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KIVONAT  
A képviselő-testület 2013. november 12-i nyílt üléséről  

 
 
 

1. 119/2013. (XI. 12.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kocsis Zsolt polgármester 
beszámolóját a 2012. november 28. – 2013. november 12. közötti időszakban végzett 
munkájáról elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 

2. 120/2013. (XI. 12.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének háromnegyed éves gazdálkodásáról készült beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 

3. 121/2013. (XI. 12.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 76/2013. (VII. 3.) Kt. számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
1. Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. 
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és az 
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében) lévő Csörötnek 051/4, 075, 076, 
0124, 0127, 0199, 0202, 0203/3, 0211, 0212, 0214, 0217, 0219/2, 0222, 0231, 0235, 
0238, 0240 és 0241/2 helyrajzi számokon felvett, kivett, közforgalom elől el nem zárt 
magánút megnevezésű ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását. 

2. Az Önkormányzat az ingatlanokat az alábbi közfeladatok ellátása érdekében kívánja 
tulajdonba venni és közlekedési célra felhasználni: 

a. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott 
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás: Csörötnek 051/4 hrsz.; 

b. a Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztés, 
településrendezés: Csörötnek 0203/3 hrsz.; 

c. a Mötv. 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott turizmussal kapcsolatos 
feladatok: Csörötnek 075, 076, 0124, 0127, 0199, 0202, 0211, 0212, 0214, 0217, 
0219/2, 0222, 0231, 0235, 0238, 0240 és 0241/2 hrsz. 

3. Csörötnek Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését. 

4. A Képviselő-testület az ingatlanok vonatkozásában lemond az Állammal szemben 
támasztott bármilyen követelésről, továbbá vállalja, hogy az ingatlanok tulajdonba 
adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően 
tájékoztatja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t a hasznosítási cél megvalósulásáról. 
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5. A Képviselő-testület vállalja, hogy az ingatlanok tulajdonjogát az ingatlanokra vonatkozó 
terhekkel együtt veszi át. 

6. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlanok természetvédelmi, 
Natura 2000 védettség alatt állnak, és az ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése 
esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését. 

7. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a vagyonigénylés összhangban van az 
önkormányzat településfejlesztési programjával, a kistérségi területfejlesztési 
koncepcióval, illetve a területfejlesztési programokkal, valamint az önkormányzat egyéb 
fejlesztési programjaival. 

8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

9. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

4. 122/2013. (XI. 12.) Kt. határozat 
1. Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. 
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő 
Csörötnek 356. helyrajzi számon felvett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/2 
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott településfejlesztési 
és turisztikai feladatok ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és turisztikai célra 
kívánja felhasználni. 

3. Csörötnek Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek megtérítését. 

4. A Képviselő-testület az ingatlanok vonatkozásában lemond az Állammal szemben 
támasztott bármilyen követelésről, továbbá vállalja, hogy az ingatlanok tulajdonba 
adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően 
tájékoztatja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t a hasznosítási cél megvalósulásáról. 

5. A Képviselő-testület vállalja, hogy az ingatlanok tulajdonjogát az ingatlanokra vonatkozó 
terhekkel együtt veszi át. 

6. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a vagyonigénylés összhangban van az 
önkormányzat településfejlesztési programjával, a kistérségi területfejlesztési 
koncepcióval, illetve a területfejlesztési programokkal, valamint az önkormányzat egyéb 
fejlesztési programjaival. 

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

Határidő: azonnal. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
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5. 123/2013. (XI. 12.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési koncepcióját az előterjesztésben szereplő tartalommal elfogadja, és a 
következő alapelveket határozza meg a költségvetés összeállításában: 

a) az önkormányzati alapfeladatok biztonságos, stabil ellátása, szükséges 
racionalizálások végrehajtása, 

b) bevételek teljesülésének növelése, optimalizálása, működési kiadások csökkentése, 
c) az előző évek döntései alapján folyamatban lévő fejlesztések, beruházások 

végrehajtása, és a koncepcióban tervezett fejlesztések előkészítése, elindítása az 
önkormányzat gazdasági programjával és a településfejlesztési koncepcióval 
összhangban. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés összeállításában 
érvényesítse a koncepcióban megjelölt elveket. 
 
Határidő: a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik nap 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

6. 124/2013. (XI. 12.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat „Mikrotérségi 
szennyvízcsatorna szolgáltató iroda és árvízvédelmi raktár felújítása” című projekt 
kivitelezési munkáihoz kapcsolódó egyszerű beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás megindítására, és a nyertes 
ajánlattevővel történő szerződéskötésre. 
 
Határidő: 2013. november 15. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

7. 125/2013. (XI. 12.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat „Mikrotérségi 
szennyvízcsatorna szolgáltató iroda és árvízvédelmi raktár felújítása” című projekt műszaki 
ellenőri feladatainak ellátásához kapcsolódó egyszerű beszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás megindítására, és a nyertes 
ajánlattevővel történő szerződéskötésre. 
 
Határidő: 2013. november 15. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

8. 126/2013. (XI. 12.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat „Mikrotérségi 
szennyvízcsatorna szolgáltató iroda és árvízvédelmi raktár felújítása” című projekt komplex 
projektmenedzsment tevékenységének elvégzéséhez kapcsolódó egyszerű beszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás megindítására, és a nyertes 
ajánlattevővel történő szerződéskötésre. 
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Határidő: 2013. november 15. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

9. 127/2013. (XI. 12.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bűnmegelőzési feladatok 
hatékonyabb ellátása érdekében a Csörötneki Polgárőr Egyesület e tevékenységéhez 
kapcsolódó infrastruktúrájának fejlesztését szükségesnek tartja, ezért az Egyesületnek az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások 
részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 2. célterületére vonatkozó 
támogatási kérelmének benyújtását támogatja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy. a szolgáltatás fejlesztésének 
szükségességére vonatkozó támogató nyilatkozatot az Egyesület részére kiadja. 
 
Határidő: 2013. november 25. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

10. 128/2013. (XI. 12.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szentgotthárd város 
településfejlesztési koncepcióját megismerte, az abban foglaltak Csörötnek Község 
Önkormányzatának településrendezési eszközeit nem érintik. 
A Képviselő-testület a településrendezési eszközök módosításának további véleményezési 
eljárásában nem kíván részt venni. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Szentgotthárd Város 
Önkormányzatát értesítse. 
 
Határidő: 2013. november 15. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

11. 129/2013. (XI. 12.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-ában foglalt kötelezettségének 
eleget téve a 2013. évi közmeghallgatását 2013. december 7-én 17.00 órakor tartja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a lakosságot az SZMSZ 10. § 
(16) bekezdése szerint tájékoztassa. 
 
Határidő: 2013. november 22. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

12. 130/2013. (XI. 12.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ország Andrásné sz. Dancsecs Irén 
4741 Jánkmajtis, Kossuth L. u. 49. szám alatti lakos és Váradiné Dancsecs Erika sz. 
Dancsecs Erika 4963 Kisszekeres, Rákóczi u. 11. szám alatti lakos Csörötnek 053/3, 085/10 
és 087/6 hrsz-ú ingatlanokban lévő tulajdonrészeit ajándékozás jogcímén elfogadja. 
A Képviselő-testület az ajándékozási szerződés megkötésével és az ingatlan-nyilvántartási 
eljárással kapcsolatos költségeket az Önkormányzat költségvetése terhére vállalja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

13. 131/2013. (XI. 12.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi CLXXXV. törvény és a 
317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltató 
kiválasztására irányuló eljárás lefolytatását kezdeményezi Felsőszölnök, Alsószölnök, 
Szakonyfalu, Kétvölgy, Orfalu, Apátistvánfalva és Magyarlak községek önkormányzataival 
közösen. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az eljárás lefolytatásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

14. 132/2013. (XI. 12.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási szerződés megszűnésétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
ellátó gazdálkodó szervezetnek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti 
kiválasztásáig terjedő időszakra, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átmeneti ellátására 
vonatkozó nyilatkozata tartalmát megismerte és elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

15. 133/2013. (XI. 12.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulásnál illetve Szentgotthárd Város Önkormányzatánál kezdeményezi, 
hogy a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás által fenntartott köznevelési 
intézményekbe járó gyermekek étkeztetését 2014. január 1-jétől társulási formában vagy 
feladat-ellátási szerződés alapján biztosítsák. 
 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
Csörötnek, 2013. december 3. 
 
 
 
       Markó László sk. 
 jegyző 


