
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 6-án 
megtartott ülésének  
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 69-76 
d, rendelete: 7 
 

T á r g y s o r o z a t a 
 
1.) Előterjesztés Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda Helyi nevelési-pedagógiai 
programjának elfogadására 
Előadó: Szabó János polgármester 

 
2.) Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb közéleti eseményekről, lejárt 
határidejű határozatokról 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) Beszámoló a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
4.) Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2010. (II. 
18.) Önk. számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
5.) Előterjesztés Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási megállapodás módosítására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
6.) Előterjesztés Az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Környezet 
és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú 
pályázat benyújtása és a beruházás finanszírozása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
7.) Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 
fordulójához csatlakozás megtárgyalására 
Előadó: Gergely Lajos megbízott körjegyző 
 
8.) Bontott tégla iránti kérelmek megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
9.) Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi folyószámlahitel keret meghosszabbítására  
Előadó: Szabó János polgármester 
 
Nyírparasznya, 2010. szeptember 6. 
 
 
 
                                                                                                        Szabó János 

                                                                             polgármester                                     



 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 6-án 
17 óra 10 perckor megtartott üléséről.  
 
Jelen vannak:  

 Szabó János polgármester 
 Laczkó István alpolgármester, 
 Nagy József képviselő, 
   Pető László képviselő, 
   Szabó Antal képviselő. 
    
     
Távolmaradását jelezte:  

Fegyver Miklós, Kemenyiczki Ildikó és Pető Sándor képviselők 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Gergely Lajos megbízott körjegyző 
 

Meghívottak: Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs és  
Varga Árpádné Megbízott Óvodavezető 

   
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős Képviselő-
testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Napirendként javasolja a 2010. szeptember 2. napjára összehívott testületi ülés meghívójában 
szereplő napirendi pontokon kívül a képviselő – testület utolsó napirendi pontként vegye fel a 
folyószámlahitel meghosszabbítását, valamint a 2010. évi költségvetési rendelet módosítását, 
melyet az I. féléves beszámoló után javasolja megtárgyalásra. 
 
Kérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendi ponttal kapcsolatosan valakinek kérdése, 
véleménye, hozzászólása van-e?  
 
Pető László képviselő javasolja, hogy az előterjesztés az óvoda pedagógiai programjának 
elfogadására című napirendi pont 1. napirendi pontként belül kerüljön megtárgyalásra, hogy 
Varga Árpádnét ne várakoztassák. 
 
Szabó János polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a módosított napirendi pontokat 
tárgyalja meg. 
Kéri, aki egyetért, azzal, hogy napirendi pontok sorrendje a következő legyen: 
1.) Előterjesztés Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda Helyi nevelési-pedagógiai 
programjának elfogadására 
2.) Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb közéleti eseményekről, lejárt 
határidejű határozatokról 
3.) Beszámoló a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 
4.) Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2010. (II. 
18.) Önk. számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról 
5.) Előterjesztés Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási megállapodás módosítására 
 
 



6.) Előterjesztés Az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Környezet 
és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú 
pályázat benyújtása és a beruházás finanszírozása 
7.) Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 
fordulójához csatlakozás megtárgyalására 
8.) Bontott tégla iránti kérelmek megtárgyalása 
9.) Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi folyószámlahitelének meghosszabbítására, 
az kézfenntartással szavazzon. 
 
A javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Tárgy: (1. tsp.) 
Előterjesztés Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda Helyi nevelési-pedagógiai 
programjának elfogadására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat- mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester felkéri Varga Árpádné Megbízott Óvodavezetőt, hogy pár szóban 
mondja el miért is van szükség a módosításra. 
 
Varga Árpádné Megbízott Óvodavezető: Elmondja, hogy a módosítás nem sok pontot érint. 
A Fő feladat megmaradt az egészséges életmódra nevelés és a környezetismeret, 
környezetvédelem. 
A törvényi jogszabályi követelményeknek megfelelőn új formába kellett önteni. Egyik 
változás az, hogy az érzelmi nevelést jobban ki kell domborítani, mint ahogy eddig volt. A 
másik változás pedig a nemi identitást jobban kel hangsúlyozni. 
A fő irányelveket nem érintette a változás, csak a körítés változott. 
 
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 képviselő – testület elfogadja az a Napközi Otthonos Óvoda 
helyi nevelési-pedagógiai programját elfogadja, az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 
                           NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

69/2010. (IX. 06.) számú határozata 
 

- Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda Helyi nevelési-pedagógiai programjának 
megtárgyalásáról- 

 
  

A Képviselő-testület! 
 
 
A Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda Helyi nevelési-pedagógiai programját  
 e l f o g a d j a . 
 
 
Nyírparasznya, 2010. szeptember 6. 
 
  
  Szabó János sk. Gergely Lajos sk. 
                           Polgármester                                               Megbízott körjegyző 
 
 
 
Tárgy: (2. 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. 
 
Laczkó István alpolgármester: Kérdezi, hogy miért nem látja az előterjesztésben feltüntetve 
a körjegyzőségi, hogy mennyi a körjegyzőségi tartozás, és ezt sikerült e csökkenteni? 
 
Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs: Elmondja, hogy a 2009. évi tartozás 6. 644 E Ft., az 
összes tartozás pedig  8. 336 E Ft. 
 
Pető László képviselő: Kérdezi, hogy van e arra esély, hogy ezt az összeget az önkormányzat 
ki tudja fizetni? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ha a 6/3. számú pályázaton nyernek egy 
nagyobb összeget, akkor igen, legalábbis egy részét. Megpróbálnak ebből a pályázatból minél 
több pénzt elhozni, hogy rendezni tudják a szállítói tarozások legalább egy részét és a MÁK 
felé történő visszafizetési kötelezettségnek is eleget tudjanak tenni. 
Alapvető cél az önkormányzat működőképességének megőrzése. 
 
 



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 
70/2010. (IX. 06.) 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, 2010. szeptember 6. 
 

Szabó János sk.      Gergely Lajos sk. 
Polgármester                                                                       Megbízott körjegyző 

 
 
Tárgy: (3. tsp.)  
Beszámoló a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester felkéri Szabó Antalt a Pénzügyi Bizottság tagját, hogy mondja el a 
Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 
Szabó Antal a Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság az 
előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolta azzal a kikötéssel, hogy kérnének egy részletes 
kimutatást napra készen, hogy az önkormányzat jelenleg hogyan áll. Ebben szerepeljenek a 
kifizetetlen számlák, az egyéb tartozások és legyen benne egy egyenleg is. 
 
Gergely Lajos megbízott körjegyző: Elmondja, hogy szeptember 10. napjáig a képviselők 
rendelkezésére fog állni ez a kimutatás, mert ugyanezen kimutatás kell a 6/3. számú 
pályázathoz, mely leadásának ez a határideje. Ez egy részletes kimutatás a szállítói 
tartozásokról és kiegészítik a képviselői tiszteletdíjának tarozásával 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 a beszámolót elfogadja, az 
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 3 igen, 2 tartózkodás 
szavazattal elfogadta.  
 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

71/2010. (IX. 06.) számú határozata 
 

A Nyírparasznya Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 
 

 
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. 
törvény  79. § -ban meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetésének I. féléves 
teljesítéséről a következő határozatot hozza.  

 
1. A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2010. évi költségvetésének I. féléves 
végrehajtásáról szóló bevételei, kiadásai főösszegét 
 

                   122.959 e Ft bevétellel 
                    122.563 e Ft kiadással 

                         
hagyja jóvá.  
 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. 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 és felhalmozási  bevételek és kiadások mérlegét a 2/a és 2/b. 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 4/1-4/22. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

 
(5) Az Önkormányzat szociális kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését a 4. számú 

melléklet tartalmazza. 
Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba 
 

Nyírparasznya, 2010. szeptember 6. 
 
  Szabó János sk. Gergely Lajos sk. 
                           Polgármester                                              Megbízott körjegyző 



Tárgy: (4. tsp.)  
Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2010. (II. 
18.) Önk. számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Rendelet-tervezet mellékelve/ 
 
Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs: Elmondja, hogy a módosítás 12. 000 E Ft. növeli 
meg a költségvetés főösszegét. 
Ez az emelkedés az óvodáztatási támogatás, mozgáskorlátozottak támogatása, gyermekek 
nyári szociális étkezése, dolgozók kereset kiegészítése és az esélyegyenlőségi pályázatra 
kapott támogatások. Ez mind a bevételi, mind a kiadási oldalt növeli, így a mérlegben 0. 
 
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 

7/2010 (IX. 6.) Önk. számú rendelete 
 

Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2010. (II. 18.) Önk. számú 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról 

 
1.§. 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010.évi költségvetésének kiadási főösszegét 
12018.- e Ft-tal növeli és a módosított kiadási előirányzat főösszegét 285.868.- e Ft-ban 
állapítja meg. 
 
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010.évi költségvetésének bevételi főösszegét 
12018.- e Ft-tal növeli és a módosított bevételi előirányzat főösszegét 285.868- e Ft-ban 
állapítja meg. 
 

2.§. 
Az előirányzat módosításokat e rendelet 1-es és 2-es számú melléklete tartalmazza. 
 

3.§. 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 01.-től kell 
alkalmazni. 
 
Nyírparasznya, 2010. szeptember 6. 
 
                          Szabó János sk                                        Gergely Lajos sk. 
                          polgármester                                         megbízott  körjegyző 



Tárgy: (5. tsp.)  
Előterjesztés Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási megállapodás 
módosítására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás a 
képviselők előtt nem ismeretlen, már többször módosították a társulási megállapodást. 
 
Nagy József képviselő: Kérdezi, hogy kik tartoznak ebbe a társulásba? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a megyéből minden önkormányzat, 226 
település tagja. Fő profiljuk a szeméttelepek felszámolása és 3 szilárdhulladék lerakó 
megépítése, ezzel párhuzamosan a meglévők felszámolása pályázati uniós pénzből, amire 
Nyírparasznya is pályázott. Maga a kezdeményezés 2006-ban indult. Már többször 
módosították a társulási megállapodást, most egységes szerkezetbe foglalták 
 
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 ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
72/2010. (IX. 06.) számú határozata 

 
 - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás  

Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról - 
 
A Képviselő-testület  
 

1.) Elfogadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás  - 
2010. augusztus 12.-i társulási tanácsülés által hozott 17/2010.(08.12.) számú 
határozattal elfogadott - Társulási megállapodását a határozat melléklete szerint, 
valamint felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű Társulási 
Megállapodás aláírására. 

 
Nyírparasznya, 2010. szeptember 6. 
 
  
 
  Szabó János sk. Gergely Lajos sk. 
                           Polgármester                                               Megbízott körjegyző 



Tárgy: (6. tsp.)  
Előterjesztés Az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 
kódszámú pályázat benyújtása és a beruházás finanszírozása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezetek mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester felkéri Szabó Antalt a Pénzügyi Bizottság tagját, hogy mondja el a 
Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 
Szabó Antal a Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság az 
előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ez a program sem ismeretlen a képviselők előtt, 
mert már korábban is hoztak határozatot ez ügyben. 
A Kristályvíz Kht. pályázna az ivóvíz hálózat rekonstrukciójára, víztisztító berendezések és 
egyéb más paraméterek javítására. 
Ennél a pályázatnál van önerő, amit az önkormányzatnak biztosítani kellene, gyakorlatilag az 
önerő 1. 639 E Ft. lenne, a többit önerőlap pályázat keretein belül kívánják megszerezni. 
Kötelező arzénmentesítés lenne a feladata a pályázatnak. Ennek érdekében a nagydobosi 
víztorony mellé kerülne egy víztisztító berendezés, ami Nyírparasznyát érinti, valamint ahol 
szükséges hálózatjavítás történik. 
A megvalósítás 2 - 4 év múlva lesz esedékes, most csak a pályázat benyújtása történik. 
 
Gergely Lajos megbízott körjegyző: Elmondja, hogy valójában 3 határozatot kell meghozni, 
az egyik a beruházás finanszírozása, a másik a részletes megvalósíthatósági tanulmány 
elfogadása, a harmadik pedig a társulási megállapodás módosítása. 
 
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 beruházás finanszírozása határozat-
tervezetet  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 

 
73/2010. (IX. 06.) számú határozata 

 

- Az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Energia 
Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat 

benyújtása és a beruházás finanszírozása- 
 
 
 



A Képviselő-testület! 
 
1. Jóváhagyja, hogy az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program keretében 
ivóvízminőség-javítás, KEOP-1.3.0 kódszámú pályázati konstrukció második fordulójára 
nettó 843 341 423 Ft beruházási összeggel. (Támogatási hányad: 84,7 %) 

 
2. Felhatalmazza a társulási tanácsba delegált személyt a szükséges döntés meghozatalára. 
 
3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a társulási megállapodásban rögzített 

mértékben a támogatási kérelem pénzügyi finanszírozásához szükséges 129 350 816 Ft 
önrészből, amely tartalmazza az EU Önerő Alap támogatást is, a rá eső összeget 
biztosítja az alábbi táblázat szerint. (Önrész: 15,3 %) 

 
 

Sorszám Település 
Önerőalap 

[eFt] 
Saját forrás 

[eFt] 
Összesen 

[eFt] 
1 Vaja 10 509 7 006 17 515 
2 Őr 4 132 2 754 6 886 
3 Rohod 3 701 2 467 6 169 
4 Hodász 8 996 5 998 14 994 
5 Kántorjánosi 6 240 4 160 10 399 
6 Nyírcsászári 3 993 2 662 6 655 
7 Nyírderzs 2 148 1 432 3 579 
8 Nyírkáta 5 147 3 431 8 578 
9 Nagydobos 5 766 3 844 9 611 
10 Nyírparasznya 2 459 1 639 4 098 
11 Szamosszeg 9 951 6 634 16 586 
12 Szamoskér 2 271 1 514 3 785 
13 Tiborszállás 12 298 8 199 20 497 
- Összesen 77 610 51 921 129 351 

 
4. Amennyiben a Társulás nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból vagy a forrás 

nem áll rendelkezésre, akkor ezt az összeget más módon fogja biztosítani. 

5.   Felelős: Szabó János polgármester, Gergely Lajos megbízott körjegyző  
 
6.  Határidő: azonnal. 
 
 
Nyírparasznya, 2010. szeptember 6. 
 
  
 
  Szabó János sk. Gergely Lajos sk. 
                           Polgármester                                               Megbízott körjegyző 
 
 



Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a részletes megvalósíthatósági  
tanulmányt 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 

 
73-2/2010. (IX. 06.) számú határozata 

 
- A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadásáról - 

 
 
A Képviselő-testület! 
 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő – testülete a Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmányt megtárgyalta és e l f o g a d j a. 
 
Nyírparasznya, 2010. szeptember 6. 
 
  
 
  Szabó János sk. Gergely Lajos sk. 
                           Polgármester                                               Megbízott körjegyző 
 
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a Társulási megállapodás 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 

 
73-3/2010. (IX. 06.) számú határozata 

- Az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás 
módosításának elfogadásáról - 

  
A Képviselő-testület! 
 
Az Első Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Megállapodásának 
módosítását az alábbiak szerint elfogadja: 
1. A Társulási Megállapodás III. pontjának helyébe az alábbi pont lép: 
 

 
 



„III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA 

 
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
(a továbbiakban Ttv.) 16-18. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a Társulás önálló 
jogi személyiséggel, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező szerv. 
A Társulás a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel jön létre. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét az alapító szerv az alakuló 
üléstől számított nyolc napon belül kérelmezi. 
A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait a Székhely Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala látja el, jelen társulási megállapodásban, továbbá az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19) kormányrendeletben foglaltak szerint.  
A Társulás a projekt végrehajtása során a projekt lebonyolításáért felelős szervezetként jár el.” 
2. A Társulási Megállapodás 5. számú melléklet táblázatának módosítását az előterjesztésben 
szereplő formában elfogadja. 
3. Felhatalmazza Szabó János polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának 
aláírására. 
 
Nyírparasznya, 2010. szeptember 6. 
 
 
  Szabó János sk. Gergely Lajos sk. 
                           Polgármester                                               Megbízott körjegyző 
 
 
Tárgy: (7. tsp.)  
Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. 
évi fordulójához csatlakozás megtárgyalására 
Előadó: Gergely Lajos megbízott körjegyző 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy egyenlőre csak a szándékot kell kifejezni, hogy 
Nyírparasznya önkormányzat kíván e részt venni az ösztöndíj pályázat 2011. évi fordulójában, 
a konkrét összegről majd később kell 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 határozat-tervezetet  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 
 

74/2010. (IX. 06.) számú határozata 
 

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. 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 2011. évi fordulójához. 
 
2./ Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 
 

Nyírparasznya, 2010. szeptember 6. 
 
  
  Szabó János sk. Gergely Lajos sk. 
                           Polgármester                                               Megbízott körjegyző 
 
 
Tárgy: (8. tsp.)  
Bontott tégla iránti kérelmek megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Kérelem mellékelve/ 
 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy újabb kérelem érkeztek bontott tégla értékesítés 
ügyében.  Fegyver Mihályné adott be kérelmet, majd felolvasta a kérelmet. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a téglaértékesítést az előzőekhez hasonlóan 20 
Ft./egésztégla 10 Ft./töredék tégla értékesítsék és az egész tégla 20 %-ig kötelező 
töredéktéglát vásárolni. 
 
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 Fegyver Mihályné 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 

 
75/2010. (IX. 6.) számú határozata 

                                      - Bontott téglaértékesítésről- 
  

A Képviselő-testület! 
 

Fegyver Mihályné 4822 Nyírparasznya, Rákóczi u. 181. szám alatti lakos részére 500 darab 
egésztéglát, 10. 000 Ft. összegben, 100 darab töredék téglát  1.000 Ft. összegben értékesít.  

 

Nyírparasznya, 2010. szeptember 6. 
 

 
Szabó János sk.     Gergely Lajos sk. 
polgármester                          megbízott körjegyző 

 
 

 
Tárgy: (9. tsp.)  
Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi folyószámlahitel keret meghosszabbítására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester felkéri Szabó Antalt a Pénzügyi Bizottság tagját, hogy mondja el a 
Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 
Szabó Antal a Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság az 
előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
  
Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs: Elmondja, hogy ez a szokásos évi meghosszabbítás, 
csak legutóbb nem adta meg az OTP 1 évre, csak november 3-ig, ezért kell most újra 
meghosszabbítani a hitelkeretet. 
 
 
Napirend után:                 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy úgy véli, hogy ezzel a képviselő – testülettel 
már nem lesz több testületi ülés. Ezért szeretné ezt a ciklust értékelni. 
Elmondja, hogy elég nehezen indult ebben a ciklusban a képviselő – testület munkája. Voltak 
kisebb-nagyobb viták, amik mára lecsendesedtek. Ami sajnálatos, hogy olyan óriási előre 
mutató dolgokat nem tudtak alkotni, egy-két kisebb beruházás valósult meg csupán a 4 év 
alatt. 
Az önkormányzat finanszírozása lejt menetbe került, az utóbbi 3 évben 30-40 millió Ft-ot 
vettek el az önkormányzattól, így szinte ellehetetlenítették az önkormányzat működését. 
Ennek megfelelően eléggé nehézkessé vált a működés fenntartása. Ebben a 4 évben sajnálatos 
módon a túlélés volt a cél. 
Az elmúlt 4 évben 77 képviselő – testületi ülés volt, habár 1-2 ezek közül meghiúsult. 
Elmondja továbbá, hogy igen-igen érdekes élményekkel búcsúzik ettől a 4 évtől, bízva abban, 



hogy mind az ország mind a település számára az elkövetkező 4 év jóval sikeresebb és 
eredményesebb lesz. 
Köszöni ennek a 4 évnek a munkáját, mindenkinek jó egészséget és minden jót kíván, főleg 
azoknak aki nem indulnak képviselő – testületi tagnak az őszi választásokon. Külön köszöni 
az alpolgármester úr munkáját, akivel 2 ciklust is eltöltött, aki tudomása szerint már 9 ciklust 
lehúzott e régi tanácsi időszakot is bele számítva, nyugodt nyugdíjas éveket kíván neki. 
Még egyszer köszöni mindenkinek az áldozatos munkáját és minden jót kíván. 
   
Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve –18 óra 05 perckor bezárta.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Szabó János                                                                                                  Gergely Lajos  
polgármester                                                                                              megbízott körjegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
 
Nagy József            Pető Sándor 
képviselő            képviselő 


