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Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott 
rendkívüli ülésének  
 
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) 
d, rendeletei:  
 
 
Iktatószáma: 1-33/2011. 
 

 
 
 

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  
 
2.) Előterjesztés Napközi Otthonos Óvoda megbízott óvodavezető megbízásának 
meghosszabbítására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) Bontott tégla iránti kérelem megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
 

 
Nyírparasznya, 2011. június 21. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        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. június 21-én 17 
óra 10 perckor megtartott üléséről.  
 
Jelen vannak:  

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

Laczkó Anita köztisztviselő a körjegyző megbízásából. 
 
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  
1.) Előterjesztés a 40 hrsz-ú általános iskola megnevezésű ingatlan értékesítésére a 
Nyírparasznyai Görög Katolikus Egyház részére 
2.) Előterjesztés Napközi Otthonos Óvoda megbízott óvodavezető megbízásának 
meghosszabbítására 
3.) Bontott tégla iránti kérelem megtárgyalása című napirendi pontok megtárgyalását.  
Elmondja továbbá, hogy Varga Árpádné megbízott óvodavezető hozzájárult előzetesen, hogy 
zárt ülés helyett nyílt ülésen tárgyalja a képviselő – testület ezt a napi rendi pontot. 
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 
/Ajánlat, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy kikértek egy új tulajdoni lapot a 40 hrsz-ú 
ingatlan tekintetében azért, hogy közben nem történt e változás, de semmilyen új bejegyzés 
nem található a földhivatal által kiadott okmányon. Ez a tulajdoni lap szükséges majd az adás-
vételi szerződés megkötéséhez. 
A Tisztelendő Úr írásban jelezte, hogy a felajánlott összegért azaz, 1. 500. 000 Ft. összegért a 
görög katolikus egyház megvásárolná az ingatlant. Időközben kiderült, hogy az 
önkormányzatnak áfa befizetési kötelezettsége van, így a határozat – tervezetben is így 
szerepel, megbontva az összeg. Ténylegesen az egyház 1. 500. 000 Ft.-ért veszi meg az 
ingatlant. Az egyház készpénzben fizeti ki az összeget, aminek a lebonyolítása a 
házipénztáron keresztül történik. Július 1-én írják alá a szerződést és akkor az áfát csak 
szeptember 30-ig kell befizetni, mivel negyedéves áfa bevalló az önkormányzat. Az egyháznál 
az áfát nem tudják visszaigényelni, ott nem jelentkező tétel. Erre korábban nem gondoltak, 
így ténylegesen, csak 1. 200. 000 Ft.-ot kap az önkormányzat. Most már ezt így kell 
elfogadni. 
 



3 
 

 
 
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 4 jelen lévő tagja 4 igen szavazattal 
elfogadta.  
 

 
                                  NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

44/2011. (VI. 21.) számú határozata 

                                                          - Ingatlan értékesítésről-  
  

 
A Képviselő-testület! 
 

1./ Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő – testülete eladja a Görög Katolikus 
Egyházközség /4822 Nyírparasznya, Rákóczi u. 69. szám/ részére a nyírparasznya belterületi 
40 hrsz.-ú, helyileg Nyírparasznya, Rákóczi u. 73. szám alatti ingatlant 1. 200. 000 Ft. + áfa, 
azaz bruttó 1. 500. 000 Ft. összegben. 
 
2./ Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Nyírparasznya, 2011. június 21.  
 

 
Szabó János sk.     Dr. Csoba Beáta sk. 
polgármester             körjegyző 

 
 
 
Tárgy: (2. tsp.)  
Előterjesztés Napközi Otthonos Óvoda megbízott óvodavezető megbízásának 
meghosszabbítására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy mint már említette Varga Árpádné megbízott 
óvodavezető hozzájárult, hogy nyílt ülésen tárgyalják ezt a napi rendi pontot. 
Elmondja, hogy Vargáné megbízása 2011. június 30. napján lejár, ezért kellene 
meghosszabbítani, újabb 1 évre bíznák meg a feladatok ellátásával ugyanazon feltételekkel, 
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mint eddig. 
 
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 4 jelen lévő tagja 4 igen szavazattal 
elfogadta.  
                                   
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
45/2011. (VI. 21.) számú határozata 

 
 Napközi Otthonos Óvoda megbízott óvodavezető megbízásának meghosszabbítására 

 
 
A Képviselő-testület! 
 
1./ Varga Árpádné óvónőt a Napközi Otthonos Óvoda vezetésével 2011. július 1. napjától 
2012. június 30. napjáig tartó határozott időre megbízott vezetőként megbízza. 

 
2./ A vezetői pótlék mértéke 20.000,- Ft/hó, mely 2011. július 1. napjától 2012. június 30. 
napjáig kerül megállapításra. 
 
Nyírparasznya, 2011. június 21. 
 

 
Szabó János sk.     Dr. Csoba Beáta sk. 
polgármester             körjegyző 

 
 
Tárgy: (3. tsp.)  
Bontott tégla iránti kérelem megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Kérelem mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy Rácz Miklós Nyírparasznya, Rákóczi u. 130. 
szám alatti lakos adott be bontott tégla megvásárlása iránt kérelmet. 100 db. egész és 20 db. 
töredék téglát szeretne vásárolni. 
Javasolja, hogy a korábbi feltételekkel értékesítsék a téglát. 
 
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 Rácz Miklós bontott tégla vásárlás 
iránti kérelmét elfogadja,  az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 4 jelen lévő tagja 4 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
 
 
                                 NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

46/2011. (VI. 21.) számú határozata 

                                                  - Bontott tégla értékesítésről-  
  

 
A Képviselő-testület! 
 

Rácz Miklós 4822 Nyírparasznya, Rákóczi u. 130. szám alatti lakos részére 100 darab 
egésztéglát, 2. 000 Ft. összegben, 20 darab töredék téglát  200 Ft. összegben értékesít.  

 
 
Nyírparasznya, 2011. június 21.  
 

 
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 – 17 óra 30 perckor bezárta.  
 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 
 
 
Szabó János                                                                                          Dr. Csoba Beáta 
polgármester                                                                                              körjegyző 
 


