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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült: Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. május 19-

én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről 

 

Az ülés helye:  Önkormányzat tanácskozó terem 

   9245 Mosonszolnok, Fő u. 44. 

 

 

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. A jegyzőkönyv hitelesítésére Vedrődi Zoltán 

képviselő urat és Tóth Ferenc képviselő urat kéri fel.  

 

Török Sándor polgármester úr ismerteti a napirendi pontokat. 

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

      Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

2.) Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletének és a belső ellenőrzés 

eredményének megtárgyalása 

      Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

      Gálné dr. Takács Eszter jegyző 

 

3.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.9.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

      Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

4.) Beszámoló és mérleg megtárgyalása a „Mosonszolnok Községért” Közalapítvány 2015. 

évi tevékenységéről 

      Előterjesztő: Fazekas Gáborné, a Kuratórium elnöke 

 

5.) Beszámoló és mérleg megtárgyalása a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. 2015. évi 

tevékenységéről 

      Előterjesztő: Farkas József Csaba ügyvezető 

 

6.) Beszámoló és mérleg a Hanság Biogáz Kft. 2015. évi tevékenységéről 

      Előterjesztő: Farkas József Csaba ügyvezető 

 

7.) Beszámoló és mérleg megtárgyalása a Mosonszolnok Kábeltévé Kft. 2015. évi 

tevékenységéről 

      Előterjesztő: Tóth Róbert ügyvezető 
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8.) Beszámoló és mérleg megtárgyalása az Alfa Szélpark Kft. 2015. évi tevékenységéről 

      Előterjesztő: Seiffert Zoltán ügyvezető 

 

9.) Mosonmagyaróvári Térségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása 

      Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

10.)Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a jegyző 2015. évi gyámhatósági tevékeny- 

      ségéről 

      Előterjesztő: Gálné dr. Takács Eszter jegyző 

 

11.)Mosonszolnok Község szociális helyzetének vizsgálata 

      Előterjesztő: Gálné dr. Takács Eszter jegyző 

     Lachmann János a Szociális Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 

 

12.)Mosonszolnok község Rendezési terv módosítás  

      Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

13.)Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. árajánlatai 

Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

14.)Aktuális 

      - A Dózsa György utca tervezési ajánlata 

   

 

Török Sándor polgármester úr megkérdezi a jelenlévőket, kívánnak-e módosító javaslatot 

tenni.  

 

Pribránszki György alpolgármester úr a lőtér aktuális kérdéseiről 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: 

 

102/2016.(V.19.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az Aktuális napirendi pont alábbi módosítását fogadja el: 

- a lőtér aktuális kérdései 

Felelős:   Török Sándor polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

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

fogadják el:  1.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.12.) 

önkormányzati rendelet módosítása, 2.) Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadási 

rendeletének és a belső ellenőrzés eredményének megtárgyalása, 3.) Az Önkormányzat 2016. 

évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.9.) önkormányzati rendelet módosítása, 4.) Beszámoló és 
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mérleg megtárgyalása a „Mosonszolnok Községért” Közalapítvány 2015. évi 

tevékenységéről, 5.) Beszámoló és mérleg megtárgyalása a Mosonszolnok Községüzemeltető 

Kft. 2015. évi tevékenységéről, 6.) Beszámoló és mérleg a Hanság Biogáz Kft. 2015. évi 

tevékenységéről 7.) Beszámoló és mérleg megtárgyalása a Mosonszolnok Kábeltévé Kft. 

2015. évi tevékenységéről, 8.) Beszámoló és mérleg megtárgyalása az Alfa Szélpark Kft. 

2015. évi tevékenységéről, 9.) Mosonmagyaróvári Térségi Társulás Társulási Megállapodás 

módosítása, 10.) Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a jegyző 2015. évi gyámhatósági 

tevékenységéről, 11.) Mosonszolnok Község szociális helyzetének vizsgálata, 12.) 

Mosonszolnok község Rendezési terv módosítás, 13.) Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. 

árajánlatai, 14.)Aktuális: a Dózsa György utca tervezési ajánlata, a lőtér aktuális kérdései. 

 

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

alábbi határozatot hozza: 

 103/2016.(V.19.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 

1.)Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. 

(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása 

2.)Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletének és a 

belső ellenőrzés eredményének megtárgyalása 

3.)Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. 

(II.9.) önkormányzati rendelet módosítása 

4.) Beszámoló és mérleg megtárgyalása a „Mosonszolnok 

Köz-ségért” Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről 

5.) Beszámoló és mérleg megtárgyalása a Mosonszolnok Köz-

ségüzemeltető Kft. 2015. évi tevékenységéről 

6.) Beszámoló és mérleg a Hanság Biogáz Kft. 2015. évi tevé-

kenységéről 

7.) Beszámoló és mérleg megtárgyalása a Mosonszolnok 

Kábel-tévé Kft. 2015. évi tevékenységéről 

8.) Beszámoló és mérleg megtárgyalása az Alfa Szélpark Kft. 

2015. évi tevékenységéről 

9.) Mosonmagyaróvári Térségi Társulás Társulási 

Megállapodás módosítása 

10.)Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a jegyző 2015. évi 

gyámhatósági tevékenységéről 

11.) Mosonszolnok Község szociális helyzetének vizsgálata 

12.) Mosonszolnok község Rendezési terv módosítása  

13.) Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. árajánlatai 

14.) Aktuális 

- a Dózsa György utca tervezési ajánlata 

- a lőtér aktuális kérdései 

        Felelős:   Török Sándor polgármester 

   Határidő: azonnal 
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N a p i r e n d :  

 

1.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.12.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

      Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

Török Sándor polgármester úr tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Borsodiné Kisfaludy Katalin 

pénzügyi tanácsadó egészségügyi okok miatt csak a Pénzügyi Bizottság ülésén tudott 

megjelenni. Elmondja, hogy a Magyar Államkincstár felülvizsgálat keretében kérte az 

intézményeknél realizált többletbevételekkel összhangban a bevételei előirányzatok 

megemelését 440 e Ft összeggel. Ismerteti a rendelet tervezet előterjesztését, melyet a 

képviselők az ülés előtt a táblázatokkal együtt kézhez kaptak. (  . sz. melléklet)  

Kiegészítésként elmondja, hogy a rendelet tervezetet a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta.  

Felkéri Tóth Ferenc képviselő urat, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a Bizottság 

véleményéről. 

 

Tóth Ferenc képviselő úr, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a módosításra a 

többlet összeg miatt kerül sor.  A Bizottság a tervezetet elfogadásra javasolja. 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja, hogy a Képviselő-testület alkossa meg az Önkor-

mányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendeletet módosító 

önkormányzati rendeletet. 

 

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

és ellenszavazat nélkül megalkotja az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015.(II.12.) önkormányzati rendeletet módosító 

  
  9/2016.(V.30.) önkormányzati rendeletét 

a melléklet szerint 

 

(   . sz. melléklet) 

 

 

N a p i r e n d :  

 
2.) Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletének és a belső ellenőrzés 

eredményének megtárgyalása 

      Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

       Gálné dr. Takács Eszter jegyző 

 

Török Sándor polgármester úr bevezetőjében elmondja, hogy a képviselők kézhez kapták a 

zárszámadási rendelet tervezetét, illetve a hozzátartozó szöveges jelentést, továbbá az előzetes 

hatásvizsgálati lapot és az Indokolást is. (   . sz. melléklet) A beszámoló teljes részletességgel 

követi nyomon a 2015. év kiadásait és bevételeit. Az Önkormányzatnál rövid, illetve hosszú 

lejáratú hitelfelvételre, illetve hiteltörlesztésre nem került sor. Örömmel állapítja meg, hogy a 

tavalyi évben 76.323e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal rendelkeznek.  Javasolja, hogy a 

felhalmozási maradványt a 2016. évi költségvetésben megjelölt beruházásokra és felújításokra 

fordítsa a Képviselő-testület. A Pénzügyi Bizottság szintén megtárgyalta a beszámolót és a 

tervezetet. Felkéri először a bizottság elnökét, majd a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, 

mondják el véleményeiket. 
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H o z z á s z ó l á s o k :  

     

Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke elmondja, hogy az ülés előtti bizottsági ülésen 

minden felmerült kérdést megvitattak. A Bizottság javasolja a szöveges beszámoló 

elfogadását, a pénzmaradvány felhasználását az idei év beruházásaira és felújításaira, továbbá 

a rendelet tervezet alapján a rendelet megalkotását. 

 

Török Sándor polgármester úr emlékezteti a jelenlévőket, hogy a zárszámadási önkormányzati 

rendelet elfogadása előtt meg kell tárgyalni a tavalyi évre meghatározott belső ellenőrzés 

eredményét. Felkéri Gálné dr. Takács Eszter jegyzőt a belső ellenőrzés eredményének 

ismertetésére. 

  

Gálné dr. Takács Eszter jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2014 decemberében döntött a 

Képviselő-testület arról, hogy a 2015. évi Belső ellenőrzés témája az új államháztartási 

rendszerre történő átállás és a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése legyen. Ez 

magában foglalta az újfajta könyvelésre való átállást, kötelezettségvállalást, gazdálkodási 

jogköröket. A vizsgálandó időszak 2014. II. félév és 2015. I. félév volt. A belső ellenőrzést 

Vámosné Áder Anna megbízott belső ellenőr végezte. A Belső ellenőrzésről kapott írásos 

anyag összefoglalója a képviselőknek megküldésre került. (   . sz. melléklet) 

 

Török Sándor polgármester úr megköszöni a tájékoztatást. Kiegészítésként elmondja, hogy 

egy számla kifizetéséhez legalább 8 aláírás kell, ezért előfordulhat, hogy egy-egy aláírás 

elmarad. Az ellenőri aláírással kapcsolatosan pedig állásfoglalást kérnek, mivel a 

szabályzatban erre nincs szabályozás. Javasolja, hogy a Jegyzőasszony a következő testületi 

ülésre készítsen intézkedési tervet a hiányosságok mielőbbi megszüntetésére. Felkéri a 

jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

 

A képviselők egyetértenek a javaslattal. 

  

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi Belső 

Ellenőrzés megállapításait fogadják el és kérjék fel a Jegyzőasszonyt az Intézkedési terv 

elkészítésére. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 104/2016.(V.19.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                          a)a 2015. évi Belső Ellenőrzés megállapításait elfogadja 

b) felkérik Gálné dr. Takács Eszter jegyzőt az Intézkedési terv 

elkészítésére. 

Felelős:    Török Sándor polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

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

2015. évi zárszámadás szöveges beszámolóját fogadja el és a 2015. évben képződött 

felhalmozási maradványt (76.323e Ft) a következő évek fejlesztési elképzeléseihez biztosítsa.  
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

  

 105/2016. (V.19.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) az Önkormányzat 2015. évi zárszámadást elfogadja, 

b) úgy dönt, hogy a 2015. évben képződött pénzmaradványt 

(76.323e Ft) a következő évek fejlesztési elképzeléseihez  

biztosítja.  

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, alkossa meg az Önkormány-

zat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletet. 

  

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotja az Önkormányzat 2015. évi költségvetési 

zárszámadásáról szóló   

 

  10/2016.(V.30.) önkormányzati rendeletét 

a melléklet szerint 

 

                                                             (    . sz. melléklet)      

 

 

 

N a p i r e n d :  

 

3.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.9.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

      Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

Török Sándor polgármester úr tájékoztatja a jelenlévőket, hogy több kérelem is érkezett az 

Önkormányzathoz, amelynek jóváhagyásához szükséges a 2016. évi költségvetési rendelet 

módosítása. Ismerteti a kérelmeket és a rendelet tervezetet. (   . sz. melléklet) A Pénzügyi 

Bizottság szintén megtárgyalta a beszámoló és a tervezetet. Felkéri először a bizottság 

elnökét, majd a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

 

Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke elmondja, hogy az ülés előtti bizottsági ülésen 

minden módosítási tételt megvitattak. A Bizottság javasolja a 2016. évi költségvetési rendelet 

módosítását az előterjesztés szerint. 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja, hogy a Képviselő-testület alkossa meg az Önkor-

mányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.09.) önkormányzati rendeletet módosító 

önkormányzati rendeletet. 
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Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül megalkotja az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

2/2016.(II.09.) önkormányzati rendeletet módosító 

  
11/2016.(V.30.) önkormányzati rendeletét 

a melléklet szerint 

 

(   . sz. melléklet) 

 

 

(Az ülésre megérkezik Fazekas Gáborné  asszony és Kovalcsik László úr.) 

 

 

 

N a p i r e n d :  

 

4.) Beszámoló és mérleg megtárgyalása a „Mosonszolnok Községért” Közalapítvány 

2015. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Fazekas Gáborné, a Kuratórium elnöke 

 

Török Sándor polgármester úr köszönti Fazekas Gáborné asszonyt és Kovalcsik László urat a 

„Mosonszolnok Községért” Közalapítvány Kuratóriumának jelenlegi és volt elnökét. 

Bevezetőjében elmondja, hogy véleménye szerint az Alapítványnak létjogosultsága 

felerősödött az Önkormányzatokkal kapcsolatos jövőkép miatt. Megkérdezi, hogy írásban 

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

tenni. 

 

Fazekas Gáborné asszony elmondja, hogy kezdeményezte a könyvelő és könyvvizsgáló 

közötti személyes találkozást, ahol egyeztetésre kerülhetnek az általuk képviselt nézetek. 

Örömmel számol be arról, hogy a könyvvizsgáló véleménye szerint „ … Az éves beszámoló a 

közalapítvány vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad. … a 2015. évi 

egyszerűsített beszámolót korlátozás nélküli könyvvizsgálói záradékkal látom el.” 

 

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

kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

 

K é r d é s :  

 

Pribránszki György alpolgármester úr az iránt érdeklődik, hogy a reformétkezés bevezetésével 

felmerült problémák megoldódtak-e. 

 

V á l a s z :  

 

Fazekas Gáborné asszony válaszában elmondja, hogy lényegesen javult az ételek 

kalóriamennyisége és az étlapot is megkapják már két héttel előre. Folyamatosan figyelemmel 

kíséri az ételek mennyiségét és minőségét.  
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H o z z á s z ó l á s o k :   

     

Török Sándor polgármester úr elmondja, hogy továbbra is rendszeresen tartanak megbeszélést 

az étkezéssel kapcsolatban. A NÉBIH is vizsgálta az ellátást, tudomása szerint a környéken 

sem kaptak náluk jobb értékelést. 

 

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

Községért” Közalapítvány Kuratóriumának elnöke által benyújtott, a 2015. évre vonatkozó 

egyszerűsített éves mérleg beszámolóját vegye tudomásul, és a -6.556.e Ft mérleg szerinti 

eredményt fogadja el.  

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

  

 106/2016. (V.19.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a „Mosonszolnok Községért Közalapítvány Kuratóriumának  

elnöke által benyújtott, a 2015. évre vonatkozó egyszerűsített  

éves mérleg beszámolóját tudomásul veszi és azt elfogadja.  

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  azonnal    

 
(Fazekas Gáborné asszony és Kovalcsik László úr elhagyják a tanácskozó termet. Az ülésre 

megérkezik Farkas József Csaba úr) 

 

 

 

N a p i r e n d :  

 

5.)Beszámoló és mérleg megtárgyalása a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. 2015. évi 

    tevékenységéről 

    Előterjesztő: Farkas József Csaba ügyvezető 

 

Török Sándor polgármester úr köszönti Farkas József Csaba urat, a Mosonszolnok 

Községüzemeltető Kft. ügyvezetőjét. Megkérdezi, hogy írásban benyújtott beszámolóhoz és 

mérleghez (   . sz. melléklet) kíván-e kiegészítést tenni.  

 

Farkas József Csaba ügyvezető úr véleménye szerint több okra is visszavezethető a negatív 

eredmény. Többek között említi, hogy a karbantartási szerződés díjai még az alapításkor 

kerültek megállapításra, továbbá nem kerültek kiszámlázásra az anyagköltségek, csak az 

óradíjak. Ez közel 2 millió forintot jelent. Továbbá ebben az évben nem teljesültek olyan 

mértékű beruházások, mint az előző években. 

 

Török Sándor polgármester úr megköszöni a kiegészítést. Felkéri az Ellenőrző Bizottság 

elnökét, Gősi Gyula képviselő urat, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a bizottsági 

ülésről.  
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Gősi Gyula képviselő úr, az ellenőrző bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság és az 

ügyvezető úr részletesen megbeszélték a mínuszos eredmény okát. (  . sz. melléklet) 

Javaslatot tesznek a karbantartási szerződés módosítására (bizonyos összeghatár fölött legyen 

leszámlázva az anyagköltség is, a rezsi óradíj emelése). Szükségesnek érzik, hogy a meglévő 

gépek jobban ki legyenek használva. Továbbá a munkaszervezés hatékonyságát is javítani 

kell. Javasolják, hogy a Kft. vezetője negyedévente számoljon be a Képviselő-testületnek a 

nagyobb beruházások aktuális helyzetéről. Ezzel együtt a beszámolót és a mérleget 

elfogadásra javasolják.   

 

Török Sándor polgármester úr megköszöni a kiegészítéseket. Egyetért a Felügyelő Bizottság 

javaslatával. Emlékezteti a jelenlévőket, hogy a független könyvvizsgálói jelentés (   . sz. 

melléklet) a Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. 

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

   

H o z z á s z ó l á s o k :   

 

Tóth Ferenc képviselő úr véleménye szerint nagyon szembetűnő a 2014-es eredményhez 

képest a 2015-ös. Az árbevétel csökkenés 28 %-os, azaz visszaesés volt. Feltétlenül 

szükségesnek tartja a hatékonyság javítását. A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a Kft. 

beszámolóját és mérlegét. Egyetért a Felügyelő Bizottság véleményével. A beszámolót és 

mérleget elfogadásra javasolja. 

     

Vedrődi Zoltán képviselő úr véleménye szerint a Kft. egyes dolgozói úgy érzik, hogy a 

munkahelyük „bebetonozott”.  

 

Pribránszki György alpolgármester úr arra kéri az Ügyvezető urat, hogy több információt 

adjon át Kilácskó Zoltán úrnak, a helyettesének. 

 

Farkas József Csaba úr az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy a költségek egy része 

állandó. Elismeri, hogy nagyobb figyelmet kell fordítania a beruházások lebonyolítására.  

 

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

Községüzemeltető Kft. ügyvezetője által benyújtott, a 2015. évre vonatkozó egyszerűsített 

éves mérleg beszámolóját vegye tudomásul, és a -11.194 e Ft mérleg szerinti eredményt 

fogadja el.  

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

  

 107/2016. (V.19.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Mosonszolnok Községüzemeltető, Fenntartó és Szolgáltató  

Kft. 2015. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített éves mér- 

leg beszámolót elfogadja, 

b) a  mérleg szerinti 2015. évre szóló -11.194.e Ft eredményt 

tudomásul veszi.  

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  azonnal 
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Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérjék fel a 

Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. ügyvezetőjét Intézkedési terv elkészítésére, melyet 

2016. július 31-ig nyújtson be a Képviselő-testületnek jóváhagyásra. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

108/2016.(V.19.) Kt. határozat 

  

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a felkéri a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. ügyvezetőjét, 

hogy 2016. július 31-ig készítsen Intézkedési tervet a veszteség 

mielőbbi megszüntetésére.  

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

 

Török Sándor polgármester úr tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Ügyvezető Úr kinevezése 

2016. május 31-én lejár. A Képviselő-testületnek lehetősége van a jelenlegi ügyvezető 

kinevezésének meghosszabbítására. Személyes beszélgetést folytatott Farkas József Csaba 

úrral, aki elmondta, hogy egészségügyi állapotában - sajnos - rosszabbodás következett be, 

azonban ez még nem akadályozza az ügyvezetői feladatok ellátásában. Felkéri a jelenlévőket, 

tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

 

H o z z á s z ó l á s o k :   

 

Lachmann János képviselő úr javasolja a kinevezés meghosszabbítását.  

 

Pribránszki György alpolgármester úr egyetért a javaslattal. 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2017. 01. 31-ig 

hosszabbítsák meg Farkas József Csaba ügyvezetői kinevezését a Mosonszolnok 

Községüzemeltető Kft-nél. Kérjék fel a szükséges intézkedések megtételére. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

109/2016.(V.19.) Kt. határozat 

  

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a.) 2016.06.01. napjától 2017.01.31. napjáig terjedő határozott időre 

megbízza Farkas József Csaba (szül. Győr, 1957.10.29., 

a.n.: Bödő Mária, adóazonosító jele: 8331732693) 9028 Győr, 

József Attila utca 130. B. ép. alatti lakost a Mosonszolnok 

Községüzemeltető, Fenntartó és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (Cg. 08-09-011686, székhely: 9245 

Mosonszolnok, Fő út 44.) ügyvezetői tisztségével, 

b.) a fenti változásnak megfelelően elhatározza a Mosonszolnok 

Községüzemeltető Kft. Alapító okiratának módosítását, 
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109/2016.(V.19.) Kt. határozat folytatása 
 

c.) megbízza Dr. Horváth Antal ügyvédet (9200 Mosonmagyaróvár, 

Szent István király út 82.), hogy a fenti változás 

figyelembevételével a hatályos Ptk. alapján a Mosonszolnok 

Községüzemeltető Kft. Alapító okirata módosítását a szükséges 

okiratokkal együtt készítse el és a Győri Törvényszék 

Cégbíróságához nyújtsa be. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő: 2016. május 31. 

 

 

Török Sándor polgármester úr felkéri Gálné dr. Takács Eszter jegyzőt, tegye meg 

előterjesztését a napirendi ponttal kapcsolatosan. 

 

Gálné dr. Takács Eszter jegyző elmondja, hogy szorosan kapcsolódik a napirendi ponthoz az 

önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság ellenőrzésének leszabályozása, a 

javadalmazás kérdése. Felhívja arra is a tisztelt képviselők figyelmét, hogy az éves 

beszámolóval egyidejűleg a vezető tisztségviselő kérelmére az előző üzleti évben kifejtett 

ügyvezetési tevékenységet megállapító alapítói felmentvényt adjon. Ismerteti az Ellenőrzési 

Szabályzat és a Javadalmazási szabályzat javaslatát és a felmentvényről szóló határozati 

javaslatot. (    . sz. melléklet) 

 

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

tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

 

H o z z á s z ó l á s o k :   

 

Tóth Ferenc képviselő úr javasolja, hogy éljenek a felmentvényi lehetőséggel. Tudomása 

szerint a kártérítésre lehet a biztosítóknál szerződés kötni, de ezt a lehetőséget jobb 

megoldásnak találja. 

 

Török Sándor polgármester úr véleménye szerint az Ügyvezető úr a társaság érdekének 

elsődlegességét szem előtt tartva végezte munkáját, javasolja a felmentvény megadását. 

 

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

Községüzemeltető, Fenntartó és Szolgáltató Kft. 100 %-os tulajdonosa, a Kft. Ellenőrzési 

Szabályzatát fogadja el.   

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

110/2016.(V.19.) Kt. határozat 

  

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

mint a Mosonszolnoki Községüzemeltető, Fenntartó és 

Szolgáltató Kft. 100 %-os tulajdonosa, a Kft. Ellenőrzési 

Szabályzatát elfogadja.    

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 
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Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 100 

%-os tulajdonában lévő Mosonszolnoki Községüzemeltető, Fenntartó és Szolgáltató Kft. 

Javadalmazási Szabályzatát fogadja el. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

111/2016.(V.19.) Kt. határozat 

  

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

úgy dönt, hogy az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő 

Mosonszolnoki Községüzemeltető, Fenntartó és Szolgáltató Kft. 

Javadalmazási Szabályzatát elfogadja. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, állapítsa meg, hogy a 

Mosonszolnoki Községüzemeltető, Fenntartó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője a 2015. január 

1. és 2015. december 31. közötti üzleti évben munkáját a gazdasági társaság érdekeinek 

elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt adja meg. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

112/2016.(V.19.) Kt. határozat 

  

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

megállapítja, hogy a Mosonszolnoki Községüzemeltető, Fenn-

tartó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője a 2015. január 1. és 2015. 

december 31. közötti üzleti évben munkáját a gazdasági társaság 

érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért 

részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

N a p i r e n d :  

 

6.)Beszámoló és mérleg megtárgyalása a Hanság Biogáz Kft. 2015. évi tevékenységéről 

    Előterjesztő: Farkas József Csaba 

 

Török Sándor polgármester úr bevezetőjében elmondja, hogy a Hanság Biogáz Szolgáltató 

Kft. beszámolója és mérlege (   . sz. melléklet) megküldésre került. Kiegészítésként elmondja, 

hogy az elmúlt évben a Kft. tevékenységet nem folytatott.  Javasolja, hogy az ügyvezető úr 

részére a Ptk. szerinti felmentvényt adja meg a Képviselő-testület. Megkérdezi Farkas József 

Csaba ügyvezető urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Farkas József Csaba ügyvezető úr elmondja, hogy továbbra is pályázati lehetőségre várnak.   
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Török Sándor polgármester úr megköszöni a kiegészítést.  Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel 

kérdéseiket, mondják el a véleményeiket. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Tóth Ferenc képviselő úr elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a Kft. 2015. évre vonatkozó 

egyszerűsített éves mérlegét és beszámolóját elfogadásra javasolják. Egyetért a felmentvény 

megadásával.  

  

Több kérdés hozzászólás nem volt. 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Hanság Biogáz 

Termelő Kft. ügyvezetője által benyújtott 2015. évre vonatkozó egyszerűsített éves mérleg 

beszámolóját tudomásul veszi, és a -1.433.e Ft mérleg szerinti eredményt elfogadja 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 113/2016.(V.19.) Kt. határozat 

  

 Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete    

 a Hanság Biogáz Termelő Kft. ügyvezetője által benyújtott 2015. 

 évre vonatkozó egyszerűsített éves mérleg beszámolóját tudomásul  

 veszi, és a -1.433.e Ft mérleg szerinti eredményt elfogadja. 

 Felelős:  Török Sándor polgármester 

 Határidő:  azonnal 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, állapítsa meg, hogy a Hanság 

Biogáz Termelő Kft. ügyvezetője a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti üzleti évben 

munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért 

részére a Ptk. szerinti felmentvényt adja meg. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 114/2016.(V.19.) Kt. határozat 

  

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete    

megállapítja, hogy a Hanság Biogáz Termelő Kft. ügyvezetője 

a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti üzleti évben 

munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét 

szem előtt tartva végezte, ezért részére a Ptk. szerinti 

felmentvényt megadja. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2015. június 30. 

 

 

(Farkas József Csaba úr elhagyja a tanácskozó termet. Az ülésre megérkezik Tóth Róbert úr.) 
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N a p i r e n d :  

 

7.)Beszámoló és mérleg megtárgyalása a Mosonszolnok Kábeltévé Kft. 2015. évi  

    tevékenységéről 

    Előterjesztő: Tóth Róbert ügyvezető 

 

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: 

 

 115/2016.(V.19.) 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 köszönti Tóth Róbert ügyvezető urat. Bevezetőjében elmondja, 

hogy az idei évben is pozitív mérleggel zárt a Kft. Emlékezteti a jelenlévőket, hogy 

könyvvizsgálatra nem kötelezettek. Megkérdezi, hogy írásban benyújtott beszámolóhoz és 

mérleghez (   . sz. melléklet)  kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.  

 

Tóth Róbert ügyvezető úr elmondja, hogy a beszámolóhoz nem kíván kiegészítést tenni. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a díjemelésről tájékoztatták a lakosságot. Az Önkormányzat 

támogatásával nagymértékű fejlesztésbe kezdhetnek még az idei évben. 

 

Török Sándor polgármester úr felkéri a Felügyelő Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság 

véleményét. 

 

Gősi Gyula képviselő úr, a Felügyelő Bizottság elnöke elmondja, hogy részletes tájékoztatást 

kaptak a fejlesztési tervekről. A Bizottság a beszámoló és mérleg elfogadását javasolja a 

Képviselő-testületnek. Az eredmény tartalékba helyezését javasolja. 

 

Török Sándor polgármester úr megköszöni a kiegészítéseket.  Elmondja, hogy mivel a Kft. 

szintén 100 %-ban az Önkormányzat tulajdona, ezért arra is vonatkoznak a Mosonszolnok 

Községüzemeltet Kft. esetében tárgyalt Ellenőrzési Szabályzat, Javadalmazási Szabályzat, 

illetve az alapítói felmentvény megadása. (   . sz. melléklet) Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel 

kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 
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K é r d é s :   

 

Takács Ferenc képviselő úr a fizetési fegyelemről kérdezi a Kft. ügyvezetőjét. 

 

V á l a s z :  

 

Tóth Róbert úr elmondja, hogy a fizetési fegyelem az országos átlag szerinti. 

Kezdeményezték a már nagyon régóta fennálló és behajthatatlan kintlévőségek leírását. 

 

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

Kábeltévé Kft. ügyvezetője által benyújtott, a 2015. évre vonatkozó egyszerűsített éves 

mérleg beszámolóját vegye tudomásul, és 431 e Ft mérleg szerinti eredményt fogadja el és azt 

helyezze eredménytartalékba.  

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

116/2016. (V.19.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Mosonszolnok Kábeltévé Kft. 2015. évi gazdálkodásáról  

szóló egyszerűsített éves mérleg beszámolót elfogadja, 

b) a  mérleg szerinti 2015. évre szóló 431 e Ft eredményt 

tudomásul veszi, és azt eredménytartalékba helyezi. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

  

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

Kábeltévé Kft. 100 %-os tulajdonosa, a Kft. Ellenőrzési Szabályzatát fogadja el.   

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

117/2016.(V.19.) Kt. határozat 

  

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

mint a Mosonszolnok Kábeltévé Kft. 100 %-os tulajdonosa, a 

Kft. Ellenőrzési Szabályzatát elfogadja.    

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 100 

%-os tulajdonában lévő Mosonszolnok Kábeltévé Kft. Javadalmazási Szabályzatát fogadja 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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118/2016.(V.19.) Kt. határozat 

  

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

úgy dönt, hogy az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő 

Mosonszolnok Kábeltévé Kft. Javadalmazási Szabályzatát 

elfogadja. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, állapítsa meg, hogy a 

Mosonszolnok Kábeltévé Kft. ügyvezetője a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti 

üzleti évben munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva 

végezte, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt adja meg. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 119/2016.(V.19.) Kt. határozat 

  

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

megállapítja, hogy a Mosonszolnok Kábeltévé Kft. ügyvezető-

je a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti üzleti évben 

munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét 

szem előtt tartva végezte, ezért részére a Ptk. szerinti felment-

vényt megadja. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

(Tóth Róbert úr elhagyja a tanácskozó termet.) 

 

 

 

 N a p i r e n d :  

 

8.)Beszámoló és mérleg megtárgyalása az ALFA Szélpark Kft. 2015. évi tevékenységé- 

    ről 

    Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

Török Sándor polgármester úr elmondja, hogy az ALFA Szélpark Kft. ügyvezetője Seiffert 

Zoltán úr megküldte a beszámolót és a mérleget. (   . sz. melléklet)  Felkéri a jelenlévőket, 

tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

  

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Alfa Szélpark Kft. 

ügyvezetője által benyújtott 2015. évre vonatkozó egyszerűsített éves mérleg beszámolóját 

vegye tudomásul, és a -47.e Ft mérleg szerinti eredményt fogadja el.   
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 120/2016.(V.19.) Kt. határozat 

  

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete    

az Alfa Szélpark Kft. ügyvezetője által benyújtott 2015. évre 

vonatkozó egyszerűsített éves mérleg beszámolóját tudomásul 

veszi, és  a -47.e Ft mérleg szerinti eredményt elfogadja. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

  

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, állapítsa meg, hogy az Alfa 

Szélpark Kft. ügyvezetője a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti üzleti évben 

munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért 

részére a Ptk. szerinti felmentvényt adja meg. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

121/2016.(V.19.) Kt. határozat 

  

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

megállapítja, hogy az Alfa Szélpark Kft. ügyvezetője a 2015. 

január 1. és 2015. december 31. közötti üzleti évben munkáját a 

gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva 

végezte, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

N a p i r e n d :  

 

10.)Mosonmagyaróvári Térségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

Török Sándor polgármester úr tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi 

Társulás alapdokumentumának a Társulási Megállapodásnak módosításához a társulásban 

résztvevő Képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 

szükséges. A módosítást kérő Képviselő-testületek megküldték módosítási kérelmeiket. 

Ismerteti a kérelmeket. (   . sz. melléklet) Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, 

mondják el véleményeiket. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja, a Képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása 2017. január 01. hatállyal 

kiegészüljön Dunasziget Község Önkormányzat csatlakozásával, a Mosonmagyaróvár Térségi 
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Társulás által fenntartott, Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen keresztül, az idősek 

szakosított ellátását biztosító „Aranykor” Idősek Otthona 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni 

u. 65.) Idősek Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 3.) Idősek Gondozóháza 

(9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.) intézmények szolgáltatásaihoz.  Kéri hatalmazzák 

fel, hogy a döntésről a Társulás elnökét tájékoztassa és a Társulási Megállapodást aláírja.   

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

122/2016.(V.19.) Kt. határozat 

  

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

hozzájárul, hogy Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási 

Megállapodása 2017. január 01. hatállyal kiegészüljön 

Dunasziget Község Önkormányzat csatlakozásával, a 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott, Kistérségi 

Egyesített Szociális Intézményen keresztül, az idősek szakosított 

ellátását biztosító „Aranykor” Idősek Otthona 9200 

Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.) Idősek Otthona (9200 

Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 3.) Idősek Gondozóháza (9200 

Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65. intézmények 

szolgáltatásaihoz. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Török Sándor polgármester 

urat, hogy a döntéséről a Társulás elnökét tájékoztassa és a 

Társulási Megállapodást aláírja.   

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő: 2016. május 29. 

 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja, a Képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása 2017. január 1. hatállyal 

kiegészüljön Dunaremete Község Önkormányzata, Halászi Község Önkormányzata, Kisbodak 

Község Önkormányzata, Lipót Község Önkormányzata csatlakozásával a Mosonmagyaróvár 

Térségi Társulás által fenntartott Család- és Gyermekjóléti Központ – Gyermekek 

Átmeneti Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.) által biztosított szolgáltatáshoz. 

Kéri, hatalmazzák fel, hogy a döntésről a Társulás elnökét tájékoztassa és a Társulási 

Megállapodást aláírja.   

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

123/2016.(V.19.) Kt. határozat 

  

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási 

Megállapodása 2017. január 1.hatállyal kiegészüljön 

Dunaremete Község Önkormányzata, Halászi Község 

Önkormányzata, Kisbodak Község Önkormányzata, Lipót 

Község Önkormányzata csatlakozásával a Mosonmagyaróvár 

Térségi Társulás által fenntartott Család- és Gyermekjóléti  
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123/2016.(V.19.) Kt. határozat folytatása 

 

 

Központ – Gyermekek Átmeneti Otthona (9200 Mosonma-

gyaróvár, Lengyári u. 2.) által biztosított szolgáltatáshoz. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Török Sándor polgármester 

urat, hogy a döntéséről a Társulás elnökét tájékoztassa és a 

Társulási Megállapodást aláírja.   

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő: 2016. május 29. 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja, a Képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása 2017. január 1. hatállyal 

kiegészüljön Kisbodak Község Önkormányzata, Lipót Község Önkormányzata 

csatlakozásával a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott Család- és 

Gyermekjóléti Központ – Családi Napközi (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.) által 

biztosított szolgáltatáshoz. Kéri, hatalmazzák fel, hogy a döntéséről a Társulás elnökét 

tájékoztassa és a Társulási Megállapodást aláírja.   

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 124/2016.(V.19.) Kt. határozat 

  

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

hozzájárul, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási 

Megállapodása 2017. január 1.hatállyal kiegészüljön Kisbodak 

Község Önkormányzata, Lipót Község Önkormányzata 

csatlakozásával a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által 

fenntartott Család- és Gyermekjóléti Központ – Családi 

Napközi (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.) által 

biztosított szolgáltatáshoz. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Török Sándor polgármester 

urat, hogy a döntéséről a Társulás elnökét tájékoztassa és a 

Társulási Megállapodást aláírja.   

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő: 2016. május 29. 

  

 

Török Sándor polgármester úr javasolja, a Képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása 2017. január 01. hatállyal 

kiegészüljön Halászi Község Önkormányzata, Máriakálnok Község Önkormányzata, Püski 

Község Önkormányzata, Újrónafő Község Önkormányzata csatlakozásával, a Moson-

magyaróvár Térségi Társulás által fenntartott, Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen 

keresztül, az idősek szakosított ellátását biztosító „Aranykor” Idősek Otthona 9200 

Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.) Idősek Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 3.) 

Idősek Gondozóháza (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.) intézmények szolgálta-

tásaihoz. Kéri, hatalmazzák fel, hogy a döntésről a Társulás elnökét tájékoztassa és a 

Társulási Megállapodást aláírja.   
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

125/2016.(V.19.) Kt. határozat 

  

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

hozzájárul, hogy Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási 

Megállapodása 2017. január 01. hatállyal kiegészüljön Halászi 

Község Önkormányzata, Máriakálnok Község Önkormányzata, 

Püski Község Önkormányzata, Újrónafő Község 

Önkormányzata csatlakozásával, a Mosonmagyaróvár Térségi 

Társulás által fenntartott, Kistérségi Egyesített Szociális 

Intézményen keresztül, az idősek szakosított ellátását biztosító 

„Aranykor” Idősek Otthona 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni 

u. 65.) Idősek Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 

3.) Idősek Gondozóháza (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 

65.) intézmények szolgáltatásaihoz. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Török Sándor polgármester 

urat, hogy a döntéséről a Társulás elnökét tájékoztassa és a 

Társulási Megállapodást aláírja.   

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő: 2016. május 29. 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja, a Képviselő-testület járuljon hozzá, hogy Mosonma-

gyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása 2017. január 01. hatállyal kiegészüljön 

Levél Község Önkormányzata csatlakozásával, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által 

fenntartott, Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen keresztül, az idősek szakosított 

ellátását biztosító  Idősek Gondozóháza (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.) intézmény 

szolgáltatásaihoz. Kéri, hatalmazzák fel, hogy a döntésről a Társulás elnökét tájékoztassa és a 

Társulási Megállapodást aláírja.   

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

126/2016.(V.19.) Kt. határozat 

  

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

hozzájárul, hogy Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási 

Megállapodása 2017. január 01. hatállyal kiegészüljön Levél  

Község  Önkormányzata csatlakozásával, a Mosonmagyaróvár 

Térségi Társulás által fenntartott, Kistérségi Egyesített Szociális 

Intézményen keresztül, az idősek szakosított ellátását biztosító  

Idősek Gondozóháza (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.) 

intézmény szolgáltatásaihoz. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Török Sándor polgármester 

urat, hogy a döntéséről a Társulás elnökét tájékoztassa és a 

Társulási Megállapodást aláírja.   

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő: 2016. május 29. 
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N a p i r e n d :  

 

10.) Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a jegyző 2015. évi gyámhatósági 

tevékenységéről 

Előterjesztő: Gálné dr. Takács Eszter jegyző 

 

Török Sándor polgármester úr bevezetőjében elmondja, hogy törvényi kötelezettsége a 

Képviselő-testületnek az értékelés, amely nemcsak a gyermekjóléti szolgálatra vonatkozik, 

hanem a jegyző és az ügyintézők gyámhatósági tevékenységére is. Megkérdezi Gálné dr. 

Takács Eszter jegyzőt, hogy írásban benyújtott beszámolójához (  . sz. melléklet) kíván-e 

szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Gálné dr. Takács Eszter jegyző kiegészítésként elmondja, hogy a helyi jelzőrendszer jól 

működik. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ismét új családgondozó látja el a feladatokat a 

településen, heti kettő alkalommal. Átalakításra került a gyermekvédelmi rendszer 2016. 

január 01-től - de erről részletesebben majd a jövő évi beszámolóban beszél -, ezért ugyanaz a 

családgondozó látja el a 0 – 99 éves korosztályt. A települési tanácskozást az elmúlt évben is 

megtartották. 

 

Török Sándor polgármester úr megköszöni a kiegészítést és felkéri a Képviselő-testület 

tagjait, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Török Sándor polgármester véleménye szerint a beszámoló nagyon részletes.  Sajnos, 

továbbra sem csökkent a megoldásra váró probléma a településen. Javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a beszámolók alapján a Gyermekjóléti Szolgálat és a Jegyző gyámhatósági 

tevékenységét „JÓ”-ra értékeljék.   

  

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 127/2016.(V.19.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a.) a Gyermekjóléti Szolgálat és a Jegyző 2015. évi gyámhatósági  

tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadja. 

b.) a Gyermekjóléti Szolgálat és a Jegyző tevékenységét „JÓ”-ra  

értékeli.                  

Felelős:   Török Sándor polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

 

N a p i r e n d :  

 

11.)Mosonszolnok Község szociális helyzetének vizsgálata 

       Előterjesztő: Gálné dr. Takács Eszter jegyző 

        Lachmann János a Szociális Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
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Török Sándor polgármester úr megkérdezi Gálné dr. Takács Eszter jegyzőt, hogy az írásban 

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

 

Gálné dr. Takács Eszter jegyző kiegészítésként elmondja, hogy a törvényi változások miatt új 

támogatási rendszer került meghatározásra a helyi önkormányzati rendeletben 2015. március 

01-től. A Képviselő-testület Szociális Oktatási és Kulturális Bizottságának 2015. évi 

tevékenységéről készült a beszámoló, amelyben összehasonlításra került a támogatások 

alakulása a 2014. évhez képest.  

 

Török Sándor polgármester úr megkérdezi Lachmann János képviselő urat, a Bizottság 

elnökét, írásban benyújtott beszámolójához kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Lachmann János képviselő úr elmondja, hogy a beszámolóhoz nem kíván kiegészítést tenni. 

Véleménye szerint figyelemre méltó összegű támogatást nyújt az Önkormányzat az arra 

rászorulóknak. Reményét fejezi ki, hogy az idei évben is lesz anyagi lehetősége az 

Önkormányzatnak a támogatást kérők megsegítésére.  

 

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

kérdéseiket, mondják el véleményeiket.  

 

K é r d é s :   

 

Takács Ferenc képviselő úr az iránt érdeklődik, hogy a szociális kölcsönök visszafizetésében 

javult-e a helyzet. 

 

V á l a s z :  

 

Gálné dr. Takács Eszter jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy kezdeményezték az 

elmaradt befizetések behajtását. Néhány végrehajtási jog bejegyzése az ingatlanra pedig már 

meg is történt. 

  

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

2015. évi szociális helyzetének vizsgálatáról szóló beszámolót fogadja el. 

   

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 128/2016.(V.19.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Mosonszolnok község 2015. évi szociális helyzetének vizsgá-

latáról szóló  beszámolót elfogadja. 

Felelős:   Török Sándor polgármester 

Határidő:  azonnal 
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N a p i r e n d :  

 

11.) Mosonszolnok község Rendezési terv módosítása  

Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

Török Sándor polgármester úr emlékezteti a jelenlévőket, hogy a szerződés tervezet 

mellékletében feltüntetett módosítási javaslatokat korábban már egyeztette a testület, most 

arról kell dönteni, hogy induljon meg az eljárás.  Ismerteti a TALENT-PLAN KFT. (9023 

Győr, Richter János u. 11.) ügyvezetője által megküldött tervezési szerződés tervezetet. (  . sz. 

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

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

  

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a TALENT-

PLAN Kft-t a Mosonszolnok településrendezési terv módosításával – a Tervezési szerződés 1. 

sz. melléklete alapján – 540.000,- Ft + ÁFA összegért, mindösszesen: 685.800,- Ft áron. 

Kérjék fel, a tervezési szerződés aláírására.  

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

  

 129/2016.(V.19.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a TALENT-PLAN Kft-t bízza meg a Moson-

szolnok településrendezési terv módosításával – a Tervezési 

szerződés 1. sz. melléklete alapján – 540.000,- Ft + ÁFA 

összegért, mindösszesen: 685.800,- Ft áron. 

Felkéri Török Sándor polgármester urat a tervezési szerződés 

aláírására.  

        Felelős:  Török Sándor polgármester 

        Határidő:  2016. május 31. 

 

 

 
N a p i r e n d :  

 

4.) Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. árajánlatai 

     Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

  
Török Sándor polgármester úr ismerteti a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. ügyvezetője 

által benyújtott árajánlatot  ( . sz. melléklet). Kiegészítésként elmondja, hogy az információs 

tábla javítási költségeinek megtérítését vállalta a kárt okozó személy. 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 iskola és az óvoda 

részére hinták beszerzésére 2.023.000,- Ft + ÁFA áron, összesen  2.569.210,- Ft összegben, 
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információs tábla javítására 86.260,- Ft +ÁFA áron, összesen  109.550,- Ft összegben, a 

Dózsa György útra csatlakozó mezőgazdasági földút talajszerkezet javítására: 180.360,- Ft + 

ÁFA áron, összesen:  229.057,- Ft összegben.   Kéri, hatalmazzák fel a vállalkozói szerződés 

aláírására.  

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igenszavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 130/2016.(V.19.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

elfogadja a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. ügyvezetője  

által benyújtott árajánlatot  az iskola és az óvoda részére hinták beszerzésére 

2.023.000,- Ft + ÁFA áron, összesen  2.569.210,- Ft  

összegben.  

Felhatalmazza Török Sándor polgármester urat a vállalkozói  

szerződés aláírására.  

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. június15.   

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igenszavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 131/2016.(V.19.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

elfogadja a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. ügyvezetője  

által benyújtott árajánlatot  az információs tábla javítására 86.260,- Ft +ÁFA 

áron, összesen  109.550,- Ft összegben. 

Felhatalmazza Török Sándor polgármester urat a vállalkozói  

szerződés aláírására.  

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. május 31.   

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igenszavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 132/2016.(V.19.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

elfogadja a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. ügyvezetője  

által benyújtott árajánlatot  a Dózsa György útra csatlakozó földút 

talajszerkezet javítására 180.360,- Ft + ÁFA áron, összesen:  229.057,- Ft 

összegben. 

Felhatalmazza Török Sándor polgármester urat a vállalkozói szerződés 

aláírására.  

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2015. május 15.   
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N a p i r e n d :  

 

10.) Aktuális 

 

- A Dózsa György utca tervezési ajánlata 

  Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

  

Török Sándor polgármester úr ismerteti a Dózsa György utca tervezésére beékezett 

árajánlatokat.  (  . sz. melléklet) Javasolja, hogy a legkisebb árajánlatot 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 Dózsa György utca 

tervezésével az Alterker Kft-t (1028 Budapest, Kövidinka u. 6.) bízza meg 500.000,- Ft + 

ÁFA összegért, mindösszesen 635.000,- Ft összegért. 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: 

  

 133/2016.(V.19.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Dózsa György utca tervezésével az Alterker Kft-t (1028 

Budapest, Kövidinka u. 6.) bízza meg 500.000,- Ft + ÁFA 

összegért, mindösszesen 635.000,- Ft összegért.  

Kéri, hatalmazzák fel a vállalkozói szerződés aláírására. 

     Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. október 31.  

 

 

- A Mosonszolnoki Lövészklub aktuális helyzete 

  Előterjesztő: Pribránszki György alpolgármester 

 

Török Sándor polgármester úr felkéri Pribránszki György alpolgármester urat tegye meg 

előterjesztését. 

  

Pribránszki György alpolgármester úr elmondja, hogy a Mosonszolnoki Lövészklub által 

használt lőtéren a tavalyi évben már elkészültek olyan beruházások, amelyek szükségesek az 

engedélyek megszerzéséhez. Azonban a tavalyi évben már nem tudták elkészíteni a 100 

méteres belövőpályát, ezért arra csak az idei évben kerülhet sor. Sajnos, önerőből ezeket a 

költségeket nem tudják finanszírozni. Kéri, hogy a benyújtott árajánlat alapján (   . sz. 

melléklet) a Lövészklubnak nyújtson anyagi támogatást az Önkormányzat.  

 

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

kérdéseiket, mondják el véleményeiket.  

 

 

 



26 

 

H o z z á s z ó l á s :   

 

Takács Ferenc képviselő úr kiegészítésként elmondja, hogy az árajánlatban szereplő 

belövőpálya elkészültével kérelmezheti a Lövészklub a lőtér működéséhez szükséges 

végleges engedélyt.   

 

Török Sándor polgármester úr javasolja, hogy pénzeszköz átadással támogassák a 

Mosonszolnoki Lövészklub kérelmét, melynek feltételeit rögzítsék külön szerződésben. 

 

Tóth Ferenc képviselő úr egyetért az elhangzott javaslattal.   

  

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Lövészklub részére  

1.980.000,- Ft + ÁFA összegű támogatást nyújtson, pénzeszköz átadás formájában. 

 

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

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

     
 134/2016.(V.19.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Lövészklub részére 1.980.000,- Ft + ÁFA, 

összesen: 2.514.600,- Ft összegű támogatást nyújt, pénzeszköz 

átadás formájában. 

Felkéri Gálné dr. Takács Eszter jegyzőt, hogy a támogatási 

szerződést készíttesse el.   

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. június 30. 

 

  

Napirend után: 

 

Török Sándor polgármester úr tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a  Kitelepítési Emléknapra 

2016. május 28-án kerül sor. A részletes program nyomtatása folyamatban van. A meghívók 

megküldésre kerültek.   

 

Török Sándor polgármester úr tájékoztatja a jelenlévőket, hogy felvette a kapcsolatot Magyar 

Közútkezelő KHT. képviselőjével és közösen voltak a KKK-nál Budapesten a Fő utca 

útburkolatának felújítása érdekében. Pozitívan fogadták a Képviselő-testület kezdeménye-

zését. Lehetőség van arra, hogy társulási finanszírozás keretében valósuljon meg a felújítás. A 

felújításra még pontos összeget nem lehet mondani, azt csak a tervezést követően lehet 

megállapítani. Más település is élt már ezzel a lehetőséggel. Javasolja, hogy a következő 

Képviselő-testületi ülésen tárgyalják meg a felvetést. 

 

Gálné dr. Takács Eszter jegyző tájékoztatja a tisztelt képviselőket, hogy a háziorvosi praxissal 

kapcsolatban megkereste a Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának  

vezetőjét. 2016. április 30-án letelt az a 6 hónap, amely alatt a paraxist jelenlegi tulajdonosa 

értékesíthette volna. Az osztályvezető arról tájékoztatta, hogy ők intézkednek a praxisjog 

visszavonására, majd a fellebbezési idő letelte után kerülhet sor az Önkormányzat által 

meghírdetett praxis betöltésére. 
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén Török Sándor polgármester úr megköszöni a részvételt, 

az ülést 21.30 órakor bezárja.  

K.m.f. 

 

 

 

Török Sándor                                         Gálné dr. Takács Eszter   

            polgármester                                                         jegyző 

 

  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

    Tóth Ferenc      Vedrődi Zoltán 

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

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete által  

2016. május 19-én 18.00 órai kezdettel  

megtartott üléséről 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  










