
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 14-én 
megtartott ülésének  
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 134-136 
d, rendelete:  

 
 

T á r g y s o r o z a t a 
 

 
1.) Előterjesztés a 2009. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről 
Előadó: Szabó János polgármester 
Beszámoló: a korábban csatolt előterjesztés alapján 
 
2.) Előterjesztés a 2010. évi költségvetési koncepció elfogadásáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
Beszámoló: a korábban csatolt előterjesztés alapján 
 
3.) Előterjesztés pályázat benyújtására Nyírparasznya település buszváróinak 
kiépítésére 
Előadó: Szabó János polgármester 
Beszámoló: csatolt előterjesztés alapján 
 
4.) Közmunkaprogram megtárgyalás 
Előterjesztő: Pető Sándor képviselő 
 
5.) Képviselő- testületi tagok tiszteletdíjának megtárgyalás 
Előterjesztő: Pető Sándor képviselő 

 
 
 
Nyírparasznya, 2009. december 14. 
 
 
 
 
                                                                                                        Szabó János 
 polgármester                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 14-én 
17 óra 15 perckor megtartott üléséről.  
 
Jelen vannak:  

 Szabó János polgármester 
 Laczkó István alpolgármester, 

 Nagy József képviselő, 
   Petőh László képviselő, 
   Pető Sándor képviselő. 
   
   
Távolmaradását jelezte:  

Fegyver Miklós, Kemenyiczki Ildikó és Szabó Antal képviselők 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Dr. Csoba Beáta körjegyző 
 
Meghívottak: 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.  
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy még 2. napirendi pontot felvételét javasolja, 4. 
napirendi pontként a közmunkaprogram megtárgyalását, 5. napirendi pontként pedig a 
képviselő – testületi tagok tiszteletdíjának kérdését. Ezen napirendi pontokat szóban kívánja 
előterjeszteni. 
Szabó János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat: 
Kérem aki egyetért, azzal, hogy napirendi pontok sorrendje a következő legyen 
 
1.) Előterjesztés a 2009. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről 
 
2.) Előterjesztés a 2010. évi költségvetési koncepció elfogadásáról 
 
3.) Előterjesztés pályázat benyújtására Nyírparasznya település buszváróinak 
kiépítésére 
 
4.) Közmunkaprogram megtárgyalás 
 
5.) Képviselő- testületi tagok tiszteletdíjának megtárgyalás 
az kézfenntartással szavazzon. 
 
A javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal 
elfogadta. 
 
 
 
 



 
Tárgy: (1. tsp.)  
Előterjesztés a 2009. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről 
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 
¾. éves beszámolót 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 a ¾ éves beszámolót elfogadja,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
                                 
 
                                 NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

134/2009. (XII. 14.) számú határozata 
  

A Nyírparasznya Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III negyedéves teljesítéséről 
 

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

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

190.778 e Ft bevétellel 
                     187.956 eFt kiadással 

                                            
hagyja jóvá. 
  
 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. negyedéves 
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. 

 
 
Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Nyírparasznya, 20009. december 14. 
 

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

 
 
 
 
Tárgy: (2. tsp.)  
Előterjesztés a 2010. évi költségvetési koncepció elfogadásáról 
Előadó: Szabó János 
/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 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 a ¾ éves beszámolót elfogadja,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta. 
 
                                  
 
 
 



NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
135/2009. (XII. 14.) száma határozata 

 
-Nyírparasznya Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról- 

                                                
  
A Képviselő-testület! 
 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
Nyírparasznya, 2009. december 14. 
 

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

 
 
 
Tárgy: (3. tsp.) 
Előterjesztés pályázat benyújtására Nyírparasznya település buszváróinak 
kiépítésére 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy szóbeli kiegészítésként annyit szeretne hozzá 
tenni, hogy az előterjesztés azt a mondatot kivenné, hogy az áfa teljesen visszaigényelhetővé 
válik, ha Nyírparasznya Önkormányzata 2010. január 1. napjától belép az áfa körbe. Mivel ez 
nem lehetséges, ezért szeretné kivenni az előterjesztésből. 
Elmondja továbbá, hogy a készített költségvetéshez hozzá kell még adni 500. 000 Ft.-ot, ami 
a tervezés költsége, mivel ezt a pályázaton belül el lehet számolni. Így a teljes költség 12. 
558. 255 Ft., ennek a 25%-os áfája 2. 511. 651 Ft., tehát ennyi lenne az önerő. 
Ezekkel a módosításokkal kéri a határozat-tervezet elfogadását. 
Ezt a pályázatot a Leader Közösség pályázati lehetőségében nyújtanák be, és ha a település 
beadja, biztos elnyerésre számíthat. 
 
Laczkó István alpolgármester: Kérdezi, hogy van egy másik pályázat is folyamatban, most 
pedig az autóbusz váró kiépítése. Honnan lesz az önerőre pénze az önkormányzatnak? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy mindenképpen fognak az önerőalap pályázaton 
pályázni, onnan vár hozzájárulást, valamint főleg a helyi adó bevételből. Mindkét pályázatnál 
12 vagy 24 hónapos részletben is lehet az önerőt fizetni. Valamint másik lehetőség még az 
MFB-s hitelt fizetésének átütemezése, akkor 1. 750. 000 Ft. állhat az önkormányzat 
rendelkezésére már a következő évben. 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy a buszvárók költségvetésében lát olyan 



dolgokat, amit szerinte teljesen kivehetőek lennének, főleg mivel sok az önkormányzat 
közcélú foglalkoztatott munkása, akik ezeket a feladatokat elláthatnák. Olyan kivitelezőt kell 
keresni, aki ezeket a munkákat közcélú munkásokkal meg tudja valósítani, így az önerő egy 
részét ledolgozhatná az önkormányzat. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ezt a kivitelező megválasztásánál kell 
megbeszélni, és így kiválasztani a megfelelő céget. 
  
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy Ő személy szerint támogatja a pályázat 
benyújtását, ha ez az önkormányzatnak minél kevesebb pénzébe kerül. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy Ő módosító javaslatot szeretne tenni, miszerint a 
határozat szövegében szerepeljen az, hogy Nyírparasznya Község Önkormányzata az önerőt 
élő munkában kívánja ledolgozni. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ezt nem lehet megoldani, mert önerőként a 
pályázathoz kézpénzt kell biztosítani, költségvetési tételt. Ezt a megoldást a kivitelező 
kiválasztásakor lehet felvetni. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy a körjegyző rögzítse jegyzőkönyvbe, hogy a 
módosító indítványát a kivitelező kiválasztásakor kívánja fenntartani. 
 
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  módosított 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 
 

136/2009. (XII. 14.) Kt. számú határozata 
 

A „Nyírparasznya 4116-os számú összekötőút átkelési szakaszán autóbusz peronok és 
utasvárók építési munkáinak megvalósulása ” című pályázat benyújtásáról 

 

A Képviselő-testület 

 
Pályázatot nyújt be a Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú 
Egyesülethez Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -
fejlesztésre igénybe vehető támogatásra, melynek jogcímkódja 6.352.01.01. A pályázati 
kiírás” a Nyírparasznya 4116-os számú összekötőút átkelési szakaszán autóbusz peronok és 
utasvárók építési munkáinak megvalósulása” címmel az alábbiak szerint: 



 
A fejlesztés teljes költsége 12. 558. 255 Ft. 
 
A fejlesztéshez megpályázott támogatási összeg 10. 046. 604 Ft. 
 
A fejlesztés megvalósításához szükséges a teljes összeg 25 %-a (az áfa), mely: 2. 511. 651 Ft. 
önerőt, Nyírparasznya Község Képviselő-testülete biztosítja a 2010. évi költségvetés terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Nyírparasznya, 2009. december 14. 
 

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

 
 
Tárgy: (4. tsp.)  
Közmunkaprogram megtárgyalás 
Előterjesztő: Pető Sándor képviselő 
/Előterjesztés szóban/ 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy a képviselő – testület már többször jelezte, hogy 
szeretnének tudni a közmunkaprogramok indításáról, a feltételekről, valamint arról kik 
kerülnek felvételre. 
Ez csak részben került meghallgatásra. Úgy gondolja, hogy a közmunkaprogramban 
végrehajtott feladatokat koordinálnia kellene a képviselő-testületnek. 
Javasolja, hogy a képviselő- testület vonja el a hatáskörét Szabó János polgármestertől, hogy a 
közmunkások felvételéről egyedül dönthessen. Ez mindig egy határozat meghozatal keretében 
valósuljon meg. Valamint, hogy minden intézmény munkáját segítse közmunkás ne csak 
egyes intézményekét. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy vannak olyan intézmények, ahová csak 
megfelelő végzettséggel rendelkező közmunkást lehet felvenni. De van olyan intézmény 
ahová nem kell végzettség a közmunkás felvételéhez. 
Ha nincs megfelelő végzettségű közmunkás a településen, akkor nem lehet felvenni. Eddig is 
ha a képviselő – testület bármely tagja jelezte, hogy javasol valakit akit az önkormányzat 
alkalmazzon, akkor a személy felvételre került. Most már a településen van közfoglalkoztatás 
szervező, akit a Munkaügyi Központon keresztül 100 %-os támogatással alkalmaz az 
önkormányzat, Ő felügyeli a közmunkásokat., tehát ebben is előrelépés történt. 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy nem tarja jónak, hogy a képviselő – testület döntse 
le kit vegyenek fel és kit nem. Egyrészt azért, mert itt összehozni a képviselő – testület tagjait, 
hogy határozatképesek legyenek nagyon nehéz, másrészt nem a képviselő – testület tagjait 
szidják, ha valaki nem kerül felvételre. Szerinte nem hiányzik még ez is a testületi tagoknak. 
Abban viszont egyetért, hogy a polgármester számoljon be arról, hogy a közmunkások milyen 
feladatokat láttak el. 
 
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 Pető Sándor képviselő indítványát: 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a Pető Sándor képviselő indítványát 
elfogadja,  az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 2 igen, 2 nem 1 
tartózkodás szavazattal nem hozott döntést. 
 
Tárgy: (5. tsp.)  
Képviselő- testületi tagok tiszteletdíjának megtárgyalás 
Előterjesztő: Pető Sándor képviselő 
/Előterjesztés szóban/ 
 
Petú Sándor képviselő: Elmondja, hogy hallott arról, hogy a képviselő – testület egy tagja, 
név szerint Fegyver Miklós inkasszót nyújtott be az önkormányzat ellen a tiszteletdíjának 
kifizetésére. Szeretné tudni, hogy ebben a dologban hol tartanak, mik a fejlemények? 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy erről a dologról már egy korábbi képviselő- 
testületi ülésen is volt szó, miszerint a képviselő ügyvédje jelezte, hogy amennyiben nem 
kerül a tiszteletdíj kifizetésre, inkasszót nyújt be az önkormányzat ellen, de eddig még nem 
inkasszáltak le pénzt az önkormányzat számlájáról. 
Elmondja továbbá, hogy mindent megtesznek, hogy a tiszteletdíjak minél hamarabb 
kifizetésre kerüljenek, de amíg annyira kevés a normatíva, hogy a segélyek és a bérek 
kifizetése után, alig marad valami, addig ezt nem tudják megoldani. 
Ami marad az önkormányzat számláján, abból a számlákat próbálják rendezni, nehogy ismét 
kikapcsolják a villanyt vagy a gázt. Az önkormányzat biztonságos működését kell 
elsődlegesen fenntartani és csak utána lehet szó egyéb más kifizetésekről, mint pl. a 
tiszteletdíjak. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve –18 óra 30 perckor bezárta.  

 
Kmf. 

 
 
 

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


