
ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 
2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT 
KÖZÖS ÜLÉSÉNEK  
 
 
A../ tárgysorozata   
 
B./ jegyzőkönyve 
 
C./ határozatai:   Ópályi 9/2011.(II.07.) 
     Nyírparasznya  5/2011.(II.7.) 
 
Száma: 3-3/2011.  
 
 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T A  
 
 
 

1./ Előterjesztés a körjegyzőség 2011. évi költségvetésének megállapítására.  
  Előadó: Erdélyi Miklós polgármester.  
  Véleményezi: Pénzügyi Bizottság.  
 
 
 
 
Ópályi, 2011. február 07.  
 
 
 
 
 
 
 
   /: Erdélyi Miklós :/        /: Szabó János :/  
    Ópályi Község Polgármestere   Nyírparasznya Község Polgármestere  
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J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Ópályi és Nyírparasznya Községek Képviselő-testületeinek 2011. február 7-
én hétfőn 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről.  
 
 
Jelen vannak:  Ópályi Község Képviselő-testülete:  
 
   Erdélyi Miklós    polgármester  
   Balogh Ádám    képviselő  
   Buzsik István    alpolgármester  
   Havasi Gusztáv    képviselő  
   Torony Béla    képviselő  
 
Bejelentéssel távollévők:  

Dr. Széll Ferencné alpolgármester és  
Máté Béla képviselő.  

 
   Nyírparasznya Község Képviselő-testülete:  
 
   Szabó János    polgármester  
   Szabó Irén     alpolgármester  
   Jurkinya Miklósné   képviselő  
   Nagy József    képviselő  
   Petőh László    képviselő  
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Gergely Lajos megbízott körjegyző.  
 
Meghívottként részt vesz: Antalné Szabó Erzsébet és Darabi Jánosné pénzügyi 
előadók.  
 
Erdélyi Miklós polgármester: Köszönti a közös testületi ülés mindkét képviselő-
testületét meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy az Ópályi Képviselő-testület 
határozatképes és azt megnyitja. Javasolja, hogy a közös ülés napirendjét fogadja el a 
Képviselő-testület.  
 
Ópályi Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a napirendre tett javaslatot elfogadta.  
 
Szabó János polgármester: Köszönti a közös testületi ülés mindkét testületét és a 
meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy Nyírparasznya Község Képviselő-testülete 
határozatképes és azt megnyitja. Javasolja, hogy a közös ülés napirendi pontját 
fogadják el.  
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Nyírparasznya Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a napirendre tett javaslatot elfogadta.  
 
1./ Előterjesztés a körjegyzőség 2011. évi költségvetésének megállapítására.  
  Előadó: Erdélyi Miklós polgármester.  
  Véleményezi: Pénzügyi Bizottság.  
 
Szabó János Nyírparasznya Község Polgármestere: A 2011. évi költségvetést a két 
Kollegával áttekintettük, a körjegyzőség költségvetését javasoljuk elfogadásra azzal a 
kitétellel, hogy az aljegyzői státusz nem tudjuk támogatni. Az aljegyzőre betervezett 
5 millió Ft-tal még nagyobb lesz a költségvetési hiányunk, valamint a tartozásunk.  
 
Erdélyi Miklós Ópályi Község Polgármestere: Az aljegyzői státusz kell a bizonytalan 
helyzet miatt. Ópályinak a nyírparasznyai tartozás nagyon hiányzik, egy hónapot 
kaptak arra, hogy valamilyen megoldást javasoljanak a tartozás megfizetésére. 
Kénytelenek leszünk az inkasszót benyújtani minél előbb. Nekünk ez a pénz nagyon 
hiányzik. A pénz nélkül mi fogunk nagyon nehéz helyzetbe kerülni rövidesen.  
 
Nagy József nyírparasznyai képviselő:  Az inkasszóval összeomlik Nyírparasznya 
község pénzügyi helyzete még jobban nem fogunk tudni fizetni.  
 
Szabó János Nyírparasznya Község Polgármestere: Most nem tudok semmit 
mondani, tudomásul vesszük, hogy 9.300.000.- Ft tartozásunk van, folyamatosan, 
ahogy tudjuk egyenlítjük a tartozásunkat, Ópályi Község Képviselő-testülete kezében 
vagyunk, hogy benyújtjátok vagy nem az inkasszót ellenünk.  
 
Erdélyi Miklós polgármester: Javaslom, hogy az aljegyzői státuszt fogadjátok el úgy, 
hogy csak és kizárólag Ópályi fogja bérét és juttatásait fizetni, abban az esetben, ha a 
Körjegyző Nőt helyettesítenie kell, természetesen átmegy Nyírparasznyára is.  
 
Havasi Gusztáv képviselő: Emlékszem, hogy tíz évvel ezelőtt már gondolkodott a 
testület aljegyzői státuszon, de nem volt rá szükség. Véleményem szerint most sincs 
szükség rá, Gergely Lajos nagyszerűen megoldja a körjegyzői feladatokat megbízás 
alapján, és ez nagyon gazdaságos is nekünk. Nem fogom elfogadni a körjegyzői 
státusz létrehozását, feltételezem, hogy a Körjegyző azért jön vissza, mert dolgozni 
akar.  
 
Petőh László képviselő: Havasi Gusztáv képviselővel értek egyet, az aljegyzői státusz 
még növelné a tartozásunkat, nem fogom elfogadni az aljegyzői státusz létrehozását.  
 
Erdélyi Miklós polgármester: Javaslom, továbbá, hogy a köztisztviselők végzettségi 
pótlékát, úgy határozzuk meg, hogy 20 % de 10 % ebből a teljesítményértékeléshez 
legyen kötve.  
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Buzsik István alpolgármester: Bízzunk abban, hogy ha a Körjegyzőnő visszajön 
akkor dolgozni is fog, de ha nem akkor mi lesz?  
 
Nagy József képviselő: Javaslom, hogy hívjuk meg a Körjegyzőnőt és beszéljünk 
vele erről a helyzetről, hogyan gondolja a továbbiakban a munkavégzését.  
 
Erdélyi Miklós polgármester: A belső ellenőrzés során súlyos hibák és hiányosságok 
merültek fel az elmúlt időszakban, van olyan dolgozó aki nem volt jól besorolva és 
annak az elmaradt bére 3,5 millió Ft, de még több okom is van arra, hogy javasoljam 
az aljegyzői státusz létrehozását.  
 
Szabó János polgármester: Április 28-ig meg vagyunk fogva az önkormányzatok 
számára akkor nyílik meg a lehetőség, hogy kiegészítő támogatásra adjunk be 
pályázatot.  
 
Erdélyi Miklós polgármester: Javaslom, hogy Ópályi és Nyírparasznya Községek 
Körjegyzőségének 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadjuk el:  

1. A köztisztviselők képzettségi pótlékát 20 %-ban állapítja, meg azzal, hogy a 10 
%-ot a Körjegyző a teljesítményértékelés alapján adja.  

2. A körjegyzőség aljegyzői státuszt hoz létre. A pályázat kiírással megbízza 
Erdélyi Miklós polgármestert, és Gergely Lajos mb. körjegyzőt.  

 
ÓPÁLYI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4 IGEN SZAVAZATTAL 1 
TARTÓZKODÁS MELLETT AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZZA:  
 

ÓPÁLYI KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

9/2011.(II.07.) számú  
H a t á r o z a t a  

 
Ópályi-Nyírparasznya Körjegyzőség 2011. évi költségvetéséről 

 
A Képviselő-testület:  
 
Ópályi-Nyírparasznya Községek Körjegyzőségének 2011. évi költségvetését 
58.951.000 Ft, azaz ötvennyolcmillió – kilencszázötvenegyezer forint bevétellel és 
kiadással elfogadja az alábbiak szerint:  
 
 

1.  A köztisztviselők képzettségi pótlékát 20 %-ban állapítja, meg azzal, hogy a 10  
     %-ot a Körjegyző a teljesítményértékelés alapján adja. 
2. A körjegyzőség aljegyzői státuszt hoz létre. A pályázat kiírással megbízza 

Erdélyi Miklós polgármestert, és Gergely Lajos mb. körjegyzőt.  
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NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4 IGEN SZAVAZATTAL 
1 TARTÓZKODÁS MELLETT AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZZA:  
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

5/2011.(II.07.) számú  
H a t á r o z a t a  

 
Ópályi-Nyírparasznya Körjegyzőség 2011. évi költségvetéséről 

 
A Képviselő-testület:  
 
Ópályi-Nyírparasznya Községek Körjegyzőségének 2011. évi költségvetését 
elfogadja az alábbiak szerint:  
 
Ópályi-Nyírparasznya Községek Körjegyzőségének 2011. évi költségvetését 
58.951.000 Ft, azaz ötvennyolcmillió – kilencszázötvenegyezer forint bevétellel és 
kiadással elfogadja az alábbiak szerint:  
 

1.  A köztisztviselők képzettségi pótlékát 20 %-ban állapítja, meg azzal, hogy a 10  
     %-ot a Körjegyző a teljesítményértékelés alapján adja. 
3. A körjegyzőség aljegyzői státuszt hoz létre. A pályázat kiírással megbízza 

Erdélyi Miklós polgármestert, és Gergely Lajos mb. körjegyzőt.  
 
 
A napirendi pontok tárgyalását követően a polgármesterek az együttes ülést 
berekesztették. 
 

Kmf. 
 
 
/: Erdélyi Miklós :/  /: Szabó János :/  /: Gergely Lajos :/ 
    Polgármester      polgármester       körjegyző 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


