
1 
 

 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 16-án megtartott 
rendes ülésének  
 
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai:  
 
 
Iktatószáma: 1-9/2011. 
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1.) Előterjesztés Nyírparasznya Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
elfogadására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 

 
 
 
 

Nyírparasznya, 2011. február 16. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        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 16-én 17 
óra 10 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. 
 

Meghívottak: Varga Árpádné Megbízott óvodavezető, 
   Iklódi László iskolaigazgató 
 
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 a körjegyző betegsége miatt nem tud jelen lenni. Elmondja, hogy mivel az 
intézményvezetők is jelen vannak az előző testületi ülésen felvetések tisztázódhatnak, de nem 
szeretné, ha a körjegyző jelenléte nélkül döntés születne. Ezért már most javasolja, hogy jövő 
hét kedden 2011. február 22-én legyen a következő testületi ülés, ahol remélhetőleg döntés 
születik. 
Javaslatot tett a napirendre, javasolva a szóbeli meghívóban szereplő Nyírparasznya Község 
Önkormányzat 2011. évi költségevetésének elfogadása című napirendi pont 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 
/Előző testületi ülés előterjesztése alapján/ 
 
Szabó János polgármester: Kérdezi, hogy Darabiné kolléganő által a délelőtt folyamán 
megtartott egyeztetés kapcsán az intézményvezetők részéről merült e fel valamilyen 
észrevétel vagy vélemény? 
 
Varga Árpádné megbízott óvodavezető: Elmondja, hogy az Ő részéről nincs hozzáfűzni 
való, minden a megbeszéltek alapján van betervezve a költségvetésbe. 
 
Iklódi László iskolaigazgató: Elmondja, hogy a költségvetésben leginkább az iskolánál 
akarnak csökkenteni, nem pedig a többi intézménynél. Javasolja, hogy menjenek végig a e 
megbeszélésen elhangzott kérdéseken és amelyek akkor nem lettek tisztázva, csak 
érintőlegesen volt szó róla, mint pl. a személyi változások most beszéljék át. 
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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. Ebből kellene megoldania közalkalmazotti bérek kifizetését és az 
intézmények működési költségeit. Ez főleg a közalkalmazottak érint. Ezért ezt a költségvetési 
hiányt valahogy kezelni kell, az intézményi struktúrában változást kell eszközölni. Mivel az 
általános iskola a legnagyobb költségvetési főösszeggel rendelkező intézmény, ezért érinti a 
változás leginkább az iskolát. Ennek keretén belül szóba kerültek ezek kérdések mint pl. a 
kötelező illetékpótlék adása. 
 
Iklódi László iskolaigazgató: Elmondja, hogy az intézmény vezetők vezetői pótlékát a 
törvény szabályozza, ezt kötelező adni és ez a minimumszinten van betervezve. 
De mielőtt tovább folytatnák szeretné elmondani, hogy érezvén azt, hogy az önkormányzat 
nehéz anyagi körülmények között végzi munkáját, az iskolánál már megkezdték a 
takarékoskodást. A pedagógusok létszáma az elmúlt évek folyamán 13 főről 11 főre csökkent, 
az iskola titkár helyett is egy 4 órában foglalkoztatott munkavállalót vettek fel. Itt már 
bérmegtakarítás jelentkezett. A takarító elment nyugdíjba, az Ő helyére nem lett felvéve senki. 
Az óraadók bérét a kistérség által szervezett mobil tantestület fizeti.  
A testnevelő tanár szeptembertől a munkaügyi központ támogatásával van alkalmazva, itt 70 
%-os a megtakarítás van. Az iskola így 2011. évben több mint 2 millió forintot takarít meg az 
önkormányzatnak. 
Elmondja továbbá, hogy a pótlékokra visszatérve, a vezetői pótlék kötelező jellegű. A területi 
pótlék azokban az oktatási intézményekben kell adni, ahol a törvény által hátrányos 
helyzetűnek minősített települések listáján szerepel a település. Nyírparasznya ezen a listán 
szerepel, így ez ilyen alapon kötelező. 
A többi pótlék, mint a diák önkormányzati, osztályfőnöki pótlék is kötelező jellegű, ezek is a 
minimum szinten vannak betervezve. Már régen nincsenek olyan pótlékok, amelyek csak 
adhatóak. Szóba került a munkába járás költsége is, a törvény szerint ez is kötelező. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy szóba került még a belföldi kiküldetés költsége 
is, ami tudomása szerint nem kötelező, ezt az elemet kivennék a költségvetésből, valamint 
megkérdezné, hogy mit takar az a 800 E Ft.-os szakmai anyag beszerzés? 
 
Iklódi László iskolaigazgató: Elmondja, hogy akkor nem fog járni egy értekezletre sem. A 
szakmai anyag beszerzését minden évben betervezik, de eddig sem valósult meg. Ez a 
szemléltető eszközök beszerzése, mint pl. térképek beszerzésére szolgál. Ezek a szakmai 
anyagok az iskola által elnyert pályázatokon nem szerezhetőek be, mert a pályázati kiírás 
pontosan rögzíti, hogy mit lehet és mit nem lehet belőle megvásárolni, mivel ezek kötött 
felhasználásúak.  
 
Szabó Irén alpolgármester: Elmondja, hogy sok településen nem fizetnek túlórát, ezzel is 
csökkentve a kiadásokat. 
 
Iklódi László iskolaigazgató: Elmondja, hogy a túlóra kifizetése kötelező, sok településen a 
pedagógusok mehetnének a munkaügyi bíróságra, mert ez jár és nem lehet elvenni. 
 
Szabó János polgármester: Kérdezi, hogy a külső személyi juttatás jogcímen milyen 
kifizetés történik? 
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Iklódi László iskolaigazgató: Elmondja, hogy ez az óraadók bérét jelenti. Ők angolt, németet 
és technikát tanítanak. A német nyelvoktatás kifutóban van, már csak a 8. osztályban tanulnak 
németet, így német tanárra jövőre már nem lesz szükség, csak angol nyelvoktatás lesz. Az 
óraadó tanároknak június közepén lejár a szerződésük. 
Az iskolában 11 pedagógusi státusz van, de csak 9 álláshely van betöltve, a többit óraadókkal 
oldják meg. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az előző testületi ülésen szóba került, hogy az 
igazgató helyettesi státuszt megszüntetnék, mivel az nem kötelező. 
 
Iklódi László iskolaigazgató: Elmondja, hogy lehet nem kötelező ez a státusz, de a gyakorlat 
azt mutatja, hogy amelyik településen csak lehetett ezt a státuszt megőrizték, mert sok a 
jelentési kötelezettség, amit egyébként nem lehetne máshogy megcsinálni. 
Ez a 20. 000 Ft.-os igazgatóhelyettesi pótlék nem húzz aki az önkormányzatot a bajból. 
 
Szabó Irén alpolgármester: Kérdezi, hogy az iskola titkári állásra nem lehetett volna 
közmunkást, vagy munkaügyi központ által támogatott munkavállalót felvenni? 
 
Iklódi László iskolaigazgató: Elmondja, hogy személyi anyagokat kezelő munkavállalónak 
nem lehet közmunkást alkalmazni, ez nem etikus. 
 
Nagy József képviselő: Elmondja, hogy az igazgató Úr tévedésben van, mert nem az iskola 
ellen van a képviselő – testület, hanem azért harcolnak, hogy az iskola megmaradhasson. Ez a 
főcél. Csak vissza kell emlékezni, hogy az elmúlt 4 évben milyen lépéseket kellett megtenni 
az iskola megmaradásáért. Az iskola mindig is sarkalatos pontja volt a településnek, hogy 
megmaradhasson. Olyan dolgokat próbálnak meglépni, hogy az iskola hosszabb távú 
működése fenntartható legyen. 
 
Jurkinya Miklósné képviselő: Elmondja, hogy ez nem az iskola kicsinálására megy, nem 
ezért harcolnak,hanem ép ellenkezőleg a megmaradásért küzdenek. 
Az Öregek Napközi Otthonánál ilyen, hogy munkába járás költsége, kiküldetés, pótlékok, 
anyagbeszerzés már évek óta nincs. 
Ép azért akarnak olya költségen takarékoskodni, ami nem kötelező, hogy mindenképen 
megmaradhasson az iskola. 
 
Varga Árpádné megbízott óvodavezető: Elmondja, hogy az óvodában senki nem kap már 
évek óta a munkába járásért és a kiküldetésért pénzt, igaz önként mondtak le róla. 
A takarékoskodást ők is megkezdték már 3 éve, mert náluk is 6 státusz van és csak 5 fő 
dolgozik, mindenféle plusz költség nélkül. Ezt a felállást ezentúl is tudják vállalni. 
 
Iklódi László iskolaigazgató: Elmondja, hogy úgy látja főleg az iskolán akarnak spórolni. 
Mikor ők is folyamatosan próbálnak spórolni. Különböző pályázatokat nyújtanak be, mint pl. 
az IPR pályázat, ami kicsit öncélú is, mert a pedagógusok is részesülnek belőle személyi 
juttatásként. Olyan eszközöket szereznek be a pályázat dologi részén, amit az 
önkormányzatnak kellene, de évek óta nem telik rá. Most is nyertek a TIOP-os pályázaton 4. 
900 E Ft.-ot, amit elektronikus eszközök beszerzésére fognak fordítani. Ez mind jó, de ami 
nagyon fontos és elengedhetetlen lenne a mindennapi működéshez, azon az önkormányzat 
szúr egyet vagy egyszerűen átlép. 
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Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ha már így szóba kerültek a pályázatok, akkor 
kéri az igazgató Urat, hogy úgy is lesz jövő héten kedden testületi ülés, akkor vagy szóban 
vagy írásban számoljon be azokról a pályázatokról, amit az iskola nyert az elmúlt 4 év 
folyamán. 
Elmondja továbbá, hogy sajnos ezeket a lépéseket meg kell lépni, mert az önkormányzat az 
adósságrendezési eljárás előtt áll és ezt mindenképen el kellene kerülni. Az elmúlt 8 év alatt 
strukturális változás nem történt, most viszont bizonyos változásokat eszközölni kell. A 
személyi változásokról most nem szeretne beszélni, majd a következő testületi ülésen, amikor 
erről döntés születik. 
A változásokat már megkezdték akkor, mikor a polgármester társadalmi megbízatású lett, 
majd 2008. január 1. napjától létrehozták a körjegyzőséget, amivel 7 millió forintot, e jegyző 
bérét spórolják meg. Az önkormányzat működése ebben a formában továbbá már nem 
finanszírozható, ezért kell most lépni. Ha korábban meglépték volna az iskolánál is az 
intézményi társulást, ami sajnos nem valósult meg, akkor most nem lennének ezek a 
problémák, és nem kellene leépítésekről beszélni. 
 
Javasolja továbbá, hogy bízva abban, hogy a körjegyző felépül jövő hét szerdán 2011. február 
22-én 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.  
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve –18 órakor bezárta.  
 
 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 
 
Szabó János                                                                                          Gergely Lajos 
polgármester                                                                                   megbízott körjegyző 
 


