
 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 2-án megtartott 
rendkívüli ülésének  
 
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 43 
d, rendelete:  

 
 
 
 
 
 
 

T á r g y s o r o z a t a 
 

 
 
 
1.) Előterjesztés folyószámlahitel módosítására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 

 
 
 
 
Nyírparasznya, 2010. június 2. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Szabó János 
 polgármester                                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 2-án 15 
óra 30 perckor megtartott üléséről.  
 
Jelen vannak:  

 Szabó János polgármester 
 Laczkó István alpolgármester, 
 Fegyver Miklós képviselő, 

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

Kemenyiczki Ildikó 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. 
Kérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendi ponttal kapcsolatosan valakinek kérdése, 
véleménye, hozzászólása van-e? 
Szabó János polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban közölt 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 folyószámlahitel módosítására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy korábban döntött a képviselő – testület a 
folyószámlahitel meghosszabbításáról, akkor 5 millió forint volt a kért összeg, ezt a kért 
összeget kellene 6 millió forintra felemelni. Ennek az az oka, hogy a TIGAZ Zrt. felé 
kifizetésre került 500. 000 Ft., ezért a lakásfenntartási támogatást nem tudja az önkormányzat 
kifizetni, mivel pont ez az összeg hiányzik. Ha az OTP megadja ezt az emelést csak abban az 
esetben lehetséges ebben a hónapban a lakásfenntartási támogatás kifizetése. 
 
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. 
 
 



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- tervezet elfogadja, az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
elfogadta.  
                             
 
                             NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

43/2010. (VI. 2.) számú határozata 
 

    - folyószámlahitel módosítására - 
 
 
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: 6. 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. június 2. 
 
 
 

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 –15 óra 45 perckor bezárta.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

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


