
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 15-én megtartott 
ülésének  
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 19-25 
d, rendelete: 3 

 
 

T á r g y s o r o z a t a 
 
 

1.) Beszámoló Nyírparasznya közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
Előadó: Szabó János polgármester 

 
2.) Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb közéleti eseményekről, lejárt 
határidejű határozatokról 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) Előterjesztés közüzemi szolgáltatási díjakról szóló rendelet megtárgyalására  
Előadó: Szabó János polgármester 
 
4.) Beszámoló a Kistérségi Könyvtári Szolgáltatásról 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
5.) Előterjesztés a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás - közmunkapályázataival és a 
kistérségi kiegészítő normatíva folyamatos biztosításával kapcsolatos - hitelfelvétele 
tagönkormányzati kezességvállalásáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
6.) Bérleti szerződés megtárgyalás 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
7.) Bontott cserép iránti kérelem megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 

 
8.) Bontott tégla iránti kérelmek megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 

 
 
Nyírparasznya, 2010. április 15. 
 
 
                                                                                                        Szabó János 
 polgármester                                          

 
 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 15-én 17 
óra 10 perckor megtartott üléséről.  
 
Jelen vannak:  

 Szabó János polgármester 
 Laczkó István alpolgármester, 

 Kemenyiczki Ildikó képviselő, 
   Petőh László képviselő, 
   Pető Sándor képviselő, 
   Szabó Antal képviselő. 
     
Távolmaradását jelezte:  

Fegyver Miklós és Nagy József képviselők 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Dr. Csoba Beáta körjegyző 
 
Meghívottak: Bacskó Attila r.ftzls. nagydobosi Kmb. Csoportvezető 
    
   
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős Képviselő-
testületből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Elmondja, hogy a kiküldött meghívóhoz képest a napirend annyiban változna, javasolná, hogy 
a Beszámoló Nyírparasznya közbiztonságának helyzetéről legyen az 1. napirendi pont, és a 
polgármesteri beszámoló a 2. napirendi,  felvennék még a napirendi pontok közé a Bontott 
tégla értékesítést,valamint az Előterjesztés Nyírparasznya Kossuth utca felújítási projekt 
közbeszerzőjének és műszaki ellenőrének kiválasztására című napirendi pontot levennék a 
napirendi pontok közül. 
Szabó János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat: 
Kérem aki egyetért, azzal, hogy napirendi pontok sorrendje a következő legyen 
1.) Beszámoló Nyírparasznya közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
2.) Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb közéleti eseményekről, lejárt 
határidejű határozatokról 
3.) Előterjesztés közüzemi szolgáltatási díjakról szóló rendelet megtárgyalására  
4.) Beszámoló a Kistérségi Könyvtári Szolgáltatásról 
5.) Előterjesztés a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás - közmunkapályázataival és a 
kistérségi kiegészítő normatíva folyamatos biztosításával kapcsolatos - hitelfelvétele 
tagönkormányzati kezességvállalásáról 
6.) Bérleti szerződés megtárgyalás 
7.) Bontott cserép iránti kérelem megtárgyalása 
8.) Bontott tégla iránti kérelmek megtárgyalása 
az kézfenntartással szavazzon. 
 
A javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal elfogadta. 
 
 



 
Tárgy: (1. tsp.)  
 
Beszámoló Nyírparasznya közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 

 
Szabó János polgármester köszönti Bacskó Attilát a nagydobosi Kmb. csoportvezetőjét és 
felkéri, hogy pár szóban ismertess a beszámolót. 
 
Bacskó Attila nagydobosi Kmb. Csoportvezetője: Köszönti a képviselő-testület tagjait és 
elmondja, hogy Nyírparasznya település bűnözés szempontjából nem egy fertőzött falu. Itt 
inkább a Nyírerdő Zrt. sérelmére elkövetett kisebb falopások történtek. A körzeti megbízottak 
a településen folyamatosan jelen vannak, ellenőrzik az autósokat, próbálják kiszűrni az ittas 
vezetőket, valamint azokat akik vezetői engedéllyel nem rendelkeznek és úgy vezetnek. De 
komolyabb bűncselekmény nem történt a településen. 
A körzeti megbízottak csoportja most már 5 főből áll, minden falunak van saját falufelelőse, 
Nyírparasznyáé Kicsák László. 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy a Szabadság utcában hajnaltól-napestig és éjszaka is 
lehet hallani a fűrész hangját, miközben az illetőnek nincs is fája, nincs jogosítványa még is 
autóval szállítja a fát. 
 
Bacskó Attila nagydobosi Kmb. Csoportvezetője: Elmondja, hogy több bejelentés is 
érkezett és az illető ellen több büntetőeljárás is folyamatban van, ezek főleg szabálysértések. 
 
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 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
elfogadta.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
19/2010. (IV. 15.) száma határozata 

 
- Beszámoló Nyírparasznya közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról- 
 
A Képviselő-testület! 
 
 
Nyírparasznya közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 
és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
 
Nyírparasznya, 2010. április 15. 

 
 
 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. 
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy meddig tart vagy tartott a közfoglalkoztatás szervező 
szerződése? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a Kovács Józsi szerződése 2010. 03. 31. napján 
lejárt, jelenleg napi 4 órában havi csekély 30 000 Ft-os bérért, megbízási jogviszonyban 
dolgozik az önkormányzatnál. Ha lejár az álláskeresési ellátása, akkor pedig közcélú 
foglalkoztatásban alkalmazzák tovább. 1 évig 100 %-os támogatásban részesült. 
 
Laczkó István alpolgármester: Kérdezi, hogy ez szabályos e így, és ezt kifizeti? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy igen szabályos és az önkormányzat fizeti. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy az álláskeresési ellátás mellett alkalmi 
munkavállalói kiskönyvvel dolgozhat, ennek semmi akadálya nincs. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy erre van pénze az önkormányzatnak? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ez egy minimális összeg, ez nem nagy 
megterhelés. 



Laczkó István alpolgármester: Kérdezi, hogyan áll az átállás a szemétszállításnál a 
lakossági díjbeszedésre? 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy azokat a táblázatokat, amit a Nyír-flop Kft. 
megküldött, kitöltve visszaküldték a céghez és most várják a visszajelzést a további 
lépésekhez. 
 
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 6 jelen lévő tagja 4 igen, 1 tartózkodás és 1 
nem szavazattal elfogadta.  
 
 

Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő - testületének 
20/2010. (IV. 15.) 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. április 15. 
 

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

 
 
 
 
Tárgy: (3. tsp.) 
Előterjesztés közüzemi szolgáltatási díjakról szóló rendelet megtárgyalására  
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve/ 
 
 
Szabó János polgármester felkéri Pető Sándort a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy mondja el 
a Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 
Pető Sándor Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja.  



Elmondja továbbá, hogy az elmúlt években komoly vízminőség romlás tapasztalható, ez 
ügyben már több helyi lakos megkereste őt. Ebben a dologban semmiféle előre lépés nem 
történt a Kristályvíz Kht. részéről. Javasolja, hogy az önkormányzat tegyen jelzést írásban a 
Kristályvíz felé  
 
Szabó János polgármester felkéri a körjegyző asszonyt, hogy írásos jelzést tegyen az ivóvíz 
minőség romlásról a Kristályvíz Kht. felé. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy ő már személyesen is többször tett jelzést ez 
ügyben. Vitt be vízmintást, amit az ANTSZ megvizsgált, és azt mondták, hogy a határértéken 
belül vannak benne a szennyeződések és nincs mit tenni. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy mi van akkor, ha a képviselő – testület nem fogadja el 
ezt az emelést? 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy ebben az esetben az önkormányzatra terhelik a 
különbözetet. 
  
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 a rendelet-tervezetet,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta.  

 
 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
3/2010. (IV. 15.) Önk. számú rendelete 

 
- Közüzemi szolgáltatási díjakról- 

 
 

Nyírparasznya Önkormányzat képviselő-testülete a közüzemi szolgáltatási díjakról az 1990. 
évi LV. tv-ben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
      1.§.     
Az ivóvíz díját 
 
- lakossági és önkormányzati fogyasztók részére 
                                                          
                                                    193 Ft/ m3  + 25 % ÁFA, 

 



- Egyéb közületi fogyasztók részére 
 
                                                         233 Ft/ m3  +  25 % ÁFA 
 
   A   szennyvízelvezetés és tisztítás díját  

 
   -  lakossági  és  önkormányzati  fogyasztók  részére 
 
                                                   200 Ft/m3 +  25 % ÁFA összegben 
 
   Számlázott mennyiségét az elfogyasztott víz 80 %-ban, 

 
 

- Egyéb  közületi  fogyasztók  részére   
 
                                                       250 Ft/ m3 +  25 % ÁFA  összegben    
 
         számlázott  mennyiségét az elfogyasztott víz 80 % -ban, 

 
A kéttényezős díj  részét  képező, a nyújtott szolgáltatással arányos alapdíj  

 
mértékét  a  következő táblázat szerinti értékben : 

                                                                                                    2010 . ÉV 
 
Vízmérő átmérője                                                       Alapdíj 
     (mm)                                                                       (Ft/hó) 

      
                      13 – 20                                                                 235     +  25 % ÁFA 
                      25 – 30                                                                 470     +  25 % ÁFA 
                      40 – 50                                                              2.900     +  25 % ÁFA                                           
                      80                                                                      7.900     +  25 % ÁFA 
                     100                                                                   10.000     +  25 % ÁFA 
                     150                                                                   12.700     +  25 % ÁFA   
                     200                                                                   16.000     +  25 % ÁFA 
                     Vízmérő nélküli fogy. hely                                   200   +  25 % ÁFA   
                        
Engedélynélküli ivóvíz vételezés és szennyvízhálózat  igénybevétel pótdíját: 
              

-  Ivóvíz  vételezés                                          :   320 Ft / m 3   + 25 % ÁFA 
 
-  Szennyvízelvezetés  használata                  :   350 Ft / m 3   + 25 % ÁFA 

 
A Folyadékhulladék fogadás és  kezelés díját:  
 
        -    A  Kristályvíz Kht  tag   önkormányzatai   részére :    200 Ft / m3 + 25 % ÁFA                                   
        -   Egyéb beszállítók    részére                                      :    320 Ft / m3 + 25 % ÁFA                                

 
 
        á.l l a p í t     m e g . 

 



      2. §. 
 
. 
Kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
Nyírparasznya, 2010. április 15. 
 
 Szabó János sk.      Dr. Csoba Beáta sk. 
 polgármester             körjegyző 

 
 
Tárgy: (4. tsp.)  
Beszámoló a Kistérségi Könyvtári Szolgáltatásról 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy szerinte ez egy megoldott dolog, minden a leírtak 
szerint történik. Ő mint sofőr szokta hozni a könyveket és egy idő után vissza viszi a Városi 
Könyvtárba a könyveket és újakat hoz. 
 
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 beszámolót elfogadja, az 
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta.  
 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
21/2010. (IV. 15.) száma határozata 

 
- Beszámoló a Kistérségi Könyvtári Szolgáltatásról- 

 
A Képviselő-testület! 
 
A Kistérségi Könyvtári szolgálatról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Nyírparasznya, 2010. április 15. 

 
 
 Szabó János sk.       Dr. Csoba Beáta sk. 

            polgármester               körjegyző 



 
Tárgy: (5. tsp.)  
Előterjesztés a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás - közmunkapályázataival és a 
kistérségi kiegészítő normatíva folyamatos biztosításával kapcsolatos - hitelfelvétele 
tagönkormányzati kezességvállalásáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet/ 
 
Szabó János polgármester felkéri Pető Sándort a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy mondja el 
a Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 
Pető Sándor Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja.  
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy utólagos finanszírozás van és azért kell hitelt 
felvenni, hogy a közmunka programban résztvevő fizetését ki tudják fizetni. 
 
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 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta.  
 

 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
22/2010. (IV. 15.) számú határozata 

 
A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás - közmunkapályázataival és a kistérségi kiegészítő 

normatíva folyamatos biztosításával kapcsolatos - hitelfelvétele tagönkormányzati 
kezességvállalásáról 

 
 

Képviselő-testület! 

 
 
A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás - közmunkapályázataival és a kistérségi kiegészítő 
normatíva folyamatos biztosításával kapcsolatos - határozat melléklete szerinti 
hitelfelvételével egyetért. 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/E. § (2) bekezdése alapján, mint 
az adott feladat ellátásában érintett önkormányzat a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás 



határozat melléklete szerinti hitelfelvételéért kezességet vállal. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás határozat melléklete 
szerinti hitelfelvételéhez kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére. 
 
Nyírparasznya, 2010. április 15. 

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

 
 
 
Tárgy: (6. tsp.)  
Bérleti szerződés megtárgyalás 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés szóban, kérelem mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester felolvasta a kérelmet. 
 
Szabó János polgármester felkéri Pető Sándort a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy mondja el 
a Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 
Pető Sándor Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja igaz, hogy nem kapták meg az anyagot 
csak az ülésen, de ettől függetlenül a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 
bérleti szerződés megkötését. 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy Ő beszélt személyesen Szabó Ernővel, mivel Ő 
mutatta meg neki az épületet. Elmondta, hogy vállalja az épületet felújítja és átalakítja, mivel 
5 éve nem használták már és üresen áll, így bizonyos munkálatok szükségesek és az ANTSZ 
is bizonyos előírásokat követel tőle. Ezenkívül az épület környékét és az udvart rendben 
tartsa. 
Elmondta továbbá neki, hogy 4 nyírparasznyai lakosnak is munkát tudna biztosítani. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy Ő úgy emlékszik, hogy Szabó Ernő már 
évekkel ezelőtt is szerette volna bérbe venni ezt az épületet, de akkor úgy volt, hogy az 
Öregek Napközi Otthona költözik oda. Van e szándékában az önkormányzatnak, hogy azt az 
épületet egy pár éven belül használni akarja? Mert ha nincs, akkor bérbe kell adni. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy jelenleg nincs az önkormányzatnak önereje 
ahhoz, hogy pályázni tudjanak az Öregek Napközi Otthonának átalakítására, talán 2011. vagy 
2010. évben. De egy pályázat átfutási ideje min. 3 év, addig biztos nem fogják használni az 
épületet. 
 
Szabó Antal képviselő: Elmondja, hogy Ó javasolná, hogy amiért bérbe adják az épületet, a 
csomagoláson szerepeljen, hogy nyírparasznyai akácméz. 
Elmondja továbbá, hogy biztos nagy gépekkel fognak járni azon az udvaron, ami gyepet 
tönkre teszi, mivel nincs ott kőburkolat és az épület is megrepedhet a nagy terhelés hatására. 
 
Petőh László képviselő 17 óra 45 perckor elhagyta az üléstermet így a képviselő – testületi 
tagok száma 5 fő, határozatképes. 



Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a bérleti szerződésben szerepelni fog, hogy 
Nyírparasznya Község Önkormányzat a régi óvoda épületét bérbe adja Szabó Ernő 
méhésznek 5 évre, havi 10. 000 Ft. + rezsi bérleti díjért, aminek összegét a képviselő – 
testület évente felülvizsgálja az inflációt követve.  
A bérlő vállalja az épület felújítását, valamint a környezet, az udvar rendben tartását. Az 
épület állagáért teljes körű anyagi felelősséget vállal. 
 
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 bérleti szerződés megkötését 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 

 
23/2010. (IV. 15.) számú határozata 

 
Bérleti szerződésről 

A Képviselő-testület! 

1./ Szabó Ernő Nagydobos Fő u. 121. szám alatti lakos részére a Nyírparasznya, Szabadság u. 
16. szám alatti ingatlant, régi óvoda épületét bérbe adja mézpalackozás céljából 5 évre - az 
épület állagának megóvása mellett -, 10. 000 Ft/hó+ rezsi bérleti díjért.  
2./ A bérleti díjat a képviselő-testület az infláció változása miatt évente felülvizsgálja. 
A bérleti díjat és a rezsi költséget minden hó 5. napjáig az önkormányzat házipénztárába 
köteles a bérlő befizetni. 
3./ A bérleti szerződés aláírására Szabó János polgármestert felhatalmazza.  
 
Nyírparasznya, 2010. április 15. 

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

 
Petőh László képviselő 17 óra 55 perkor visszajött az ülésterembe, így a képviselő –testületi 
tagok száma 6 fő. 
 
Tárgy: (7. tsp.)  
Bontott cserép iránti kérelem megtárgyalása 
/Előterjesztés szóban, kérelem mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester felolvasta a kérelmet. 
Elmondja továbbá, hogy azokról a cserepekről van szó, amelyek az iskola építkezésénél a 
bontott épületről lekerültek, de nem tudja pontosan megmondani, hogy hány cserép van ott és 



azt sem tudja mennyibe kerülhet most egy bontott cserép. 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy a használt cserép 30 Ft/cserép áron szokott elkelni 
mostanában. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy Ő javasolná, hogy Lakatos Zsigmondnak 200 
db. cserepet értékesítsenek 30 Ft/cserép áron. 
  
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 javaslatot elfogadja,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta.  
 

 
NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

24/2010. (IV. 15.) számú határozata 

                                               - Bontott cserép értékesítésről -   
 
A Képviselő-testület! 
 

Lakatos Zsigmond 4822 Nyírparasznya, Rákóczi u. 49. szám alatti lakos részére 200 darab 
bontott cserepet 6. 000 Ft. összegben értékesít.  
 

Nyírparasznya, 2010. április 15. 
 

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

 
 
Tárgy: (8. tsp.)  
Bontott tégla értékesítése 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés szóban, kérelem mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy újabb kérelem érkezett be bontott tégla 
értékesítés ügyében, majd felolvasta Kerekes Lajos kérelmét. 
 
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 Kerekes Lajos 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 
 

25/2010. (IV. 15.) számú határozata 

                                       - Bontott téglaértékesítésről-  
  

A Képviselő-testület! 
 

Kerekes Lajos 4822 Nyírparasznya, Rákóczi u. 7. szám alatti lakos részére 350 darab 
egésztéglát, 7. 000 Ft. összegben, 70 darab töredék téglát 1. 400 Ft. összegben értékesít.  
 

Nyírparasznya, 2010. április 15. 
 
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 


