
 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én 
megtartott rendes ülésének  
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 112-121/2010.(XII. 14.) 
d, rendelete: 10-11/2010.(XII. 28.) 
 

T á r g y s o r o z a t a 
 

1.) Előterjesztés Nyírparasznya Általános Iskola 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.) Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2010. (II. 
18.) Önk. számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
4.) Beszámoló a 2010. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
5.) Előterjesztés a 2011. évi költségvetési koncepció elfogadásáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
6.) Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézményi Társulás Vaja Társulási 
Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
7.) Iskola helyiségei bérlési rendje 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
8.) Bontott tégla és cserép iránti kérelmek megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
9.) Előterjesztés a helyi adókról szóló 1/1996.(VII. 30.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
10.) Előterjesztés Nyír-flop Kft. 2010. évi beszámolójának és a 2011. évi árváltozásra 
vonatkozó javaslatának megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
Nyírparasznya, 2010. december 14. 
 
                                                                                                        Szabó János 
 polgármester                                        



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-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. 
 

Meghívottak: Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs és  
Iklódi László iskolaigazgató 

   
 
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fős 
Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Elmondja, hogy a kiküldött meghívóhoz képest a napirend annyiban változna, hogy felvennék 
még 1 napirendi pontot, a helyi adókról szóló 1/1996.(VII. 30.) önkormányzati rendelet 
módosítását. 
Valamint javasolja, hogy az iskola pedagógia programjának megtárgyalását tegyék 1. 
napirendi pontnak és Nyír-flop Kft. 2010. évi beszámolójának és a 2011. évi árváltozásra 
vonatkozó javaslatának megtárgyalása című napi rendi pontot pedig utolsónak. 
 
Szabó János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat: 
Kérem aki egyetért, azzal, hogy napirendi pontok sorrendje a következő legyen: 
1.) Előterjesztés Nyírparasznya Általános Iskola Pedagógiai Programjának elfogadására 
2.) Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb közéleti eseményekről, lejárt 
határidejű határozatokról 
3.) Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2010. (II. 
18.) Önk. számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására 
4.) Beszámoló a 2010. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről 
5.) Előterjesztés a 2011. évi költségvetési koncepció elfogadásáról 
6.) Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézményi Társulás Vaja Társulási 
Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítására 
7.) Iskola helyiségei bérlési rendje 
8.) Bontott tégla és cserép iránti kérelmek megtárgyalása 
9.) Előterjesztés a helyi adókról szóló 1/1996.(VII. 30.) önkormányzati rendelet módosítására 
10.) Előterjesztés Nyír-flop Kft. 2010. évi beszámolójának és a 2011. évi árváltozásra 
vonatkozó javaslatának megtárgyalása 
az kézfenntartással szavazzon. 
A javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
 



Tárgy: (1. tsp.)  
Előterjesztés Nyírparasznya Általános Iskola Pedagógiai Programjának elfogadására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester köszönti az iskola igazgatóját. 
Elmondja, hogy szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. A módosítások az előterjesztésben 
szerepelnek. 
 
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 Pedagógiai Program módosítását 
elfogadja, az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
 
 
                               NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

112/2010. (XII. 14.)  
határozata 

- Nyírparasznya Általános Iskola Pedagógiai Programjának elfogadása - 
 
 
  

A Képviselő-testület! 
 
 
A Nyírparasznya Általános Iskola módosított Pedagógiai Programját e l f o g a d j a .  
 
 
Nyírparasznya, 2010. december 14. 
 
 

Szabó János sk.     Gergely Lajos sk. 
polgármester               megbízott  körjegyző 

 
 
Szabó János polgármester megköszönte Iklódi László iskolaigazgatónak a megjelenést. 
 
 
 
 



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. 
 
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 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 

Nyírparasznya Község Önkormányzat  
képviselő - testületének 

113/2010. (XII. 14.) 
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. december 14. 
  

Szabó János sk.      Gergely Lajos sk. 
 polgármester                megbízott körjegyző 
 
 
 
Tárgy: (3. tsp.)  
Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2010. (II. 
18.) Önk. számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Rendelet-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester köszönti Darabi Jánosné pénzügyi munkatársat és felkéri, hogy 
néhány szóban ismertesse miért is volt szükség módosításra. 
 
Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs: Elmondja, hogy ezek aktuális változások, melyek az 
év folyamán változnak a költségvetésben és melyeket év elején nem terveznek. 



A bevételek táblázatban a módosítás a 698 E Ft, az átengedett adóknál. Ez azért jelenik meg, 
mert év közben változott az önkormányzat iparűzési adó erőképessége és emiatt az 
önkormányzat kapott még 698 EFt.-ot. 4. 159 E Ft. a központosított előirányzatoknál abból 
adódik, hogy az iskola nyert különböző pályázatok és ebből tevődik össze ez összeg. Az 
önkormányzat nyert 6. 000 Ft-ot a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása 
pályázaton, valamint a 1. 357 E Ft. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli része. 
Ezek a bevételek megjelennek a kiadási oldalon is, valamint vissza lett csökkentve az eredeti 
előirányzat 10. 594 E Ft.-tal, mivel az önkormányzat megkapta  a 24 havi részletfizetést a 
normatíva visszafizetésre, ami eredetileg be volt tervezve a dologi kiadások között. 
 
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 költségvetés módosítását elfogadja, az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
 

Nyírparasznya Község Önkormányzat 
Képviselő - testületének 

 
10/2010 (XII. 28. ) Önk.  

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 
5. 078- e Ft-tal csökkenti és a módosított kiadási előirányzat főösszegét 280. 790.- e Ft-ban 
állapítja meg. 
 
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010.évi költségvetésének bevételi főösszegét 
5078.- e Ft-tal csökkenti, módosított bevételi előirányzat főösszegét 280. 790- e Ft-ban 
állapítja meg. 
 

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

 



 
3.§. 

 
E rendelet a 2010. december 28. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 01.-től 
kell alkalmazni. 
 
 
Nyírparasznya, 2010. december 14. 
 
 
                          Szabó János sk                                         Gergely Lajos sk. 
                          polgármester                                          megbízott körjegyző 
 
 

 
 
Tárgy: (4. tsp.)  
Beszámoló a 2010. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs: Elmondja, hogy a személyi juttatások teljesítése az 
időarányos, a dologi kiadások viszont le vannak maradva. Sok a kiegyenlítetlen számla, ami 
főleg a közüzemi és beszállítói számlákat jelenti, a körjegyzőség felé is van fennálló tartozás. A 
hosszú lejáratú hitel időarányos, az folyamatosan fizetve van, fennáll még a folyószámla és 
munkabér hitel is. 
A szociális juttatásoknál kicsit magasan lett tervezve, mert itt csak 55 %-os a teljesítés, ami 
főleg a rendelkezésre állási támogatásnál fordul elő,de ez abból adódhat, hogy a 
közfoglalkoztatási terv módosításával több ember került alkalmazásra, így részükre nem lett ez 
a fajta támogatás folyósítva. 
 
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 III. negyedéves beszámolót elfogadja, 
az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
Nyírparasznya Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
 

114/2010. (XII. 14.)  
határozata 

 
  

A Nyírparasznya Önkormányzat 2010. évi költségvetésének III negyedéves teljesítéséről 
 

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

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

170. 872 e Ft bevétellel 
                    168. 944 eFt kiadással 

                                            
hagyja jóvá. 
  
 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. 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, 2010. december 14. 
  
 

Szabó János sk.      Gergely Lajos sk. 
 polgármester                                      megbízott körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tárgy: (5. tsp.)  
Előterjesztés a 2011. évi költségvetési koncepció elfogadásáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztés kiküldése előtt, annyit fűzött 
hozzá, ami az előterjesztés utolsó sorában olvasható, hogy 2 fővel csökkentené az 
önkormányzati dolgozók létszámát a következő költségvetési évben.  
Elmondja, hogy azért látta szükségesnek ezt leírni, hogy lélektanilag hangolódjanak rá és 
senkit ne érjen meglepetésként. Egyenlőre csak 2 főről van szó, de a jövő évi költségvetés 
tervezésénél jobban kikristályosodik ez a dolog. Mivel több segítségre a kormánytól nem 
számíthatunk, ezért az önkormányzatnak kell átszervezésbe kezdeni és a költségeket 
csökkenteni. 
 
Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs: Elmondja, hogy a normatívák általánosságban nem 
csökkenek az idei évhez viszonyítva. Lehet jövőre a pedagógusok személyi juttatásait átveszi 
az oktatási hivatal, de ez legkorábban jövő év szeptemberétől valósulhat meg, de a dologi 
kiadások továbbra is az önkormányzatnál maradnak. 
 
Gergely Lajos megbízott körjegyző: Elmondja, hogy tervezni nem nagyon lehet még, mert 
alig lehet valamit tudni a közoktatási és közigazgatási törvénymódosításról. A 
közfoglalkoztatási programról is csak annyit lehet tudni, hogy ez a rendszer december 31.-el 
megszűnik. Jövőre a rendelkezésre állási támogatás helyett bérpótló juttatás lesz, itt az 
önkormányzat önrésze 20 % lesz. A szociális törvényben is sok módosítás lesz, lesznek olyan 
dolgok amit eddig az önkormányzat próbált elkerülni, de most már ez is az önkormányzat 
feladata lesz. 
Elmondja továbbá, hogy a támogatások közül az ÖNHIKI és a 6/3. számú pályázat egybe 
mosódott, de nem nagyon lehet még tudni, hogy melyik kritériumi és elbírálás rendszere fog 
maradni. Még minden képlékeny. 
  
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 költségvetési koncepciót 
elfogadja, az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
                            

 
 
 
 



NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
115/2010. (XII. 14.)  

határozata 
 
 

Nyírparasznya Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 
 
 
 
A Képviselő-testület 
 
Nyírparasznya Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
Nyírparasznya, 2010. december 14. 
  
 

Szabó János sk.      Gergely Lajos sk. 
 polgármester                                      megbízott körjegyző 
 
 
Tárgy: (6. tsp.)  
Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézményi Társulás Vaja 
Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezetek mellékelve/ 
 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a módosítás oka az, hogy Hodász község kilép a 
társulásból. A házi segítségnyújtás, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működését saját 
hatáskörben kívánják ellátni. Valamint székhely módosítás is történt. Ezek miatt van szükség 
mind a Társulási Megállapodás, mind az Alapító Okirat módosításra. 
 
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 Társulási Magállapodás módosítását 
elfogadja, az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
                            
 



 
 

                               NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
116/2010. (XII. 14.)  

határozata 
 

- Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézményi Társulás Vaja Társulási 
Megállapodásának módosításáról - 

  
 
 A Képviselő-testület! 

 
 

1.) J ó v á h a g y j a  a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézményi Társulás Vaja 
Társulási Megállapodásának a mellékletben foglaltak szerinti módosítását. 

 
2.) Meghatalmazza a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények Vaja 

intézményvezetőjét az intézmény Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési 
Szabályzatának a Társulási Megállapodásban foglalt változásoknak megfelelő 
módosításával. 

 
3.) Felhatalmazza Szabó János polgármestert a módosított társulási megállapodás 

aláírására. 
 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Szabó János polgármester 
 
 
Nyírparasznya, 2010. december 14. 
 
 
 

Szabó János sk.                   Gergely Lajos sk. 
Polgármester      megbízott 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 az Alapító Okirat módosítását elfogadja, 
az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
                            



NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
117/2010. (XII. 14.) számú határozata 

 
- Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézményi Társulás Vaja Társulási Alapító 

Okiratnak módosításáról - 
  

 
 A Képviselő-testület! 

 
 

3.) J ó v á h a g y j a  a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézményi Társulás Vaja 
Társulási Alapító Okiratának a mellékletben foglaltak szerinti módosítását. 

 
4.) Meghatalmazza a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények Vaja 

intézményvezetőjét az intézmény Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési 
Szabályzatának az Alapító Okiratban foglalt változásoknak megfelelő módosításával. 

 
3.) Felhatalmazza Szabó János polgármestert a módosított alapító okirat aláírására. 

 
 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Szabó János polgármester 
 
 
Nyírparasznya, 2010. december 14. 
 
 
 

Szabó János sk.                    Gergely Lajos sk. 
Polgármester      megbízott körjegyző  

 
 
Tárgy: (7. tsp.)  
Iskola helyiségei bérlési rendje 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezetek mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy 2006. évben született egy határozat ezek a 
díjtételek kerültek megállapításra akkor a polgármester volt a felelős szerződések 
megkötésért. Majd 2007. évben született egy olyan döntés, miszerint a szerződéskötést 
átruházták az iskolaigazgatóra. De mindkét határozat érvényben van, ezért mindkettőt 
hatályon kívül kell helyezni és helyében egy új határozat születne a 2006. évi határozat 
tartalmával. 
Valamint javasolja, hogy a határozat tartalmazza még azt is, hogy a szerződéskötésről a 
polgármester tájékoztassa az iskola igazgatóját.  
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy az már nincs érvényben, hogy az alapítvány, egyház 
és egyéb intézmények évente egyszeri alkalomra bál vagy más rendezvény céljára ingyen 



igénybe veheti az iskola épületét? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a bálokkal és egyéb rendezvényekkel 
kapcsolatban mindig is egyedi, konkrét kérelmek érkeztek. Ha ezek beérkeznek a képviselő – 
testülethez egyedileg fognak dönteni, de úgy is megkapják ingyen az épületet mint eddig is. 
 
Szabó Irén alpolgármester: Elmondja, hogy jó lenne kihasználni ezt a lehetőséget, hogy 
lenne minél több rendezvény, amiből bevétel lehetne. Ezt szorgalmazni kellene, mert eddig 
nem nagyon voltak rendezvények. 
 
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 iskola helyiségeinek bérletei díjáról 
szóló határozat-tervezetet elfogadja, az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
118/2010. (XII. 14.)  

határozata 
 

A Négy-tantermes komplex Általános Iskola helyiségeinek bérleti díjáról 
 
 

A képviselő – testület! 
 
1. A Négy-tantermes komplex Általános Iskola épületével kapcsolatban a bérleti díjak 
mértékét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Aula 
- Helyi közösségi kezdeményezések, egész estés rendezvények esetén /pl: bál, jótékonysági 
rendezvény, névesték/ egységesen létszámtól függetlenül bruttó 15 000 Ft.  
- Egyéb nagy létszámú közösségi egész estés rendezvények esetén /pl: lakodalom, eljegyzés/ 
létszámtól függetlenül bruttó 40 000 Ft. 
- 3 óra időtartamot meg nem haladó rendezvények esetén /pl: megbeszélések, fórumok, 
tájékoztatók, előadások/ egységesen létszámtól függetlenül bruttó 7 000 Ft.  
 
Ebédlő, konyha 
Ezen rendezvényekhez szükséges ebédlő és konyha bérlete:  
Az ebédlő bérleti díja egységesen az első órában 1 000 Ft, a továbbiakban 500Ft/óra.   
A konyha bérleti díját a rendezvényhez kapcsolódóan munkát végző konyhai kolléganők 
munkadíja, melynek összege bruttó 1 000 Ft/óra.  
Az ebédlő önálló bérleti díja az első órára 2 000 Ft, a továbbiakban 500 Ft/óra.  



Tornaterem 
A tornaterem sportolási célra történő bérlete: 
- Sortolási célra fűtéssel és világítással bruttó 1 500 Ft/óra.  
- Sportolási célra fűtéssel 1 000 Ft/óra.  
- Sportolási célra világítással 1 000 Ft/óra 
- Sportolási célra fűtés és világítás nélkül 800 Ft/óra 
 
 
Tanterem 
A tantermek oktatási célú bérleti díja:  
- A tantermek bérleti díja fűtés nélkül 1 500 Ft/óra 
- A tantermek bérleti díja fűtéssel 2000 Ft/óra.  
 
2. Meghatalmazza a polgármestert, hogy a konkrét esetekben a határozatban foglalt 
díjtételeket alapul véve a szerződést kösse meg, és erről tájékoztassa az iskola igazgatóját.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 
Nyírparasznya, 2010. december 14. 
 

Szabó János sk.         Gergely Lajos sk. 
polgármester          megbízott körjegyző 
 
Tárgy: (8. tsp.)  
Bontott tégla és cserép iránti kérelmek megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Kérelmek mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy újabb kérelmek érkeztek bontott tégla és bontott 
cserép értékesítés ügyében.  Szabó János és Szűcs Andrásné 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, bontott cserép tekintetében pedig 20 Ft/cserép áron történik az 
értékesítés. 
 
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 Szabó János bontott cserép vásárlás 
iránti kérelmét elfogadja,  az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 4 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 



                              NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
119/2010. (XII. 14.)  

határozata 
 

    - Bontott cserépértékesítésről-  
 
  

A Képviselő-testület! 
 

Szabó János 4822 Nyírparasznya, Kossuth u. 70. szám alatti lakos részére 650 darab bontott 
cserepet, 13. 000 Ft. összegben értékesít.  

 
Nyírparasznya, 2010. december 14. 
 
 

 
Szabó János sk.     Gergely Lajos sk. 
polgármester                          megbízott körjegyző 

 
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a Szabó János bontott tégla vásárlás 
iránti kérelmét elfogadja,  az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 4 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 
                             NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

120/2010. (XII. 14.)  
határozata 

                                               - Bontott téglaértékesítésről-  
  

 
A Képviselő-testület! 
 

Szabó János 4822 Nyírparasznya, Kossuth u. 70. szám alatti lakos részére 1. 200 darab 
egésztéglát, 24. 000 Ft. összegben, 300 darab töredék téglát  3.000 Ft. összegben értékesít.  

 
Nyírparasznya, 2010. december 14. 
 

 
Szabó János sk.     Gergely Lajos sk. 
polgármester                          megbízott körjegyző 

 
 



 
 

Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a Szűcs Andrásné bontott tégla vásárlás 
iránti kérelmét elfogadja,  az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta. 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
121/2010. (XII. 14.)  

határozata 

                                       - Bontott téglaértékesítésről-  
  

 
A Képviselő-testület! 
 

Szűcs Andrásné 4822 Nyírparasznya, Szabadság u. 46. szám alatti lakos részére 500 darab 
egésztéglát, 10. 000 Ft. összegben, 100 darab töredék téglát  1.000 Ft. összegben értékesít.  

 
Nyírparasznya, 2010. december 14. 
 

 
Szabó János sk.     Gergely Lajos sk. 
polgármester                          megbízott körjegyző 

 
 
Tárgy: (9. tsp.)  
Előterjesztés a helyi adókról szóló 1/1996.(VII. 30.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat helyzetét lehetne úgy javítani, 
mint pl. Őr községben, ahol nincs iparűzési adó, vagyis 0 %. A fuvarozó cégek akiknek ott van 
a telephelye vagy székhelye 0 % iparűzési adót kell fizetniük, de ezeknél a cégeknél a 
gépjármű adó mértéke viszont elég tekintélyes összeg, ami az iparűzési adó kiesését bőségesen 
pótolja. Mert 1 szerelvény gépjárműadója 500-550 E Ft., ezzel szemben az iparűzési adója 80-
100 E Ft. Ezért szeretné ha az önkormányzat eltörölné az iparűzési adót, ezzel ösztönöznék a 
fuvarozó cégeket, hogy  a településen telephelyet vagy székhelyet létesítsenek, így az általuk 
befizetett gépjármű adó növelné az önkormányzat saját bevételét. Az iparűzési adóerő képesség 
az önkormányzat normatívájának 1 %-a, ami nálunk 100 millió forint. 
Az adós kolléganő kimutatása alapján évente átlagban kb. 1. 000 E Ft. iparűzési adó folyt be az 
önkormányzathoz. 
Jelenleg önkormányzatunknál 2 % az iparűzési adó mértéke, az lenne a terv, hogy 2012. január 
1. napjától levinnék 0%-ra. Mivel csak minden év január 1. napjával van lehetőség iparűzési 
adó mérték változtatásra. 
Az önkormányzatnál befolyó iparűzési adó nagyságát nézve végül is mindegy, hogy 2 % vagy 



az országosan elvárt 1,4 % az adó mértéke. Első lépcsőben lecsökkenhetne 1,4 %-ra, mert ezt a 
mértéket a költségvetési törvényre ható különböző szabályozók nem büntetik. Ez az 
országosan elvárt 1,4%-os adóerő képesség mértéke, ezt veszik alapul. Ezzel a csökkentéssel 
kb. 300-400 E Ft.-tól esne el az önkormányzat, ami nagyságrendileg nem befolyásolja a 
költségvetést. Ez kezdeti lépésnek jó lehet és ha sikerülne olyan fuvarozó céggel tárgyalni, aki 
a településre jelentkezne, akkor a gépjármű adóból ennek a többszöröse befolyna. 
Megpróbálnak minél több fuvarozó céget megkeresni ezzel a lehetőséggel és ha lenne komoly 
ígéret, akkor arról tájékoztatja a képviselő – testület tagjait. 
 
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 helyi adórendelet 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 

 
11/2010 (XII. 28.) Önk.  

rendelete 
 

A helyi adókról szóló 1/1996.(VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

A képviselő – testület! 
 
A helyi adókról szóló 1/1996. (VII. 30.) önkormányzati rendeletét (A továbbiakban: Rendelet) 
az alábbiak szerint módosítja. 
 

1. §. 
 
A Rendelet 25. §. (6) bekezdés a.) és b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) Az adó mértéke: 
 
a) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 
1,4 %-a.  
b) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári 
naponként 1000 Ft. 

 

 

 



2. §. 
 

E Rendelet 2011. január1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban meghatározott módon gondoskodik. 

 

Nyírparasznya, 2010. december 14. 

 

Szabó  János sk        Gergely Lajos sk. 
polgármester  megbízott körjegyző 
 
                         
Tárgy: (10. tsp.)  
Előterjesztés Nyír-flop Kft. 2010. évi beszámolójának és a 2011. évi árváltozásra 
vonatkozó javaslatának megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Beszámoló mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy igazából most a szemétszállítás díjának jövő évi 
változásáról tárgyalt volna a képviselő – testület. De időközben beszélt a cégvezetővel, mivel 
túl magasnak találta ezt a 970 Ft/hó/ingatlan+ áfa összegű szolgáltatási díjat, az idei 722 
Ft./hó/ingatlan+áfa díjjal szemben. 
Minden évben a Nyír-flop Kft. megkeresi az önkormányzatot egy ajánlott díjjal, majd egy 
egyeztetés után ez az összeg lefelé szokott elmozdulni, viszont az idei évben kicsit más a 
helyzet, mivel a Nyír-flop Kft. felé az önkormányzatnak közel 4. 000 E Ft. tartozása van. A 
jövő évi díj kalkulációnál már ennek az összegnek a kamat költségeit is belevették. Ebből 
adódik ez a viszonylag magas összeg. A jövő hét folyamán derül ki, hogy kap e és milyen 
összegben az önkormányzat a 6/3. számú pályázaton pénzt. Ebből az összegből szeretné 
részben vagy egészben a tartozást rendezni a szolgáltató cég felé. 
Ezután lehetne újra tárgyalni a céggel és lefelé tornázni a szolgáltatási díj jövő évi mértékét.  
Ez a kifizetés már csak azért is jó lenne, mert a nyár folyamán felvetődött az előző képviselő 
– testület részéről, hogy át lehetne térni a közvetlen lakossági díjfizetésre, ennek pedig alap 
feltétele, hogy az önkormányzat teljes fennálló tartozását rendezi első körben. A lakossági 
díjbeszedés, már csak azért is lenne jó, mert egyrészt a kommunális adóba van beépítve a 
szemétszállítási díj,a mi nem fedezi a szolgáltatási díjat. A lakosság által befizetett díjat az 
önkormányzat még jócskán kiegészíti. Másrészt sokan nem is fizetik be a kommunális adót és 
ezután a Nyír-flop Kft. bajlódna a díj behajtásával, nem az önkormányzatnak. Mielőtt 
megtörténne az átállás előtte negyedévvel kell jelezni a cég felé és a tartozást ki kell 
egyenlíteni, mert 3 hónapra van szüksége a cégnek az átállásra. 
 
Szabó Irén alpolgármester: Kérdezi, hogy ha lakossági díjbeszedés valósul meg, akkor mi 
lesz a lakosok által fizetett kommunális adóval, mert azt csak január 1. -el változtatni? 
 
Gergely Lajos megbízott körjegyző: Elmondja, hogy csak iparűzési adó mértékét lehet 
január 1.-el változtatni, de a kommunális adót év közben is lehet módosítani. Ha bevezetésre 
kerül év közben a közvetlen lakossági díj fizetés, akkor természetesen a kommunális adó 
lecsökkenne. 
 
 



Szabó János polgármester: Elmondja, hogy 2016-ig van szolgáltatási szerződése az 
önkormányzatnak a Nyír-flop Kft.-vel 
Elmondja továbbá, hogy Ő személy szerint szeretné, ha minél hamarabb sikerülne átállni a 
lakossági díjfizetésre, igyekezni fognak minél hamarabb a fennálló tartozást rendezni, hogy ne 
legyen akadálya az átállásnak és utána majd visszatérnek a jövő évi szolgáltatási díj 
mértékének elfogadására. 
 

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 kéri az elmondottak tudomásul vételét. 
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület az elmondottakat tudomásul vegye,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve –18 óra 45 perckor bezárta.  
 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 
 
Szabó János                                                                                          Gergely Lajos 
polgármester                                                                                   megbízott körjegyző 
 


