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Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én megtartott 
rendes ülésének  
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 6-9/2010.(II. 14.) 
 
Iktatószáma: 1-8/2011. 
 

 
 

T á r g y s o r o z a t a 
 
 
 

 
1.)Előterjesztés Nyírparasznya Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
elfogadására 
Előadó: Szabó János polgármester 
  
2.) Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézményi Társulás Vaja Alapító 
Okiratának módosítására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) Beszámoló a gyermekjóléti, a családsegítő, házi segítségnyújtás, valamint a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás 2010. évi rövid elemzése a mikro térségben 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
4.) Nyírparasznya Közoktatásért Közalapítvány kérelme 
Előadó: Szabó János polgármester 

 
 
 
 

Nyírparasznya, 2011. február 14. 
 
 
 
 
                                                                                                        Szabó János 
 polgármester                                        
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 15 
óra 30 perckor megtartott üléséről.  
 
Jelen vannak:  

 Szabó János polgármester 
 Szabó Irén alpolgármester, 
 Jurkinya Miklósné képviselő, 
 Nagy József képviselő, 
   Petőh László képviselő 
. 
        
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Darabi Jánosné a körjegyző képviselője. 
 

 
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fős 
Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Elmondja továbbá, hogy a körjegyzőt Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs képviseli a testületi 
ülésen, mivel Szamosszegen is most van a képviselő – testületi ülés. 
Javaslatot tett a napirendre, javasolva a meghívóban szereplő napirendi pontok 
megtárgyalását.  
A javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Tárgy: (1. tsp.)  
Előterjesztés Nyírparasznya Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
elfogadására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy 2009. évben az állami normatíva kb. 110 millió 
forint volt, 2010. évben már csak 100. 854 E Ft., most 2011. évben előreláthatólag ez az 
összeg 94. 570 E Ft. lesz. Ez az irányadó a közalkalmazotti bérek és az intézmények 
működési feltételeinek biztosítása kapcsán. Ebből az összegből kellene gazdálkodni, ebből 
nem lehet mindent megvalósítani. Jelenleg ott tart az önkormányzat, hogy fizetik a béreket, 
segélyeket, de a számlákat már nem tudják rendezni. 
Felkéri Darabi Jánosné pénzügyi munkatársat, hogy ismertesse bővebben a költségvetést. 
 
Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs: Elmondja, hogy az összesítő táblázatot, ha megnézik 
a képviselők, akkor abból a bevételeket és a kiadásokat meg lehet látni. Ennek a 
költségvetésnek 42. 933 E Ft. a hiánya. Ebben viszont még nincs benne a 13 millió forintos 
számlatartozás, viszont benne van a 9 millió forintos körjegyzőségi tartozás. 
Elmondja továbbá, hogy mindenhol csak a minimális dolgok vannak betervezve, a béreknél is 
csak a kötelező elemek szerepelnek. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a számokat alapul véve, szóban szeretné 
előterjeszteni, hogy 4 státusz megszüntetését javasolja az önkormányzatnál. A kiküldött 
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előterjesztésben még az eredeti létszám szerepel, azaz 31 fő. 
Ez a 4 státusz a következő lenne: az egyik státusz az iskolai takarító lenne, aki amúgy is 
nyugdíjba megy és jelenleg is a felmentési idejét tölti, munkaviszonya 2011. április 10. 
napjával szűni meg. Az Ő álláshelyére nem vesznek fel senkit. Ha egész évben állományban 
lenne akkor a bére 1. 304. 544 lenne. 
A másik státusz az önkormányzati hivatalsegéd, akinek az 1 évre jutó bére 1. 295. 400 Ft. 
lenne. 
A harmadik státusz az iskolatitkár, neki az évre jutó bére 1. 551. 432 Ft. lenne. Ő is felmentési 
idejét tölti, jelenleg a m unkáját 4 órában látja el egy határozott idejű munkaszerződéssel 
foglalkoztatott munkavállaló. 
A negyedik státusz az iskolai karbantartó lenne, akinek az 1 évre jutó bére 1. 432. 000 
Ft.lenne. 
Ez összesen 5. 583. 936 Ft. éves megtakarítást jelentene, de ez csak 2012. –től valósulna meg 
 
Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs: Elmondja, hogy ezek azok az összegek, amelyek 1 
évi bért jelentenek, de itt minden munkavállalónál van felmentési idő és a felmentési idő 
végén végkielégítést kell fizetni, erre ez évre tehát nem valós ez az összegű megtakarítás. De 
hosszabb távon megtakarítást eredményez. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy számszerűségben a karbantartónál rosszabb, ha 
elküldi az önkormányzat, mert a végkielégítéssel együtt többe kerül, mint az éves bére. 
A másik lehetőség még a munkaidő csökkentés, nemcsak ezekben az esetekben, hanem egyéb 
más munkakörökben is. Akár 6 vagy 4 órára le lehet csökkenteni a munkaidőt, attól függően, 
hogy melyik munkakörben mennyi a minimum munkaidő. 
Elmondja továbbá, hogy az iskolatitkári feladatokat a könyvtáros osztott munkakörben el 
tudná látni. Nyírparasznya benne van a mobil könyvtár rendszerben, ott van egy kötelező 
nyitvatartási idő, de az e feletti időben elláthatja a titkári feladatokat. 
 
Szabó Irén alpolgármester: Kérdezi, hogy ha mindenáron létszámot akarnak csökkenteni 
akkor, miből lesznek a végkielégítések kifizetve? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy korábban voltak létszámcsökkentési pályázatok, 
de ezek is utólag finanszíroztak, tehát az önkormányzat kifizette a járandóságokat és a 
felmentési idő végén lehetett pályázni. De ebben az esetben a munkakört meg kell szüntetni, 2 
vagy 5 évig nem tölthető be. 
Felkéri Darabi Jánosné pénzügyi munkatársat, hogy nézzen utána van e lehetőség ezekben a 
munkakörökben létszámcsökkentési pályázat benyújtására jelenleg is. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy kötelező e a munkába járás költségét fizetni? 
 
Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs: Elmondja, hogy ez a 9 Ft.-ot jelenti kilométerenként, 
sok helyen már nem fizetnek. 
 
Szabó Irén alpolgármester: Kérdezi, hogy az iskolánál mi azaz egyéb kötelező illetmény 
pótlék, és ezt kötelező e adni? 
 
Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs: Elmondja, hogy ebben az összes kötelező pótlék 
benne van. Pl. osztályfőnöki, területi, vezetői, igazgatóhelyettesi, egyéb szakképzési pótlék. 
Úgy tudja, hogy ezeket kötelező adni, de meg kellene kérdezni egy közoktatási szakértőt. 
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Szabó Irén alpolgármester: Kérdezi, hogy mi az a külső személyi juttatás? 
 
Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs: Elmondja, hogy ez az óraadó pedagógusok bére, ők 
mint külsősök, csak óraadók, de az Ő bérük is 12 hónapra van betervezve, de erről pontosabb 
felvilágosítást az igazgató Ú tudna mondani. 
 
Jurkinya Miklósné képviselő: Elmondja, hogy az iskolánál van olyan tétel, mint szakmai 
anyagok beszerzése 800 E Ft. összegben, ez mit takar? 
 
Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs: Elmondja, hogy nem tudja mit takarhat, és ki lehetne 
venni, mivel sok pályázatot nyert az iskola, ahol ezeket az anyagokat be lehet szerezni, sőt 
sokszor már  nem tudják mire költeni a pályázati összeget. 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy ha ezt a sok kis dolgot kivennék a költségvetésből, 
mint a belföldi kiküldetés, munkába járás költsége, lehetne megtakarítást elérni. Sok kicsi, 
sokra megy. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ezeket a kiadási nemeket le kellene egyeztetni 
az igazgató úrral, mint pl. egyéb kötelező illetménypótlék,munkába járás költsége, belföldi 
kiküldetés, szakmai anyag beszerzése, külső személyi juttatások, hogy kötelező e. Az igazgató 
helyettesi státusz, ha nem kötelező, akkor meg kellene szüntetni. Az óraadók megbízási 
szerződéseinek megtekintése és átvizsgálása. Ezeket meg kellene nézni, hogy a jogszabály 
szerint mi kötelező és mi nem. 
 
Szabó Irén alpolgármester: Elmondja, hogy a Kistérség által szervezett mobil tantestületből 
Nyírparasznyára 2 fő pedagógus van kihelyezve, akiknek a bérét teljes mértékben a Kistérség 
állja. Kérdezi továbbá, hogy hány pedagógus és hány tanuló van a településen? 
 
Darabi Jánosné pénzügyi munkatárs: Elmondja, hogy 10 pedagógus, 3 óraadó és 2 mobil 
tanár, valamint 107 diák van az iskolában 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a másik koncepciót is figyelembe kell venni, 
hogy az élelmezésvezető, a karbantartó, az iskolánál a takarító munkaidejét le lehet 
csökkenteni 6 órára. Meg kellene vizsgálni, hogy melyik státuszban lehet munkaidőt 
csökkenteni. 
Elmondja továbbá, hogy az Öregek Napközi Otthona tekintetében január 1. napjától a házi 
segítségnyújtás átkerült a katolikus egyház hatáskörébe. Meglátják ebben az évben, hogy fog 
működni ez az új felállás, és ha működőképes, akkor a következő költségvetési évtől az 
Öregek Napközi Otthona  működtetése is átkerülni az egyházhoz, de ahhoz ragaszkodnának, a 
dolgozók és a vezető állása megmaradjon. Az ÖNO-nál a minimális 2 munkavállaló van 
alkalmazásban. 
Elmondja, hogy az óvodánál is a minimális létszámmal dolgoznak. 
 
Jurkinya Miklósné képviselő: Elmondja, hogy a települési hulladék kezelésének díját az 
önkormányzat fizeti, volt arról szó, hogy ezt az összeget a lakosságra terheljék, ezzel is 
lehetne spórolni. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy amíg a Nyír-flop Kft. felé nem rendezi az 
önkormányzat a tartozását, addig nem lehet áttérni a közvetlen lakossági díjfizetésre. 
Igyekezni kellene rendezni ezt a tartozást, hogy a 2012. évben ez megoldhatóvá váljon. 
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Javasolja, hogy az iskola felé feltett kérdéseket egyeztessék az igazgató Úrral. Felkéri Darabi 
Jánosné pénzügyi munkatársat, hogy Iklódi László igazgató Úrral az egyeztetést bonyolítsa le. 
 
Javasolja továbbá, hogy a kérdések tisztázása után szerdán 17 órakor egy rendkívüli testületi 
ülés keretében tárgyalják meg a költségvetés elfogadását. 
 
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 javaslatot elfogadja, az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  

 
NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

6/2011. (II. 14.) 
 határozata 

 
 Az önkormányzat 2011 évi költségvetési rendelet-tervezetéről 

  
 
 A Képviselő-testület! 
 
Nyírparasznya község polgármestere által benyújtott a 2011. évi költségvetésre vonatkozó 
rendelet-tervezetet megtárgyalta, azonban annak elfogadása előtt szükségesnek tartja még 
további egyeztetések megtartását annak érdekében, hogy a forráshiány összege csökkenjen, 
ily módon az önkormányzat 2011. évi működése finanszírozható legyen. 
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges egyeztetéseket és szakértői vizsgálatokat 2011. 
február 20-ig folytassa le és a szükséges intézkedések megtételére tegyen javaslatot. 
 
Tárgy: (2. tsp.) 
Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézményi Társulás Vaja Alapító 
Okiratának módosítására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az alapító okiratot már tavaly decemberben 
elfogadták, csak elírás történt az intézmény székhelyénél, ezért kellene újból elfogadni a 
javított alapító okirat. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
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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 ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
7/2011. (II. 14.) 

 határozata 
 

- Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézményi Társulás Vaja Társulási Alapító 
Okiratnak módosításáról - 

  
 
 A Képviselő-testület! 

 
 

1.) J ó v á h a g y j a  a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézményi Társulás Vaja 
Társulási Alapító Okiratának a mellékletben foglaltak szerinti módosítását. 

 
2.) Meghatalmazza a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények Vaja 

intézményvezetőjét az intézmény Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési 
Szabályzatának az Alapító Okiratban foglalt változásoknak megfelelő módosításával. 

 
3.) Felhatalmazza Szabó János polgármestert a módosított alapító okirat aláírására. 

 
 
Felelős: Szabó János polgármester 
 
 
Nyírparasznya, 2011. február 14. 
 
 

Szabó János sk.     Gergely Lajos sk. 
Polgármester     megbízott körjegyző  

 
 
Tárgy: (3. tsp.)  
Beszámoló a gyermekjóléti, a családsegítő, házi segítségnyújtás, valamint a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás 2010. évi rövid elemzése a mikro 
térségben 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Beszámoló, határozat-tervezet mellékelve/ 
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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 ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

8/2011. (II. 14.)  
 Határozata 

 
- a gyermekjóléti, a családsegítő, házi segítségnyújtás, valamint a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás szolgáltatás 2010. évi rövid elemzése a mikro térségben című beszámoló 
elfogadása - 

 
 
 A Képviselő-testület! 
 

 
A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézményi Társulás Vaja által készített a 
gyermekjóléti, a családsegítő, házi segítségnyújtás, valamint a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás szolgáltatás 2010. évi rövid elemzése a mikro térségben című beszámolóját 
elfogadja. 
 
Nyírparasznya, 2011. február 14. 
 
 

Szabó János sk.     Gergely Lajos sk. 
Polgármester     megbízott körjegyző  

 
 
 
Tárgy: (4. tsp.)  
Nyírparasznya Közoktatásért Közalapítvány kérelme 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Kérelem mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy minden évben az alapítvány által rendezett bálra 
a képviselő – testület ingyen odaadja az iskola épületét. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
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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 alapítvány részére az iskola épületét 
odadja, az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
9/2011. (II. 14.) 

határozata 

- Általános Iskola épület bérbe adása-  

  
 
 A Képviselő-testület! 
 
 
Nyírparasznya Közoktatásért Közalapítvány Kuratóriuma által 2011. február 19-én szervezett  
Jótékonysági báljára az Általános Iskola épületét ingyenes használatra odaadja, a konyhai 
dolgozók munkájukkal segítik a vacsora elkészítését. 
 E határozatban foglaltak csak erre ez egy rendezvényre vonatkoznak. 
 
Nyírparasznya, 2011. február 14. 
 
 

Szabó János sk.     Gergely Lajos sk. 
Polgármester     megbízott körjegyző  

 
 
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve –16 óra 45 perckor bezárta.  
 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 
Szabó János                                                                                          Gergely Lajos 
polgármester                                                                                   megbízott körjegyző 
 


