
 

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. 
MÁRCIUS 22-ÉN KEDDEN 17:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS 
ÜLÉSÉNEK 

 

A./ TÁRGYSOROZATA 

B./ JEGYZŐKÖNYVE 

C./ HATÁROZATAI: Ópályi 23-24.(III.22.) 

    Nyírparasznya: - 

 

 

Száma: 3-8/2011. 

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 

 

1./ A körjegyzőség további helyzetének megtárgyalása. 

            Előadó: Erdélyi Miklós polgármester. 

 

 

 

Ópályi, 2011. március 30. 

 

 

 

 

 

            /: Erdélyi Miklós :/                                           /: Szabó János :/ 

               polgármester                                                  polgármester 
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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Ópályi és Nyírparasznya Községek Képviselő-testületének 2011. március 22-
én kedden 17:00 órai kezdettel megtartott közös üléséről. 

 

Jelen vannak Ópályi Község Képviselő-testülete: 

                        Erdélyi Miklós               polgármester 

                        Balogh Ádám                           képviselő 

                        Buzsik István                           alpolgármester 

                        Havasi Gusztáv                        képviselő 

                        Toronyi Béla                            képviselő 

 

Bejelentéssel távollévők: Dr. Széll Ferencné alpolgármester és Máté Béla képviselő. 

 

Jelen vannak Nyírparasznya Község Képviselő-testülete: 

                        Szabó János                             polgármester 

                        Szabó Irén                               alpolgármester 

                        Jurkinya Miklósné                   képviselő 

                        Nagy József                             képviselő 

                        Petőh László                            képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Csoba Beáta körjegyző. 

 

Meghívottként részt vesz: Darabi Jánosné és Vánszku Lajosné pénzügyi előadók, Dr. 
Vékony Miklós ügyvéd. 

 

 

Erdélyi Miklós polgármester: Köszönti a megjelent Ópályi és Nyírparasznya Községek 
Képviselő-testületeinek tagjait. Elmondja, hogy az Ópályi Képviselő-testület 
Képviselői részéről indítvány érkezett hozzá, azzal, hogy a Körjegyző további sorsának 
megtárgyalását javasolják önálló napirendi pontként. A Képviselők ¼-de kérte, hogy 
önálló napirendként vegyük fel, hogy a Dr.Csoba Beáta körjegyző munkaviszonyának 
indokolás nélküli felmondása, 2 hónap felmentési idővel,a köztisztviselői törvény 
alapján. Azzal indokolták ennek, hogy a múlt alkalommal már tárgyaltuk a körjegyzői 



felmondásról, akkor Nyírparasznya nem tudott dönteni, most újra kérik a napirend újra 
megtárgyalását és külön napirendi pontként szerepeljen a felvett napirendek között. 
Erről szavazni kell mindként testületnek minősített többséggel, a körjegyzői 
megbízatás megszüntetését külön napirendként.   
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Erdélyi Miklós polgármester: Javasolja, hogy ezt a napirendi javaslatot 2./ Tsp-ként 
vegyék fel a napirendek közé. 

 

Ópályi Község Képviselő-testülete 4 igen 1 nem szavazattal elfogadta a javaslatot.  

Erdélyi Miklós polgármester: Az alábbi napirendi pontok megtárgyalását javasolja: 

 1./ Tsp. A Körjegyzőség további helyzetének megtárgyalása. 

2./ Tsp. A körjegyző megbízatásának megtárgyalása. 

 

Ópályi Község Képviselő-testülete 4 igen 1 nem szavazattal a napirendre tett javaslatot 
elfogadta.  

 

Erdélyi Miklós polgármester: Megkérdezi Dr. Csoba Beáta körjegyzőt, hogy a 2./ Tsp. 
megtárgyalását zárt ülés keretében kéri-e? 

 

Dr. Csoba Beáta körjegyző: Nem kérem a zárt ülés megtartását. 

 

Erdélyi Miklós polgármester: Nem ellentétes-e a SzMSz-szel, az, hogy zárt ülést nem 
tartunk. 

 

Dr.Csoba Beáta körjegyző: Írásban értesítést nem kaptam arról, hogy napirendi 
pontként fogják tárgyalni a körjegyzői státusz megszüntetését, így szóban nyilatkoztam 
nem ellentétes az SZMSZ-ben foglaltakkal. 

 

Szabó János Nyírparasznya Község Polgármestere: Szavazásra bocsátja a napirendeket 
az Ópályi Képviselők által előterjesztett módosító indítványt,mely szerint a körjegyzői 
megbízatás megszüntetésének megtárgyalását fogja el a nyírparasznyai testület. 

 

Nyírparasznya Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag a napirendre 
tett javaslatot elfogadta.  

Szabó János Nyírparasznya Község Polgármestere: Szavazásra bocsátja a napirendeket 
az Ópályi Képviselők által előterjesztett módosító indítvánnyal együttesen az 1./ és 2./ 
napirendi pontok elfogadását.   

 

1./ Tsp. A Körjegyzőség további helyzetének megtárgyalása. 



2./ Tsp. A körjegyző megbízatásának megtárgyalása. 

Nyírparasznya Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag a napirendre 
tett javaslatot elfogadta.  
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Dr. Vékony Miklós önkormányzat ügyvédje: Megkérdezi Dr. Csoba Beáta körjegyzőt, 
hogy van-e jogi kifogása a napirendi pont felvételével kapcsolatban. 

 

Dr. Csoba Beáta körjegyző: Nincs jogi kifogásom. Majd egy jogi kifogásom van azt a 
Nyírparasznyiakkal megbeszéltük majd napirendnél bejelentem, hogy ne legyen belőle 
probléma.   

 

1./ Tsp. A Körjegyzőség további helyzetének megtárgyalása. 

Erdélyi Miklós polgármester: 2010. decemberében az Ópályi Képviselő-testülete a 
körjegyzőségből való kilépést eldöntötte, mivel Nyírparasznya tartozása akkor 
12.235.750.- Ft volt, minden hónapban ez  900.000.- Ft-tal emelkedik. Munkabérhitel 
kell felvennünk nekünk is. Sem az ÖNHIKI sem pedig a Működésképtelen helyi 
önkormányzatok egyéb támogatására beadott pályázat nem nyert. 2010. decemberében 
munkabérhitelt kellett felvennünk, hogy kifizessük a béreket. Az őszi önkormányzati 
választások után azt ígérték, hogy fizetni fognak, mostanáig nem fizettek.  Két 
javaslatot fogok megszavaztatni; 

 

1./ Inkasszó benyújtása Nyírparasznya Község Önkormányzata ellen az elmaradt 
pénzre és a további tartozásokra. 

2./ Csak a további tartozásokra nyújtjuk be havi 900.000.- Ft-ra az inkasszót. 

 

Kérdés,hozzászólás, javaslat: 

Havasi Gusztáv képviselő: A napirendi pontok megtárgyalását azért nem fogadtam el, 
mert úgy gondolom, hogy a két napirendi pontot egy napirendi pontként kellene 
megtárgyalni. 

 

Petőh László képviselő: A két napirendi pont ugyanarról szól, semmi másról szól a 
Jegyzőnő azonnali elbocsátásáról. Szeretnék rákérdezni arra, hogy nézem ezt a 
táblázatot és az a kérdésem, hogy mennyi terheli Nyírparasznyát és mennyi terheli 
Ópályit, ha Jegyzőnő  tük majd napirendnél bejelentem. árgyalni a körjegyzői státusz 
meg Az ő gyermeke 3 év alatti, egyáltalán lehetséges-e indokolás nélkül elküldeni? 
Ópályi Polgármestere Képviselő-testületeknek kiküldött leveledben írtad, hogy „önös 
érdektől vezérelve ” nem szavazta meg a Jegyzőnő azonnali elbocsátása. Önös érdeke 
csak neked van és a te testületednek. Mire gondolták? Indokold meg! Sem nekem, sem 
pedig  kolléganőmnek nem főnöke a Jegyzőnő. Tegyük ki, ha ez jogszerű, de úgy 
tegyük ki, hogy az jogszerű legyen, nehogy ráfizessetek mint Hodászon. Hát tegyük ki. 

 

Dr. Vékony Miklós ügyvéd: Semmi probléma nem lenne, ha Nyírparasznya tudna 
fizetni. 



 

Petőh László képviselő: Ópályi nem a nyírparasznyi adósság miatt került nehéz anyagi 
helyzetbe. Ópályit plussz húszonvalahány millió forinttal hagyta itt Jegyzőnő tavaly 
augusztusban. Nem Nyírparasznya vitte négy havi tartozása Ópályit csődbe vitte. 
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Dr. Vékony Miklós ügyvéd: Jegyzőnőnek jelzési kötelezettsége van abban az esetben, 
ha törvénytelen döntést hoz a Képviselő-testület. A köztisztviselői törvény 
egyértelműen kimondja ezt, a Jegyző hivatali kötelessége a törvényességi jelzés 
megtétele.  

 

Petőh László képviselő: Szándékosan nem kérdeztem Jegyzőnőt, hogy ne befolyásolja 
a két testületet, azzal, hogyha őt jogtalanul bocsássuk el, akkor tizenöt millió forint jár 
neki.   

 

Dr. Csoba Beáta körjegyző: Pár szót mondok a kialakult helyzetről, az, hogy tartozik 
Nyírparasznya azt, úgy érzem nem az én hibám. Egyik az, hogy az én időmben minden 
hónapban lett fizetve, aki az adósságot felhalmozta, azt Szentpéteri Szabolcs volt, 
tudomásom szerint egyetlen egyszer sem volt számonkérve, hogy Nyírparasznya miért 
nem fizetett.   Én rendszeresen fizettem. Hajtottam az adót. Amióta én innen kitettem a 
lábam, azóta nincs fizetve úgy érzem ez nem az én mulasztásom, hogy a körjegyzőségi 
hozzájárulás Nyírparasznya részéről nem lett megfizetve, a másik része két testület van 
az egyik testületet nem is ismerem nem is láttam nem is tudják ki vagyok soha nem is 
dolgoztunk együtt kivéve Buzsik Istvánt és a Polgármestert. A nyírparasznyi testülettel 
dolgoztam ismerem minden tagját, a két testület úgy dönt ahogy akar. A Jegyzőnek 
valóban kötelessége elmondani a jogszabályi hátterét, a ktv-ben van egy ilyen az elmúlt 
testületi ülésen elmondtam, hogy az alkotmánybíróság előtt van az a része is, az 
alkotmánybíróság úgy döntött ki lehet rúgni az embereket május 31-ig utána nem lehet. 
Aki egy kicsit érdeklődött ebben a témában tudja, hogy a kocsordi jegyző kollégám 
volt az aki a köztisztviselők részére is megtámadták az alkotmánybíróságon az 
indokolás nélküli felmondást, amikor én azt mondtam, hogy ha visszaállítják a 4 hónap 
felmentési időt, nekem annyi jár, most jelen állás szerint 2 hónap jár az, hogy az 
alkotmánybíróság hogy fog dönteni, arról fogalmam nincsen. A másik része, az, hogy 
nekem van egy 3 évesnél fiatalabb gyermekem az Mt. szerint valóban van egy ilyen 
kitétel, hogy nem szüntethető meg a munkaviszonya, de hozzáteszem a Jegyző az aki a 
képviselő-testületi ülésen elmondja a véleményét általában a testületek azt csinálnak, 
amit akarnak, ugyanis a Jegyző az egyetlen személy aki nem szavaz. De azt hiszem 
egyértelmű, hogy Erdélyi Miklós polgármester és a testület mindenki mással akar 
dolgozni, csak velem nem, vagy azt nem tudom pontosan kivel, mert pályafutása alatt 
ahány jegyző volt egyikkel sem, állok elébe ha elküldenek, különösebben nem zavar, 
ha ki fognak tenni, nem csinálok belőle problémát. 

 

Erdélyi Miklós polgármester: Ne rohanjuk ennyire előre. Most nem ezt fogjuk 
tárgyalni. 

 

Dr. Csoba Beáta körjegyző: De szerintem pedig ezt kellene először tárgyalni, mert az 
elmúlt testületi ülésen egyértelmű volt, hogy itt zsarolásról van szó , hogyha engem 



nem szavaznak meg akkor te megindítod az adósságrendezési eljárás a diktafonon is 
rajta van. Az 1. napirendi pont a 2. napirendi pont függvénye, gondolom, ha 
Nyírparasznya megszavazza neked az én felmondásomat, akkor a csődeljárást annak 
függvényében fogadjátok el. Azt hittem ez egy ötperces napirendi pont lesz. 

Erdélyi Miklós polgármester: Maradunk az eredeti napirendnél. Gyors lesz most már. 

71 

 

Petőh László képviselő: A Jegyzőnő munkaügyi bírósághoz fordul-e ha ma indoklás 
nélkül felmondunk? 

 

Dr. Csoba Beáta körjegyző: Az okirat kézhezvételéről számított 30 napon belül van 
lehetőségem eldönteni, hogy fordulok-e vagy nem fordulok az a 30 nap még nem jött 
el.   

 

Nagy József képviselő: Van-e olyan jogszabály, ami kimondja, hogy a Jegyzőnő 
esetében felmondási tilalom van, mivel három év alatti gyermeke van? 

 

Dr. Vékony Miklós ügyvéd: Most a Jegyzőnő dolgozik, a felmondási tilalom mire 
vonatkozik, utána kell nézni. Szünetet kellene elrendelni, hogy utána nézhessek. 

 

Dr.Csoba Beáta körjegyző: A felmondási tilalomról a Mt. 90 § (1) bekezdése 
rendelkezik, egyébként az elmúlt testületi ülésen, képviselők úgy szavazták meg az 
elbocsátásomat, hogy még azt sem tudják, hogy hogyan hívnak. 

 

Erdélyi Miklós polgármester: Javaslom, hogy a Körjegyzőségi Társulási Megállapodást 
módosítsuk, ami alapján a nyírparasznyi fennálló tartozásra 12.235.750.- Ft-ra 
inkasszót nyújtsunk be. 

Ópályi Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 2 tartózkodás hozott döntést.  

 

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

23/2011.(III.22.) számú  

h a t á r o z a t a  

 

Inkasszó benyújtásáról.  

 

A Képviselő-testület:  

 

Nyírparasznya Önkormányzat fennálló 12.235.750.- Ft fennálló tartozására inkasszót 
nyújt be.  

Megbízza Erdélyi Miklós polgármestert, hogy az inkasszó benyújtására tegyen meg 



minden intézkedést.  

 

Erdélyi Miklós polgármester: Javaslom, hogy a nyírparasznyai további havi 900.000.- 
Ft finanszírozásra nyújtsunk be inkasszót. 
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Petőh László képviselő kiment az ülésről 17:37 órakor. 

Szabó János polgármester: Szavazásra bocsátom a Nyírparasznya Képviselő-
testületének, hogy az inkasszót nyújtsák be a 12.235.750.- Ft-ra 

Nyírparasznya község Képviselő-testülete 4 nem szavazattal nem fogadta el a 
javaslatot.  

Erdélyi Miklós polgármester: Javaslom, hogy a nyírparasznyai további havi 900.000.- 
Ft finanszírozásra nyújtsunk be inkasszót. 

Ópályi Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett hozott 
döntést.  

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

24/2011.(III.22.) számú  

h a t á r o z a t a  

 

Inkasszó benyújtásáról.  

 

A Képviselő-testület:  

A Nyírparsznya Önkormányzat további havi fennálló 900.000.- Ft-os tartozására 
inkasszót nyújt be.  

Megbízza Erdélyi Miklós polgármestert, hogy az inkasszó benyújtásával kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg.  

 

Szabó János polgármester: Szavazásra bocsátom hogy a nyírparasznyai további havi 
900.000.- Ft finanszírozásra inkasszót nyújtsanak be. 

 Nyírparasznya község Képviselő-testülete 4 nem szavazattal nem fogadta el a 
javaslatot.  

Szünet: 17:41 órától – 17:55 óráig.  

2./ Tsp. 

Erdélyi Miklós polgármester: Jegyzőnő azt mondta, hogy felmondási tilalom alatt áll. 
Megkérdezi Dr. Csoba Beáta körjegyzőt, hogy felmentési tilalom alatt áll-e? Így van-e? 

Dr. Csoba Beáta körjegyző: Igen ez így van. 

Erdélyi Miklós polgármester: Véleményem szerint ezt a kérdést alaposan meg kell 
vizsgálni. Egyrészt, hogy Jegyzőnő nyilatkozzon arról, hogy milyen módon kívánja a 
munkáját ellátni 8 órában. Ha dolgozik napi 8 órában dolgozik, helyettesítéséről 
kérném, hogy nyilatkozzon.  



Dr. Csoba Beáta körjegyző: Igen erről már beszéltünk a kiadmányozás rendjét azt már 
régen megcsináltam azt már elő is kotortam, minden dolgozó tud róla nem egy új 
keletű dolog, amikor idejöttem akkor már a helyettesítésemmel kapcsolatos 
leszabályozást elkészítettem, minden egyes köztisztviselő át is vett. 
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Időközben kiderült, hogy Gergely Lajos helyettesítő körjegyző megváltoztatta a 
kiadmányozás rendjét, ezért új kiadmányozást kell készíteni. 

Dr. Csoba Beáta körjegyző: Nem tudtam, hogy Gergely Lajos megváltoztatta ezért a 
kiadmányozást, a régi szerint fogom visszaállítani. Mindenki előtt ismert, hogy a 
gyermekem 6 hónapos korig napi  2 óra szoptatási kedvezmény illet meg, bármikor 
igénybe vehetem, abban az esetben is ha a gyermek tápszeres, 9 hónapos korig pedig 
napi egy óra. A másik része pedig a munkarendem  ugyanúgy, mint régen volt - Ópályi 
Hétfő-Szerda-Péntek Nyírparasznya Kedd-Csütörtök – változatlanul, ez korábban is 
így volt. A munkaköri leírásom szerint a munkaidőm kötetlen, ezt mindkét 
polgármester aláírta, a munkaköri leírás módosításához pedig az én egyetértésem is 
szükséges, leírta az ügyészség, mikor Vánczkuné miatt feljelentettél. Azt hiszem 
mindent megbeszéltünk. Telefonon bármikor elérhető vagyok, de amikor szabadságon 
voltam, akkor is jöttem a testületi ülésre.  

 

Erdélyi Miklós polgármester: Akkor két fontos kérdés van, az egyik, hogy az 
ügyfélfogadás zavartalanul működjön a hivatalban, a másik, hogy van-e felmondási 
tilalom. Most ebben a pillanatban az a helyzet, hogy a Jegyzőnő azt mondta, hogy neki 
felmondási tilalom alatt van, ezt fogjuk megvizsgálni most én nem szavaztatom meg a 
Jegyzőnő megbízatásának megszüntetését. 

 

Dr. Vékony Miklós ügyvéd: Véleményem szerint a körjegyző munkaviszonyának 
megszüntetését most ne tárgyalja a közös ülés. A felmondási tilalom bejelentését jogi 
tényként kell figyelembe venni. 

 

Erdélyi Miklós polgármester: Javaslom, hogy vegyük le napirendről a Körjegyző 
munkaviszonyának megszüntetését, a felmondási tilalom bejelentése alapján. 

 

Szabó János polgármester: Nyírparasznyát legközelebb tájékoztassátok, hogy milyen 
napirendi pontok várhatóak, hogy készülni tudjunk rá, ez a napirend sem volt kellően 
előkészítve. 

 

Dr. Csoba Beáta körjegyző: Az utalásnál már megtettük, hogy nem én vagyok 
bejelentve a banknál. Az aláírási jogot is, leadom az iskoláztatási támogatás utalásához 
is mást jelöltem ki. 

 

Mivel más napirend felvételére javaslat nem volt Erdélyi Miklós polgármester 18:25 
órakor az ülést bezárta. 



K.m.f. 

 

: Erdélyi Miklós :/                          /: Szabó János :/                       /: Dr. Csoba Beáta :/ 

     polgármester                                polgármester                                    körjegyző 

                         

 

 


