
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 18-án megtartott 
ülésének  
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 2-9 
d, rendelete: 1-2 

 
T á r g y s o r o z a t a 

 
 

1.) Előterjesztés Nyírparasznya Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
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 Nyír-flop Kft. 2009. évi beszámolójának és a 2010. évi árváltozásra 
vonatkozó javaslatának megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
4.) Előterjesztés Nyírparasznya Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének 
elfogadására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
5.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék –gazdálkodási Társulás 
Alapító Okiratának módosításának elfogadására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
6.) Előterjesztés a hulladéklerakók 2010. január 1. napjától érvényes üzemeltetésére tett 
javaslat elfogadására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
7.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
8. )Bontott tégla iránti kérelmek megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 

 
 
Nyírparasznya, 2010. február 18. 
 
 
                                                                                                        Szabó János 
 polgármester                                          

 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 18-án 17 
óra 15 perckor megtartott üléséről.  
 
Jelen vannak:  

 Szabó János polgármester 
 Laczkó István alpolgármester, 

 Nagy József képviselő, 
   Petőh László képviselő, 
   Szabó Antal képviselő. 
     
Távolmaradását jelezte:  

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

Dr. Csoba Beáta körjegyző 
 
Meghívottak:  Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs 

 Jurkinya Miklósné Öregek Napközi Otthona Vezetője 
   Iklódi László iskolaigazgató 
   Varga Árpádné Napközi Otthonos Óvoda vezetője 
   Fodor József Nyír-flop Kft. képviselője 
 
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős Képviselő-
testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Elmondja, hogy a kiküldött meghívóhoz képest a napirend annyiban változna, javasolná, hogy 
2010. költségvetés elfogadás legyen az 1. napirendi pont, és a polgármesteri beszámoló a 2. 
napirendi, valamint 6 óra körül érkezik a Nyír-flop Kft. képviselője, így 3. napirendi pontként 
tárgyalják meg a cég beszámolóját. 
Szabó János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat: 
Kérem aki egyetért, azzal, hogy napirendi pontok sorrendje a következő legyen 
1.) Előterjesztés Nyírparasznya Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
elfogadására 
2.) Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb közéleti eseményekről, lejárt 
határidejű határozatokról 
3.) Előterjesztés Nyír-flop Kft. 2009. évi beszámolójának és a 2010. évi árváltozásra 
vonatkozó javaslatának megtárgyalása 
4.) Előterjesztés Nyírparasznya Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének 
elfogadására 
5.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék –gazdálkodási Társulás 
Alapító Okiratának módosításának elfogadására 
6.) Előterjesztés a hulladéklerakók 2010. január 1. napjától érvényes üzemeltetésére tett 
javaslat elfogadására 
7.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítására 
8. )Bontott tégla iránti kérelmek megtárgyalása 
az kézfenntartással szavazzon. 
 
A javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal elfogadta. 



 
Tárgy: (1. tsp.)  
Előterjesztés Nyírparasznya Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
elfogadására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester felkéri Szabó Antalt a Pénzügyi Bizottság tagját, hogy mondja el a 
Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 
Szabó Antal Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta 
Nyírparasznya Község Önkormányzat 2010. évi költségvetését és kisebb módosításokkal, de 
elfogadásra javasolja. 
Az első észrevétele az lenne, hogy a képviselő –testületi tagok tiszteletdíja nem lett 
betervezve 2010. évre 
 
Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs: Elmondja, hogy a képviselő – testületi tagok 
tiszteletdíja kb. 2 millió forint a 2010. évre, és ezzel az összeggel emelkedne a költségvetés 
főösszege. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen kérdésként merült 
fel, hogy miért ilyen magas a pedagógusok túlóra díja. 
Felkéri Iklódi László iskolaigazgatót, hogy tájékoztassa erről a képviselő – testületet. 
 
Iklódi László iskolaigazgató: Elmondja, hogy azért magas a túlóra díj, mert 13 pedagógus 
munkáját 11 pedagógus látja el. Ha a képviselő – testület felvesz még 2 pedagógust, akkor 
nem lesz ilyen magas ez az összeg. 
Iklódi László iskolaigazgató felolvasta a túlóra összegeket pedagógusonként. 
Elmondja továbbá, hogy az egész tantestületre heti 40 óra túlóra jut. A közoktatási törvény 
előírja, hogy kinek mennyi a kötelező óraszáma és amit efölött tanít az már túlóra. Valamint 
ugyanezen törvény írja elő azt is, hogy melyik évfolyamon mennyi a kötelező délutáni 
elfoglaltság, ettől lefelé nem, csak felfelé lehet eltérni. 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy ezt az 5 millió forint összeget elég soknak tartja. 
Elmondja továbbá, hogy ha jól emlékszik tavaly Ópályiban fordult elő az, hogy a tantestület 
ezekről a díjazásokról lemondott egy meghatározott időre, és csak saját maga szabadidejének 
a terhére tarthatott szakköröket, és ezért díjazást nem kértek. 
 
Laczkó István alpolgármester: Kérdezi, hogy mivel jelenleg 11 fő a tantestület létszáma, ez 
államilag van behatározva, hogy ennyi lehet? Ettől lehet e magasabb a pedagógus létszám? 
  
Iklódi László iskolaigazgató: Elmondja, hogy a 11 fő a minimum, ettől lehet több a létszám, 
de kevesebb nem. 
Elmondja továbbá, hogy ha tantestület fölvesz plusz 2 pedagógust, nekik vannak olyan 
költségeik, hogy lehet hosszabb távon többe kerül, mint a túlórákat kifizetni. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy van lehetőség pedagógus létszám 
megemelésére, de erről a képviselő – testületnek kell dönteni. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy igen, a túlóra kifizetése még mindig olcsóbb, 



mintha plusz pedagógust felvennének. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy minden önkormányzat elég rossz helyzetben 
van most, mivel az állam elég sok megvonást eszközölt, ami Nyírparasznyánál is 10 millió 
forint kiesét jelent. Arra kér minden intézményvezetőt, hogy a kiadások tervezésénél minél 
takarékosabban próbáljanak gazdálkodni. Elég sok ez az 51 millió forint hiány, de mivel nincs 
kiugró önálló bevétele az önkormányzatnak, ezen javítani nem nagyon tudnak. 
 
Iklódi László iskolaigazgató: Elmondja, hogy az iskolában van olyan, hogy terembérleti díj, 
aminek összege 2006. óta nem változott. Javasolná, hogy ezeket az összegeket emeljék meg. 
Igaz ez csak kis tétel, de ezzel is emelkedne a bevétel. 
 
Szabó Antal képviselő felkéri a körjegyző asszonyt, hogy a következő testületi ülésre készítse 
elő a bérleti díjak felülvizsgálatát. 
 
Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs: Elmondja, hogy jelenleg nem tudják összegszerűen 
meghatározni a költségvetés főösszegét, mert tegnap a közös pénzügyi ülésen döntöttek arról, 
hogy a köztisztviselők pótlékát csökkentik, de ez az összeg kb. annyi lesz, mint a képviselők 
tiszteletdíja. Javasolja, hogy ezekkel az összegekkel fogadják el a költségvetést és ha meglesz 
a pontos összeg, akkor módosítják. 
 
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 Nyírparasznya Község Önkormányzat 
2010. évi költségvetését 266 867 E Ft. bevétel, 266 867 E Ft. kiadás és 51 155 E Ft. 
forráshiánnyal elfogadja, az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  

 
 
 

Nyirparasznya Község Önkormányzat Képviselő- testülete 
1/2010. (II.18.)Önk. számú rendelete 

 
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 

 
 

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - 
többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen 
jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 
Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet 
alkotja. 
 
 
 
 



A rendelet hatálya 
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 
szerveire. 
 
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei, az Államháztartásról szóló - többször 
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §-a alapján alcímeket alkotnak  
 
(2) A címrendet az 1. számú melléklet határozza meg. 
 
 

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2010. évi költségvetése 
 
3. § Az önkormányzat a 2010. évi költségvetési  

a) kiadási főösszegét 266.867 ezer forintban,  
b) bevételi fő összegét 266.867 ezer forintban állapítja meg. 

        c) költségvetési hiány összege: 51.155 ezer forint. 
 

 
I. A költségvetési bevételek 

 
4. § (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési 
és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
 

 
II. A költségvetési kiadások 

 
5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a 
következők szerint hagyja jóvá: 

- Működési kiadások előirányzata összesen:                       263.223 ezer forint, 
Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:    81.984  ezer forint, 
- munkaadókat terhelő járulékok:        22.464  ezer forint, 
- dologi jellegű kiadások:    53.615  ezer forint, 
- ellátottak pénzbeli juttatásai:   81.960 ezer forint, 

                   - pénzeszköz átadás             23.200 ezer forint, 
 
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek működési 
kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 3.644 ezer forint. 
A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 

- a felújítások előirányzata:            1.894 ezer forint, 
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,  1.750 ezer forint, 

 (2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási 
kiadásait az 4. számú melléklet tartalmazza. 
 



7. § Az önkormányzat és költségvetési szerve (alcímek szerinti) felújítási előirányzatait 
célonként a 5. számú melléklet rögzíti. 
 
8. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6. 
számú melléklet mutatja be. 
 

III. Költségvetési kiadások és bevételek 
 
9. § (1) Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a7. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
(2) Az önkormányzati hivatal tartaléka összesen: 0 ezer forint. 
 
10. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató 
jelleggel, mérlegszerűen a 7. számú melléklet adja meg. 
 
11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve - alcímenkénti - összes bevételeit és kiadásait 
- működési, felhalmozási tételek szerint részletezve, - tájékoztató jelleggel a 8. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
(2) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetését e rendeletnek megfelelő 
részletezettségben és mellékletekkel a 9. számú melléklet tartalmazza. 
 

 
IV. A költségvetési létszámkeret 

 
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 
- 55,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és  
- 55,5 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban 
állapítja meg. 
 
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - 
létszámkeretét a képviselő-testület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
 
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év 
közben megváltoztathatóak. 
 
14. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet 
módosítása. 
 
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a 
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. 
A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i 



hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének 
pótelőirányzatok szerinti módosításáról. 
 
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a 
részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. 
rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 
 
15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási 
módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. 
 
(2) Az hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik 
meg. 
 
 
16. § Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban határozza meg. 
 

 
Záró és egyéb rendelkezések 

 
17. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az 
önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó 
mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 14. számú melléklet tartalmazza. 
 
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-jétől 
kell alkalmazni. 

 
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyzői hivatal hirdetőtábláján 15. napig tartó 
kifüggesztésével gondoskodik.  
 
Nyírparasznya, 2010. február 18. 
 
 
 
 

Szabó János sk.     Dr. Csoba Beáta sk. 
Polgármester                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. 
 
 
 



Szabó Antal képviselő: Kérdezi, hogy 2009. évre vonatkozóan mennyi tartozás van az 
önkormányzatnak? 
 
Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs: Elmondja, hogy 15. 208. 562 Ft., ez a számlatartozás, 
a körjegyzőségi tartozás 6. 644 E Ft., az idei körjegyzőségi hozzájárulás pedig 15. 673 E Ft. 
lesz.  
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a határozat-tervezetet elfogadja,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal  
egyhangúlag elfogadta.  
 
 

Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő - testületének 
2/2010. (II.18.) 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. február 18. 
 

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

 
 
 
 
Tárgy: (3. tsp.) 
Előterjesztés Nyír-flop Kft. 2009. évi beszámolójának és a 2010. évi árváltozásra 
vonatkozó javaslatának megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester köszönti Fodor József a Nyír-flop Kft. képviselőjét. 
 
Szabó János polgármester felkéri Szabó Antalt a Pénzügyi Bizottság tagját, hogy mondja el a 
Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 



Szabó Antal Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja, de több információt szeretnének kapni. 
 
Fodor József Nyír-flop Kft. képviselője: Köszönti a képviselő – testület tagjait és elmondja, 
hogy a hulladék gazdálkodás ebben a megyében az utóbbi években sokat változott. 2009. 
december 31.-ig 6 szigetelt hulladéklerakó működött a megyében. A megye települése 
összefogtak és létrehozták a Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Társulást és egy átfogó hulladékgazdálkodási projektbe kezdtek. Ennek keretében épült meg a 
Kisvárdai és Nagyecsedi új regionális hulladékkezelő központ, ezért 2009. december 31. 
napjával a régi 6 hulladéklerakót bezárták és 2010. január 1. napjától csak 3 hulladéklerakóba 
lehet hulladékot szállítani, ezek közül a 2 újba, valamint a régi Nyíregyházi lerakóba. 
A Nyír-flop Kft. régen a Demecseri, Szakolyi és Ibrányi hulladéklerakóba hordta a hulladékot, 
ezeket a telepeket átsorolták és lakossági hulladékot már nem fogadhatnak, csak 5 % alatti 
szerves anyag tartalmú hulladékot fogadhat be, ilyen pl. építkezési hulladék. 
Az új hulladéklerakókat a hulladékgazdálkodási társulás által létrehozott Észak-alföldi 
Környezetgazdálkodási Kft. üzemelteti, és ezzel a kft.-vel van szerződésben a Nyír-flop is. A 
társulás állapította meg a hulladék befogadás díját is, mely 5 500 Ft./tonna, melyben benne 
van már a hulladékártalmatlanítási díj is. Jelenleg a Kisvárdai és nagyecsedi hulladéklerakóba 
viszik a szemetet. Így a Nyír-flop Kft. is a társulásnak fizet, ezért az önkormányzatoknál is 
szigorúbban befogják szedni a díjakat. Az önkormányzatoknak is elég nagy gondot jelent a 
lakosságtól a szemétszállítási díj beszedése, főleg a mai válságos időkben, ezért egyre 
szélesebb az a réteg amely ha akarna se tud fizetni. Ezért sok településen már átálltak a 
közvetlen lakossági díjbeszedésre, de abban az esetben kicsit drágább a szolgáltatás, mert az 
összeget emeli ilyenkor a számlakészítés díja, a díjbeszedő fizetése, a levelezés díja. Ez kb. 
750 Ft./ingatlan/év emeli meg az összeget. A lakossági díjbeszedésnél negyedéves számlázás 
történik. De ez az összeg változhat. Ha a település át szeretne térni közvetlen lakossági 
díjbeszedésre először is kell egy olyan listát készíteni  az önkormányzatnak, ahol csak a lakott 
ingatlanok szerepelnek és akkor tudnak pontos kalkulációt készíteni.  
 
Laczkó István alpolgármester: Kérdezi, hogy mennyi idő alatt lehet átállni a lakossági 
díjbeszedésre? 
 
Fodor József Nyír-flop Kft. képviselője: Elmondja, hogy akár a következő negyedévtől, ha a 
cég minden adatot megkap, és az önkormányzati rendeletet is módosítja a képviselő – testület. 
Akkor április 1-től be lehet vezetni, az első számla készítés júniusban történik és addig lehet 
az adatokat pontosítani. A díjbeszedőt általában a településről szokták választani, ezzel is 
segítve 1 fő elhelyezkedését. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy Ő javasolja, hogy április 1. napjától vezesse 
be az önkormányzat a lakossági díjbeszedést a szemétszállításnál, mivel az önkormányzat a 
kommunális adó beszedése mellett is kb. 1 millió forintot mellé tesz , hogy a szemétszállítást 
kifizesse. Főleg, hogy a lakosok egy része nem is fizeti be a kommunális adót. 
 
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 722 Ft/hó/ingatlan + 25 % áfa összeggel 
elfogadja a rendelet-tervezetet  az  kézfenntartással szavazzon. 



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

 
 

 NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2/2010. (II. 18.) Önk. számú rendelete 

 
- szilárd hulladék ürítésének, elszállításának és a környezetre ártalmatlan lerakásának 

díjáról- 
 

Nyírparasznya Önkormányzat képviselő-testülete a szilárd hulladék ürítésének, elszállításának 
és a környezetre ártalmatlan lerakásának díjáról az 1990. évi LV. tv-ben foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
      1.§. 
 

1 db 120 literes edénynek megfelelő hulladék heti rendszeres ürítésének, elszállításának és a 
környezetre ártalmatlan lerakásának egységnyi díja a lakosság részére: 

 
    722,- Ft/hó/ingatlan + 25 % áfa 
 
      2. §. 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
Kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
Nyírparasznya, 2010. február 18. 

 
  

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

 
 
Szabó János polgármester 18 óra 30 perckor szünetet rendelt el. 
A képviselő – testületi ülés 18 óra 45 perkor tovább folytatódott. 
 
 
 
Tárgy: (4. tsp.)  
Előterjesztés Nyírparasznya Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási 
tervének elfogadására 
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 Pénzügyi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és Nyírparasznya Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervét 
elfogadásra javasolja. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy mikor lesz legközelebb a közcélúak körében felvétel? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy március 1. napjától a Szatmári Többcélú 
Kistérségi Társulás keretében indul el egy közmunka program, melyben 8 fő foglalkozatása 
történik. Ezen kívül közcélú munkásokat is fognak alkalmazni március 1-től. 
 
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 Nyírparasznya község Önkormányzat 
2010. évi közfoglalkozatási tervét elfogadja, az kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta.  
 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZÉSG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

 
3/2010. (II. 18.) számú határozata 

 
Nyírparasznya Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadására 

 
 
 

A képviselő – testület! 
 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervét e l f o g a d j a .  
 
 
Nyírparasznya, 2010. február 18. 
 
 
 Szabó János sk.    Dr. Csoba Beáta sk. 
 Polgármester           körjegyző 
 
 
 
 
 
 



Tárgy:  
(5. tsp.)  
Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék –gazdálkodási Társulás 
Alapító Okiratának módosításának elfogadására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet/ 
 
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 határozat - tervezetet elfogadja,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta.  

 
 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

 
4/2010. (II. 18.) számú határozata 

 
- A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék – gazdálkodási Társulás Alapító 

Okiratának módosításának megtárgyalása - 
 
 

A Képviselő-testület! 
 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő - testület – a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 15/2009. (XI.18) sz. határozatának 
megfelelően – elfogadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Társulás alapító Okiratának Módosító Okiratát a határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
 
Nyírparasznya, 2010. február 18. 
  
 

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



Tárgy: (6. tsp.)  
Előterjesztés a hulladéklerakók 2010. január 1. napjától érvényes üzemeltetésére tett 
javaslat elfogadására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/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 határozat - tervezetet elfogadja,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta.  

 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZÉSG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

 
5/2010. (II. 18.) számú határozata 

 
- A hulladéklerakók 2010. január 1. napjától érvényes üzemeltetésére tett javaslat 

elfogadásának megtárgyalása - 
 

 
A Képviselő-testület! 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. Törvény 28. § (2) bekezdése és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 21/2009. (XI.18) sz. határozatának alapján 2010. 
január 01-től 10 évre, azaz 2020. december 31.-ig Hulladékártalmatlanítási Közszolgáltatónak 
az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft-t (cg: 15-09-071361 ; székhely: 4400 
Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) jelöli  ki. 
 
 
Nyírparasznya, 2010. február 18. 
  
 
 

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



 
Tárgy: (7. tsp.)  
Előterjesztés a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/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 határozat - tervezetet elfogadja,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta.  

 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZÉSG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

 
6/2010. (II. 18.) számú határozata 

 
- A hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása - 

 
 
 

A Képviselő-testület! 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő - testülete gondoskodik arról, hogy az 1.-2. 
pontban foglalt határozatok a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben 
valamint a jelenleg érvényben lévő közszolgáltató szerződésben átvezetésre kerülnek.  
 
 
Nyírparasznya, 2010. február 18. 
  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tárgy: (8. tsp.)  
Bontott tégla értékesítése 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Kérelmek mellékelve/ 
 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy újabb kérelmek érkeztek be, akik még 
szeretnének téglát értékesíteni. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy a korábban megszavazott téglaértékesítésben történt e 
valami előrelépés? 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy a képviselő – testületi határozatról mindenki 
megkapta a kivonatot, amit tértivevénnyel át is vettek, de eddig senki nem jelentkezett, hogy 
szeretné kifizetni és elvinni a téglát. 
 
Szabó János felolvasta Vondorkovics Jánosné kérelmét és elmondja továbbá, hogy ő is 
szeretne 2 000 db. téglát vásárolni és persze a 20 % töredéktéglát. 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy Pető Sándor megkérte, hogy pontosítsa a kérelmét, 
miszerint 3 000 db. téglát szeretne vásárolni. 
 
Laczkó István alpolgármester: Kérdezi, hogy mennyit igényeltek eddig és mennyi tégla van 
összesen? 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy kb. 10 000 db. tégla van és eddig kb. 1 200- 1 500 
db. téglára érkezett be kérelem. 
 
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 Pető Sándor 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 

 
7/2010. (II. 18.) számú határozata 

 

                                      -  Bontott tégla értékesítésről -  
 

 
A Képviselő-testület! 
 

Pető Sándor 4822 Nyírparasznya, Kossuth u. 7. szám alatti lakos részére 3. 000 darab egésztéglát, 60. 
000 Ft. összegben, 600 darab töredék téglát 6. 000 Ft. összegben értékesít.  
 

Nyírparasznya, 2010. február 18.  
 

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

 
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület Vondorkovics Jánosné 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 
 

8/2010. (II. 18.) számú határozata 
 

                                       - Bontott tégla értékesítésről-  
 

A Képviselő-testület! 
 

Vondorkovics Jánosné 4822 Nyírparasznya, Petőfi u. 35. szám alatti lakos részére 2. 000 darab 
egésztéglát, 40. 000 Ft. összegben, 400 darab töredék téglát 4. 000 Ft. összegben értékesít.  
 

Nyírparasznya, 2010. február 18.  
 

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

 

Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a Szabó János kérelmét elfogadja,  az  
kézfenntartással szavazzon. 



 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 4 igen, 1 tartózkodás 
szavazattal  egyhangúlag elfogadta. 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
9/2010. (II. 18.) számú határozata 

 

                                      - Bontott tégla értékesítésről-  
 
A Képviselő-testület! 
 

Szabó János 4822 Nyírparasznya, Kossuth u. 70. szám alatti lakos részére 2. 000 darab egésztéglát, 40. 
000 Ft. összegben, 400 darab töredék téglát 4. 000 Ft. összegben értékesít.  
 

Nyírparasznya, 2010. február 18.  
 

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

 
 
 

                         
Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve –18 óra 45 perckor bezárta.  
 
 

 
Kmf. 

 
 
 

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


