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Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott 
rendes ülésének  
 
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) 
d, rendeletei:  
 
 
Iktatószáma: 1-30/2011. 
 

 
 
 

T á r g y s o r o z a t a 
 
 
 
 

 
1.) Előterjesztés a 40 hrsz-ú általános iskola megnevezésű ingatlan értékesítésére a 
Nyírparasznyai Görög Katolikus Egyház részére 
Előadó: Szabó János polgármester 
 

 
 
 
 

Nyírparasznya, 2011. május 30. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        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 30-án 9 
órakor megtartott üléséről.  
 
Jelen vannak:  

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

Laczkó Anita köztisztviselő a körjegyző megbízásából. 
 

Meghívott: Beregi István görög katolikus tisztelendő   
 

Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fős 
Képviselő-testületből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Elmondja továbbá, hogy a körjegyzőt Laczkó Anita igazgatási ügyintéző képviseli a testületi 
ülésen, mivel a körjegyző nem tud jelen lenni.  
Javaslatot tett a napirendre, javasolva a szóbeli meghívóban szereplő a 40 hrsz-ú általános 
iskola megnevezésű ingatlan értékesítésére a Nyírparasznyai Görög Katolikus Egyház részére 
című napirendi pont megtárgyalását.  
A javaslatot a képviselő-testület 4 jelen lévő tagja 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Tárgy: (1. tsp.)  
Előterjesztés a 40 hrsz-ú általános iskola megnevezésű ingatlan értékesítésére a 
Nyírparasznyai Görög Katolikus Egyház részére 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés szóban/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy a tisztelendő Úrnak volt egy szóbeli 
előterjesztése egy korábbi testületi ülésen, mely szerint a görög katolikus egyházközség a 40 
hrsz-ú ingatlant szeretné tulajdonba venni. Azóta bizonyos lépesek történtek a tisztelendő Úr 
részéről. Megkereste a görög katolikus egyházmegyét, a püspökséget, hogy szeretnék ezt az 
épületet megvásárolni. Majd múlt héten volt egy négyszemközti megbeszélésük, ahol 
tisztelendő Úr elmondta, hogy milyen lépesek történtek és milyen támogatást kapott a 
püspökségtől.  
Elmondja, hogy egy korábbi beszélgetés kapcsán szóba került egy összeg az épület 
megvásárlásának összegéről, de ez nem ígéret formájában hangzott el, hanem mint irányár, 
valamint minimum elvárt összeg. Ez pedig 1 millió forint volt. A görög katolikus egyház 
részéről ez az összeg, amennyiért meg szeretné vásárolni az ingatlant.  A vita tárgyát nem az 
eladás ténye, hanem az összeg képezi. A múltkori testületi ülésen arról volt szó, hogy a 
képviselő – testület elgondolkodik a dolgon és valamilyen álláspontot alakítanak ki, utána 
tűzik napirendre  az értékesítést.  
Felkéri Beregi István görög katolikus tisztelendő Urat, hogy mondja el, hogy hol is tart most 
ez az ügy. 
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Beregi István görög katolikus tisztelendő: Elmondja, hogy a korábban beszélt 1 millió 
forintot megigényelte a püspökségtől és másfél hete megérkezett a levél, hogy ezt az összeget 
megszavazták és a pénz már a számlára is került, így azonnal kifizethető.  
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy az ingatlan adás-vételét az önkormányzat egy 
beruházás önerejéhez szeretné felhasználni. Az önerő 1. 558. 000 Ft. összegű. Igaz ez a 
négyszemközti beszélgetés kapcsán nem került szóba. Az önkormányzat egyéb más forrásból 
nem tudja az önerőt biztosítani, csak az ingatlan értékesítésből. Az ingatlan 1 millió forinttól 
mindenképen többet ér, mivel ipari áram van, földkábellel bevezetve az áram, bent van a 
gázcsonk, a víz, a villany. Ezek már több százezer forint értékűek. 
Örülne neki, ha az összeg tekintetében a 2 vélemény közelítene egymáshoz. 
Még egyszer hangsúlyozná, hogy a képviselő – testület írásos nyilatkozatot nem tett arról a 
szándékáról, hogy mennyi összegért kívánja értékesíteni az ingatlant, ami alapján a 
tisztelendő Úr lépéseket tett. 
 
Beregi István görög katolikus tisztelendő: Elmondja, hogy a múltkori testületi ülésen 
elhangzott, hogy az a vélemény különbség volt közte és a polgármester Úr között, hogy Ő 
ingyen szerette volna az ingatlant, a polgármester Úr pedig  azt mondta, hogy legalább 1 
millió forintot szeretnének az ingatlanért. Megértette, hogy az önkormányzat nehéz anyagi 
helyzetben van, így úgy gondolta, ha a püspökség tud adni, akkor miért ne támogatná 
ennyivel az önkormányzatot. Ő ezután beszélt a gazdasági vezetővel, aki elfogadta az 
összeget. Ekkor erről értesítette a polgármestert. Utána beadta a kérvényt az összeg 
megjelölésével, ekkor is jelzett a polgármester Ú felé. Az összeget a püspökség megadta, 
ekkor is jelzett a polgármester felé. Az 1 millió forintot már ki is utalták. Így most Őt 
kellemetlen meglepetés érte, mert amilyen összeg többször szóba került a polgármester és 
közte, az még sem úgy van.  
Elmondja továbbá, hogy Ő még egyszer nem fog a püspökséghez menni egy újabb 
kérvénnyel, hogy kellene még 500. 000 Ft. 
 
Szabó Irén alpolgármester: Elmondja, hogy úgy érzi a képviselő – testületet akarja kihagyni 
az egészből. Mert azon a testületi ülésen, ahol erről először beszéltek, abban állapodtak meg, 
hogy majd a képviselők is elmondhatják a véleményüket, majd egy következő testületi ülésen 
megtárgyalják az értékesítést és hoznak egy határozatot. De számok nem hangzottak el. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy nem kellett volna testületi határozat nélkül 
elindulni a püspökséghez és akkor nem lenne most ez a konfliktus helyzet. 
 
Nagy József képviselő: Elmondja, hogy ingyen odaadni egy épületet ebben a helyzetben 
hűtlen kezelésnek minősülne. Felmerülhet a kérdés, hogy az ingatlan megér e 1,5 millió 
forintot vagy sem? Ha ennyit megér, már pedig megér, nem is adhatja az önkormányzat 
olcsóbban, mert az is hűtlen kezelés lenne. Az önkormányzat mostani anyagi helyzete miatt 
pedig végképp szükség van erre az összegre. 
 
Beregi István görög katolikus tisztelendő: Elmondja, hogy az sem lenne hűtlen kezelés, ha 
az önkormányzat ingyen adná vissza az ingatlant, mert régen ez egyházi ingatlan volt és 
évtizedeken keresztül a helyi község használta. Már nem is ez itt a kérdés.  
Úgy gondolta, hogy mivel többször szóba került ez az összeg, ez megalapozott ahhoz, hogy 
elinduljon a püspökséghez a kéréssel. Ez furcsán jön ki neki is. Ez egy 1 hónapos procedúra 
volt. 
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Szabó János polgármester: Elmondja, hogy akkor menjenek el együtt a püspökhöz, és 
mondják el mi a helyzet. Ő minden további nélkül elmegy a tisztelendő Úrral. Elmondják, 
hogy félreértés történt és az önkormányzatnak 1,5 millió forintra van szüksége az ingatlanért. 
Elmondja, hogy az önkormányzat anyagi helyzete olyan, hogy 6 státuszt meg kellett szüntetni, 
hónapok óta csak segélyt és béreket tudnak fizetni. Ez egy régóta futó pályázat, amelynek az 
önereje 1. 558. 000 Ft. Ezt az összeget máshonnan nem tudják megszerezni. 
Javasolja, hogy hozzanak egy határozatot, melyben 1,5 millió forintért felajánlják a 40. hrsz-ú 
ingatlant megvásárlásra a Görög Katolikus Egyházközség részére. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a 
költségvetéssel kapcsolatban. 
 
Mivel az elhangzottakkal kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület az alábbi határozat- tervezete, melynek 
szövege a következő Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő – testülete felajánlja 
megvételre a nyírparasznya belterületi 40 hrsz.-ú, ténylegesen Nyírparasznya, Rákóczi u. 73. 
szám alatti ingatlant a Görög Katolikus Egyházközség Részére 1. 500. 000 Ft. összegért.  
elfogadja, az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 4 jelen lévő tagja 4 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
39/2011. (V. 30.) számú határozata 

 

                                  - Ingatlan felajánlása értékesítésre-  

  
 
A Képviselő-testület! 
 

Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő – testülete felajánlja megvételre a 
nyírparasznya belterületi 40 hrsz.-ú, ténylegesen Nyírparasznya, Rákóczi u. 73. szám alatti 
ingatlant a Görög Katolikus Egyházközség Részére 1. 500. 000 Ft. összegért.  

 

Nyírparasznya, 2011. május 30.  
 
 

 
Szabó János sk.     Dr. Csoba Beáta sk. 
polgármester             körjegyző 
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Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve –10 órakor bezárta.  
 
 
 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szabó János                                                                                          Dr. Csoba Beáta 
polgármester                                                                                              körjegyző 
 


