J e g y z ő k ö n y v
Készült: Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. március
30-án 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről
Az ülés helye: az Önkormányzat tanácskozó terme
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint
Török Sándor polgármester úr megállapítja a határozat-képességet, mivel az eredetileg
megválasztott 6 fő képviselőből 5 fő jelen van. Takács Ferenc képviselő úr később érkezik.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Gősi Gyula képviselő urat és Lachmann János képviselő urat kéri
fel.
Török Sándor polgármester úr ismerteti a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.) Mosonszolnok község egészségügyi helyzete: a védőnői tájékoztató megtárgyalása
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
Somariva Lászlóné védőnő
2.) A Magyar Vöröskereszt Helyi Alapszervezetének a 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Gyurics Béláné elnök,
Szilvási Ildikó titkár
3.) A Lövészklub 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Mészáros Tamás elnök
4.) Az Erdészeti Horgászegyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló
megtárgyalása
Előterjesztő: Takács Ferenc elnök
5.) A Rendezési terv aktuális feladatai
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
6.) Templom padok restaurálása
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
7.) Az intézményekben étkezési térítési díj felülvizsgálata
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
8.) Önkormányzati bérlakás bérleti díjának megállapítása
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
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9.) Aktuális
- A temető ravatalozójának felújítása
- Államkötvény vásárlása
- Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. aktuális kérdései
Török Sándor polgármester úr megkérdezi kíván-e valaki módosító javaslatot tenni.
Pribránszki György alpolgármester úr a kialakított telephelyekkel, továbbá a külterületi utak
karbantartásával kapcsolatosan kíván előterjesztést tenni.
További módosító javaslat nem volt.
Török Sándor polgármester úr kéri a jelenlévőket, hogy először a napirend módosításáról
szavazzanak.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
57/2016.(III.30.) Kt. határozat
Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alábbi Aktuális napirendi pont módosítását fogadja el:
- tájékoztatás a kialakított telephelyekről,
- a külterületi utak karbantartása
Felelős: Török Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Török Sándor polgármester úr javasolja, hogy a napirendi pontokat az alábbiak szerint
fogadják el: 1.) Mosonszolnok község egészségügyi helyzete: a védőnői tájékoztató megtárgyalása, 2.) A Magyar Vöröskereszt Helyi Alapszervezetének a 2015. évi tevékenységéről
szóló beszámoló megtárgyalása, 3.) A Lövészklub 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló
megtárgyalása, 4.) Az Erdészeti Horgászegyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló
megtárgyalása, 5.) A Rendezési terv aktuális feladatai 6.) A templom padok restaurálása 7.)
Az intézményekben fizetendő étkezési térítési díj felülvizsgálata 8.) Önkormányzati bérlakás
bérleti díjának megállapítása, 9.) Aktuális: A temető ravatalozójának felújítása, Államkötvény
vásárlása, Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. aktuális kérdései, Tájékoztatás a kialakított
telephelyekről, A külterületi utak karbantartása
A Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:
58/2016.(III.30.) Kt. határozat
Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alábbi napirendi pontokat fogadja el:
1.) Mosonszolnok község egészségügyi helyzete: a védőnői
tájékoztató megtárgyalása,
2.) A Magyar Vöröskereszt Helyi Alapszervezetének a 2015.
évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása,
3.) A Lövészklub 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló
megtárgyalása,
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58/2016.(III.30.) Kt. határozat folytatása
4.) Az Erdészeti Horgászegyesület 2015. évi tevékenységéről
szóló beszámoló megtárgyalása,
5.) A Rendezési terv aktuális feladatai
6.) A templom padok restaurálása
7.) Az intézményekben fizetendő étkezési térítési díj felülvizsgálata
8.) Önkormányzati bérlakás bérleti díjának megállapítása,
9.) Aktuális:
- A temető ravatalozójának felújítása
- Államkötvény vásárlása
- Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. aktuális kérdései
- tájékoztatás a kialakított telephelyekről,
- a külterületi utak karbantartása
Felelős: Török Sándor polgármester
Határidő: azonnal

Napirend:
1.)Mosonszolnok község egészségügyi helyzete: a védőnői tájékoztató megtárgyalása
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
Somariva Lászlóné védőnő
Török Sándor polgármester köszönti az ülésen megjelent Somariva Lászlóné asszonyt, aki a
település védőnője. Emlékezteti a jelenlévőket, hogy - az elmúlt két évet kivéve - minden év
elején beszámolt a háziorvos a község egészségügyi helyzetéről, illetve a védőnő
beszámolóját is ilyenkor hallgatta meg és fogadta el a Képviselő-testület. A tavalyi év
változásai miatt azonban ez nem várható el a két helyettesítő háziorvostól. Dr. Retek Edit
háziorvos eddig még nem jelezte a praxisának értékesítését. A határidő április vége, amikor
úgy is tárgyalni kell majd a kialakult helyzetről. Megkérdezi Somariva Lászlóné védőnőt,
hogy az írásban benyújtott beszá-molójához ( . sz. melléklet) kíván-e szóbeli kiegészítést
tenni.
Somariva Lászlóné védőnő köszönti a jelenlévőket. Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy
Mosonmagyaróvári járás települései közül a gondozottak létszámának tekintetében
Mosonszolnok a 3. helyet foglalja el, Bezenye és Kimle községek után. Örömmel számol be
arról is, hogy az idei évben már most annyi gyermek született, mint a tavalyi évben összesen.
Török Sándor polgármester úr megköszöni kiegészítést. Örömét fejezi ki, hogy a körzetben
ilyen sok a várandós kismama, a 0-6 közötti gyermek, illetve az általános iskolás. Ez biztató
adat a jövőre nézve. Véleménye szerint nagyon jó a védőnő kapcsolata az iskolaorvossal.
Talán még soha ennyire alapos szűrésen nem estek át a gyerekek, mint a tavalyi évben. Az
ortopédiai szakrendelésre szinte mindegy gyermek beutalót kapott, ahová az Önkormányzat
be is szállította a gyermekeket. A Képviselő-testület nevében is szólva, elismerését fejezi ki a
védőnő munkájáért. Kéri, továbbra is ilyen elhivatottsággal végezze tevékenységét. Felkéri a
jelenlévő képviselőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket.
A képviselők egyetértenek az elhangzottakkal. További kérdés, hozzászólás nem volt.
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Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadják el a Védőnői
Szolgálat 2015. évi tevékenységéről készült beszámolót.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
59/2016.(III.30.) Kt. határozat
Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Védőnői Szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Török Sándor polgármester
Határidő: azonnal
(Somariva Lászlóné elhagyja a tanácskozó termet, az ülésre megérkezik Gyurics Béláné és
Szilvási Ildikó.)

Napirend:
2.)A Magyar Vöröskereszt Helyi Alapszervezetének a 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Gyurics Béláné elnök,
Szilvási Ildikó titkár
Török Sándor polgármester úr köszönti az ülésen megjelent Gyurics Bélánét és Szilvási
Ildikót. Megkérdezi, hogy az írásban benyújtott beszámolóhoz ( . sz. melléklet) kívánnak-e
szóbeli kiegészítést tenni.
Gyurics Béláné asszony megköszöni a Képviselő-testület erkölcsi és anyagi támogatását,
amely alapja az általuk végzett tevékenységnek. Örömmel számol be arról, hogy egyre több
civil szervezettel összefogva tudják végezni munkájukat. Tisztelettel meghívja a jelenlévőket
a Művelődési Házban tervezett fotókiállításra, amely a menekültekről és az önkéntesekről
készült.
Szilvási Ildikó szintén köszönetet mond a támogatásért. Elmondja, hogy a vezetőség és az
önkéntesek is örülnek az elért eredményeknek, melyet az önkéntesek munkája nélkül nem
lehetne ilyen színvonalasan végezni.
Török Sándor polgármester úr megköszöni a kiegészítéseket. Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel
kérdéseiket, mondják el a véleményeiket.
Hozzászólás:
Gősi Gyula képviselő úr elmondja, hogy a fotókiállítás időpontja pontosításra került. 2016.
április 15-én 18 órakor lesz a megnyitó. A civil szervezet tevékenységét leginkább a
Művelődési Házban végzi, ezért látja az általuk végzett munkát. Egyre többen vannak és az
újak főleg a fiatalabb generációhoz tartoznak.
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Török Sándor polgármester úr köszönetét fejezi ki a településen végzett tevékenységért.
Elismerésre méltó eredménynek tartja a 150 liternyi vér átadását a Vérellátó Állomásnak,
illetve az ehhez szükséges szervezést. Jó érzés tölti el, hogy befogadták és együttműködnek a
mosonudvari véradókkal és segítőkkel is.
Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadják el a Magyar
Vöröskereszt Helyi Alapszervezetének 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
60/2016.(III.30.) Kt. határozat
Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Magyar Vöröskereszt Helyi Alapszervezetének 2015.
évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős: Török Sándor polgármester
Határidő: azonnal
(Gyurics Béláné és Szilvási Ildikó elhagyja a tanácskozó termet. Az ülésre megérkezik
Mészáros Tamás.)

Napirend:
3.)A Lövészklub 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Mészáros Tamás elnök
Török Sándor polgármester úr köszönti az ülésen megjelent Mészáros Tamás urat, a
Lövészklub elnökét. Megkérdezi, hogy írásban benyújtott beszámolójához ( . sz. melléklet)
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Mészáros Tamás úr köszönti a jelenlévőket. Köszönetét fejezi ki az Önkormányzat által
nyújtott támogatásért. Elmondja, hogy a felújítások során megújult a lőtér, az új engedélyt az
alagutas rendszer elkészültével kérhetik meg. Szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre.
Török Sándor polgármester úr megköszöni a kiegészítést. Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel
kérdéseiket, mondják el a véleményeiket.
Hozzászólások:
Pribránszki György alpolgármester úr elmondja, hogy a civil szervezetnél a beszámoló
taggyűlés megtartásra került. A tagok nagyon sok önkéntes munkát végeznek a lőtér területén.
Tóth Ferenc képviselő úr elmondja, hogy mindannyian jól ismerik a klub tevékenységét.
Török Sándor polgármester úr csak elismeréssel tud szólni a klub által végzett tevékenységéről. A közösségi életben aktívan részt vesznek. Balesetmentes lövészetet kíván a
következő évre is.
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Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Lövészklub 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
61/2016.(III.30.) Kt. határozat
Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Lövészklub 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
Felelős: Török Sándor polgármester
Határidő: azonnal
(Mészáros Tamás úr elhagyja a tanácskozó termet.)

Napirend:
4.)Az Erdészeti Horgászegyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló
megtárgyalása
Előterjesztő: Takács Ferenc elnök
Török Sándor polgármester úr tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Takács Ferenc képviselő úr
időközben jelezte, hogy nem tud megjelenni az ülésen. Javasolja, hogy a napirendi pont a
következő ülésen kerüljön megtárgyalásra.
A képviselők egyetértenek a javaslattal.

Napirend:
5.) A Rendezési tervmódosítás aktuális feladatai
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
Török Sándor polgármester úr ismerteti a jelenlévőkkel a TALENT-PLAN Kft-vel előzetesen
egyeztetett módosítási javaslatokat. ( . sz. melléklet) Emlékezteti a jelenlévőket, hogy a
javasolt módosításokat már többször egymás között tárgyalták, átbeszélték. Felkéri a
jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el a véleményeiket.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kikelet utcától ÉK-re
fekvő tervezett lakóterület és a Vasút utca, Kázméri utca és vasút által közbezárt 959. hrsz-ú
Különleges – Kúria –terület módosításához szükséges egyszerűsített eljárás lefolytatását
kezdeményezze.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
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62/2016.(III.30.) Kt. határozat
Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a úgy dönt, hogy kezdeményezi a Kikelet utcától ÉK-re fekvő
tervezett lakóterület és a Vasút utca, Kázméri utca és vasút
által közbezárt 959. hrsz-ú Különleges – Kúria – terület
módosításához szükséges egyszerűsített eljárás lefolytatását.
Felelős: Török Sándor polgármester
Határidő: 2016. április 30.

Napirend:
6.)Templom padok restaurálása
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
Török Sándor polgármester úr emlékezteti a jelenlévőket, hogy már több éve próbálnak
segíteni a Mosonszolnoki Egyházközségnek a templom padjainak restaurálásának kérdésében.
Az eddig benyújtott árajánlatokat irreálisan magasnak tartották, illetve az Egyházmegyében
sem volt olyan személy, aki a felújításokat felügyelte és koordinálta volna. Bodó Zoltán
plébános úr kezdeményezésére ismét kaptak egy részletes árajánlatot, mely tartalmazza a
padok jelenlegi állapotának leírását és a javítási mechanizmusokat is. ( . sz. melléklet)
Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el a véleményeiket.
Hozzászólások:
Lachmann János képviselő úr véleménye szerint nagyon drága a padok restaurálása. Nem
biztos abban, hogy a templom tornyának rendbetétele nem lenne-e fontosabb kérdés.
Tóth Ferenc képviselő úr véleménye szerint nem lenne kötelességük az egyház által
kiválasztott személlyel végeztetni a restaurálást. Személy szerint jobban érezte volna magát,
ha egy támogatást kérő levelet nyújt be az Egyházközség és nem egy árajánlatot kapott volna
kézhez.
Gősi Gyula képviselő úr véleménye szerint lehet, hogy teljesen új padokat kellett volna
vásárolni.
Török Sándor polgármester úr felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy a templom a
Katolikus Egyház tulajdona, nincs joga az Önkormányzatnak meghatározni, hogy kivel
végeztetik el a restaurálási munkálatokat. A templom műemlék, nem lehet új padokat
vásárolni. Véleménye szerint meg kell őrizni ezeket a közel 300 éves padokat az utókor
számára. A megküldött árajánlat tájékoztatja a testületet a tervezett munkafolyamatokról is.
Véleménye szerint arról kell dönteniük, hogy támogatni kívánják-e a település Katolikus
Egyházközségét a padok felújításában. Ha igen, ezt pénzeszköz átadással tudják megvalósítani.
Vedrődi Zoltán képviselő úr véleménye szerint is kötelesek megőrizni a település értékeit a
jövő nemzedékének. Javasolja az Egyházközség támogatását.
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Pribránszki György alpolgármester úr véleménye szerint, hogy ha az Önkormányzatnak
lehetősége van a kért támogatás megadására, akkor támogassák. Bízni kell abban, hogy a
támogatást valóban erre fogják felhasználni. A település értékeit meg kell őrizni.
Török Sándor polgármester úr megköszöni a hozzászólásokat. Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Mosonszolnoki templompadok felújításához 16 millió forintos támogatást
nyújtson a Mosonszolnoki Római Katolikus Egyházközségnek.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
63/2016.(III.30.) Kt. határozat
Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
16 millió forint támogatást nyújt a Mosonszolnoki Római
Katolikus Egyházközségnek a Mosonszolnoki templom padok
felújítására pénzeszköz átadással.
Felelős: Török Sándor polgármester
Határidő: 2016. május 30.
(Kilácskó Zoltánné óvodavezető és Illésné Babos Ildikó élelmezésvezető megérkezik az
ülésre.)

Napirend:
7.)Az intézményekben étkezési térítési díj felülvizsgálata
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
Török Sándor polgármester úr köszönti az ülésen megjelent Kilácskó Zoltánné óvodavezetőt
és Illésné Babos Ildikó élelmezésvezetőt. Bevezetőjében elmondja, hogy a Képviselő-testület
2011 óta csak a kötelező emeléseket hajtotta végre az intézményi térítési díjaknál. A
vendégétkezésekből csak részben tudták kompenzálni a felmerült rezsiköltségeket. Az élelmezésvezető által készített táblázat ( . sz. melléklet) kiosztásra került. Megkérdezi, kívánnak-e
szóbeli kiegészítést tenni.
Kilácskó Zoltánné óvodavezető asszony elmondja, hogy a környező településeket is
megkeresték tájékozódás céljából, ezeket a térítési díjakat is tartalmazzák a táblázatok.
Illésné Babos Ildikó élelmezésvezető tájékoztatja a jelenlévőket, hogy milyen jogszabályok
határozzák meg azt, hogy melyik korcsoport hányszor, milyen összetételű és mennyiségű ételt
kapjon. A számításokat úgy végezte, hogy mindenhol az alsó mértéket számolta, mert ha a
felsőt számolta volna, az irreálisan magas térítési díjemelést jelentene a szülők és
vendégétkezők részére. Részletesen tájékoztatja a jelenlévőket a számítások eredményeiről.
Török Sándor polgármester úr megköszöni a kiegészítést. Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel
kérdéseiket, mondják el a véleményeiket.
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Kérdés:
Tóth Ferenc képviselő úr a bölcsődei térítési díjjal kapcsolatosan kérdezi az élelmezésvezetőt.
Válasz:
Illésné Babos Ildikó válaszában elmondja, hogy a bölcsődei térítési díjnál eddig nem számolt
rezsiköltséget. A saját óvodás és iskolás gyermekek után nem kell rezsit számolni, ezért
alacsonyabbak azok térítési díjai.
Hozzászólások:
Lachmann János képviselő úr elfogadhatónak tartja a javasolt új térítési díjakat, azonban
véleménye szerint a bölcsődei térítési díjjal kapcsolatosan támogatni kellene valamilyen
módon a szülőket, vagy a közalapítványt, ami a bölcsődét működteti.
Gálné dr. Takács Eszter jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a térítési díjakra 2008-ban
alkotott rendeletet a Képviselő-testület, melyet 2011-ben az ÁFA változása miatt kellett
módosítani. Azonban az alaprendelet bevezető része olyan hatályon kívüli törvényre és
rendeletekre hivatkozik, amely miatt az alaprendeletet már nem lehet tovább módosítani,
hanem új önkormányzati rendeletet kell alkotnia a Képviselő-testületnek.
Török Sándor polgármester úr egyetért az elhangzott javaslatokkal. Az új térítési díjak
hasonlóak lesznek, mint a környező településeken. Javasolja, hogy az új térítési díjak 2016.
május 01-től kerüljenek bevezetésre.
Török Sándor polgármester úr javasolja, hogy a Képviselő-testület alkosson új rendeletet az
intézményekben fizetendő térítési díj megállapítására.
Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül megalkotja az étkezési térítési díjakról szóló
8/2016.(IV.12.) önkormányzati rendeletét
a melléklet szerint
( . sz. melléklet)

Napirend:
8.)Önkormányzati bérlakás bérleti díjának megállapítása
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
Török Sándor polgármester úr emlékezteti a jelenlévőket, hogy 2016 áprilisától már bérleti
díjat kell fizetni az Önkormányzat tulajdonába került és bérlakásként funkcionáló Fő u. 80. sz.
alatti ingatlan lakóinak. Felkéri Gálné dr. Takács Eszter jegyzőt, hogy ismertesse az
ingatlanban készült jegyzőkönyvet.
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Gálné dr. Takács Eszter jegyző elmondja, hogy az ingatlanban a
család él. Az ingatlanban 6 felnőtt és egy gyermek lakik. Az épület
szoba, 2 konyha, 1 fürdőszoba, 1 külső tároló. Az ingatlan kb.
elhelyezkedése nem teszi lehetővé, hogy benne két, vagy három
kialakításra. A ház nagyon elhanyagolt állapotban van.

többgenerációs Bodnár
helyiségei: 1 folyosó, 4
180 m2. A helyiségek
külön lakrész kerüljön

Török Sándor polgármester úr megköszöni a tájékoztatást. Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel
kérdéseiket, mondják el a véleményeiket.
Hozzászólások:
Lachmann János képviselő úr véleménye szerint egy összegben állapítsák meg a bérleti díjat,
amelyet a lakók között osszanak fel. 90.000,- Ft / hó összegre tesz javaslatot.
Vedrődi Zoltán képviselő úr javasolja, hogy a kiskorú gyermek után ne számoljanak fel
bérleti díjat, csak a felnőttek fizessék meg, illetve a közüzemi számlák kiegyenlítése továbbra
is a bérlők kötelessége legyen.
Török Sándor polgármester úr egyetért az elhangzottakkal. Javasolja, hogy a bérleti
szerződéseket külön-külön kössék meg a család tagjaival. A rezsiköltség is a bérlőket terhelje.
Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Mosonszolnok, Fő u.
80. sz. alatti ingatlan bérleti díját 90.000,- Ft/hó összegben állapítsák meg, azaz 15.000,Ft/felnőtt/hó mértékben. A bérleti díjakat 2016. április 01-től kell megfizetni. A bérlőkkel
külön-külön kell bérleti szerződést kötni. Az ingatlan rezsiköltsége a bérlőket terhelje.
Javasolja, hogy kérjék fel Gálné dr. Takács Eszter jegyzőt a bérleti szerződések elkészítésére.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
64/2016.(III.30.) Kt. határozat
Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Mosonszolnok, Fő u. 80. sz. alatti ingatlan
bérleti díját 90.000,- Ft/hó összegben állapítja meg oly módon,
hogy az ingatlanban lakó 6 felnőtt - Bodnár Béláné, Bodnár
Gábor (ifj.), Szili Brigitta, Bodnár Tibor, Bodnár Béla és
Bodnár Gábor – 15.000,- Ft/fő/hó bérleti díj fizetésére köteles.
A kiskorú gyermek után nem állapít meg bérleti díjat az
Önkormányzat. A bérleti díjakat 2016. április 01-től kell
megfizetni. A bérlőkkel külön-külön kell bérleti szerződést
kötni. Az ingatlan rezsiköltsége a bérlőket terheli.
Felkéri Gálné dr. Takács Eszter jegyzőt a bérleti szerződések
elkészítésére.
Felelős: Török Sándor polgármester
Határidő: 2016. április 30.
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Napirend:
9.) Aktuális
- A temető ravatalozójának felújítása
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
Török Sándor polgármester úr emlékezteti a jelenlévőket, hogy már több alkalommal is
tárgyaltak a ravatalozó épületének felújításáról. Lukácsi Tamás építész megküldte az épület
legújabb látványtervét. ( . sz. melléklet) Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket,
mondják el véleményeiket.
Hozzászólás:
Lachmann János képviselő úr véleménye szerint eddig ez a leginkább elfogadható látványterv
az eddig látottak közül.
Tóth Ferenc képviselő úr javasolja, hogy a ravatalozóéhoz hasonló anyagokat használjanak fel
a kápolna tetőszerkezetének felújításához is, hogy az épületek összhangban legyenek.
Török Sándor polgármester úr megköszöni az elhangzott véleményeket. Javasolja, hogy
kérjék fel Lukácsi Tamás tervezőt a temető új ravatalozójának részletes terveinek
elkészítésére.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
65/2016.(III.30.) Kt. határozat
Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Lukácsi Tamás építészt kéri fel a temető új
ravatalozójának részletes terveinek elkészítésére.
Felelős: Török Sándor polgármester
Határidő: 2016. augusztus 31.
- Államkötvény vásárlása
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
Török Sándor polgármester úr tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Önkormányzat
pénzintézetnél kezelt betétszámláin már alig van kamat. Lassan már azért kell fizetni, hogy az
Önkormányzat pénzét adott pénzintézetnél tartják. Az államkötvények kamatai azonban még
mindig magasabbak a betéti lekötésnél, ezért kéri, hogy egy következő ülésen tárgyalják meg
államkötvények vásárlásának lehetőségét, mind az érték, mind a lekötés időtartamának
tekintetében. Amennyiben a képviselők egyetértenek javaslatával, akkor ajánlatokat kér a
különböző pénzintézetektől.
A képviselők az előterjesztés megvitatása után felkérik a Török Sándor polgármester urat az
ajánlatok bekérésére.
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- Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. aktuális kérdései
Előterjesztő: Török Sándor polgármester
Török Sándor polgármester úr tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Mosonszolnok
Községüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának lejárt a megbízása, ezért azt meg kell
hosszabbítani. Az érintettek továbbra is vállalják a feladatot. A Kft. könyvvizsgálását végző
hölgy nyugdíjba vonult, ezért új könyvvizsgálót kell felkérni. Nemes Jánosné vállalta a
könyvvizsgálói feladatok ellátását. Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el
véleményeiket. Az említett változások érintik a Községüzemeltető Kft. Alapító okiratát, ezért
javasolja, hogy a módosítás elfogadásával egyidejűleg kérjék fel dr. Horváth Antal ügyvéd
urat az Alapító okirat módosításának elkészítésére és annak benyújtására a Győri Törvényszék
Cégbíróságához. Felkéri a jelenlévőket tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2016. március 30.
napjával 5 év határozott időre bízzák meg Gősi Gyula 9245 Mosonszolnok, Fő utca 98. szám
alatti lakost, SchmucknéHáklár Henrietta 9245 Mosonszolnok, Akácfa utca 13. szám alatti
lakost és Dr. Horváth Antal János 9200 Mosonmagyaróvár, Áchim András utca 5. szám alatti
lakost a Mosonszolnok Községüzemeltető, Fenntartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 9245 Mosonszolnok, Fő út 44., Cg: 08-09-011686) felügyelő bizottsági
tagi tisztségével. 2016. március 30. napjával a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. könyvvizsgálatával bízzák meg határozott 2021. május 31. napjáig terjedő időtartamra a Nemes
Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 9023 Győr, Bulcsu utca 8.,
Cg.: 08-09-020267, könyvvizsgálatért felelős személy: Nemes Jánosné, lakcíme: 9023 Győr,
Bulcsu utca 8., kamarai tagsági száma: 004419). A részletezett személyi változásoknak
megfelelően fogadja el a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. alapító okiratának
módosítását, és bízzák meg Dr. Horváth Antal ügyvédet (9200 Mosonmagyaróvár, Szent
István király út 82.), hogy a fenti változások figyelembevételével a hatályos Polgári
Törvénykönyv rendelkezései alapján a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. Alapító Okirat
módosításához szükséges okiratokat készítse el és a Győri Törvényszék Cégbíróságához
nyújtsa be.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
66/2016.(III.30.) Kt. határozat
Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy
a)
2016. március 30. napjával 5 év határozott időre megbízza Gősi Gyula 9245 Mosonszolnok, Fő utca 98. szám alatti
lakost, SchmucknéHáklár Henrietta 9245 Mosonszolnok,
Akácfa utca 13. szám alatti lakost és Dr. Horváth Antal János
9200 Mosonmagyaróvár, Áchim András utca 5. szám alatti
lakost a Mosonszolnok Községüzemeltető, Fenntartó és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9245
Mosonszolnok, Fő út 44., Cg: 08-09-011686) felügyelő
bizottsági tagi tisztségével.
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66/2016.(III.30.) Kt. határozat folytatása
b)
2016. március 30. napjával a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. könyvvizsgálatával megbízza határozott 2021.
május 31. napjáig terjedő időtartamra a Nemes Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 9023
Győr, Bulcsu utca 8., Cg.: 08-09-020267, könyvvizsgálatért
felelős személy: Nemes Jánosné, lakcíme: 9023 Győr, Bulcsu
utca 8., kamarai tagsági száma: 004419).
c)
az a) és b) pontban részletezett személyi változásoknak
megfelelően elfogadja a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft.
alapító okiratának módosítását, és
d)
megbízza Dr. Horváth Antal ügyvédet (9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 82.), hogy a fenti
változások figyelembevételével a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. Alapító Okirat módosításához szükséges okiratokat készítse el és a Győri Törvényszék Cégbíróságához
nyújtsa be.
Felelős: Török Sándor polgármester

Határidő: 2016. április 15.

- Telephelyek értékesítéséhez tájékoztató
Előterjesztő: Pribránszki György alpolgármester
Török Sándor polgármester úr emlékezteti a jelenlévőket, hogy a 2016. február 10-i ülésen
döntést hoztak a telephelyek értékesítéséről, 600,- Ft/m2 + ÁFA összeget állapított meg a
Képviselő-testület. Akkor felkérték Pribránszki György alpolgármester urat, hogy a kérelmet
benyújtókat keresse fel és ismertesse velük a döntést. Felkéri Pribránszki György urat
tájékoztassa a jelenlévőket a tárgyalások eredményeiről.
Pribránszki György alpolgármester úr elmondja, hogy felkereste valamennyi kérelmezőt.
Tájékoztatta őket a Képviselő-testület döntéséről. A kérelmezők ennek ismeretében döntöttek
a benyújtott kérelmük fenntartásáról, esetleges visszavonásról.
Török Sándor polgármester úr megköszöni a tájékoztatást. Javasolja, hogy hozzanak döntést
egyenként a megerősített kérelmekkel kapcsolatosan. Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel
kérdéseiket, mondják el véleményeiket.
A képviselők egyetértenek a javaslattal.
Török Sándor polgármester úr ismerteti a benyújtott kérelmeket. (
jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket.

. sz. melléklet) Felkéri a

Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonában lévő
mosonszolnoki 655/3. hrsz-ú 1017 m2 beépítetlen területet értékesítse Illés László Mosonszolnok, Fő u. 26. sz. alatti lakos részére 600,- Ft/m2 + ÁFA áron, mindösszesen 774.954,- Ft
összegért. Az ingatlanra az Önkormányzat 10 évre elidegenítési tilalmat jegyeztessen be. Az
adásvételi szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
67/2016.(III.30.) Kt. határozat
Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a tulajdonában lévő
a) mosonszolnoki 655/3. hrsz-ú 1017 m2 beépítetlen területet
értékesíti Illés László Mosonszolnok, Fő u. 26. sz. alatti lakos
részére 600,- Ft/m2 + ÁFA áron, mindösszesen 774.954,- Ft
összegért.
b) Az ingatlanra az Önkormányzat 10 évre elidegenítési
tilalmat jegyeztet be.
c) Az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.
Felelős: Török Sándor polgármester
Határidő: 2016. október 31.
Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonában lévő
mosonszolnoki 655/4. hrsz-ú 1066 m2 beépítetlen területet értékesítse Vedrődi László Mosonszolnok, Széchenyi u. 27. sz. alatti lakos részére 600,- Ft/m2 + ÁFA áron, mindösszesen
812.292,- Ft összegért. Az ingatlanra az Önkormányzat 10 évre elidegenítési tilalmat
jegyeztessen be. Az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevőt terhelje.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
68/2016.(III.30.) Kt. határozat
Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a tulajdonában lévő
a) mosonszolnoki 655/4. hrsz-ú 1066 m2 beépítetlen területet
értékesíti Vedrődi László Mosonszolnok, Széchenyi u. 27. sz.
alatti lakos részére 600,- Ft/m2 + ÁFA áron, mindösszesen
812.292,- Ft összegért.
b) Az ingatlanra az Önkormányzat 10 évre elidegenítési
tilalmat jegyeztet be.
c) Az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.
Felelős: Török Sándor polgármester
Határidő: 2016. október 31.
Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonában lévő
mosonszolnoki 655/5. hrsz-ú 1021 m2 beépítetlen területet értékesítse Horváth Tiborné
Mosonszolnok, Orgona u. 11. sz. alatti lakos részére 600,- Ft/m2 + ÁFA áron, mindösszesen:
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778.002,- Ft összegért. Az ingatlanra az Önkormányzat 10 évre elidegenítési tilalmat
jegyeztessen be. Az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevőt terhelje.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
69/2016.(III.30.) Kt. határozat
Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a tulajdonában lévő
a) mosonszolnoki 655/5. hrsz-ú 1021 m2 beépítetlen területet
értékesíti Horváth Tiborné Mosonszolnok, Orgona u. 11. sz.
alatti lakos részére 600,- Ft/m2 + ÁFA áron, mindösszesen
778.002,- Ft összegért.
b) Az ingatlanra az Önkormányzat 10 évre elidegenítési
tilalmat jegyeztet be.
c) Az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.
Felelős: Török Sándor polgármester
Határidő: 2016. október 31.
Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonában lévő
mosonszolnoki 655/6. hrsz-ú 1211 m2 beépítetlen területet értékesítse Varga Józsefné
Mosonszolnok, Hársfa u. 26. sz. alatti lakos részére 600,- Ft/m2 + ÁFA áron, mindösszesen
922.782,- Ft összegért. Az ingatlanra az Önkormányzat 10 évre elidegenítési tilalmat
jegyeztessen be. Az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevőt terhelje.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
70/2016.(III.30.) Kt. határozat
Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a tulajdonában lévő
a) mosonszolnoki 655/6. hrsz-ú 1211 m2 beépítetlen területet
értékesíti Varga Józsefné Mosonszolnok, Hársfa u. 26. sz.
alatti lakos részére 600,- Ft/m2 + ÁFA áron, mindösszesen
922.782,- Ft összegért.
b) Az ingatlanra az Önkormányzat 10 évre elidegenítési
tilalmat jegyeztet be.
c) Az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.
Felelős: Török Sándor polgármester
Határidő: 2016. október 31.
Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonában lévő
a) mosonszolnoki 655/7. hrsz-ú 1145 m2 beépítetlen területet értékesítse Kilácskó Adrienn
Mosonszolnok, Hársfa u. 2. sz. alatti lakos részére 600,- Ft/m2 + ÁFA áron, mindösszesen
872.490,- Ft összegért. Az ingatlanra az Önkormányzat 10 évre elidegenítési tilalmat
jegyeztessen be. Az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevőt terhelje.
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Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
71/2016.(III.30.) Kt. határozat
Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a tulajdonában lévő
a) mosonszolnoki 655/7. hrsz-ú 1145 m2 beépítetlen területet
értékesíti Kilácskó Adrienn Mosonszolnok, Hársfa u. 2. sz.
alatti lakos részére 600,- Ft/m2 + ÁFA áron, mindösszesen
872.490,- Ft összegért.
b) Az ingatlanra az Önkormányzat 10 évre elidegenítési
tilalmat jegyeztet be.
c) Az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.
Felelős: Török Sándor polgármester
Határidő: 2016. október 31.
Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonában lévő
mosonszolnoki 655/8. hrsz-ú 1079 m2 beépítetlen területet értékesíti Skultéti János, 9222
Levél, Szövetkezet u. 60/A. sz. alatti lakos részére 600,- Ft/m2 + ÁFA áron, mindösszesen
822.198,- Ft összegért. Az ingatlanra az Önkormányzat 10 évre elidegenítési tilalmat
jegyeztessen be. Az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevőt terhelje.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
72/2016.(III.30.) Kt. határozat
Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a tulajdonában lévő
a) mosonszolnoki 655/8. hrsz-ú 1079 m2 beépítetlen területet
értékesíti Skultéti János, 9222 Levél, Szövetkezet u. 60/A. sz.
alatti lakos részére 600,- Ft/m2 + ÁFA áron, mindösszesen
822.198,- Ft összegért.
b) Az ingatlanra az Önkormányzat 10 évre elidegenítési
tilalmat jegyeztet be.
c) Az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.
Felelős: Török Sándor polgármester
Határidő: 2016. október 31.
Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonában lévő
mosonszolnoki 655/9. hrsz-ú 1012 m2 beépítetlen területet értékesítse Ujj Károly Mosonszolnok, József A. u. 5. sz. alatti lakos részére 600,- Ft/m2 + ÁFA áron, mindösszesen 771.144,Ft összegért. Az ingatlanra az Önkormányzat 10 évre elidegenítési tilalmat jegyeztessen be.
Az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevőt terhelje.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
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73/2016.(III.30.) Kt. határozat
Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a tulajdonában lévő
a) mosonszolnoki 655/9. hrsz-ú 1012 m2 beépítetlen területet
értékesíti Ujj Károly Mosonszolnok, József A. u. 5. sz. alatti
lakos részére 600,- Ft/m2 + ÁFA áron, mindösszesen 771.144,Ft összegért.
b) Az ingatlanra az Önkormányzat 10 évre elidegenítési
tilalmat jegyeztet be.
c) Az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.
Felelős: Török Sándor polgármester
Határidő: 2016. október 31.
Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonában lévő
mosonszolnoki 655/10. hrsz-ú 1210 m2 beépítetlen területet értékesítse Szalai Tibor Mosonszolnok, Széchenyi u. 3. sz. alatti lakos részére 600,- Ft/m2 + ÁFA áron, mindösszesen
922.020,- Ft összegért. Az ingatlanra az Önkormányzat 10 évre elidegenítési tilalmat
jegyeztessen be. Az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
74/2016.(III.30.) Kt. határozat
Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a tulajdonában lévő
a) mosonszolnoki 655/10. hrsz-ú 1210 m2 beépítetlen területet
értékesíti Szalai Tibor Mosonszolnok, Széchenyi u. 3. sz. alatti
lakos részére 600,- Ft/m2 + ÁFA áron, mindösszesen 922.020,Ft összegért.
b) Az ingatlanra az Önkormányzat 10 évre elidegenítési
tilalmat jegyeztet be.
c) Az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.
Felelős: Török Sándor polgármester
Határidő: 2016. október 31.
Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonában lévő
mosonszolnoki 655/11. hrsz-ú 1210 m2 beépítetlen területet értékesítse Mátyus József
Mosonszolnok, Jókai u. 2. sz. alatti lakos részére 600,- Ft/m2 + ÁFA áron, mindösszesen
922.020,- Ft összegért. Az ingatlanra az Önkormányzat 10 évre elidegenítési tilalmat
jegyeztessen be. Az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevőt terhelje.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
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75/2016.(III.30.) Kt. határozat
Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a tulajdonában lévő
a) mosonszolnoki 655/11. hrsz-ú 1210 m2 beépítetlen területet
értékesíti Mátyus József Mosonszolnok, Jókai u. 2. sz. alatti
lakos részére 600,- Ft/m2 + ÁFA áron, mindösszesen 922.020,Ft összegért.
b) Az ingatlanra az Önkormányzat 10 évre elidegenítési
tilalmat jegyeztet be.
c) Az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.
Felelős: Török Sándor polgármester
Határidő: 2016. október 31.
Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonában lévő
mosonszolnoki 655/12. hrsz-ú 1000 m2 beépítetlen területet értékesítse Kopácsi György
Mosonszolnok, Béke u. 7. sz. alatti lakos részére 600,- Ft/m2 + ÁFA áron, mindösszesen
762.000,- Ft összegért. Az ingatlanra az Önkormányzat 10 évre elidegenítési tilalmat
jegyeztessen be. Az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
76/2016.(III.30.) Kt. határozat
Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a tulajdonában lévő
a) mosonszolnoki 655/12. hrsz-ú 1000 m2 beépítetlen területet
értékesíti Kopácsi György Mosonszolnok, Béke u. 7. sz. alatti
lakos részére 600,- Ft/m2 + ÁFA áron, mindösszesen 762.000,Ft összegért.
b) Az ingatlanra az Önkormányzat 10 évre elidegenítési
tilalmat jegyeztet be.
c) Az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.
Felelős: Török Sándor polgármester
Határidő: 2016. október 31.
Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonában lévő
mosonszolnoki 655/13. hrsz-ú 1002 m2 beépítetlen területet értékesítse Tóth Ádám
Mosonszolnok, Hársfa u. 40. sz. alatti lakos részére 600,- Ft/m2 + ÁFA áron, mindösszesen
763.524,- Ft összegért. Az ingatlanra az Önkormányzat 10 évre elidegenítési tilalmat
jegyeztessen be. Az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevőt terhelje.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
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77/2016.(III.30.) Kt. határozat
Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a tulajdonában lévő
a) mosonszolnoki 655/13. hrsz-ú 1002 m2 beépítetlen területet
értékesíti Tóth Ádám Mosonszolnok, Hársfa u. 40. sz. alatti
lakos részére 600,- Ft/m2 + ÁFA áron, mindösszesen 763.524,Ft összegért.
b) Az ingatlanra az Önkormányzat 10 évre elidegenítési
tilalmat jegyeztet be.
c) Az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.
Felelős: Török Sándor polgármester
Határidő: 2016. október 31.

-

Külterületi utak rendezése
Előterjesztő: Pribránszki György alpolgármester

Török Sándor polgármester úr felkéri Pribránszki György alpolgármester urat tegye meg
előterjesztését.
Pribránszki György alpolgármester úr véleménye szerint mind a belterületi utak, mind a
külterületi utak felújítását mielőbb meg kellene kezdeni. A felújítás sorrendjét is egyeztetni
kell.
Török Sándor polgármester úr az elhangzottakra válaszolva elmondja, hogy a Mosonszolnok
Községüzemeltető Kft. fogja végezni a belterületi utak javítását. A szükséges eszközök
rendelkezésre állnak. Tudomása szerint jelenleg még nem értékesítenek meleg bitument. A
külterületi utak felújításánál továbbra is számítanak a gazdákra.
A képviselők egyeztetik a sorrendet.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Török Sándor polgármester úr megköszöni a részvételt,
az ülést 20.20 órakor bezárja.
K.m.f.

Török Sándor
polgármester

Gálné dr. Takács Eszter
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Gősi Gyula
képviselő

Lachmann János
képviselő
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JEGYZŐKÖNYV
Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete által
2016. március 30-án 17.00 órai kezdettel
megtartott üléséről
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