
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott 
ülésének  
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 50-55 
d, rendelete:  

 
 
 

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 Vaja Város Önkormányzata által létesítendő okmány irodához történő 
csatlakozásra 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) Előterjesztés gyermekjóléti szolgálat 2009. évi beszámolójára 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
4.) Előterjesztés a Nyír-flop Kft. lakossági díjfizetés bevezetésével kapcsolatos 
szándéknyilatkozat megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
6. ) Bontott tégla iránti kérelmek megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
 
 
Nyírparasznya, 2010. június 29. 
 
 
 
 
                                                                                                        Szabó János 
 polgármester                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én 17 
óra 15 perckor megtartott üléséről.  
 
Jelen vannak:  

 Szabó János polgármester 
 Laczkó István alpolgármester, 
 Kemenyiczki Ildikó képviselő, 
 Nagy József képviselő, 
   Pető Sándor képviselő, 
    
     
Távolmaradását jelezte:  

Fegyver Miklós, Petőh László és Szabó Antal képviselők 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Dr. Csoba Beáta körjegyző 
 
   
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős Képviselő-
testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Kérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendi ponttal kapcsolatosan valakinek kérdése, 
véleménye, hozzászólása van-e?  
Pető Sándor képviselő javasolja, hogy az előterjesztés intézkedési terv megtárgyalására című 
napirendi pont a zárt ülés keretein belül kerüljön megtárgyalásra. 
 
Szabó János polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a módosított napirendi pontokat 
tárgyalja meg. 
Kéri, hogy aki a napirendi javaslattal egyetért, 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. 
 
Laczkó István alpolgármester: Kérdezi, hogy a Kristályvíz Kht-nál lévő kintlévőségről 
lehetne e többet megtudni? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a tényleges behajtáshoz bírósági végzés kell, ez 
egyenlőre csak egy felszólítás.  Ez az összeg nagyrészt a közkutak költsége. Ezen kívül 
vannak még más fizetési felszólítások is. Amint plusz pénzhez jut az önkormányzat 
fokozatosan fizeti ki az elmaradt számlákat. 



 
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 
elfogadta.  
 
 

Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő - testületének 
50/2010. (VI. 29.) 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. június 29. 
 

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

 
 
 
 
Tárgy: (2. tsp.) 
Előterjesztés Vaja Város Önkormányzata által létesítendő okmány irodához történő 
csatlakozásra 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, rendelet-tervezetek mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan annyi 
észrevétele lenne, hogy a határozatba bele lehetne tenni azt, hogy azzal a feltétellel 
csatlakoznának, ha a tömegközlekedés megoldott lenne Nyírparasznya-Vaja települések 
között. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy ha csatlakozik az önkormányzat nem kötelező 
ebbe az okmányirodába menni, az ügyfél ott intéz ügyet, ahol akar. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy Ő is támogatja, hogy a polgármester által 
javasolt kitételt tegyék bele a határozatba, mert nem mindenkinek van személygépkocsija, 
hogy Vajára átjárjon, Mátészalkára pedig jár busz. 



 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy Ő azt javasolná, hogy vegyék bele a határozatba, 
hogy csak abban az esetben támogatja Nyírparasznya Vaja szándékát, ha az okmányirodában 
egy nyírparasznyai lakosnak munkahelyet biztosítanak. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy ez elég kemény feltétel. Lehet Vaja nem is akar 
létszámot bővíteni, mert meg van a dolgozói állománya, akikre rá akarja osztani a feladatokat. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy szerinte így elég bonyolult, ezért javasolja, 
hogy csak az első kikötést foglalják bele a határozatba. 
 
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 Pető Sándor indítványát az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslat ügyében a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 2 igen, 3 
tartózkodás szavazattal nem született döntés. 
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy képviselő – testület elfogadja azt a módosító indítványt, hogy 
Nyírparasznya település csatalakozik, azzal a feltétellel, hogy a tömegközlekedés biztosított 
legyen Nyírparasznya-Vaja között a nyírparasznyai lakosok számára, az  kézfenntartással 
szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 4 igen, 1 nem szavazattal 
elfogadta. 
 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
51/2010. (VI. 29.) számú határozata 

 
Vaja Város Önkormányzata által létesítendő okmány irodához történő csatlakozásra 

 
 
 
A Képviselő-testület! 
 
1./Egyetért Vaja Város Önkormányzata okmányiroda létesítésére irányuló kezdeményezésével 
és egyben kifejezi csatlakozási szándékát a Vaja városban létesítendő okmányiroda 
illetékességi területéhez, azzal a feltétellel, hogy a tömegközlekedés biztosított legyen 
Nyírparasznya-Vaja között a nyírparasznyai lakosok számára. 
     
2./ Felelős: Szabó János polgármester, Dr. Csoba Beáta körjegyző 
  



 
3./ Határidő: azonnal. 
 
 
Nyírparasznya, 2010. június 29. 
 
  
  Szabó János sk. Dr. Csoba Beáta sk. 
 polgármester körjegyző 
 

 
 
Tárgy: (3. tsp.)  
Előterjesztés gyermekjóléti szolgálat 2009. évi beszámolójára 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, szerinte 
részletesen le van írva minden. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy csak ebből a beszámolóból értesült, hogy 
megváltozott a családgondozó személye. Nem látja biztosítottnak, hogy ismeri a falut és a 
problémás családokat. 
Vajon ismeri e a nyírparasznyai gyerekeket és főleg nyáron figyelemmel kíséri e, hogy esznek 
e ezek a gyerekek? 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy az új családgondozó már több mint 1 éve itt 
van, és szerinte ismeri a problémás családokat, mert Ő személy szerint is többször látta, hogy 
keresik a családok a hivatalban, beszélget velük, ügyet intéz nekik. 
A gyerekek nyári szociális étkeztetésére az idén is sikeresen pályázott az önkormányzat. EU 
élelmiszersegélyt is rendszeresen kapnak, az önkormányzattól is minden támogatást 
megkapnak amit lehet, mást már nem tudnak 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 beszámolót 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 

 
52/2010. (VI. 29.) számú határozata 

 
 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről szóló tájékoztató 
elfogadásáról. 

 
A Képviselő-testület! 
 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről szóló tájékoztatót az 
előterjesztésben leírt tartalommal elfogadja. 
 

 
Nyírparasznya, 2010. június 29. 
 
 
 

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

 
 
 
 
Tárgy: (4. tsp.)  
Előterjesztés a Nyír-flop Kft. lakossági díjfizetés bevezetésével kapcsolatos 
szándéknyilatkozat megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy amikor a Nyír-flop Kft. ügyvezetőjével 
legutóbb beszéltek a lakossági díjfizetés bevezetéséről, azt mondta, hogy ennek semmi 
akadálya nincs. Erre most a megküldött forgatókönyv szerint előfeltétel, hogy az 
önkormányzat 8 napon belül rendezze a tartozását.  
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy ezt az összeget a lakosok helyett kell kifizetni az 
önkormányzatnak? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a lakosok a szemétszállítás díját a kommunális 
adó részeként fizetik az önkormányzat felé. De ez az összeg nem fedezi a szemétszállítás 
teljes díját, ezt mindig az önkormányzat egészíti ki. 
Maga a számla az önkormányzat nevére jön, ezért van , hogy a direkt kötelezttség az 
önkormányzattal szemben áll fenn. Ez az összeg konkrét tartozást jelent. 
 
Laczkó István alpolgármester: Javasolja, hogy Nyírparasznya település tegyen 



szándéknyilatkozatot abban a tekintetben, hogy a településen a szemétszállítás díjazásánál a 
lakossági díjfizetést kívánja bevezetni. Ez csak egy szándéknyilatkozat, aztán erre majd reagál 
valamit a Nyír-flop Kft. 
 
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 szándéknyilatkozatot 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 

 
53/2010. (VI. 29.) számú határozata 

 
Lakossági díjfizetés bevezetésével kapcsolatos szándéknyilatkozat  

 
 
A Képviselő-testület! 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő – testülete szándékát fejezi ki, hogy 
Nyírparasznya településen a Nyír-flop Kft. által történő szemétszállítás díjazásánál a lakossági 
díjfizetést kívánja bevezetni.  
 
 
Nyírparasznya, 2010. június 29. 
 
  
 
  Szabó János sk. Dr. Csoba Beáta sk. 
 polgármester körjegyző 
 
 
 
Tárgy: (5. tsp.)  
Bontott tégla iránti kérelmek megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Kérelmek mellékelve/ 
 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy újabb kérelmek érkeztek bontott tégla 
értékesítés ügyében. Krupa András és Fegyver Mihályné 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 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 Krupa András 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 

 
54/2010. (VI. 29.) számú határozata 

 

- Bontott téglaértékesítésről-  
  

 
A Képviselő-testület! 
 

Krupa András 4822 Nyírparasznya, Rákóczi u. 166. szám alatti lakos részére 300 darab 
egésztéglát, 6. 000 Ft. összegben, 60 darab töredék téglát  6 00 Ft. összegben értékesít.  
 

Nyírparasznya, 2010. június 29. 
 

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

 
 
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület a Fegyver Mihályné 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 
 

55/2010. (VI. 29.) számú határozata 
 

                                      - Bontott téglaértékesítésről-  
  

 
A Képviselő-testület! 
 

Fegyver Mihályné 4822 Nyírparasznya, Rákóczi u. 181. szám alatti lakos részére 1. 000 
darab egésztéglát, 20. 000 Ft. összegben, 200 darab töredék téglát  2.000 Ft. összegben 
értékesít.  
 

Nyírparasznya, 2010. június 29. 
 

 
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 –17 óra 55 perckor bezárta.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

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


