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Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én megtartott 
rendkívüli ülésének  
 
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 38/2011. (V. 27.) 
d, rendeletei: 7/2011.(V. 27.) 
 
 
Iktatószáma: 1-29/2011. 
 

 
 
 

T á r g y s o r o z a t a 
 
 
 
 

 
 
1.) Előterjesztés a 40 hrsz-ú általános iskola megnevezésű ingatlan önkormányzati 
törzsvagyonból történő kivezetésére 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
 
2.) Előterjesztés az EH-SZER Kft-vel kötendő közvilágítási aktív berendezések használatára 
vonatkozó szerződés megkötésére 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
 
 

 
Nyírparasznya, 2011. május 27. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        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. május 27-én 9 
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:  

Dr. Csoba Beáta körjegyző  
 
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fős képviselő-
testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Elmondja, hogy a kiküldött meghívóhoz képest a napirend annyiban változna, hogy levennék 
a napirendi pontok a közül a 40 hrsz-ú általános iskola megnevezésű ingatlan értékesítése 
című napirendi pontot és javasolja, hogy csak a másik 2 napirendi pontot tárgyalják meg. . 
Ezért már most javasolja, hogy jövő hét hétfőn 2011. május 30-án legyen a következő testületi 
ülés, ahol Beregi István parókus is részt venne. 
A javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Tárgy: (1. tsp.)  
Előterjesztés a 40 hrsz-ú általános iskola megnevezésű ingatlan önkormányzati 
törzsvagyonból történő kivezetésére 
Előadó: Szabó János polgármester 
/rendelet-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat ingatlanvagyon katasztere 
szerint ennek az ingatlannak a státusza korlátozottan forgalomképes. Az önkormányzat 
tulajdonába került 1993. 06. 30. napján és azóta korlátozottan forgalomképes és az 
önkormányzat törzsvagyonát képezi. Az önkormányzat vagyon rendelete 2004. évben került 
elfogadásra, ami az önkormányzat vagyongazdálkodását határozza meg. 
Ahhoz, hogy értékesíteni lehessen az ingatlant a korlátozottan forgalomképes vagyonból, 
forgalomképes vagyonba kell átsorolni. Maga az ingatlan a Rákóczi u. 73. szám alatt 
található. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy volt már ilyen korábban is, hogy egy 
korlátozottan forgalomképes törzsvagyont, forgalomképessé nyilvánított a testület, így válik 
értékesíthetővé az ingatlan. 
 
Petőh László képviselő: Kérdezi, hogy a tulajdini lapon nem szerepel e valamilyen olyan 
bejegyzés, ami miatt nem értékesíthető az ingatlan? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, a tulajdoni lapon átalakítási és felújítási kötelezettség 
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bejegyző határozat szerepel, ami 2000-ben kelt, valamint elidegenítési és terhelési tilalom 
szerepel még a tulajdoni lapon a Hajdúdorogi Görög Katolikusrészéről, ami 2002. 
októberében lejárt. 
 
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 rendelet – 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 
 

7/2011. (V. 27.) számú rendelete 
 

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2004.(VIII. 19.) 
Önk. számú rendelet módosításáról 

 
 
 

1.§. 
 
A képviselő – testület a rendelet mellékletét képező ingatlan-vagyonkataszter korlátozottan 
forgalomképes vagyonai köréből a forgalomképes vagyontárgyak körébe sorolja az alábbi 
önkormányzati tulajdonú ingatlant: 
 

- Általános iskola (40. hrsz.) Nyírparasznya, Rákóczi u. 73. 
 
 

2.§. 
 
 

Ezen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a 
helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
 
Nyírparasznya, 2011. május 27. 
 
 
 
 

 Szabó János sk.    Dr. Csoba Beáta sk. 
  Polgármester             körjegyző 
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Tárgy: (2. tsp.)  
Előterjesztés az EH-SZER Kft-vel kötendő közvilágítási aktív berendezések 
használatára vonatkozó szerződés megkötésére 
Előadó: Szabó János polgármester 
/határozat-tervezet mellékelve/ 
 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy 8 évvel ezelőtt 2003. májusában lecserélték a 
közvilágítási lámpatesteket és annak karbantartására egy 8 éves karbantartási szerződés 
kötésére került sor. Ekkor energiatakarékos izzók kerültek fölhelyezésre. Most ez a szerződés 
lejár és ennek meghosszabbítására kerülne most sor. 
A szerződés 3+3 évre szól. Az első 3 évre kötelező a kötelezettség, utána minden további 
nélkül felmondható a szerződés. Ennek keretében a szolgáltató az összes fényforrás cseréjét 
elvégzi, valamint a szolgáltató a közvilágítási berendezés közvilágítási célra történő 
rendelkezésre állását, teljes körű üzemeltetését és karbantartását végzi el. A csoportos 
karbantartás díja 500 832 Ft.+áfa  évente. 
 
 
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 
 

38/2011. (V. 27.) számú határozata 
 

- közvilágítási aktív berendezések használatára vonatkozó szerződés megkötése- 
. 

A Képviselő-testület! 

 
1. A közvilágítási berendezések közvilágítási célra történő rendelkezésre állására teljes körű 
üzemeltetésére, karbantartására szolgáltatási szerződést köt az EH – SZER  Energetikai és 
Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. /székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13., 
levelezési cím: 4030 Debrecen, Híd u. 10-12., számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank 
Hungary Rt., bankszámlaszám: 10918001-00000005-08660005, adóigazgatási szám: 
11153937-2-44, cégjegyzékszám: 08-09-011380/ Szolgáltatóval. 
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2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Szabó János polgármester 
Határidő: 2011. május 31. 
 
Nyírparasznya, 2011. május 27. 

 
 
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 – 9 óra 45 perckor bezárta.  
 
 
 

Kmf. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Szabó János                                                                                          Dr. Csoba Beáta 
polgármester                                                                                              körjegyző 
 


