
 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 31-én megtartott 
rendkívüli ülésének  
 
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
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T á r g y s o r o z a t a 
 

 
 
 
1.) Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 
2010. évi támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról szóló határozat visszavonásáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
 

 
 
 
 
Nyírparasznya, 2010. május 31. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Szabó János 
 polgármester                                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 31-én 10 
órakor megtartott üléséről.  
 
Jelen vannak:  

 Szabó János polgármester 
 Laczkó István alpolgármester, 
 Kemenyiczki Ildikó képviselő, 

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

Fegyver Miklós és Pető Sándor képviselők 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Dr. Csoba Beáta körjegyző 
 
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 rendkívüli testületi ülés szóban került összehívásra, a napirendi pont az 
ÖNHIKI pályázat benyújtásának visszavonása. Ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése, 
véleménye, hozzászólása van-e? 
Szabó János polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a napirendi pontot tárgyalja 
meg. 
Kéri, hogy aki a napirendi javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
A javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal elfogadta. 
 
Tárgy: (1. tsp.)  
 
Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési 
önkormányzatok 2010. évi támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról szóló határozat 
visszavonásáról 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés szóban, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat beadta az ÖNHIKI pályázatot 
és az előzetes Magyar Államkincstári felülvizsgálat során 0 Ft. támogatás jött ki, vagyis nem 
vagyunk jogosultak a támogatásra. Ezért formálisan vissza kellene vonni az előzőekben 
hozott határozatot. Erre azért van szükség, hogy a pályázat 2. körében kedvezőbb elbírálás alá 
essen az önkormányzat, hogy az idén még nem kért támogatást. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy milyen adattal lett a pályázat beadva, milyen összegű 
támogatásra lehetett számítani? 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy az előzetes számítások alapján 3-4 millió forint 
körüli összegre lehetett számítani. De ezt nagyon sok minden befolyásolja, bonyolult 



számítások után jön ki a végeredmény. 
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 
elfogadta.  
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
42/2010. (V. 31.) számú határozata 

 
-az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. évi 

támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról szóló határozat visszavonásáról – 
 

A Képviselő-testület! 
 
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. évi 
támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról szóló 32/2010. (V. 05.) számú határozatát 
visszavonja. 
 
 
Nyírparasznya, 2010. május 31. 
 
 
            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 –10 óra 10 perckor bezárta.  
 
 

Kmf. 
 
 
 

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


