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KIVONAT  

A képviselő-testület 2015. február 13-i nyílt üléséről  
 
 
 

1. 1/2015. (II. 13.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete Monek Gyula polgármester 2015. évre 
vonatkozó szabadságtervét az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szabadságtervvel kapcsolatos ügyviteli 
feladatokat lássa el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó László jegyző 
 
 

2. 2/2015. (II. 13.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29./A § - ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint 
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 
évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

eFt 
Megnevezés / év 2015 2016 2017 2018 

Saját bevételek 50%-a 4481 3140 3140 3140 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek 

0 0 0 0 

arány (a Stabilitási tv. 10. § (3) bekezdés szerint) % 0 0 0 0 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 

3. 3/2015. (II. 13.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ausztria-Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósult ÖRRAGO című, 
TF/ATHU/L00059/03 számú projektre vonatkozó társfinanszírozási támogatási szerződés 
módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 

4. 4/2015. (II. 13.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési ügysegéd működéséhez 
szükséges helyiség illetve ingóságok ingyenes használatának biztosítása tárgyában 2015. 
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március 1-i hatállyal együttműködési megállapodást köt a Vas Megyei Kormányhivatallal az 
előterjesztés szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 

5. 5/2015. (II. 13.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő 
szennyvízközmű-rendszer üzemeltetését, a szennyvízelvezetési és –tisztítási feladatok 
elvégzését a jövőben a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. szolgáltatóval kívánja 
ellátni. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a szolgáltatót értesítse. 
 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 

6. 6/2015. (II. 13.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyalja út bővítéséhez kapcsolódó 
ideiglenes útburkolat (útalap) kialakításának kivitelezési munkáihoz kapcsolódó 2.153.158,- 
forint vállalkozói díj kifizetéséhez a tulajdonában lévő OTP tőkegarantált pénzpiaci 
befektetési jegyből felbont 2.000.000 forintnak megfelelő összeget, azzal, hogy az IKSZT 
működési támogatás iránti kifizetési kérelem jóváhagyása esetén kapott támogatást 
felhasználva azonos összegű befektetési jegyet vásárol. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az összegnek az értékpapír számláról a 
költségvetési elszámolási számlára való utalásáról gondoskodjon. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati támogatás felhasználásáról, 
annak jóváírását követően, e határozat szerint haladéktalanul gondoskodjon. 
 
Határidő: bontás – 2015. február 16., lekötés – a támogatás megérkezését követően 
haladéktalanul 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 

7. 7/2015. (II. 13.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a magyarlaki 284 hrsz-ú, természetben 
a Kölcsey Ferenc út 1. szám alatti ingatlanra 1.5 millió forint összegű vételár-ajánlatot tesz a 
tulajdonos részére, az ajánlat elfogadása esetén az ingatlant megvásárolja. 
A Képviselő-testület a vételárat és az adásvétellel kapcsolatos költségeket az Önkormányzat 
2015. évi költségvetése terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a tulajdonost értesítse, és az 
ajánlat elfogadása esetén gondoskodjon a szerződés előkészítéséről, valamint felhatalmazza a 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: értesítés – 2015. február 18., szerződéskötés – ajánlat elfogadását követő 30 nap. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
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8. 8/2015. (II. 13.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Magyarlak kérelmét támogatja, és az Egyesület részére a Nemzeti Együttműködési Alap civil 
szervezetek működési támogatására benyújtott pályázatához 270.000 forint vissza nem 
térítendő működési támogatást nyújt az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének Egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata terhére 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás kifizetésére. 
 
Határidő: a NEA pályázati támogatás kifizetésével egyidejűleg 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 

9. 9/2015. (II. 13.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a magyarlaki 368 hrsz-ú ingatlanon, a 
2014. szeptemberi belvízi védekezést követően kivágott 2 db kőrisfa értékét megállapító 
szakértői vélemény elkészítésével megbízza Kenesei István erdőmérnök, erdészeti szakértőt 
15.000 forint megbízási díjért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 
 
Csörötnek, 2015. február 27. 
 
 
 
 Markó László sk. 
 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


