
 

 

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
9962 Csörötnek, Vasúti út 5. 

� (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 

 

 

Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozat-nyilvántartása 

2015. 

 
KIVONAT  

A képviselő-testület 2015. április 14-i nyílt üléséről  
 
 
 

1. 17/2015. (IV. 14.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. október 22. – 2015. március 
31. közötti időszakban tartott nyílt képviselő-testületi üléseken hozott lejárt határidejű, és az 
átruházott hatáskörben hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 

2. 18/2015. (IV. 14.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a alapján a képviselő-testület 
megbízatásának időtartamára szóló, a hosszú távú fejlesztési elképzeléseket tartalmazó 
gazdasági programot az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 

3. 19/2015. (IV. 14.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi 
közbeszerzési tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az elfogadott 
közbeszerzési terv közzétételéről gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal, 2015. május 1. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 

4. 20/2015. (IV. 14.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarlak 0119/4 hrsz-ú ingatlanra, 
Magyar Miklós Csabáné 9963 Magyarlak Kossuth Lajos út 91. szám alatti lakossal kötött 
haszonbérleti szerződést módosítását elfogadja, azzal, hogy a szerződés 2017. december 31-én 
lejár, és a szerződés lejártakor a haszonbérlő az ingatlant rendeltetésszerű, a művelési ágnak 
megfelelő állapotban, kituskózva köteles visszaadni. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a haszonbérlőt értesítse, és 
felhatalmazza a szerződés-módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
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5. 21/2015. (IV. 14.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése alapján 
az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programját áttekintette. A Képviselő-testület a helyi 
esélyegyenlőségi program intézkedési tervének felülvizsgálatát kezdeményezi, azzal, hogy az 
intézkedési tervnek összhangban kell lennie az önkormányzat pályázati forrásból 
megvalósítani kívánt fejlesztési terveivel. 
A Képviselő-testület a felülvizsgálathoz igénybe kívánja venni a Türr István Képző és Kutató 
Intézet térítésmentes szolgáltatásait. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervet csak az ismert vagy 
nagy valósínűséggel várható pályázati források igénybevételével tervezett fejlesztési 
javaslatok feltüntetésével terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2015. szeptember 1. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 

6. 22/2015. (IV. 14.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szentgotthárd város településfejlesztési 
koncepciójának tervezetét megismerte. A koncepcióban foglaltak Magyarlak község 
érdekeivel és céljaival összhangban állnak, az Önkormányzat településfejlesztési és -rendezési 
terveit nem befolyásolják, továbbá Magyarlak Község Önkormányzata a koncepció készítését 
befolyásoló tervvel nem rendelkezik. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Szentgotthárd város 
polgármesterér értesítse. 
 
Határidő: 2015. április 15. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 

7. 23/2015. (IV. 14.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Zámodics 
Eszter és Zámodics József Magyarlak, Kossuth Lajos út 80. szám alatti lakosoknak a 
Magyarlak 307 hrsz-ú ingatlanban lévő 2/24-2/24 tulajdonrészének elajándékozásával 
kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Závecz István Magyarlak, 
Kossuth Lajos út 173. szám alatti lakost értesítse. 
 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 

8. 24/2015. (IV. 14.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a CSÖRI-SZV Csörötnek 
szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer vonatkozásában a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás 
részére teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére megállapodást köt a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2643/2014. számú határozata alapján kijelölt 
közérdekű üzemeltetést ellátó Vasivíz Zrt.-vel az előterjesztés mellékletében szereplő 
tartalommal, amely alapján az Önkormányzat, mint ellátásért felelős adatszolgáltatási 
kötelezettségét a víziközmű-szolgáltató határidőre és hiánytalanul teljesíteni köteles. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2015. április 20. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 

9. 25/2015. (IV. 14.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a Virágos 
Magyarországért környezetszépítő versenyen. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelentkezés határidőre történő rögzítéséről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 

10. 26/2015. (IV. 14.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. június 1-jétől érvényes 
gyermek- és szociális étkeztetés nyersanyagnormáit az alábbiak szerint fogadja el: 

  Nyersanyagnorma 
(nettó Ft/adag) 

Eladási ár 
(nettó Ft/adag) 

Óvoda (3-6 éves korcsoport) 
Tízórai 75 125 
Ebéd 240 415 
Uzsonna 55 95 
Összesen 370 635 
Általános iskola (7-14 éves korcsoport) 
Tízórai 80 140 
Ebéd 285 485 
Uzsonna 80 140 
Összesen 445 765 
Szociális ellátás, időskorúak 
Ebéd 320 535 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 

11. 27/2015. (IV. 14.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarlaki Ifjúsági Kulturális 
Egyesület részére 70.000 forint vissza nem térítendő működési támogatást nyújt az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének Egyéb működési célú támogatások 
államháztartáson kívülre előirányzata terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2015. április 20. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
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12. 28/2015. (IV. 14.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vidéki 
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015. évben igénybe 
vehető támogatásokat megállapító miniszteri rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtása 
érdekében a rendeletben meghatározott szükséges intézkedéseket megtegye: személygépkocsi 
beszerzésére irányuló ajánlatokat szerezzen be, és a pályázat benyújtása előtt terjessze a 
képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 

13. 29/2015. (IV. 14.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ és a Magyar Telekom Nyrt. között a nyilvános, mobil cellás rádiótelefon hálózatához 
szükséges állomás létesítésére vonatkozó szerződés megkötéséhez nem járul hozzá. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érintetteket értesítse és az 
állomás létesítésével kapcsolatos tárgyalásokat folytasson annak érdekében, hogy a szerződés-
ből származó bevételre az önkormányzat legyen jogosult. 
 
Határidő: értesítés – 2015. április 20., új szerződés-tervezet – a soron következő testületi ülés 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 
 
Csörötnek, 2015. április 28. 
 
 
 
 
 
 Markó László sk. 
 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


