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Muzsla Község képviselőtestülete 18. üléséről 

2016.9.21. 

 

Muzsla község képviselőtestülete a jóváhagyott napirend alapján ülésezett és hozta meg az 

alábbi határozatot. 

A.    j ó v á h a g y j a  

1. A képviselőtestületi ülés napirendi pontjait 

2. A munkabizottságok tagjait: 

 a/ mandátumszámláló bizottság: Borvák Imre, Zalaba Imre,  

 b/ javaslattevő bizottság: Csányi Erzsébet, Szilva Anikó 

 c/ jegyzőkönyv – hitelesítők: Mgr. Mariček Beáta, Ing. Petrík Tamás  

3. Az 5/2016-os sz., a temetői rendtartásról szóló önkormányzati rendeletet 

4. A 6/2016-os sz. önkormányzati rendeletet, melyben meghatározza a Muzsla 

 község által fenntartott iskola és iskolai intézményekbe fizetendő 

 költségtérítést 

5. A községi vagyonnal való gazdálkodás alapelveit 

6. Muzsla Község, mint eladó és Bazsó Jaroslav, szül. 1963.12.13., Bazsó Mária, 

szül. 1968.10.2-án, mindketten Kismuzsla 757-es házszám alatti lakosok  mint 

vevők között kötendő elővásárlási szerződést, melynek tárgya a muzslai 

kataszterben, az 5390/11-es számú parcellán található, a 4878-as számú 

tulajdoni lapon nyilvántartott 757-es számú házban található 1-es számú lakás 

adásvétele 484 eurós vételáron, mely vételárat a vevők havi 80 eurós összeggel 

törlesztenek 

7. Muzsla Község, mint eladó és Halász Zoltán, szül. Halász, szül. 1969.12.8-án, 

a Csenke 740-es házszám alatti lakos  mint vevő között kötendő elővásárlási 

szerződést, melynek tárgya a muzslai kataszterben, a 13140/8-as számú 

parcellán található, a 4819-es számú tulajdoni lapon nyilvántartott 876-os 

számú házban található 3-as számú lakás adásvétele 996 eurós vételáron, mely 

vételárat a vevő havi 77 eurós összeggel törleszt 

8. Muzsla Község, mint eladó és Marcibál Ottó, szül. 1960.2.3.,  Kismuzsla 755-

ös házszám alatti lakos  mint vevő között kötendő elővásárlási szerződést, 

melynek tárgya a muzslai kataszterben, az 5390/12-es számú parcellán 

található, az 1-es számú tulajdoni lapon nyilvántartott 755-ös számú házban 

található 1-es számú lakás adásvétele 484 eurós vételáron, mely vételárat a 

vevő havi 80 eurós összeggel törleszt 

9. Muzsla Község, mint eladó és Molnár Marek, szül. Molnár, szül. 1984.5.1., 

Vígh Anita, szül. Vígh, szül. 1988.1.25-én, mindketten Csenke 0 házszám alatti 

lakosok  mint vevők között kötendő elővásárlási szerződést, melynek tárgya a 

muzslai kataszterben, a 13140/6-os számú parcellán található, az 1-es számú 

tulajdoni lapon nyilvántartott 743-as számú házban található 2-es számú lakás 

adásvétele 664 eurós vételáron, mely vételárat a vevők havi 77 eurós összeggel 

törlesztenek 



10. Muzsla Község, mint eladó és Virsinszki Mária, szül. Virsinszki, szül. 

1983.3.30., Farkas János Antal, szül. 1983.7.27-én Nyíregyházán, mindketten 

Csenke 745-ös házszám alatti lakosok  mint vevők között kötendő elővásárlási 

szerződést, melynek tárgya a muzslai kataszterben, a 13115-ös számú parcellán 

található, a 4817-es számú tulajdoni lapon nyilvántartott 745-ös számú házban 

található 4-es számú lakás adásvétele 888 eurós vételáron, mely vételárat a 

vevők havi 77 eurós összeggel törlesztenek  

11. Muzsla Község, mint eladó és Virsinszky Péter, szül. Virsinszky, szül. 

1985.1.2-án, Csenke 745-ös házszám alatti lakos  mint vevő között kötendő 

elővásárlási szerződést, melynek tárgya a muzslai kataszterben, a 13115-ös 

számú parcellán található, a 4817-es-es számú tulajdoni lapon nyilvántartott 

745-ös számú házban található 2-es számú lakás adásvétele 1031 eurós 

vételáron, mely vételárat a vevő havi 77 eurós összeggel törleszt  

12. Muzsla Község, mint eladó és Záhradník Renáta, szül. Záhradník, szül. 

1989.3.22.,  Kismuzsla 756-os házszám alatti lakos  mint vevő között kötendő 

elővásárlási szerződést, melynek tárgya a muzslai kataszterben, az 5390/11-es 

számú parcellán található, a 4949-es számú tulajdoni lapon nyilvántartott 756-

os számú házban található 2-es számú lakás adásvétele 849 eurós vételáron, 

mely vételárat a vevő havi 80 eurós összeggel törleszt  

13. Muzsla Község, mint eladó és Zvara Roland, szül. Zvara, szül. 1985.8.16.,  

Kismuzsla 752-es házszám alatti lakos  mint vevő között kötendő elővásárlási 

szerződést, melynek tárgya a muzslai kataszterben, az 5390/16-os számú 

parcellán található, az 1-es számú tulajdoni lapon nyilvántartott 752-es számú 

házban található 2-es számú lakás adásvétele 484 eurós vételáron, mely 

vételárat a vevő havi 80 eurós összeggel törleszt  

14. Muzsla község konszolidációs éves jelentését a 2015-ös évre 

15. Muzsla község 2016. évi költségvetésének 6-os sz. módosítását a beterjesztett 

 javaslat szerint: 
 

KIADÁS   

01,1,1 Közigazgatási szervek                 - 6 700 euró 

 

Tétel Megnevezés  2016-os jóváhagyott 

költségvetés 

6. sz. módosítás 

  terv valóság terv valóság 

  euró euró euró euró 

633 Könyv, újság, folyóirat 1 000   500   

635 Községi lakások karbantartása 8 000  2 800  

633 Reprezentációs alap – baráti 

települések 

2 000  1 000  

 



04,5,1 Utak karbantartása                  + 4 600 euró 

 

Tétel Megnevezés  2016-os jóváhagyott 

költségvetés 

6. sz. módosítás 

  terv valóság terv valóság 

  euró euró euró euró 

635 Árkok javítása és 

karbantartása 

10 000   14 600   

 

05,6,0 Környezetvédelem                  - 1 300 euró 

 

Tétel Megnevezés 2016-os jóváhagyott 

költségvetés 

6. sz. módosítás 

  terv valóság terv valóság 

  euró euró euró euró 

633 Fák, növények 2 000   700   

 

08,2,9 Kulturális szolgáltatások - Kultúrház                + 3 400 euró 

 

Tétel Megnevezés 2016-os jóváhagyott 

költségvetés 

6. sz. módosítás 

  terv valóság terv valóság 

  euró euró euró euró 

635 Kultúrház karbantartása 1 000   4 400   

 

 

16. Az Endrődy János Alapiskola 2016. évi költségvetésének 2-es sz. módosítását 

17. A képviselőtestület küldötteit az AC Muzsla sportegyesület vezetőségébe: 

Ing. Mészáros Béla és Csicsó Gábor személyében 

18. Szilva Anikót a Bizottság a közérdek védelmére tagjának 

19. Szabó Roland és Szabó Andrea, Muzsla 8. h. sz. alatti lakosok kérelmét 1500 

euró anyagi támogatásra a 1290/26-os parcellán található, 8. sz. ház 

megvásárlásához  



20. Valach Roberta, Muzsla 61-es házszám alatti lakos kérvényét 800,- euró anyagi 

támogatásra az Endrődy János Ifjúsági Alapból egyetemi tanulmányainak 

finanszírozására, számítógép vásárlására. 

21. Vígh Patrícia, Kismuzsla 758-as házszám alatti lakos kérvényét 1400,- euró 

anyagi támogatásra az Endrődy János Ifjúsági Alapból tanulmányainak 

finanszírozására, iskolaszerek, számítógép vásárlására, tandíjra. 

22. Marcibál Arnold, Kismuzsla 756-os házszám alatti lakos kérvényét 400,- euró 

anyagi támogatásra az Endrődy János Ifjúsági Alapból a munkájához szükséges 

számítógép vásárlására és gépjárművezetői jogosítvány megszerzésére.  

 

B.     t u d o m á s u l   v e s z i  

1.  A 2015-ös év zárszámadásáról szóló könyvvizsgálói jelentést 

2.  A 2015-ös év konszolidációs zárszámadásáról szóló könyvvizsgálói jelentést 

3.  A főellenőr jelentését az AC Muzsla sportegyesület 2015-ös évi 

 gazdálkodásáról. 

4.  A főellenőr jelentését a Kiskertészek muzslai alapszervezetének 2015-ös évi 

 gazdálkodásáról. 

5.  A főellenőr jelentését az Endrődy János Alapiskola mellett működő iskolai 

 klubnak Muzsla község által nyújtott anyagi támogatás felhasználásáról 

6.  A főellenőr jelentését a közmunkákra kapott anyagi támogatások 

 felhasználásáról a 2015-ös évben. 

7.  Muzsla község főellenőrének munkaterve 2016. II. félévére 

8.  A járási ügyész figyelmeztetése a szociális területen nyújtott szolgáltatásokról 

 szóló helyi rendelet kapcsán 

 

C.      e l n a p o l j a 

1. Muzsla község és a DAP Muzsla között kötendő telekcseréről szóló szerződést 

 

2. Az Endrődy János Alapiskola mellett működő iskolai klub 2016/2017-es 

tanévre tervezett tevékenységének és a 2016-os év pótlólagos 

finanszírozásának a jóváhagyását  

 
 

 

 

Kelt Muzslán, 2016. 9. 21-én 

 

 

        Ing. Farkas Iván 

           polgármester 


