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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült: Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. április  

              20-án 18.00 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 6 fő jelen van.   

 

Jegyzőkönyv hitelesítésére Vedrődi Zoltán képviselő urat és Lachmann János képviselő urat 

kéri fel. 

 

Török Sándor polgármester úr ismerteti a napirendi pontokat. 

 

Napirendi pontok: 

  

1.)A Községi Könyvtár 2015. évi tevékenységről szóló beszámoló 

     Előterjesztő: Földes Mihály könyvtáros 

 

2.) Beszámoló a Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről 

     Előterjesztő: Gősi Gyula igazgató 

 

3.) Beszámoló az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi tevékenységéről 

     Előterjesztő: Pethő Adrienn elnök 

     Schmuck Dániel parancsnok 

 

4.) Az Erdészeti Horgászegyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

     megtárgyalása 

     Előterjesztő: Takács Ferenc elnök 

  

5.) Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. aktuális feladatai 

Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

6.) Mosonszolnok Kábeltévé Kft. 2016. évi üzleti tervének megtárgyalása 

     Előterjesztő: Tóth Róbert ügyvezető 

 

7.) Aktuális: 

-Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. árajánlatai 

- Vízvezeték bővítési munkák előzetes költségkalkulációi 

- Biogáz üzem aktuális kérdései 

- tervezői árajánlat ravatalozó tervezésére 

- a Művelődési Ház IKSZT folyosófestése 

- államkötvény vásárlása 

 

Török Sándor polgármester úr megkérdezi kíván-e valaki módosító javaslatot tenni. 



2 

 

Tóth Ferenc képviselő úr a bölcsődei étkezési térítési díj támogatásával kapcsolatosan kíván 

előterjesztést tenni.  

 

Lachmann János képviselő úr a Sportegyesület pályázatával 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 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

78/2016.(IV.20.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az alábbi Aktuális napirendi pont módosítását fogadja el: 

- a bölcsődei étkezési térítési díj támogatása 

- Sportegyesület pályázata 

Felelős:   Török Sándor polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja, hogy a napirendi pontokat az alábbiak szerint 

fogadják el:  1.) A Községi Könyvtár 2015. évi tevékenységről szóló beszámoló, 2.) 

Beszámoló a Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről, 3.) Beszámoló az Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület 2015. évi tevékenységéről, 4.) Az Erdészeti Horgászegyesület 2015. évi tevékeny-

ségéről szóló beszámoló megtárgyalása, 5.) Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. aktuális 

feladatai, 6.) Mosonszolnok Kábeltévé Kft. 2016. évi üzleti tervének megtárgyalása, 7.) 

Aktuális: Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. árajánlatai, Vízvezeték bővítési munkák 

előzetes költségkalkulációi, Biogáz üzem aktuális kérdései, tervezői árajánlat ravatalozó 

tervezésére, a Művelődési Ház IKSZT folyosó festése, államkötvény vásárlása, a bölcsődei 

étkezési térítési díj támogatása, Sportegyesület pályázata. 

 

A Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 79/2016.(IV.20.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 

1.)A Községi Könyvtár 2015. évi tevékenységről szóló 

beszámoló 

2.) Beszámoló a Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről 

3.) Beszámoló az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi 

tevékenységéről 

4.) Az Erdészeti Horgászegyesület 2015. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló megtárgyalása 

5.) Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. aktuális feladatai 

6.) Mosonszolnok Kábeltévé Kft. 2016. évi üzleti tervének 

megtárgyalása 
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79/2016.(IV.20.) Kt. határozat folytatása 

 

7.) Aktuális  

- Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. árajánlatai 

- Vízvezeték bővítési munkák előzetes költségkalkulációi 

- Biogáz üzem aktuális kérdései 

- tervezői árajánlat ravatalozó tervezésére 

- a Művelődési Ház IKSZT folyosófestése 

- államkötvény vásárlása 

- a bölcsődei étkezési térítési díj támogatása 

- Sportegyesület pályázata 

Felelős:   Török Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 N a p i r e n d :  

 

 1.)A Községi Könyvtár 2015. évi tevékenységről szóló beszámoló 

     Előterjesztő: Földes Mihály könyvtáros 

     
Török Sándor polgármester úr a bevezetőjében elmondja, hogy Földes Mihály úr által 

készített beszámoló nagyon részletes, mindenre kiterjedő. A Könyvtár az Önkormányzat 

költségvetésében szakfeladatként működik.  Földes Mihály úr a beszámoló mellett elkészítette 

az Alapító okirat módosítását, küldetés nyilatkozatot és a fenntartói nyilatkozatot is.  

Megkérdezi, hogy írásban benyújtott beszámolójához (  . sz. melléklet) kíván-e szóbeli 

kiegészítést tenni. 

 

Földes Mihály úr köszönti a jelenlévőket. Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy szeretné, ha 

az Önkormányzat középtávú tervei között szerepelne a Könyvtár épületének bővítése, 

esetleges közösségi tér kialakításának lehetőségével. A jelenlegi helyiségeket teljesen 

„belakta”. Jelenleg csak a meglévő polcok fölé emelt 1 polccal tudja a tárolást megoldani. 

Örömmel számol be arról is, hogy a könyvtár weblapjának már 2871 látogatója volt. Tervei 

között szerepel, hogy az új könyvekről rövid ismertetőt szeretne megjelentetni. 

 

Török Sándor polgármester úr megköszöni a kiegészítést. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az 

ülés előtt a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság nyílt ülésen tárgyalta meg a beszámolót. 

Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a kialakított véleményt.  

 

Lachmann János képviselő úr, a Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság tagjai is 

megtárgyalták a beszámolót. Elismeréssel szóltak Földes Mihály úr elkötelezett, szívvel-

lélekkel végzett munkájáról. A beszámolót elfogadásra javasolják. 

 

Török Sándor polgármester úr megköszöni a tájékoztatást, felkéri a jelenlévőket, tegyék fel 

kérdéseiket, mondják el a véleményeiket. 

 

H o z z á s z ó l á s o k :  

 

Takács Ferenc képviselő úr véleménye szerint szakmailag a legjobb kezekben van a 

Könyvtár. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy sem a szolgáltatásra, sem a könyvtáros személyére 
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sohasem hallott negatív dolgot. Örömmel állapítja meg, hogy az épület süllyedését sikerült 

megállítani. Továbbra is ilyen eredményes munkát kíván. 

Pribránszki György alpolgármester elmondja, hogy a beszámoló hűen tükrözi Földes Mihály 

úr sokrétű tevékenységét. 

 

Gősi Gyula képviselő úr köszönetét fejezi ki a jelenlévő Földes Mihály úrnak, hogy a 

főiskolás és egyetemi hallgatók részére minden nehézség ellenére is megszerzi a szükséges 

jegyzetet, vagy tankönyvet.  

 

Török Sándor polgármester úr megköszöni az elismerő hozzászólásokat. Reményét fejezi ki, 

hogy még sokáig el fogja látni a könyvtár vezetését Földes Mihály úr. A Képviselő-testület 

továbbra is támogatni kívánja munkáját. Elmondja, hogy az Önkormányzat meglévő 

középtávú fejlesztési tervének utolsó éveiben járnak. Az új fejlesztési terv elkészítése során a 

könyvtár bővítésének lehetőségét is meg fogják vizsgálni. Az idei évre betervezett 

felújításokat igyekeznek mielőbb elvégeztetni.     További munkájához jó egészséget, sok erőt 

kíván. 

 

Földes Mihály úr megköszöni az elismerő szavakat. A Képviselő-testületnek eredményes 

munkát kíván. 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadják el a Községi 

Könyvtár 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal,   

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

  

 80/2016.(IV.20.) Kt. határozat 

 

 Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 elfogadja a Község Könyvtár 2015. évi tevékenységéről szóló 

 beszámolót. 

 Felelős:   Török Sándor polgármester 

 Határidő: azonnal 

  

(Földes Mihály úr elhagyja a tanácskozó termet.)   

 

 

N a p i r e n d :  

 

 2.) Beszámoló a Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről 

     Előterjesztő: Gősi Gyula igazgató 

 

Gősi Gyula képviselő úr bejelenti az érintettségét és kéri, hogy zárják ki a szavazásból. 

 

Török Sándor polgármester úr felkéri a képviselőket, szavazzanak az érintettségről és a 

szavazásból történő kizárásról.  

 

Török Sándor polgármester úr javasolja, hogy a képviselők Gősi Gyula képviselő úr 

érintettségét vegyék tudomásul és ne zárják ki a szavazásból. 
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Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

81/2016.(IV.20.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete   

Gősi Gyula képviselő úr érintettségét tudomásul veszi és nem 

zárja ki a szavazásból. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Török Sándor polgármester úr bevezetőjében elmondja, hogy nagyon alapos, mindenre 

kiterjedő beszámolót kapott kézhez a Képviselő-testület. Megkérdezi Gősi Gyula urat, hogy 

írásban benyújtott beszámolójához (   . sz. melléklet) kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

Gősi Gyula igazgató úr külön szeretne köszönetet mondani a Képviselő-testületnek, az anyagi 

és erkölcsi támogatásért. Örömmel számol be arról, hogy a sikeres energiatakarékossági 

pályázat során felszerelt napelemek következtében már most 30 %-os megtakarítás mutatható 

ki. A Tájház látogatottsága is folyamatos, amelynek takarítását a Művelődési Ház takarítónője 

végzi. A Művelődési Házban kialakított vendégszobák is átadás előtti készenléten állnak. 

 

Török Sándor polgármester úr megköszöni a kiegészítést. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az 

ülés előtt a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság nyílt ülésen tárgyalta meg a beszámolót. 

Kéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a kialakított véleményt.  

 

Lachmann János képviselő úr a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondja, 

hogy a Bizottság véleménye szerint a Művelődési Házban egyre több és színvonalas 

rendezvény került megtartásra. A Bizottság tagjai elismeréssel szóltak az elvégzett munkáról, 

a civil szervezetekkel való jó együttműködésről. A Bizottság a beszámolót elfogadásra 

javasolják.  

 

Török Sándor polgármester úr megkérdezi, kíván-e a jelenlévők közül valaki kérdést feltenni, 

hozzászólni. 

 

H o z z á s z ó l á s o k :   

 

Tóth Ferenc képviselő úr javasolja, hogy a következő ülés a Művelődési Házban kerüljön 

megtartásra. 

 

Török Sándor polgármester úr megköszöni az Igazgató úrnak és az ott dolgozóknak az általuk 

végzett munkát.   

 

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Művelődési Ház 

2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót fogadják el. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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82/2016.(VI.20.) Kt. határozat 

     

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete    

                  a Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót 

                 elfogadja.  

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

N a p i r e n d :  

 

3.) Beszámoló az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi tevékenységéről 

     Előterjesztő: Pethő Adrienn elnök 

     Schmuck Dániel parancsnok 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja a jelenlévőknek, - mivel a napirendi pont előterjesztői 

nem tudtak megjelenni az ülésen -, hogy a napirendi pont a következő ülésen kerüljön 

megtárgyalásra. 

 

A képviselők egyetértenek a javaslattal. 

  

 

N a p i r e n d :  

  

4.)Az Erdészeti Horgászegyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

    megtárgyalása 

    Előterjesztő: Takács Ferenc elnök 

 

Takács Ferenc képviselő úr bejelenti az érintettségét és kéri, hogy zárják ki a szavazásból. 

 

Török Sándor polgármester úr felkéri a képviselőket, szavazzanak az érintettségről és a 

szavazásból történő kizárásról.  

 

Török Sándor polgármester úr javasolja, hogy a képviselők Takács Ferenc képviselő úr 

érintettségét vegyék tudomásul és ne zárják ki a szavazásból. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 83/2016.(IV.20.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete   

Takács Ferenc képviselő úr érintettségét tudomásul veszi és 

nem zárja ki a szavazásból. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 
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Török Sándor polgármester úr bevezetőjében elmondja, hogy az Önkormányzatnak és a 

Mosonszolnoki Horgászegyesületnek haszonbérleti szerződést kell kötni a településen lévő 

bányatavakra a horgászati lehetőség biztosítására, ezek elkészítése folyamatban van. Az éves 

bérleti díjat is meg kell majd határozni. Megkérdezi Takács Ferenc elnök urat, hogy írásban 

benyújtott beszámolóhoz (   . sz. melléklet) kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Takács Ferenc úr kiegészítésként elmondja, hogy a tavalyi évben az Erdészeti 

Horgászegyesületből kiválva Mosonszolnoki Horgászegyesület néven új egyesület alakult. 

Ezt megelőzően évek óta külön gazdálkodott Mosonszolnok és Jánossomorja.  

Tulajdonképpen csak a nevük volt közös és a vezetőség. A vezetőség mandátuma egyébként 

is lejárt, így semmi akadálya nem volt az új egyesület megalakításának. Az új egyesületbe 

szinte minden  mosonszolnoki tag átlépett. Lehetőséget biztosítottak azonban azoknak is, akik 

eddig is itt horgásztak, de mosonszolnoki lakcímmel nem rendelkeztek. Számukra éves 

vendégjegy kiváltását tették lehetővé. Az új elnök Kocsis Péter úr lett. Reményeik szerint az 

1960-ban megkezdett hagyományokat tudják majd folytatni. Megköszöni a Képviselő-

testületnek az erkölcsi és anyagi támogatását.   

 

Török Sándor polgármester úr megköszöni a kiegészítést. Felhívja Takács Ferenc úr 

figyelmét, hogy a Kisbánya-tó területén még a Habau Kft-nek van bányászati joga, ezért a 

bányászattal érintett partszakaszon horgászni nem lehet, tilos. Szeretné javasolni, hogy az 

egyesület által szervezett takarítási napokat a versenyek elé időzítsék. Felkéri a jelenlévőket, 

tegyék fel kérdéseiket, mondják el a véleményeiket. 

 

H o z z á s z ó l á s o k :  

 

Tóth Ferenc képviselő úr javasolja, hogy a 0221/1. hrsz.-ú Nagybánya-tóra 3.000,- Ft/év, a  

319/2. hrsz.-ú Kisbánya-tóra 2.000,- Ft/év haszonbérleti díjat állapítson meg a Képviselő-

testület. 

 

Takács Ferenc képviselő úr megköszöni a tájékoztatást. Ígéretet tesz arra, hogy a tavak körül 

elhelyezett szemétgyűjtők rendszeres kiürítéséről gondoskodnak. 

 

Török Sándor polgármester úr megköszöni a hozzászólásokat. Az új egyesület működéséhez 

sok sikert kíván. 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadják el az 

Erdészeti Horgászegyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal,  

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

  

 84/2016.(IV.20.) Kt. határozat 

 

  Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 elfogadja az Erdészeti Horgászegyesület 2015. évi tevékenysé- 

 géről szóló beszámolót. 

 Felelős:   Török Sándor polgármester 

 Határidő: azonnal 
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Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 0221/1. hrsz.-ú 

Nagybánya-tóra 3.000,- Ft/év, a 319/2. hrsz.-ú Kisbánya-tóra 2.000,- Ft/év haszonbérleti díjat 

állapítsanak meg. Kérjék fel Gálné dr. Takács Eszter jegyzőt a szerződés elkészítésére. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal,   

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

  

85/2016.(IV.20.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Mosonszolnoki Horgászegyesülettel haszonbérleti szerződést 

köt a Mosonszolnoki a  0221/1. hrsz.-ú Nagybánya-tóra 3.000,- 

Ft/év, a   319/2. hrsz.-ú Kisbánya-tóra 2.000,- Ft/év 

haszonbérleti díj összegben.   

Felkérik Gálné dr. Takács Eszter jegyzőt a haszonbérleti 

szerződés elkészítésére. 

Felelős:   Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. május 31. 

 

 

N a p i r e n d :  

 

 5.) Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. aktuális feladatai 

Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

Török Sándor polgármester úr emlékezteti a jelenlévőket, hogy a Mosonszolnok 

Községüzemeltető Kft. ügyvezetőjének kinevezése 2016. május 31-én lejár. A Képviselő-

testület meghosszabbíthatja a jelenlegi ügyvezető megbízását, vagy új pályázatot ír ki. 

Ismerteti a 2011-ben megjelent pályázati kiírás szövegét. Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel 

kérdéseiket, mondják el a véleményeiket. 

 

 H o z z á s z ó l á s :  

 

Lachmann János képviselő úr véleménye szerint először a Polgármester úr beszéljen a 

jelenlegi Ügyvezető úrral, hogy milyen tervei vannak a továbbiakban, hiszen egészségi 

állapotában szemmel látható változások következtek be. Majd ennek ismeretében döntsenek a 

pályázat kiírásáról.  

 

Török Sándor polgármester úr és a képviselők egyetértenek az elhangzott javaslattal.     

 

(Tóth Róbert úr megérkezik az ülésre.) 

 

 

N a p i r e n d :  

 

6.) Mosonszolnok Kábeltévé Kft. 2016. évi üzleti tervének megtárgyalása 

     Előterjesztő: Tóth Róbert ügyvezető 
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Tóth Ferenc képviselő úr bejelenti az érintettségét és kéri, hogy zárják ki a szavazásból. 

 

Török Sándor polgármester úr felkéri a képviselőket, szavazzanak az érintettségről és a 

szavazásból történő kizárásról.  

 

Török Sándor polgármester úr javasolja, hogy a képviselők Tóth Ferenc képviselő úr 

érintettségét vegyék tudomásul és ne zárják ki a szavazásból. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 86/2016.(IV.20.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete   

Tóth Ferenc képviselő úr érintettségét tudomásul veszi és nem 

zárja ki a szavazásból. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Török Sándor polgármester úr emlékezteti a jelenlévőket, hogy a 2016. március 09-i ülésen 

felkérték Tóth Róbert ügyvezető urat, hogy készítsen egy legkedvezőbb lehetőséget bemutató 

számítást a meglévő eszközök felújítására. Tóth Róbert úr készített egy info-grafikát (   . sz. 

melléklet), amely a képviselőknek kiosztásra került. Megkérdezi, hogy kíván-e szóbeli 

kiegészítést tenni. 

 

Tóth Róbert úr elmondja, hogy a tervek újragondolásakor derült ki, hogy a fejlesztés az 

előzetes számításoknál jóval kevesebbe kerülne. Kb. 10 millió forintból olyan fejlesztések 

eszközölhetők, amellyel két – három évet nyernének. Az egyik legfontosabb a sávszélesség 

növelése. Felvették a kapcsolatot a Magyar Telecommal, akik hozzájárultak az optikai 

hálózatra való szimmetrikus csatlakozáshoz. Ennek költségeit és az előfizetőknél a modemek 

cseréjét a Kft. cégen belül biztosítani tudja. Szükséges a fejállomás bővítése és a fejállomáson 

egy optikai fogadóközpont kialakítása, illetve a településen un. optikai NODE-ok kialakítása. 

A Képviselő-testület pozitív döntését követően várhatóan szeptemberben már az új, felújított 

rendszer működne.   

 

Török Sándor polgármester úr felkéri a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el a 

véleményeiket. 

 

H o z z á s z ó l á s o k :  

 

Takács Ferenc képviselő úr véleménye szerint meg kell kezdeni a fejlesztést. 

 

Pribránszki György alpolgármester úr megköszöni a részletes információt. Támogatni kívánja 

a fejlesztést.   

 

Török Sándor polgármester úr megköszöni a hozzászólásokat. Javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a Mosonszolnoki Kábeltévé Kft. részére 10 millió forintos tagi kölcsönt 

nyújtson a fejlesztési tervek megvalósítására. 
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Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal,   

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

  

87/2016.(IV.20.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy  

a) 10 millió forint tagi kölcsönt nyújt 7 év időtartamra, 1 év 

visszafizetési halasztással a Mosonszolnoki Kábeltévé Kft. 

részére a fejlesztési terveinek megvalósítására.   

b) A visszafizetés további feltételei külön szerződésben kerül 

rögzítésre. 

c) Felkérik Török Sándor polgármester urat s szerződés alá- 

írására. 

Felelős:   Török Sándor polgármester 

Határidő: 2016. május 31. 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Mosonszolnoki 

Kábeltévé Kft. 2016. évi üzleti tervét fogadják el. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal,   

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

  

 88/2016.(IV.20.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Mosonszolnoki Kábeltévé Kft. 2016. évi üzleti tervét elfogadja. 

Felelős:   Török Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

(Tóth Róbert úr elhagyja a tanácskozó termet.) 

    

N a p i r e n d :  

 

9.) Aktuális 

  - Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. árajánlatai 

  Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

  
Török Sándor polgármester úr ismerteti a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. ügyvezetője 

által benyújtott árajánlatot az Általános Iskola könyvtár helyiségére nyíló ajtó beépítésére, 

Mosonszolnok község közigazgatási területén lévő zöldfelületek gondozására, a temetői 

kápolna külső felújítási munkáira, a Dózsa György útra merőleges út alépítményi munkáira, a 

Sportcsarnok mögötti kerítés vakolására, Tájház – hátsó kert területén nyitott szín építésére    

(       . sz. melléklet).  Kéri a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt 

  

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Moson-

szolnok Községüzemeltető Kft. ügyvezetője által benyújtott árajánlatot az Általános Iskola 

könyvtár helyiségére nyíló ajtó beépítésére 96.000,- Ft +ÁFA áron, összesen: 121.920,- Ft 
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összegben, Mosonszolnok község közigazgatási területén lévő zöldfelületek gondozására 

4.957.300,- Ft + ÁFA áron, összesen: 6.295.771,- Ft összegben, a temetői kápolna külső 

felújítási munkáira 4.415.895,- Ft +ÁFA áron, összesen: 5.608.187,- Ft összegben, a Dózsa 

György útra merőleges út alépítményi munkáira 1.952.125,- Ft + ÁFA áron, összesen: 

2.440.156,- Ft összegben, a Sportcsarnok mögötti kerítés vakolására 819.376 ,- Ft +ÁFA 

áron, összesen: 1.040.608,- Ft összegben, a Tájház – hátsó kert területén nyitott szín építésére 

3.022.030,- Ft + ÁFA áron, összesen: 3.837.978,- Ft összegben. Hatalmazza fel Török Sándor 

polgármester urat a vállalkozói szerződés aláírására.  

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 89/2016.(IV.20.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

elfogadja a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. ügyvezetője  

által benyújtott árajánlatot az Általános Iskola könyvtár helyi- 

ségére nyíló ajtó beépítésére 96.000,- Ft +ÁFA áron, összesen: 

121.920,- Ft összegben. 

Felhatalmazza Török Sándor polgármester urat a vállalkozói  

szerződés aláírására.  

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. május 15. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 90/2016.(IV.20.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

elfogadja a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. ügyvezetője  

által benyújtott árajánlatot  Mosonszolnok község közigazgatási 

területén lévő zöldfelületek gondozására 4.957.300,- Ft + ÁFA  

áron, összesen:  6.295.771,- Ft összegben 

Felhatalmazza Török Sándor polgármester urat a vállalkozói  

szerződés aláírására.  

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  folyamatos   

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 91/2016.(IV.20.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

elfogadja a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. ügyvezetője  

által benyújtott árajánlatot a temetői kápolna külső felújítási  

munkáira 4.415.895,- Ft +ÁFA áron, összesen: 5.608.187,- Ft 

összegben. 
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91/2016.(IV.20.) Kt. határozat folytatása 

 

Felhatalmazza Török Sándor polgármester urat a vállalkozói  

szerződés aláírására.  

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. július 31. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 92/2016.(IV.20.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

elfogadja a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. ügyvezetője  

által benyújtott árajánlatot a Dózsa György útra merőleges út  

alépítményi munkáira 1.952.125,- Ft + ÁFA áron, összesen: 

2.440.156,- Ft összegben. 

Felhatalmazza Török Sándor polgármester urat a vállalkozói  

szerződés aláírására.  

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. április 30.   

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 93/2016.(IV.20.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

elfogadja a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. ügyvezetője  

által benyújtott árajánlatot a Sportcsarnok mögötti kerítés 

vakolására 819.376 ,- Ft +ÁFA áron, összesen: 1.040.608,- Ft 

összegben. 

Felhatalmazza Török Sándor polgármester urat a vállalkozói  

szerződés aláírására.  

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. július 31. 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 94/2016.(IV.20.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

elfogadja a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. ügyvezetője  

által benyújtott árajánlatot a Tájház – hátsó kert területén nyitott 

szín építésére 3.022.030,- Ft +ÁFA áron, összesen:  3.837.978,- 

Ft összegben. 
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94/2016.(IV.20.) Kt. határozat folytatása 

 

Felhatalmazza Török Sándor polgármester urat a vállalkozói  

szerződés aláírására.  

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. április 30. 

 

 

- Vízvezeték bővítési munkák előzetes költségkalkulációi 

  Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

Török Sándor polgármester úr tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az AQUA Kft. a helyszíni 

egyeztetést követően megküldte kalkulációját a BOS Bt., az SMR Bt. és a Gondár Logisztikai 

Kft. területéhez kapcsolódó – önkormányzati tulajdonban lévő - vízvezetékek bővítési 

lehetőségeiről. Két ajánlatot is készítettek. (   . sz. melléklet) Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel 

kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

 

H o z z á s z ó l á s o k :  

 

Takács Ferenc képviselő úr elmondja, hogy valóban a gyárak vezetői kezdeményezték az 

vízhálózat bővítését, de sajnos, arra a célra nem tudják használni, amire eredetileg gondoltak. 

 

Török Sándor polgármester úr véleménye szerint érdemes lenne a megvalósításon 

gondolkodni, hiszen üzembiztonság szempontjából a körvezeték állandó nyomást biztosítana 

a településen. A későbbi bővítéseknél a kommunális víz használatánál ez lényeges szempont 

lehet. 

 

Tóth Ferenc képviselő úr nem támogatja a körvezeték kiépítését. 

 

A Képviselő-testület tagjai későbbi időpontra halasztották az esetleges bővítésről a további 

egyeztetéseket. 

 

  

- Biogáz üzem aktuális kérdései 

  Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

Török Sándor polgármester úr tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Jánossomorja város 

Polgármestere újra megkereste és kérte, hogy a Képviselő-testület nyilatkozzon a Biogáz 

üzem megvalósításának terveiről. Emlékezteti a jelenlévőket, hogy a Képviselő-testület utolsó 

döntésében árajánlatot kért Jánossomorja Képviselő-testületétől, amelyet a mai napig nem 

kapott meg. A Polgármester úr tájékoztatása szerint Jánossomorja Önkormányzata a 

mosonszolnoki ajánlatra várnak.  Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el 

véleményeiket. 

 

H o z z á s z ó l á s o k :  

 

Takács Ferenc képviselő úr véleménye szerint érdemes elgondolkodni a föld és a projekt 

megvételéről. 
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Pribránszki György alpolgármester úr úgy véli, hogy nekik kellene először ajánlatot tenni, 

mennyit kérnek az üzletrészért és a földterületért. 

 

Török Sándor polgármester úr felhívja a figyelmet arra, hogy a tagi kölcsönök visszafizetését 

a Biogáz üzem működése biztosította volna. A törzstőke nagyságát a jelenlegi törvényi 

kötelezettség miatt 2017. március 15-ig rendezni kell. Addig van közel egy év, ami alatt eldől, 

hogy van-e lehetőség EU-s pályázati támogatásban reménykedni. Addig javasolja a döntések 

elhalasztását azzal, hogy a következő évben mindenképpen dönteni kell a Kft. sorsáról.  

 

Tóth Ferenc képviselő úr egyetért a döntés elhalasztásával. 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kérdésre 2017-es év 

tavaszán térjenek vissza. 

 

A képviselők egyetértenek a javaslattal. 

 

 

- Tervezői árajánlat ravatalozó tervezésére 

   Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

Török Sándor polgármester úr emlékezteti a jelenlévőket, hogy a március 30-i ülésen döntést 

hoztak arról, hogy Lukácsi Tamás építészt kérik fel a temető ravatalozójának felújítási 

terveinek elkészítésére. Ismerteti a megküldött árajánlatot (  . sz. melléklet)  Felkéri a 

jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

  

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el Lukácsi Tamás 

építész (9200 Mosonmagyaróvár, Bástya u. 14.) által benyújtott tervezői ajánlatot a temető 

ravatalozójának felújítására 465.000,- Ft + ÁFA áron, összesen: 590.550,- Ft összegben. 

Kérjék fel a vállalkozói szerződés aláírására. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal,   

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

95/2016.(IV.20.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete    

elfogadja Lukácsi Tamás építész (9200 Mosonmagyaróvár, 

Bástya u. 14.) által benyújtott árajánlatot a temető ravatalozó- 

jának felújítására 465.000,- Ft + ÁFA áron, összesen: 

590.550,- Ft összegben.    

Felkérik Török Sándor polgármester urat a vállalkozói 

szerződés aláírására. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. május 31. 
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- A Művelődési Ház IKSZT folyosó festése 

  Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

Török Sándor polgármester úr elmondja, hogy szükségessé vált a Művelődési Házban az 

IKSZT folyosójának festése. Ismerteti a festésére beérkezett árajánlatokat. (   . sz. melléklet) 

Javasolja, hogy Horváth István (9245 Mosonszolnok, Sport u. 1/A.) ajánlatát fogadják el. 

Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Művelődési Ház 

IKSZT folyosó festésére Horváth István (9245 Mosonszolnok, Sport u. 1/A.) árajánlatát 

fogadják el 204.545,- Ft összegben. A várható anyagszükséglet 120.000,- Ft. Kéri, 

hatalmazzák fel a vállalkozói szerződés aláírására. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal,   

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 96/2016.(IV.20.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a Művelődési Ház IKSZT folyosó festésére Horváth István 

(9245 Mosonszolnok, Sport u. 1/A.) árajánlatát fogadja el 

204.545,- Ft összegben. A várható anyagszükséget 120.000,- 

Ft. 

Felhatalmazzák Török Sándor polgármester urat a vállalkozói 

szerződés aláírására. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. május 31. 

 

 

- Államkötvény vásárlása 

  Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

Török Sándor polgármester úr emlékezteti a jelenlévőket, hogy a március 30-ai ülésen 

beszéltek az államkötvény vásárlásának lehetőségéről. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a   

kamatozó kincstárjegyek a számlavezető pénzintézetnél is válthatóak éves és féléves 

futamidőre. A féléves is jelenleg 2 %-os éves kamatot biztosít. A kamatozó kincstárjegyeknél 

elért hozamok is változóak, követik a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott aktuális 

kamatszintet. Lekötött betétek jelenleg már 0,7 % vagy az alatti éves betétkamatot hoznak, 

ezért javasolja, hogy 400.000.000,- Ft értékben váltsanak a számlavezető pénzintézetnél 

féléves futamidejű kamatozó kincstárjegyet. Felkéri a jelenlévőket, hogy tegyék fel 

kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Tóth Ferenc képviselő úr, a Pénzügyi Bizottság elnöke egyetért a kamatozó kincstárjegy 

vásárlásával. 
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Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 400.000.000,- Ft 

értékben vásároljanak a számlavezető pénzintézetnél féléves futamidejű kamatozó 

kincstárjegyet 

     

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal,   

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

  

97/2016.(IV.20.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy  400.000.000,- Ft értékben vásárol féléves 

futamidejű kamatozó kincstárjegyet a számlavezető pénzinté-

zetnél  

Felelős:   Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. május 31. 

 

 

- Bölcsődei étkezési térítési díj támogatása 

  Előterjesztő: Tóth Ferenc képviselő  

 

Török Sándor polgármester úr felkéri Tóth Ferenc képviselő urat tegye meg előterjesztését. 

 

Tóth Ferenc képviselő úr véleménye szerint kompenzálni kellene a reformétkezés 

következtében fellépő térítési díj emelkedését a Közalapítvány részére. Ott a szülőkkel 

egyébként is külön megállapodás van a bölcsődei költségek támogatása tekintetében. A 

közalapítványt, ha pénzeszköz átadással segítené az Önkormányzat. A Kuratórium biztosan 

helyesen és jól használná fel az étkezés minőségének javítása érdekében. 1 millió forintos 

támogatást javasol. 

 

Török Sándor polgármester úr megköszöni az előterjesztést. Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel 

kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

 

A képviselők egyetértenek az elhangzott kompenzálási javaslattal. 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Mosonszolnok 

Községért Közalapítvány részére – pénzeszköz átadással -  1 millió forint támogatást nyújtson 

a Napraforgó Bölcsődében bevezetett reformétkezés többlet költségeinek kompenzálására. 

     

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal,   

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

  

98/2016.(IV.20.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Mosonszolnok Községért Közalapítvány 

részére – pénzeszköz átadással -  1 millió forint támogatást 

nyújt a Napraforgó Bölcsődében bevezetett reformétkezés  

többletköltségeinek kompenzálására. 

Felelős:   Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. május 31. 
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- Sportegyesület pályázata 

  Előterjesztő: Lachmann János képviselő 

 

Török Sándor polgármester úr felkéri Lachmann János képviselő urat tegye meg 

előterjesztését. 

 

Lachmann János képviselő úr tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Sportegyesület TAO-s 

pályázaton kíván részt venni, tárgyi eszköz felújításra. A pályázat benyújtásához szükséges - 

amennyiben a felújítás építési engedély köteles tevékenység -, hogy az ingatlan tulajdonosa 

hozzájáruló nyilatkozatot tegyen, mely szerint hozzájárul a tulajdonában lévő Mosonszolnok 

belterület 451. és 463. hrsz.-on nyilvántartott ingatlanra a felújítás megvalósításától számított 

15 év határozott időre az igénybe vett támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a 

Magyar Állam javára.  

 

Török Sándor polgármester úr megköszöni az előterjesztést. Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel 

kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

 

A képviselők egyetértenek a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megtételéhez. 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassák a 

Mosonszolnoki Sportegyesületet abban, hogy TAO-s pályázatot nyújtson be épület felújítás, 

bővítés és eszközbeszerzés céljából a mosonszolnoki 451. és 463. hrsz-ú sporttelepen és 

sportpályán.  Sikeres pályázat esetén járuljanak hozzá mint a mosonszolnoki 451. és 463. 

hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa ahhoz, hogy a fenti helyrajzi számú ingatlanra jelzálogjog 

kerüljön bejegyzésre. Kérjék fel a bejegyzéshez szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat 

megtételére. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal,   

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

  

99/2016.(IV.20.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete   

úgy dönt, hogy támogatja a Mosonszolnoki Sportegyesületet 

abban, hogy TAO-s pályázatot nyújtson be épület felújítás, 

bővítés és eszközbeszerzés céljából a mosonszolnoki 451. és 

463. hrsz-ú sporttelepen és sportpályán.    

Sikeres pályázat esetén hozzájárul mint a mosonszolnoki 451. 

és a 463. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa ahhoz, hogy a fenti 

helyrajzi számú ingatlanra jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.  

Felkérik Török Sándor polgármester urat, hogy a bejegyzéshez 

szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat megtegye.  

Felelős:   Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. május 31. 
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén Török Sándor polgármester úr megköszöni a részvételt, 

az ülést 20.35 órakor bezárja.  

K.m.f. 

 

 

 

Török Sándor                                          Gálné dr. Takács Eszter   

polgármester               jegyző 

 

  

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

  Vedrődi Zoltán           Lachmann János 

                   képviselő                                 képviselő 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete által  

2016. április 20-án 18.00 órai kezdettel  

megtartott üléséről 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  










