
 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 9-én 
megtartott rendes ülésének  
 
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 92-96 
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.) Előterjesztés a 2011. évi belső ellenőrzési program megtárgyalására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási 
Intézményi Társulási Megállapodás valamint a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Alapellátási Intézmények Mátészalka Alapító Okiratának módosítására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
4.) Előterjesztés pályázat kiírására háziorvosi álláshelyre 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
 
 
Nyírparasznya, 2010. november 9. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Szabó János 
 polgármester                                          

 
 
 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 9-én 
17 óra 10 perckor megtartott üléséről.  
 
Jelen vannak:  

 Szabó János polgármester 
 Szabó Irén alpolgármester, 
 Jurkinya Miklósné képviselő, 
 Nagy József képviselő, 
   
Távolmaradását jelezte: Petőh László képviselő. 
        
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Gergely Lajos megbízott körjegyző. 
 
 
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fős 
Képviselő-testületből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Kérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendi ponttal kapcsolatosan valakinek kérdése, 
véleménye, hozzászólása van-e? 
Szabó János polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi 
pontot tárgyalja meg. 
Kéri, hogy aki a napirendi javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
A javaslatot a képviselő-testület 4 jelen lévő tagja 4 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 a leírtakat azzal szeretné kiegészíteni, hogy a 
közfoglalkoztatás 2011. évtől átalakul, elég sok változás várható. A közcélú munkások 
létszáma mindenféleképpen csökkeni fog, az önkormányzat nem fog annyi embert 
alkalmazni, mint eddig. Lehet néhány hónapig egyáltalán nem is lesz közmunkás. 
Az eddigi rendszer szerint az önkormányzatnak kevesebb pénzbe került, ha az illető 
közfoglalkoztatásban vett részt, mintha rendelkezésre állási támogatásban részesült. Mivel a 
közcél foglalkoztatásnál az önkormányzatnak önerőként 5 %-ot kellett mellé tenni, míg a 
segélynél 20 %-ot. Illetve ez a rendszer lehetővé tette, hogy annyi embert foglalkoztasson az 
önkormányzat, amennyit akar. 
Valamint a közmunkások irányítójának személyében történő változás is felmerült. Elmondja, 
hogy várja a képviselő – testületi tagok ajánlatát a közmunkásokat irányító személyre 
vonatkozóan. Cél a lojalitás, hatékonyság és következetesség. 
Elmondja továbbá, hogy szeretné, ha a beszámolóba 7. pontként bekerülne, hogy Szabó János 
és Erdélyi Miklós polgármesterek 2010. november 12. napjáig megállapodnak nyírparasznya 
település a körjegyzőség felé fennálló tartozásának rendezésére irányuló kiegyenlítés 
formájáról és konkrét ütemezéséről. 



A megegyezésben az szerepelne, hogy Nyírparasznya község Önkormányzat vállalja, hogy 
legkorábban 2010. december 31. napjáig, legkésőbb pedig 2011. december 31. napjáig 
kiegyenlíti az Ópályi község felé fennálló tartozást. 
Erre azért van szükség, mivel a folyószámlahitel szerződés kötéshez szükség van egy közös 
nyilatkozatra arra vonatkozóan, hogy Nyírparasznya település meddig fogja megfizetni a 
tartozást Ópályi községnek. 
Igaz nem bízik abban, hogy megállapodás születne, mivel Erdélyi Miklós polgármester 
szeretné a körjegyzőséget felbontani. 
 
Gergely Lajos megbízott körjegyző: Elmondja, hogy nem megy a körjegyzőség felbontása 
olyan könnyen. Ha Ópályi község 2010. december 31. napjáig kijelenti szándékát a 
körjegyzőség felbontására, akkor is legkorábban 2011. december 31. napjával bontható fel a 
körjegyzőség, kivéve, ha ebben a 2 település képviselő - testület megegyezik, amit személy 
szerint nem hisz, addig még sok minden történhet. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy szeretné, ha a beszámolóba 8. pontként 
bekerülne, hogy a képviselő – testület hatáskörébe tartozna az iskola terembérletének joga, 
szeretné, ha a régi határozatot, mi szerint az iskolaigazgató adja ki a termet, hatályon kívül 
helyeznék. Ezt a témát a következő testületi ülésre előkészítik. És ez úton tájékoztatja a 
képviselő- testületet, hogy 2010. november 13. napján a katolikus egyház bált szervez, melyre 
a termet az iskola ingyen odaadja az igazgató úr beleegyezésével. 
Szeretné, ha 9. pontként bekerülne a beszámolóba, hogy a konyha dolgozói biztosítják a bálra 
a vacsorát. 
 
Nagy József képviselő: Kérdezi hogyan áll a Kossuth utca projekt? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a támogatási szerződés aláírásra került. De a 
jelenlegi szerződésben az szerepel, hogy az önkormányzat finanszírozza ezt a beruházást, míg 
a támogatás meg nem érkezik. Ezért ezt az összeget az önkormányzatnak hitelként fel kell 
vennie, majd ki kell fizetni a vállalkozót és a kifizetett számlák alapján igényli vissza a 
támogatási összeget. 
De ezt a szerződést majd módosítani kell, hogy az állam rögtön a kivitelező cégnek utaljon, 
hogy az önkormányzatnak ne kelljen hitelt felvenni, mert az többlet költséggel jár, amit az 
önkormányzatnak kell finanszírozni. 
Ha ezt nem lehet, akkor hitelt kell felvenni, ami majd a képviselő – testület elé, mivel ez egy 
utó finaszírozásos pályázat, a pályázat megvalósulásának határideje 2011. április 30. 
De mivel jön a tél, a kivitelező cég azt javasolta, hogy a felfagyás elkerülése végett inkább 
tavasszal kezdjenek be. 
Elmondja továbbá, hogy beszámolóba 10. pontként bekerülne, hogy a biztosító utalt 280. 000 
Ft.-ot a nyári csőtörés kártérítésére. Ebből az összegből lett kifestve  a titkárság és a folyosó, 
valamint felszedésre kerül a régi laminált padló és újat tesznek le helyette. 
 
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 beszámolót elfogadja, az  
kézfenntartással szavazzon. 



A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 4 jelen lévő tagja 4 igen szavazattal 
elfogadta.  

 
Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő - testületének 

92/2010. (XI. 09.) 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. november 9. 
 
 

Szabó János sk.     Gergely Lajos sk. 
Polgármester                                                          Megbízott körjegyző 

 
 
Tárgy: (2. tsp.)  
Előterjesztés a 2011. évi belső ellenőrzési program megtárgyalására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Gergely Lajos megbízott körjegyző: Elmondja, hogy a belső ellenőr a magas kockázatú 
feladatokat szokta ellenőrizni. A mellékelt táblázatból is látszik mi az ami magas kockázatú 
tevékenység. Ezek közül a készletgazdálkodást az idei év folyamán vizsgálták, a gazdálkodási 
szabályzatok aktualizálását körjegyzőségi szinten vizsgálták. 
De belső ellenőri javaslatra a gépjárművek használatának ellenőrzése és az Uniós támogatás 
felhasználása, elszámolása közepes kockázatú feladatokat javasolja, hogy a 2011. évben 
ellenőrizzék. A legtöbb önkormányzatnál is ez szerepel az ellenőrzések között. 
A belső ellenőri feladatokat a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás ellenőre végzi. 
 
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 2011. évi belső ellenőrzési programot 
elfogadja, az  kézfenntartással szavazzon. 
 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 4 jelen lévő tagja 4 igen szavazattal 
elfogadta.  
 



 
NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

93/2010. (XI. 09.) száma határozata 

- A 2011. évi belső ellenőrzési program megtárgyalásáról - 
 
  

A Képviselő-testület! 
 
 
A 2011. évi belső ellenőrzési programot  e l f o g a d j a , az alábbiak szerint: 
Belső ellenőrzés témakörei: Uniós támogatások felhasználása és a gépjárművek használatának 
ellenőrzése. 
 
A határozatról értesül: 
1. Szatmári Többcélú Kistérségi társulás, 4700 Mátészalka, Rákóczi u. 43. 

Nyírparasznya, 2010. november 9. 

 
 
Szabó János sk.       Gergely Lajos sk. 
polgármester      megbízott körjegyző 

 
 
Tárgy: (3. tsp.)  
Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási 
Intézményi Társulási Megállapodás valamint a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális 
és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Mátészalka Alapító Okiratának módosítására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezetek mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ha a tisztelt képviselők végig olvassák a kiküldött 
anyagot, abból kiderül, hogy mivel is foglalkozik ez az intézmény, mik a tevékenységi körei, 
melyik településen milyen feladatot látnak el. 
Mind az alapító okiratot, mind a társulási megállapodást az előző testület már többször 
módosította. 
A mostani módosításra azért van szükség, mert Szamosszeg település házi segítségnyújtás 
tekintetében kilép a társulásból. Nyírparasznya település a védőnői szolgálat és jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás feladatokat látja el ezen társulás keretében. Házi segítségnyújtás 
tekintetében viszont Vajához tartozik. 
 
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 Intézményi Társulási Megállapodás módosítását  
elfogadja, az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 4 jelen lévő tagja 4 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
94/2010. (XI. 09.) számú határozata 

 
 Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulási 

Megállapodás Mátészalka módosításáról 
  

 
 A Képviselő-testület! 
 

1.) J ó v á h a g y j a  a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézményi Társulás Mátészalka Társulási Megállapodásának a 
Melléklet szerinti  módosítását. 

 
2.) Felhatalmazza Szabó János polgármestert a módosított társulási megállapodás 

aláírására. 
 
Határid ő: 2010. november 30. 
Felelős: Szabó János polgármester 
  
 
Nyírparasznya, 2010. november 9. 
 
  Szabó János sk. Gergely Lajos sk. 
                           Polgármester                                               Megbízott körjegyző 
 
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a Szatmári Kistérségi Egyesített 
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító Okirat módosítását  elfogadja, az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 4 jelen lévő tagja 4 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
 
 
 
 
 
 
 



NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
95/2010. (XI. 09.) számú határozata 

 
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás 

Mátészalka alapító okiratának módosításáról. 
 
  

A Képviselő-testület! 
 
A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 
Mátészalka 79/2009.(V. 14.) Kt. számú határozattal kiadott Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja:  
1./ A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 
Mátészalka Alapító Okiratának 3.pontjában meghatározott házi segítségnyújtás esetében 
felsorolt telephelyek helyére az alábbi rendelkezés lép:  
Házi segítségnyújtás: Mátészalka, Szalkai L.u. 2/a. 
                                    Jármi, Kölcsey u. 14. 
                                    Kocsord, Rákóczi u. 2/a, 
                                    Nagydobos, Fő u. 129, 
                                    Nyírcsaholy, Hunyadi u. 17,  
                                    Nyírmeggyes, Rákóczi u. 26, 
                                    Ópályi, Rajk L.u. 20, 
                                    Szamoskér, Kossuth u. 161, 
 
2./ a 6. pontja helyére az alábbi rendelkezés lép: 
      6.) Az alapítói jogok                                      Mátészalka Város Önkormányzata 
           gyakorlója és irányító szerve:                 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. 
 
3./ a 7. pontja helyére az  alábbi rendelkezés lép:  
       
 

7.) Az intézmény felügyeleti szerve:        A közös fenntartással kapcsolatos feladat-   
                                                                         és hatásköröket Mátészalka Város  
                                                                         Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                                         gyakorolja.   
4./ A 10.) pont a.) bekezdése hatályát veszti. 
5./ A 20.) pont a.) bekezdése hatályát veszti. 
6./ A 20/A. pontja hatályát veszti. 
 
7./ A 20.) pont b.) bekezdése az alábbi szakfeladatokkal egészül ki:  
     562917           Munkahelyi étkeztetés 
     562920           Egyéb vendéglátás 
8./ A 20. pont b. bekezdésében a 889922 szakfeladat számon meghatározott házi  
segítségnyújtás   helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
     889922          Házi segítségnyújtás: 
                           Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy  
                           saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartási   
 érdekében szükséges ellátást. 



                  Ellátási terület:   
- Mátészalka 
- Jármi 
- Kocsord 
- Nagydobos 
- Nyírcsaholy 
- Nyírmeggyes 
- Ópályi 
- Szamoskér 

9./  A 20.) pont b. bekezdésének számozása 20.) pontra változik. 
 
10./ A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 
Mátészalka ezen határozat mellékletét képező egységes szerkezetű alapító okiratát elfogadja, 
és ezzel egyidejűleg a 168/2009. (IX. 24.) Kt. sz. és a 82/2010. (V. 27.) Kt. számú határozattal 
módosított 79/2009. (V. 14. ) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi.  
 
Határid ő: 2010. november 30. 
Felelős: Szabó János polgármester 
   
 
Nyírparasznya, 2010. november 9. 
 
  Szabó János sk. Gergely Lajos sk. 
                           Polgármester                                               Megbízott körjegyző 
 
 
Tárgy: (4. tsp.)  
Előterjesztés pályázat kiírására háziorvosi álláshelyre 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az ANTSZ jogi szempontból nem kifogásolja a 
dolgot. 
Van egy létező háziorvos, amire most kiírnak egy pályázatot. A pályázat kiírásának a célja az, 
hogy megnézzék ekkora kártyaszámra jelentkezik e valaki. De az önkormányzat fenntartja azt 
a jogát, hogy nem hirdetnek tényleges eredményt. Előfordulhat az is, hogy egyrészt nem lesz 
pályázó, másrészt a pályázók közül nem lesz megfelelő kvalitású személy. 
A mostani háziorvos még státuszban van, neki konkrét munkaviszonya van. Csak akkor 
tölthető be az állás, ha a jelenlegi háziorvosnak a munkaviszonya megszűnik a pályázat 
eredményeként. 
 
Gergely Lajos megbízott körjegyző: Elmondja, hogy ez egy érdekes megoldás lesz, de nincs 
más kiút. Ha lesz érdeklődőd, akkor további lépéseket kell tenni. 
Elmondja továbbá, hogy vannak bizonyos körülmények, ami miatt a jelenlegi állapot nem 
kívánatos, de hogy egyáltalán ne legyen megoldva a háziorvosi ellátás az sem kívánatos. 
Ha esetleg komoly jelentkező lenne, akkor érdemes olyan munkáltatói lépéseket megtenni, 
amely üressé teszi a státuszt. A lakosság érdekében bizonyos dolgokat föl kell vállalni. Az nem 
lehet, hogy üresen marad a státusz, mert akkor a finanszírozást is elveszíti az önkormányzat. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy reméli a háziorvosi ellátás helyzete javulni fog. 



Ennek érdekében írna ki az önkormányzat egy pályázatot, amit november 17. napjáig kell 
feladni az Egészségügyi közlönyben, ahol vélhetőleg december elején fog megjelenni. 2010. 
december 31. napjáig lehetne benyújtani a pályázatokat és a képviselő – testület januárban 
döntene. Valamint a www.kozigallas.gov.hu honlapon is megjelenne az állás.  
 
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 háziorvosi álláshelyre az 
önkormányzat  pályázatot írjon ki, az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 4 jelen lévő tagja 4 igen szavazattal 
elfogadta.  
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
96/2010. (XI. 09.) számú határozata 

 
- Háziorvosi álláshely betöltésére-  

 
A Képviselő – testület 
 
A Nyírparasznya I. számú (4822 Nyírparasznya, Szabadság u. 10.) vegyes körzet háziorvosi 
álláshelyét a mellékelt pályázati felhívásnak megfelelően meghirdeti az Egészségügyi 
Közlönyben ill. a www.kozigallas.gov.hu honlapon.  
 
Nyírparasznya, 2010. november 9. 
 

 
Szabó János sk.     Gergely Lajos sk. 
polgármester              megbízott körjegyző 

 
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve –18 óra 5 perckor bezárta.  
 
 

Kmf. 
 

 
 
 
Szabó János                                                                                          Gergely Lajos 
polgármester                                                                                   megbízott körjegyző 
 


