontott tégla értékesítése 
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 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 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  

 
Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő - testületének 

100/2009. (XI.30.) 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. november 30. 
 

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

 
 
Tárgy: (2. tsp.)  
A 2010. évi belső ellenőrzési program megtárgyalása 
Előadó: Szabó János 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzatnál a belső ellenőrzési 
feladatokat a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás munkatársa látja el. Tavaly is jóváhagyta 
már a képviselő – testület a következő, azaz az idei év programját és ennek megfelelően 
történt a 2009. évi belső ellenőrzési munka. A 2010. évben a belső ellenőrzés 2 területet fog 
érinteni. Az egyik a vagyongazdálkodás, a másik pedig a készletgazdálkodás. Ez a vizsgálat 
2010. szeptemberében lesz esedékes. 
 
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 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal  
egyhangúlag elfogadta.  
 
 
                                  NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

101/2009. (XI. 30.) száma határozata 

                    - A 2010. évi belső ellenőrzési program megtárgyalásáról - 
 
  

A Képviselő-testület! 
 
 
A 2010. évi belső ellenőrzési programot e l f o g a d j a. 
 

Nyírparasznya, 2009. november 30. 

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

 
 
 
Tárgy: (3. tsp.) 
A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 
belső ellenőrzésről szóló együttműködési megállapodás megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy Mátészalka Város Jegyzője minden 
önkormányzatnak megküldte ezt a megállapodást elfogadásra. Minden településnél ugyanaz a 
megállapodás szövege.  Ezt a megállapodást minden önkormányzat képviselő – testületének 
el kell fogadni.  
Az előterjesztésben minden részletesen le van írva. 
 
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-tervezet 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 

 
102/2009. (XI. 30.) számú határozata 

- A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények belső 
ellenőrzésről szóló együttműködési megállapodás elfogadásáról - 

 
  

A Képviselő-testület! 
 
 
A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények belső 
ellenőrzésről szóló együttműködési megállapodást e l f o g a d j a. 
 

Nyírparasznya, 2009. november 30. 

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

 
 
 
 
Tárgy: (4. tsp.)  
A Belső piaci Szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével kapcsolatos 
önkormányzatokat érintő feladatok végrehajtásáról, önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálata 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy 2009. évben felül kellett vizsgálni, hogy ennek 
az Uniós irányelvnek - ami a belső piaci szolgáltatásról szól- az önkormányzat rendeletei 
megfelelnek e. Egységesíteni akarják ezen irányelvnek megfelelően a rendeleteket. Ez egy 
kötelező feladata minden települési önkormányzatnak. Azt kell megvizsgálni, hogy a 
rendeletek uniós szabályokba nem ütköznek e. Ezen rendeleteket az Államigazgatási Hivatal 
segítségével felülvizsgálták, és a jelentés már elküldésre is került, viszont ezt a képviselő – 
testületnek is el kell fogadni. 
Nyírparasznya település rendeleteit ezen irányelv nem érinti. 
 
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 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta.  
 

 
NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
103/2009. (XI. 30.) számú határozata 

 
 

a Belső Piaci Szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével kapcsolatos 
önkormányzatokat érintő feladatok végrehajtásáról, önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatáról. 
 
 
A Képviselő-testület! 

 
Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata megtörtént, a rendeletek nem érintik a Belső 
Piaci Szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvet, így rendeletmódosítást nem 
igényelnek. 
 

Nyírparasznya, 2009. november 30. 

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

 
 
Tárgy: (5. tsp.)  
Az Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy mivel az SZMSZ 63 oldalas, így a nagy 
terjedelme miatt nem került kiküldésre a képviselők számára, de a körjegyzői hivatalban 
megtekinthető. 
Felkéri Iklódi László iskolaigazgatót, ismertesse pár szóban, hogy miért is volt szükség a 
módosításra. 
 
Iklódi László iskolaigazgató: Elmondja, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően felül 
kellett vizsgálni az SZMSZ-t, mivel az oktatási törvény bizonyos részei az utóbbi 1-2 évben 
megváltoztak és ehhez hozzá kellett igazítani az iskola meglévő szabályzatát. Semmi lényeges 
változás nem történt, csupán aktualizálva lett. 
 
Nagy József képviselő: Kérdezi, hogy milyen részeket érint a változás? 
 
Iklódi László iskolaigazgató: Elmondja, hogy tartalmilag semmi nem változott, csak 
aktualizálás történt. 



 
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 Általános Iskola Szervezeti és 
Működési Szabályzatát 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 
 

104/2009. (XI. 30.) számú határozata 

- Az Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalásáról - 
 
  

A Képviselő-testület! 
 
Az Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát e l f o g a d j a. 
 
 

Nyírparasznya, 2009. november 30. 

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

 
 
 
Tárgy: (6. tsp.)  
A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 
társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés mellékelve/ 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy a kiküldött anyagban, ami dőlt betűvel van, az a 
változás csupán. Erre a módosításra a 2010. január 1-től érvényes új szakfeladat rendváltozás 
miatt van szükség. Semmi más változás nem történik. 
 
 
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 Szatmári Kistérségi Egyesített 
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények társulási megállapodásának és alapító 
okiratának módosítását elfogadja,  az  kézfenntartással szavazzon. 

 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő – testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 
 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
105/2009. (XI. 30.) 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. november 30.  
 
 
 
 Szabó János sk. Dr. Csoba Beáta sk. 
 polgármester körjegyző 
 
 
 
Tárgy: (7. tsp.)  
A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 
társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés mellékelve/ 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy a kiküldött előterjesztésben, mindkét 
dokumentumnál a második oldalon található a módosítás, a vastagon szedett rész. 
A helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása változik, valamint a helyettes szülő címe. Valamint 
a mási, dokumentumban az ellátási területek szerepelnek és ezek változnak, kibővül. 
 
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 Szatmári Kistérségi Egyesített 



Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények társulási megállapodásának és alapító 
okiratának módosítását 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 
 

106/2009. (XI. 30.) számú határozata 
A Szatmári Kistérési Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Társulási 

Megállapodás és Alapító Okiratának módosításáról 
 

 
A Képviselő-testület! 
 
A Szatmári Kistérési Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Társulási 
Megállapodás és Alapító Okiratának módosítását az alábbiakban elfogadja: 
 
A módosítást követően a Társulási Megállapodás 3. pontjának 7. fordulatába Fogyatékos 
Személyek Nappal Ellátása ellátási területe az alábbi változások:  
Ellátási terület Mátészalka, Kocsord, Mérk, Jármi, Fábiánháza, Tiborszállás, 
Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ngyecsed, teleülések közigazgatási területe. 
 
A Szatmári Kistérség Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 
Mátészalka Alapító Okiratának az Intézmény alaptevékenységei között, a Fogyatékos 
Személyek Nappali Ellátás ellátásai területe az alábbiakra vonatkozik:  
Ellátási terület Mátészalka, Kocsord, Mérk, Jármi, Fábiánháza, Tiborszállás, 
Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Nagyecsed, teleülések közigazgatási területe. 
 
A módosítást követően a Társulási Megállapodás 3. pontjának 10. fordulatában az alábbi 
szolgáltatás kerül beépítésre: 
879017-helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása: a helyettes szülő a családban élő 
gyermek étmeneti gondozást – a működtető által készített egyéni gondozási-nevelési terv 
alapján – saját háztartásában biztosítja. 
Ellátási terület: Mátészalka település közigazgatási területe. 
A Társulási Megállapodásban az ezt követően felsorolt szolgáltatások a 11. fordulattól 
szerepelnek.  
A Társulási Megállapodás 4/c. pontjában a gyermekjóléti szolgáltatás alá az alábbi 
szolgáltatás kerül beépítésre: 
- helyettes szülő: Mátészalka, Szalkay L. u. 2./a. 
 
A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 
Mátészalka Alapító Okiratának az intézmény telephelyei és az érdeklődők számára nyitva álló 
helyiségei címszó alatt a gyermekjóléti szolgáltatás alá beépítésre kerül a helyettes szülő: 
Mátészalka, Szalkay L. u. 2/a 
 
 



 
Az Intézmény alaptevékenységei közé, a Gyermekjóléti szolgáltatás alá beépítésre kerül: 
- 879017 gyermekek napközbeni ellátása: helyettes szülő: a helyettes szülő a családban 
élő gyermek átmeneti gondozását – a működtető által készített egyéni Ellátási terület: 
Mátészalka település közigazgatási területe. 
 
 
Nyírparasznya, 2009. november 30. 

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

 
 
 
Tárgy: (8. tsp.)  
Bontott tégla értékesítése 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Kérelmek mellékelve/ 
 
 
Szabó János polgármester felolvasta a kérelmeket. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy amikor a téglát az iskolaudvarra hordatták, 
az volt az elképzelésük, hogy a traktornak csinálnak belőle egy garázst. Erre már nincs 
szükség? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülésen a testületi 
tagok megszavazták, hogy a tégla értékesítésre kerüljön. Elmondja továbbá, hogy Pető Sándor 
kérelmében nem írja le mennyi téglát is szeretne, ezért nem tudnak benne dönteni. 
 
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 Vondorkovics László kérelmét 
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 

 
107/2009. (XI. 30.) számú határozata 

                                      - Bontott tégla értékesítéséről-   
 
A Képviselő-testület! 
 

Vondorkovics László 4822 Nyírparasznya, Rákóczi u. 179. szám alatti lakos részére 600 darab 
egésztéglát, 12. 000 Ft. összegben, 120 darab töredék téglát 1. 200 Ft. összegben értékesít.  
 
Nyírparasznya, 2009. november 30.  

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

Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a Kósa Sándorné kérelmét 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 
 

108/2009. (XI. 30.) számú határozata 

                                      - Bontott téglaértékesítésről-  
  

 
 
A Képviselő-testület! 
 

Kósa Sándorné 4822 Nyírparasznya, Rákóczi u. 184. szám alatti lakos részére 500 darab egésztéglát, 
10. 000 Ft. összegben, 100 darab töredék téglát 1. 000 Ft. összegben értékesít.  
 
Nyírparasznya, 2009. november 30.  

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

 
 
 

 



Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a Bálint Ádámné kérelmét 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 
 

109/2009. (XI. 30.) számú határozata 

                                     - Bontott téglaértékesítésről-  
  

 
A Képviselő-testület! 
 

Bálint Ádámné 4822 Nyírparasznya, Szabadság u. 31. szám alatti lakos részére 200 darab egésztéglát, 
4. 000 Ft. összegben, 150 darab töredék téglát 1. 500 Ft. összegben értékesít.  

 
Nyírparasznya, 2009. november 30.  

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

 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy Jurkinya Miklósné Öregek Napközi Otthona 
Vezetője jelezte, hogy szeretné, ha a nyílt ülésen tárgyalná a képviselő- testület az 
intézményvezető megbízásáról szóló napirendi pontot. Ezért javasolja, hogy 9. napirendi 
pontként vegye fel a képviselő- testület Őszirózsa Öregek Napközi Otthona intézményvezetői 
megbízásának megtárgyalásáról szóló előterjesztést. 
 
Szabó János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat: 
Kérem aki egyetért, azzal, hogy napirendi pontok közé felvegyék az Őszirózsa Öregek 
Napközi Otthona intézményvezetői megbízásának megtárgyalását, az kézfenntartással 
szavazzon. 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő- testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta. 
 
 
Tárgy: (9. tsp.)  
Őszirózsa Öregek Napközi Otthona intézményvezetői megbízásának megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy Ő javasolná, hogy Jurkinya Miklósnét bízzák 
meg az Őszirózsa Öregek Napközi Otthona megbízott intézményvezetőjének 2009. december 
1. napjától - 2014. november 30. napjáig. A vezetői pótléka 20. 000 Ft/hó legyen. Jelenleg is 



Ő látja el a vezetői feladatokat. 
 
Laczkó István alpolgármester: Kérdezi, hogy miért kell megbízott vezető? Régen kinevezett 
vezető volt. Mi a kettő között a különbség? 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy a munkaellátásban semmi különbség nincs, a 
fizetésben sem. A kettő között az a különbség, hogy a kinevezett intézményvezetőt pályáztatni 
kell, a megbízott vezetőt pedig állományi dolgozók közül bízzák meg, és akkor nem kell 
pályáztatni. De ugyanazokat a feladatokat kell ellátni, mint a kinevezett vezetőnek, mint pl. az 
óvoda esetében. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy miért 5 évre bízzák meg, ha az óvodánál csak 1 évre 
bízták meg? 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy mert így nem kell évente újra szavazni, és 
figyelemmel kísérni mikor is jár le a megbízás. Valamint Jurkinya Miklósné már régóta vezeti 
az Öregek Napközi Otthonát, Ő látja el vezetői feladatokat, míg az óvoda esetében Varga 
Árpádné csak most kezdte ellátni e vezetői feladatokat. 
  
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 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal  
egyhangúlag  elfogadta. 
 
                                 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
110/2009. (XI. 30.) számú határozata 

- Az Őszirózsa Öregek Napközi Otthona megbízott intézményvezetőjének megbízásáról  
  

 
A Képviselő-testület! 
 

Az Őszirózsa Öregek Napközi Otthona megbízott intézményvezetőjének 2009. december 01. 
napjától 2014. november 30. napjáig Jurkinya Miklósnét bízza meg a 20.000 Ft/hó vezetői 
pótlék megadásával.  
 
Nyírparasznya, 2009. november 30.  
 

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



 
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve –17 óra 50 perckor bezárta.  
 
 

 
Kmf. 

 
 
 

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


