
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 5-én megtartott 
ülésének  
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 29-38 
d, rendelete: 4-6 

 
 

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 az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2010. (II. 
18.) Önk. számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) 2009. évi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
4.) Előterjesztés folyószámlahitel meghosszabbításáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
5.) Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 
2010. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
6.) Előterjesztés a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására támogatási 
igény benyújtására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
7.) Előterjesztés a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat 
elfogadására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
8.) Előterjesztés díszpolgári cím adományozására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
9. ) Bontott tégla iránti kérelmek megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 

 
 
Nyírparasznya, 2010. május 5. 
 
 
                                                                                                        Szabó János 
 polgármester                                      



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 5-én 17 
óra 40 perckor megtartott üléséről.  
 
Jelen vannak:  

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

Fegyver Miklós, Kemenyiczki Ildikó és Szabó Antal képviselők 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Dr. Csoba Beáta körjegyző 
 
Meghívottak: Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs 
    
   
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, hogy felvennék 
még az Előterjesztés a folyószámlahitel felvételéről szóló napirendi pontot 4. pontként. 
Szabó János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat: 
Kérem aki egyetért, azzal, hogy napirendi pontok sorrendje a következő legyen: 
1.) Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb közéleti eseményekről, lejárt 
határidejű határozatokról 
2.) Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2010. (II. 
18.) Önk. számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról 
3.) 2009. évi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása 
4.) Előterjesztés folyószámlahitel meghosszabbításáról 
5.) Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 
2010. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására 
6.) Előterjesztés a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására támogatási 
igény benyújtására 
7.) Előterjesztés a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat 
elfogadására 
8.) Előterjesztés díszpolgári cím adományozására 
9. ) Bontott tégla iránti kérelmek megtárgyalása 
az kézfenntartással szavazzon. 
 
A javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 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 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 4 igen, 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta.  
 
 

Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő - testületének 
29/2010. (V. 5.) 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. május 5. 
 

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

 
 
 
 
Tárgy: (2. tsp.) 
Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2010. (II. 
18.) Önk. számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, rendelet-tervezetek 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.  
 
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 költségvetési rendelet-
tervezeteket  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. (V. 5.) Önk. számú rendelete 
 

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

 
 
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 267.850 ezer forintban,  
b) bevételi fő összegét 267.850 ezer forintban állapítja meg. 

        c) költségvetési hiány összege: 52.136 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:                       264.206 ezer forint, 
 
Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:    83.805  ezer forint, 
- munkaadókat terhelő járulékok:        22.954  ezer forint, 
- dologi jellegű kiadások:    52.287  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. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Nyírparasznya, 2010. május 5. 
 
 

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

 
 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
5/2010 (V. 5.) Önk. számú rendelete 

 
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2010. (II. 18.) Önk. számú 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról 
 

1.§. 
 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010.évi költségvetésének kiadási főösszegét 
6000.- e Ft-tal növeli és a módosított kiadási előirányzat főösszegét 273. 850.- e Ft-ban 
állapítja meg. 
 
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010.évi költségvetésének bevételi főösszegét 
6000.- e Ft-tal növeli és a módosított bevételi előirányzat főösszegét 273. 850.- e Ft-ban 
állapítja meg. 
 

2.§. 
 

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

3.§. 
 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 01.-től kell 
alkalmazni. 
 
 
Nyírparasznya, 2010. május 5. 
 
 
                          Szabó János sk                                       Dr. Csoba Beáta sk. 
                          polgármester                                                   körjegyző 
 
 



Tárgy: (3. tsp.)  
2009. évi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet és 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 és 
bele vették még az éves összefoglaló jelentést a 2009-ben végzett ellenőrzésekről és mind a 
kettőt elfogadásra javasolta. 
 
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 2009. évi beszámolót 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 

 
6/2010 (V. 5.) Önk. számú rendelete 

 
- Beszámoló Nyírparasznya Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről- 

 
 
Nyírparasznya Önkormányzat az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi 
XXXVIII. tv. 87.§-a alapján  valamint figyelembe véve az Államháztartás működési rendjéről 
szóló 217/1998.(XII.30) sz. Kormányrendeletben foglaltakat a 2009. évi  beszámolóját 
elkészítette, melyről az alábbi rendelet alkotja:  

 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§. 
 

A rendelet kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat önállóan működő 
költségvetési szerveire. 
                         

2.§. 
Az Önkormányzat költségvetési szervei: 

Ónállóan működő költségvetési szervek: 
- Általános Iskola 
- Óvoda 



- Nappali szociális ellátás 
 
        

3.§. 
 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009.évi költségvetése  teljesítésének 
 
 
- Kiadási főösszegét    330.682.-  ezer forintban 
- Bevételi főösszegét   333.140.-   ezer forintban állapítja meg. 
 
 

1. A 2009. évi költségvetés  bevételi teljesítésének alakulása: 

 
 
Az Önkormányzat bevételei összesen:            333.140.- ezer forint. 
 
 
Ebből:    
Költségvetési támogatás                 198.101.- ezer forint 
Intézményi működési bevételek       10.679.- ezer fotint 
Felhalmozási bevétel                        10.304.- ezer forint 
Pénzeszköz átvétel                            15.496.-ezer  forint 
Likvid hitel felvétel                           99.108.-ezer forint 
Függő, átfutó, kiegyenlítő                     -548.-ezer forint 
    

4.§. 
 

2. A 2009. évi költségvetés  kiadásai teljesítésének alakulása: 

 
Az Önkormányzat bevételei összesen:            330.682.- ezer forint. 
 
Ebből:  
Személyi jellegű                                   82.100.- ezer forint 
Munkaadót terh.járulékok                    26.216.- ezer forint 
Dologi és egyéb folyó kiadások           41.741.- ezer forint 
Szociális juttatások                               70.041.- ezer forint 
Pénzeszköz átadás                                  6.089.- ezer forint 
Felhalmozási kiadások                          12.094.-ezer forint 
Likvid hitel törlesztés                            92.560.-ezer forint 
Függő, átfutó, kiegyenlítő                         -159.-ezer forint 
 

5.§. 
 

 
Az Önkormányzat 2009.évi pénzügyi mérlegét az 1-2.sz. melléklet, és a 2/a. sz. mellékletek 
tartalmazzák. 

6.§. 



 
Az Önkormányzat 2009.évi  bevételeinek és kiadásainak részletezését a 4/1-4/23.sz. 
mellékletek tartalmazzák. 
 

7.§. 
 

A felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 2/c. sz. melléklet 
tartalmazza. 
 

 
8.§. 

 
A költségvetési létszámkeretet 32 főben hagyja jóvá. 

 
 

9.§. 
 

A Képviselő-testület a cigány Kisebbségi Önkormányzat ..…/2010(…..).sz. határozatában 
jóváhagyott  
 
Beszámolóját  

- 571 ezer forint bevétellel 
- 569 ezer forint kiadással tudomásul veszi. 

 
 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 7. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 

10.§. 
 

Az Önkormányzat 2009. évi módosított pénzmaradványa -3.701.- ezer forint, melyet az 5.sz. 
melléklet tartalmaz. 
 

11.§. 
 

Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
 

12.§. 
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a kihirdetéséről a körjegyző a Hivatal 
hirdetőtábláján 8 napig történő kifüggesztésével gondoskodik. 
 
Nyírparasznya, 2010. május 5. 
 
 
 

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

 



                                 NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
30/2010. (V. 5.) száma határozata 

 
- Éves összefoglaló jelentés a 2009-ben végzett ellenőrzésekről- 

 
 
A Képviselő-testület! 
 
 
Az éves összefoglaló jelentést a 2009-ben végzett ellenőrzésekről elfogadja. 

 
 
Nyírparasznya, 2010. május 5. 

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

 
 
 
 
Tárgy: (4. tsp.)  
 
Előterjesztés folyószámlahitel meghosszabbításáról 
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, mivel az Önkormányzat pénzügyi likviditása érdekében 
elengedhetetlenül szükséges. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a határozat - tervezetet elfogadja,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta.  
 

 
 
 



                             NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
31/2010. (V. 5.) számú határozata 

 
    - Az Önkormányzat 2010. évi folyószámlahitel igénybevételéről - 

 
A Képviselő-testület:  
 
1./Felhatalmazza Szabó János polgármestert és Dr. Csoba Beáta körjegyzőt az alábbi 
paraméterekkel rendelkező folyószámlahitel felvételére:  
    A hitel célja: Működési kiadások finanszírozása. 
    A hitel összege: 5. 000. 000 Ft. 
    Igénybevétel időpontja: 2010. június  
    Visszafizetési határidő: 2011. június  
Törlesztés ütemezése: Számlára történő érkezéskor azonnal, de legkésőbb 2011. június 
Felajánlott fedezet: Az önkormányzat költségvetése, továbbá a 441. hrsz-ú ingatlanra alapított 
keretbiztosítási jelzálogjog. 
 
2./Hozzájárul ahhoz, hogy a 441. hrsz.-ú, természetben Nyírparasznya, Szabadság út 1. szám 
alatt lévő, gazdasági épület, udvar rendeltetésű ingatlanra a folyószámlahitel kapcsán az OTP 
Bank Rt részére 7. 500. 000 Ft összegű keretbiztosítási jelzálogjog ismételt alapítására  
 
3./Kötelezettséget vállal arra, hogy az éves költségvetésben a hitel törlesztését és a hiteldíjak 
megfizetését tervezi és jóváhagyja.  
Határidő: Folyamatos 
Felelősök: Polgármester, körjegyző 
 
Nyírparasznya, 2010. május 5. 
 
 

Szabó János sk                                                                         Dr. Csoba Beáta sk. 
polgármester                                                                                    körjegyző 

 
 
Tárgy: (5. tsp.)  
Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési 
önkormányzatok 2010. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-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 
ÖNHIKI beadásáról szóló határozat – tervezetet és elfogadásra javasolja. 
 
 
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 ÖNHIKI pályázat benyújtását 
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 
 

32/2010. (V. 5.) száma határozata 
 

- az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról - 

 
 
A) Nyírparasznya Község Képviselő-testülete  a Magyar Köztársaság 2010. évi 

költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX törvény 45. § (1) bekezdése és 6. számú 
melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt 
nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési 
önkormányzatok támogatására. 
 

B) Nyírparasznya Község Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti 
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 
 I. a) Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1 000 fő alatti, és az 

ÓPÁLYI székhelyű körjegyzőséghez tartozik. A körjegyzőségbe tartozó 
települések megnevezése: Ópályi és Nyírparasznya  

 
 II. a) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon (körjegyzőségen) túl 

intézmény(eke)t tart fenn. 
    
 III. 1) Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1 500 fő vagy az 

alatti és 
   1.1. 2009. szeptember 1. után a többcélú kistérségi társulások 

támogatása keretében ösztönzött közoktatási feladatait társulás nélkül, 
önállóan látja el, önállóan tartja fenn. 

    
 
1.2. a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, 
az alábbiak szerinti feladatait társulásban (intézményi vagy többcélú 
kistérségi társulás keretében) látja el, intézményeit társulásban 
(intézményi társulásban) tartja fenn 2010. január 1. után: 

- szociális alapszolgáltatási feladat: 

 családsegítés; 



 házi segítségnyújtás; 

- gyermekjóléti alapellátási feladat: 

 gyermekjóléti szolgáltatás; 

  gyermekek napközbeni ellátása; 

 gyermekek átmeneti gondozása 

- belső ellenőrzési feladat. 

 
   1.3. a 1.2. pontban felsorolt feladatok, fenntartott intézmények közül a 
    szociális étkeztetés 

 nappali ellátás 

   feladato(ka)t, intézmény(eke)t 2010. január 1. után önállóan látja el, 
önállóan tartja fenn. 
 

 IV.  Az önkormányzat 
  1. a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben 
   1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási 

feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása 
jogcím igénybevételéhez vállalt – 2009. évi költségvetési törvény 8. 
melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.3. pontjában 
meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek  

   a) megfelel. 
  2. a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévben  
   2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási 

feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása 
jogcím igénybevételéhez vállalt – a költségvetési törvény 8. melléklet 
III. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában (a Kiegészítő 
szabályok 2.3. pontja figyelembevételével) meghatározott – kapacitás-
kihasználtsági feltételeknek 

   a) megfelel. 

 
 
 

 V. Az önkormányzat 1996.augusztus 1. napjával helyi adó bevezetéséről 
döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása során 
realizál. 

 VI. a) 
 
b) 

Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 
92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett,  
és a zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése 
alapján sem bízott meg. 

 
 
Nyírparasznya, 2010. május 5. 

 
Szabó János  
Polgármester 

 
                       
 
   

Dr. Csoba Beáta 
         körjegyző 

 



Tárgy: (6. tsp.)  
Előterjesztés a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására támogatási 
igény benyújtására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-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 a 
pályázat benyújtásáról szóló határozat – tervezetet és elfogadásra javasolja. 
 
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 pályázat benyújtását 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 
 

33/2010. (V. 5.) számú határozata 
 
A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása pályázat benyújtásáról 
 
A képviselő-testület: 
 

1. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 6/3. 
számú melléklete alapján támogatási igényt nyújt be a működésképtelen helyi 
önkormányzatok egyéb támogatására. 

2. felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására. 
 

Nyírparasznya, 2010. május 5. 
 
 
 Szabó János sk. Dr. Csoba Beáta sk. 
                           polgármester körjegyző 
 

 
 
 
 
 

 



Tárgy: (7. tsp.)  
Előterjesztés a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat 
elfogadására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés 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 a 
szabályzatot és elfogadásra javasolja. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy a településen milyen civil szervezet van, amit 
támogatni kell. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy a településen nincs lehetőség a civil szervezet 
támogatására, csak a törvény szerint kötelező, hogy legyen ilyen szabályzat. 
 
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 szabályzatot 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 
 

34/2010. (V. 5.) számú határozata 
 

- a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadása- 
 
 
A Képviselő-testület! 
 
 
A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatot megtárgyalta és 
elfogadta. 
 
Nyírparasznya, 2010. május 5. 
 
 
 Szabó János sk. Dr. Csoba Beáta sk. 
                           polgármester körjegyző 



Tárgy: (8. tsp.)  
Előterjesztés díszpolgári cím adományozására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester elmondja, hogy szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy Ő ezt a díszpolgárcímet már pár évvel 
ezelőtt is javasolta, akkor mindenki elvetette. Mi indokolta, hogy most adományozzák ezt a 
címet? A maga részéről egyet ért a cím adományozásával, mivel Nyírparasznyának nem sok 
híres, sikeres szülötte van. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy ki ajánlotta díszpolgárnak Bunyós Pityut és hogyan 
gondolja ennek a címnek az átadását? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy Jurkinya Miklósné ajánlotta a bál kapcsán és 
ennek keretein belül adnák át ezt a címet. 
 
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 díszpolgári cím adományozást 
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 
 

35/2010. (V. 5.) számú határozata 
                                          - díszpolgári cím adományozására - 

 
A képviselő-testület: 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő – testülete A helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 1. §. (6) bekezdés a) pontja értelmében kapott felhatalmazása alapján 
Szikora István Nyírparasznya, Rákóczi u. 5. szám alatti lakos részére kimagasló sport és 
kulturális eredményéért díszpolgári címet adományoz. 
 
 
Nyírparasznya, 2010. május 5. 
 
 
 Szabó János sk. Dr. Csoba Beáta sk. 
 polgármester körjegyző 



Tárgy: (9. tsp.)  
Bontott tégla iránti kérelmek megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Kérelmek mellékelve/ 
 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy újabb kérelmek érkeztek bontott tégla 
értékesítés ügyében. Szikora Istvánné, Juhászné Drabik Erzsébet és Krupa András adott be 
kérelmet, majd felolvasta a kérelmeket. 
 
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 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 a 
kérelmeket és elfogadásra javasolja. 
 
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 Szikora Istvánné 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 
 

36/2010. (V. 5.) számú határozata 

                                                 - Bontott tégla értékesítésről -  
  

A Képviselő-testület! 
 

Szikora Istvánné 4822 Nyírparasznya, Rákóczi u. 5. szám alatti lakos részére 300 darab 
egésztéglát, 6. 000 Ft. összegben, 60 darab töredék téglát  6 00 Ft. összegben értékesít.  
 
Nyírparasznya, 2010. május 5. 
 

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

 



 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a Juhászné Drabik Erzsébet 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 
 

37/2010. (V. 5.) számú határozata 

                                      - Bontott tégla értékesítésről - 
 

 
A Képviselő-testület! 
 

Juhászné Drabik Erzsébet 4822 Nyírparasznya, Rákóczi u. 83. szám alatti lakos részére 400 
darab egésztéglát, 8. 000 Ft. összegben, 80 darab töredék téglát  8 00 Ft. összegben értékesít.  
 
 
Nyírparasznya, 2010. május 5. 
 
 

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

 
 
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a Juhászné Drabik Erzsébet 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 

 
38/2010. (V. 5.) számú határozata 

                                                  - Bontott tégla értékesítésről -   
 
A Képviselő-testület! 
 

Krupa András 4822 Nyírparasznya, Rákóczi u. 105. szám alatti lakos részére 200 darab 
egésztéglát, 4. 000 Ft. összegben, 40 darab töredék téglát  4 00 Ft. összegben értékesít.  
 
Nyírparasznya, 2010. május 5. 
 
 

 
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 5 perckor bezárta.  
 

 
Kmf. 

 
 
 

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


