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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült: Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. június 13-

án 18.00 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 4 fő jelen van. Takács Ferenc és Vedrődi Zoltán képviselő 

urak jelezték távolmaradásukat. A jegyzőkönyv hitelesítésére Lachmann János képviselő urat  

és Gősi Gyula képviselő urat kéri fel.  

 

Török Sándor polgármester úr ismerteti a napirendi pontokat. 

 

Napirendi pontok: 

 

1.) A Mosonszolnok Kábeltévé Kft. Felügyelő Bizottságának megbízása 

Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

2.) Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. Társasági Szerződésének módosítása 

Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

3.) Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. árajánlatai 

Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

4.) Mosonmagyaróvári Térségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

5.) Aktuális 

- Törvényességi észrevétel 

- A Deák Ferenc utca folytatásában kialakítandó építési telkek aktuális helyzete 

- Mosonszolnok község Rendezési terv módosítása  

- Területek vásárlása 

- A Fő utca felújításának tervezői költségbecslése 

- Pályázati lehetőség az adósságkonszolidációban nem részesült települési 

  önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására 

- A Sarlai Munkabiztonsági Iroda Bt. kérelme 

- Megállapodás a Hírcity Szolgáltató Kft-vel  

- Falunappal kapcsolatos egyeztetés 

 

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

tenni.  
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Gősi Gyula képviselő úr a mobil színpad vásárlásáról kíván előterjesztést tenni. 

 

További módosító javaslat nem volt. 

 

Török Sándor polgármester úr kéri a jelenlévőket, hogy először a napirend módosításáról 

szavazzanak.   

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 135/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az Aktuális napirendi pont alábbi módosítását fogadja el: 

- mobil színpad vásárlása  

Felelős:   Török Sándor polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

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

fogadják el: 1.)   A Mosonszolnok Kábeltévé Kft. Felügyelő Bizottságának megbízása, 2.) 

Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. Társasági Szerződésének módosítása, 3.) 

Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. árajánlatai, 4.) Mosonmagyaróvári Térségi Társulás 

Társulási Megállapodás módosítása, 5.) Aktuális: Törvényességi észrevétel, a Deák Ferenc 

utca folytatásában kialakítandó építési telkek aktuális helyzete, Mosonszolnok község 

Rendezési terv módosítása, Területek vásárlása, a Fő utca felújításának tervezői 

költségbecslése, pályázati lehetőség az adósságkonszolidációban nem részesült települési 

önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására, a Sarlai Munkabiztonsági Iroda Bt. kérelme, 

megállapodás a Hírcity Szolgáltató Kft-vel, Falunappal kapcsolatos egyeztetés, mobil színpad 

vásárlása. 

 

A Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 136/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 

1.)   A Mosonszolnok Kábeltévé Kft. Felügyelő Bizottságának 

megbízása,  

2.) Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. Társasági Szerződé-

sének módosítása,  

3.) Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. árajánlatai,  

4.) Mosonmagyaróvári Térségi Társulás Társulási Megálla-

podás módosítása,  

5.) Aktuális: 
- Törvényességi észrevétel 

- A Deák Ferenc utca folytatásában kialakítandó építési 

telkek aktuális helyzete 

- Mosonszolnok község Rendezési terv módosítása  

- Területek vásárlása 

- A Fő utca felújításának tervezői költségbecslése 
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136/2016.(VI.13.) Kt. határozat folytatása 

 

- Pályázati lehetőség az adósságkonszolidációban nem 

részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 

támogatására 

- A Sarlai Munkabiztonsági Iroda Bt. kérelme 

- Megállapodás a Hírcity Szolgáltató Kft-vel  

- Falunappal kapcsolatos egyeztetés 

         - mobil színpad vásárlása 

        Felelős:   Török Sándor polgármester 

   Határidő: azonnal 

 

 

N a p i r e n d :  

 

1.)A Mosonszolnok Kábeltévé Kft. Felügyelő Bizottságának megbízása 

    Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

Török Sándor polgármester úr tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Mosonszolnok Kábeltévé 

Kft. Felügyelő Bizottságának megbízatása 2016. május 31-én lejárt. Javasolja, hogy továbbra 

is állítson fel a Képviselő-testület Felügyelő Bizottságot. Elmondja, hogy az új Felügyelő 

Bizottságba Gősi Gyula urat, Schmuckné Háklár Henrietta asszonyt és dr. Horváth Antal 

ügyvéd urat kérte fel, akik vállaltak ezt a tisztséget.  A Bizottság megbízatását visszavonásig 

javasolja megállapítani. Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el 

véleményeiket.  

 

A képviselők egyetértenek a javaslattal. 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2016. 06. 13. napjával 

határozatlan időre bízza meg Gősi Gyula 9245 Mosonszolnok, Fő utca 98. szám alatti lakost, 

Schmuckné Háklár Henrietta 9245 Mosonszolnok, Akácfa utca 13. szám alatti lakost és Dr. 

Horváth Antal János 9200 Mosonmagyaróvár, Áchim András utca 5. szám alatti lakost a 

Mosonszolnok Kábeltévé Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9245 

Mosonszolnok, Fő u. 44., Cg: 08-09-010098) felügyelő bizottsági tagi tisztségével. A 

változásnak megfelelően módosítsa a Mosonszolnok Kábeltévé Kft. Alapító okiratát. Bízza 

meg Dr. Horváth Antal ügyvédet (9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 82.), hogy a  

változás figyelembevételével a hatályos Ptk. alapján a Mosonszolnok Kábeltévé Kft. Alapító 

okirata módosítását a szükséges okiratokkal együtt készítse el és a Győri Törvényszék 

Cégbíróságához nyújtsa be. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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 137/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

                                                                             

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a.) 2016. 06. 13. napjával határozatlan időre megbízza Gősi 

Gyula 9245 Mosonszolnok, Fő utca 98. szám alatti lakost, 

Schmuckné Háklár Henrietta 9245 Mosonszolnok, 

Akácfa utca 13. szám alatti lakost és Dr. Horváth Antal 

János 9200 Mosonmagyaróvár, Áchim András utca 5. 

szám alatti lakost a Mosonszolnok Kábeltévé Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9245 

Mosonszolnok, Fő u. 44., Cg: 08-09-010098) felügyelő 

bizottsági tagi tisztségével. 

b.) a fenti változásnak megfelelően elhatározza a Moson-

szolnok Kábeltévé Kft. Alapító okiratának módosítását, 

c.) megbízza Dr. Horváth Antal ügyvédet (9200 

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

változás figyelembevételével a hatályos Ptk. alapján a 

Mosonszolnok Kábeltévé Kft. Alapító okirata módosítását 

a szükséges okiratokkal együtt készítse el és a Győri 

Törvényszék Cégbíróságához nyújtsa be. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő: 2016. június 30. 
 

 

 

N a p i r e n d :  

 

2.) Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. Társasági Szerződésének módosítása 

     Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

Török Sándor polgármester úr emlékezteti a jelenlévőket, hogy a 2016. május 19-i ülésen 

döntést hoztak a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. ügyvezetője – Farkas József Csaba 

úrnak – megbízásának 2017. 01. 31-ig va meghosszabbításáról, ezért a Társasági Szerződés 

módosítása vált szükségessé. A döntést megküldte dr. Horváth Antal ügyvéd úrnak, aki 

javasolta, hogy a módosítással egyidejűleg a Képviselő-testület nevezze ki ügyvezetőnek 

Kilácskó Zoltán 9245 Mosonszolnok, Hársfa u. 2. sz. alatti lakost is, így mindketten 

képviselhetik a Kft-t. Tájékoztatja a képviselőket – mivel Farkas József Csaba ügyvezető 

megbízatása 2016. május 31-én lejárt -, szükséges az eltelt időszakban hozott döntések 

megerősítése. Javasolja a 109/2016.(V.19.) határozat visszavonását. Felkéri a jelenlévőket, 

tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket.  

 

A Képviselő-testület tagjai egyetértenek az elhangzott javaslatokkal  

  

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2016. május 19-én 

kelt 109/2016.(V.19.) Kt. határozatát visszavonja, hatályon kívül helyezi. 

  
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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138/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

  

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

     a 2016. május 19-én kelt 109/2016.(V.19.) Kt. határozatát   

      visszavonja, hatályon kívül helyezi. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2016.06.13. napjától 

2017.01.31. napjáig terjedő határozott időre bízzák meg 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 és Kilácskó Zoltán (Mosonmagyaróvár, 1960. 11. 15., an.: Dobro-

vodszky Klára, adóazonosító jele: 8342860469  ) 9245 Mosonszolnok, Hársfa u. 2. sz. alatti 

lakost a Mosonszolnok Községüzemeltető, Fenntartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság (Cg. 08-09-011686, székhely: 9245 Mosonszolnok, Fő út 44.) ügyvezetői 

tisztségével. Mindketten külön-külön, önállóan is képviseljék a Mosonszolnok Községüze-

meltető, Fenntartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot. A változásnak megfele-

lően módosítsák a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. Alapító okiratát. Bízzák meg 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 okiratának módosítását a szükséges okiratokkal együtt készítse el és a Győri 

Törvényszék Cégbíróságához nyújtsa be. A Képviselő-testület hagyja jóvá Farkas József 

Csaba által meghozott döntéseket a 2016. 06. 01 – 06.13. közötti időszakban. 

  

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

  

139/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

  

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) 2016.06.13. 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 és Kilácskó Zoltán 

(Mosonmagyaróvár, 1960. 11. 15., an.: Dobrovodszky Klára, 

adóazonosító jele: 8342860469  ) 9245 Mosonszolnok, Hársfa  

u. 2. sz. alatti lakost a Mosonszolnok Községüzemeltető, Fenn- 

tartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  

(Cg. 08-09-011686, székhely: 9245 Mosonszolnok, Fő út 44.)  

ügyvezetői tisztségével.  

Mindketten külön külön önállóan is képviselik  a Mosonszolnok  

Községüzemeltető, Fenntartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaságot. 

b) a fenti változásnak megfelelően elhatározza a Mosonszolnok 

Községüzemeltető Kft. Alapító okiratának módosítását, 
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139/2016.(VI.13.) Kt. határozat folytatása 

 

c) megbízza Dr. Horváth Antal ügyvédet (9200 Mosonma-

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

figyelem-bevételével a hatályos Ptk. alapján a Moson-

szolnok Községüzemeltető Kft. Alapító okirata módosítását 

a szükséges okiratokkal együtt készítse el és a Győri 

Törvényszék Cégbíróságához nyújtsa be. 

d) a Képviselő-testület jóváhagyja Farkas József Csaba által  

meghozott döntéseket a 2016. 06. 01 – 06.13. közötti 

időszakban. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő: 2016. június 30. 

 

 

N a p i r e n d :  

 

3.) Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. árajánlatai 

     Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

    
Török Sándor polgármester úr ismerteti a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. ügyvezetője 

által benyújtott árajánlatot Mosonszolnok belterületén lévő aszfalt burkolatú utak kátyúzással 

történő javítására, az Általános Iskola kéményénél meglévő előtető héjazatának cseréjére, 

Mosonszolnok, Dózsa Gy. u. déli szakaszán lévő terület rendezésére, árajánlatot a Kázméri 

úttal párhuzamos szervíz út bővítéseként parkolóhelyek kialakítására, az óvoda melletti, 

jelenleg kavicsolt terület aszfaltburkolat készítéséről, a Mosonszolnok, Szabadság út 12. sz. 

alatti ingatlanon épületbontás és területrendezési munkákra, a Falunapi rendezvényre.  

( . 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 Mosonszolnok belterületén lévő 

aszfalt burkolatú utak kátyúzással történő javítására 407.690,- Ft + ÁFA áron, összesen: 

517.766,- Ft összegben, az Általános Iskola kéményénél meglévő előtető héjazatának 

cseréjére 115.500,- Ft +ÁFA áron, összesen 146.685,- Ft összegben, Mosonszolnok, Dózsa 

Gy. u. déli szakaszán lévő terület rendezésére 260.000,- Ft + ÁFA áron, összesen: 330.200,- 

Ft összegben, a Kázméri úttal párhuzamos szerviz út bővítéseként parkolóhelyek kialakítására 

2.226.370,- Ft + ÁFA áron, összesen: 2.827.490,- Ft összegben, az óvoda melletti, jelenleg 

kavicsolt terület aszfaltburkolat készítéséről 1.803.500,- Ft + ÁFA áron, összesen: 2.290.445,- 

Ft összegben,  a Mosonszolnok, Szabadság út 12. sz. alatti ingatlanon épületbontás és 

területrendezési munkákra 2.000.000,- Ft + ÁFA áron, összesen: 2.540.000,- Ft összegben és 

a Falunapi rendezvényre 2.145.500,- Ft + ÁFA áron, összesen: 2.724.785,- Ft összegben.  

Kéri, hatalmazzák fel a vállalkozói szerződés aláírására.  

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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140/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

elfogadja a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. ügyvezetője  

által benyújtott árajánlatot Mosonszolnok belterületén lévő 

aszfalt burkolatú utak kátyúzással történő javítására 407.690,- 

Ft + ÁFA áron, összesen: 517.766,- 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, 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

141/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

elfogadja a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. ügyvezetője  

által benyújtott árajánlatot az Általános Iskola kéményénél meg- 

lévő előtető héjazatának cseréjére 115.500,- Ft +ÁFA áron, ösz- 

szesen 146.685,- Ft összegben. 

Felhatalmazza Török Sándor polgármester urat a vállalkozói  

szerződés aláírására.  

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. június 16.   

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

142/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

elfogadja a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. ügyvezetője  

által benyújtott árajánlatot  Mosonszolnok, Dózsa Gy. u. déli 

szakaszán lévő terület rendezésére 260.000,- Ft + ÁFA áron, 

összesen: 330.200,- Ft összegben. 

Felhatalmazza Török Sándor polgármester urat a vállalkozói 

szerződés aláírására.  

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő: 2016. június 15.   

  
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igenszavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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143/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

elfogadja a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. ügyvezetője  

által benyújtott árajánlatot a Kázméri úttal párhuzamos szervíz 

út bővítéseként parkolóhelyek kialakítására 2.226.370,- Ft + 

ÁFA áron, összesen: 2.827.490,- Ft összegben.  

Felhatalmazza Török Sándor polgármester urat a vállalkozói  

szerződés aláírására.  

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016 . július 15.  

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igenszavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

144/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

elfogadja a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. ügyvezetője  

által benyújtott árajánlatot az óvoda melletti, jelenleg kavicsolt 

terület aszfaltburkolat készítéséről 1.803.500,- Ft + ÁFA áron, 

összesen: 2.290.445,- Ft összegben.  

Felhatalmazza Török Sándor polgármester urat a vállalkozói  

szerződés aláírására.  

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. július 15. 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igenszavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

145/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

elfogadja a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. ügyvezetője  

által benyújtott árajánlatot a Mosonszolnok, Szabadság út 12. 

sz. alatti ingatlanon épületbontás és területrendezési munkákra 

2.000.000,- Ft + ÁFA áron, összesen: 2.540.000,- Ft összeg-

ben.  

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, 5 igenszavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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146/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

elfogadja a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. ügyvezetője  

által benyújtott árajánlatot a Falunapi rendezvényre 

2.145.500,- Ft + ÁFA áron, összesen: 2.724.785,- Ft összeg-

ben.  

Felhatalmazza Török Sándor polgármester urat a vállalkozói  

szerződés aláírására.  

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. június 18. 

 

 

N a p i r e n d :  

 

4.)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, 

melyeket a 2016. május 19-i ülésen már elfogadtak. Ezúttal Hegyeshalom Nagyközség és 

Kimle Község Képviselő-testületének kérelméről kell dönteni. Ismerteti a határozati 

javaslatot. (   . 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 Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata, Kimle 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.  Kéri hatalmazzák fel, hogy a döntésről a Társulás elnökét tájékoztassa és a 

Társulási Megállapodást aláírja.   

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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 147/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

  

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

hozzájárul, hogy Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási 

Megállapodása 2017. január 01. hatállyal kiegészüljön Hegyes-

halom Nagyközség Önkormányzata, Kimle Község Önkor-

mányzata 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. július 01. 

  

 

N a p i r e n d :  

 

6.) Aktuális: 

- Törvényességi észrevétel 

Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

Török Sándor polgármester úr ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által 

lefolytatott ellenőrzést, amely azt vizsgálta, hogy a települési önkormányzatok helyi építési 

szabályzatot tartalmazó rendeletei megfelelnek-e az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglalt előírásoknak, illetve a magasabb 

szintű jogszabályok rendelkezéseinek. Ismerteti a Kormányhivatal által megküldött 

törvényességi felhívást (  . sz. melléklet) Megkérdezi a jelenlévőket, hogy kívánnak-e szóbeli 

kiegészítést tenni. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja, hogy a Képviselő-testület a helyi építési 

szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló – módosított - 13/2002.(XI.26.) önkormányzati 

rendeletével kapcsolatosan tett törvényességi felhívást vegyék tudomásul. Kérjék fel Gálné dr. 

Takács Eszter jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

  

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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148/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a.) a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 

szóló – módosított - 13/2002.(XI.26.) önkormányzati rendele-

tével kapcsolatosan tett a törvényességi észrevételt tudomásul 

veszi, 

b.) felkéri Gálné dr. Takács Eszter jegyzőt a szükséges intézke- 

   déseket megtételére.          

Felelős:   Török Sándor polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

-A Deák Ferenc utca folytatásában kialakítandó építési telkek aktuális helyzete 

  Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

Török Sándor polgármester úr tájékoztatja a jelenlévő képviselőket, hogy a Deák Ferenc utca 

folytatásában kialakítandó építési területek egy részének visszaérkezett a Járási Földhivatalból 

az új tulajdoni lap, amelyen a zártkert helyett már kivonás utáni terület került feltüntetésre. 

Javasolja, hogy döntsenek azoknak az ingatlanoknak most már a konkrét megvételéről, amely 

tulajdonosok elfogadták az  Önkormányzat vételi szándékát. Emlékezteti a jelenlévőket, hogy 

5 millió forint / hektár árat tettek meg vételi ajánlatként. Felkéri a jelenlévőket, hogy tegyék 

fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Pribránszki György alpolgármester úr egyetért a szerződések elkészítésével és a vételár 

mielőbbi kifizetésével.  

 

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hozzanak határozatot 

Zubán Csaba 9245 Mosonszolnok, Fő u. 115. sz. alatti lakos tulajdonában lévő  

mosonszolnoki 2128. hrsz-ú, 1888 m2  területű, Hegymegi Józsefné 9245 Mosonszolnok, 

Hunyadi u. 14. sz. alatti lakos tulajdonában lévő  mosonszolnoki 2143. hrsz-ú, 2086 m2  

területű, Torma Sándor 9245 Mosonszolnok, Jókai u. 3. sz. alatti lakos tulajdonában lévő  

mosonszolnoki 2133. hrsz-ú, 2482 m2  területű, Torma Sándor 9245 Mosonszolnok, Jókai u. 

3. sz. alatti lakos tulajdonában lévő  mosonszolnoki 2134. hrsz-ú, 2374 m2  területű, 

Adamovics István Zoltán 9024 Győr, Zrínyi u. 22. I/1. sz. alatti lakos tulajdonában lévő 

mosonszolnoki 2154. hrsz-ú, 2136 m2  területű,  Mezei István 9200 Mosonmagyaróvár, 

Flesch K. u. 15. I/5., Mezei József Alfonz  9024 Győr, Cuha u. 5. IV/10. és Mezei Zsolt 

Adalbert 9226 Dunasziget, Nefelejcs u. 58. sz. alatti lakosok (1/3 - 1/3 – 1/3 arányban) 

tulajdonában lévő mosonszolnoki 2146. hrsz-ú, 2136 m2 területű és Mezei István 9200 

Mosonmagyaróvár, Flesch K. u. 15. I/5., Mezei József Alfonz  9024 Győr, Cuha u. 5. IV/10. 

és Mezei Zsolt Adalbert 9226 Dunasziget, Nefelejcs u. 58. sz. alatti lakosok (1/3 - 1/3 – 1/3 

arányban) tulajdonában lévő mosonszolnoki 2145. hrsz-ú, 2136 m2 területű, „zártkerti 

művelés alól kivett terület” megnevezésű ingatlanok megvételére.  Kérjék fel Gálné dr. 

Takács Eszter jegyzőt az adásvételi szerződés elkészítéséhez szükséges intézkedések 

megtételére. Kéri, hatalmazzák fel az Adás-vételi szerződések aláírására. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 



12 

 

149/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy  

a) 5.000.000,- Ft / ha áron megvásárolja Zubán Csaba 9245 

Mosonszolnok, Fő u. 115. sz. alatti lakos tulajdonában lévő  

mosonszolnoki 2128. hrsz-ú, 1888 m2  területű, „zártkerti 

művelés alól kivett terület” megnevezésű ingatlant 944.000,- 

Ft, azaz Kilencszáznegyvennégyezer forint összegért. 

b) Felkérik Gálné dr. Takács Eszter jegyzőt, hogy az adásvételi 

szerződés elkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

c) Felhatalmazzák Török Sándor polgármester urat az Adás-

vételi szerződés aláírására. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. június 30.  

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

150/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy  

a) 5.000.000,- Ft / ha áron megvásárolja Hegymegi Józsefné 

9245 Mosonszolnok, Hunyadi u. 14. sz. alatti lakos 

tulajdonában lévő  mosonszolnoki 2143. hrsz-ú, 2086 m2  terü-

letű, „zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű ingat-

lant 1.043.000,- Ft, azaz Egymillió-negyvenháromezer forint 

összegért. 

b) Felkérik Gálné dr. Takács Eszter jegyzőt, hogy az adásvételi 

szerződés elkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

c) Felhatalmazzák Török Sándor polgármester urat az Adás-

vételi szerződés aláírására. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

151/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy  

a) 5.000.000,- Ft / ha áron megvásárolja Torma Sándor 9245 

Mosonszolnok, Jókai u. 3. sz. alatti lakos tulajdonában lévő  

mosonszolnoki 2133. hrsz-ú, 2482 m2  területű, „zártkerti 

művelés alól kivett terület” megnevezésű ingatlant 1.241.000,- 

Ft, azaz Egymillió-kettőszáznegyvenegyezer forint összegért. 

b) Felkérik Gálné dr. Takács Eszter jegyzőt, hogy az adásvételi 

szerződés elkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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151/2016.(VI.13.) Kt. határozat folytatása 

 

c) Felhatalmazzák Török Sándor polgármester urat az Adás-

vételi szerződés aláírására. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. június 30. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

152/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy  

a)5.000.000,- Ft / ha áron megvásárolja Torma Sándor 9245 

Mosonszolnok, Jókai u. 3. sz. alatti lakos tulajdonában lévő  

mosonszolnoki 2134. hrsz-ú, 2374 m2  területű, „zártkerti 

művelés alól kivett terület” megnevezésű ingatlant 1.187.000,- 

Ft, azaz Egymillió-egyszáznyolcvanhétezer forint összegért. 

b) Felkérik Gálné dr. Takács Eszter jegyzőt, hogy az adásvételi 

szerződés elkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

c) Felhatalmazzák Török Sándor polgármester urat az Adás-

vételi szerződés aláírására. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. június 30. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

153/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy  

a) 5.000.000,- Ft / ha áron megvásárolja Adamovics István 

Zoltán 9024 Győr, Zrínyi u. 22. I/1. sz. alatti lakos 

tulajdonában lévő mosonszolnoki 2154. hrsz-ú, 2136 m2  terü-

letű, „zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű ingat-

lant 1.068.000,- Ft, azaz Egymillió-hatvannyolcezer forint 

összegért. 

b) Felkérik Gálné dr. Takács Eszter jegyzőt, hogy az adásvételi 

szerződés elkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

c) Felhatalmazzák Török Sándor polgármester urat az Adás-

vételi szerződés aláírására. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. június 30. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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154/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy  

a) 5.000.000,- Ft / ha áron megvásárolja  Mezei István 9200 

Mosonmagyaróvár, Flesch K. u. 15. I/5., Mezei József Alfonz  

9024 Győr, Cuha u. 5. IV/10. és Mezei Zsolt Adalbert 9226 

Dunasziget, Nefelejcs u. 58. sz. alatti lakosok (1/3 - 1/3 – 1/3 

arányban) tulajdonában lévő mosonszolnoki 2146. hrsz-ú, 

2136 m2 területű, „zártkerti művelés alól kivett terület” 

megnevezésű ingatlant 356.000,- Ft / fő összegért, 

mindösszesen: 1.068.000,- Ft, azaz Egymillió-hatvannyolcezer 

forint összegért. 

b) Felkérik Gálné dr. Takács Eszter jegyzőt, hogy az adásvételi 

szerződés elkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

c) Felhatalmazzák Török Sándor polgármester urat az Adás-

vételi szerződés aláírására. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. június 30. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igenszavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

155/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy  

a) 5.000.000,- Ft / ha áron megvásárolja  Mezei István 9200 

Mosonmagyaróvár, Flesch K. u. 15. I/5., Mezei József Alfonz  

9024 Győr, Cuha u. 5. IV/10. és Mezei Zsolt Adalbert 9226 

Dunasziget, Nefelejcs u. 58. sz. alatti lakosok (1/3 - 1/3 – 1/3 

arányban) tulajdonában lévő mosonszolnoki 2145. hrsz-ú, 

2136 m2 területű, „zártkerti művelés alól kivett terület” 

megnevezésű ingatlant 356.000,- Ft / fő összegért, 

mindösszesen: 1.068.000,- Ft, azaz Egymillió-hatvannyolcezer 

forint összegért. 

b) Felkérik Gálné dr. Takács Eszter jegyzőt, hogy az adásvételi 

szerződés elkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

c) Felhatalmazzák Török Sándor polgármester urat az Adás-

vételi szerződés aláírására. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. június 30. 

 

 

-Mosonszolnok község Rendezési terv módosítása  

 Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

Török Sándor polgármester úr ismerteti a Rendezési terv módosításának megkezdéséhez 

szükséges határozati javaslatot. (  . sz. melléklet) Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel 

kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 

  

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

terv módosításának elindítását az alábbiak szerint támogassák: A Kikelet utcától ÉK-re fekvő 

tervezett lakóterületnél a tervezett utca raszter egy telekhosszal eltolódna a Rákóczi utca 

folytatása és a beépítésre szánt terület határa között. A 959 hrsz-ú Különleges – Kúria – 

területen (Kk) lévő gazdasági épületek felújítása, hasznosítása, és telephely kialakítása a cél, 

emiatt a terület keleti részét célszerű lenne átsorolni gazdasági kereskedelmi, szolgáltató 

területbe (Gksz). A 594 hrsz-ú telekre építési hely kerülne feljelölésre, a könnyebb 

beépíthetőség érdekében, a bejelölt 3 m-es előkert a szemben lévő beépítéssel indokolható. A 

Jókai utca, Akácfa utca, Szabadság utca és egy tervezett belső gyalogút által határolt Vt tömb 

a szabadon álló beépítési mód helyett oldalhatáron álló beépítési mód lenne az előírás az 

övezeti jelben. A kialakult telekszélességet javasolt min. 16 m-esre átírni. A Kázméri utca 

mentén fekvő Gksz területen (56 hrsz.) gazdasági funkció helyett lakófunkció elhelyezése a 

cél, emiatt Gksz besorolás helyett Vt besorolása lenne a területnek, ez indokolható is, mivel a 

környéken több Vt terület található. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igenszavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

  

 156/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

község rendezési terv módosításának elindítását támogatja. 

1. A Kikelet utcától ÉK-re fekvő tervezett lakóterületnél a 

tervezett utca raszter egy telekhosszal eltolódna a Rákóczi utca 

folytatása és a beépítésre szánt terület határa között. 

2. A 959 hrsz-ú Különleges – Kúria – területen (Kk) lévő 

gazdasági épületek felújítása, hasznosítása, és telephely 

kialakítása a cél, emiatt a terület keleti részét célszerű lenne 

átsorolni gazdasági kereskedelmi, szolgáltató területbe (Gksz). 

3. A 594 hrsz-ú telekre építési hely kerülne feljelölésre, a 

könnyebb beépíthetőség érdekében, a bejelölt 3 m-es előkert a 

szemben lévő beépítéssel indokolható. 

4. A Jókai utca, Akácfa utca, Szabadság utca és egy 

tervezett belső gyalogút által határolt Vt tömb a szabadon álló 

beépítési mód helyett oldalhatáron álló beépítési mód lenne az 

előírás az övezeti jelben. A kialakult telekszélességet javasolt 

min. 16 m-esre átírni. 

5. A Kázméri utca mentén fekvő Gksz területen (56 hrsz.) 

gazdasági funkció helyett lakófunkció elhelyezése a cél, emiatt 

Gksz besorolás helyett Vt besorolása lenne a területnek, ez 

indokolható is, mivel a környéken több Vt terület található. 

Felelős: Török Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 
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- Területek vásárlása 

  Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

Török Sándor polgármester úr felhívja a jelenlévő képviselők figyelmét arra, hogy a 

Rendezési terv új módosítását követően lehetővé és egyben szükségessé is válik a Szabadság 

út mögötti területen egy út kialakítása, amelyhez a jelenlegi tulajdonosoktól a megosztást 

követően a területet meg kell vásárolni. A vízvezeték rendszer kiépítése nem jelent gondot, de 

a közvilágításról is az Önkormányzatnak kell gondoskodnia. Javasolja, hogy a megosztást 

követően a szükséges mértékben vásárolják meg a területeket. Felkéri a jelenlévőket, tegyék 

fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Tóth Ferenc képviselő úr javasolja, hogy a területeket 2000,- Ft/m2 áron vásárolja meg az 

Önkormányzat.  

 

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Szabadság út mögött 

kialakításra kerülő építési területekhez vezető út elkészítéséhez a szükséges mértékben 

megvásárolják a megosztást követően a területet 2.000,- Ft / m2 áron. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

157/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Szabadság út mögött kialakításra kerülő 

építési területekhez vezető út elkészítéséhez a szükséges 

mértékben megvásárolják a megosztást követően a területet 

2.000,- Ft / m2 áron. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. december 31. 

 

 

- A Fő utca felújításának tervezői költségbecslése 

  Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

  

Török Sándor polgármester úr ismerteti az állami tulajdonban és a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt. működtetésében lévő Fő utca felújításával kapcsolatos tárgyaláson elhangzottakat. Az út 

mellett minden lehetséges helyen parkolók kerülnek kialakításra.  Az úttestre két rétegű 

aszfalt kerülne, süllyesztett, vagy kiemelt szegéllyel. Jelenleg csak a költségek 50 %-ára 

kellene kötelezettségvállalást tennie a Képviselő-testületnek a Kialakítandó úttal 

kapcsolatosan. A kialakítandó parkolók teljes költsége az Önkormányzatot terhelné. Ismerteti 

az  árajánlatokat.  (   . sz. melléklet) Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el 

véleményeiket. 

 

K é r d é s :  

 

Tóth Ferenc képviselő úr az iránt érdeklődik, hogy milyen hosszú szakaszon kerülne sor a 

felújításra. Mikor kezdődhet meg a felújítás? 



17 

 

V á l a s z :  

 

Török Sándor polgármester úr elmondja, hogy a 8505. j. úton a kihelyezett községtáblától a 

vasúti átjáróig kerülne sor az út felújítására. Az elhangzott ígéretek szerint 2017 júniusában 

kezdődnének meg a munkálatok. 

 

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

kötelezettséget a 8505. j. út 5+860 – 7+600 kmsz. közötti felújításra, Mosonszolnok átkelési 

szakasza parkolók nélküli bruttó 145.260.808,- Ft összegű költségének 50 %-ára, valamint a 

8505. j. út 5+860 – 7+600 kmsz. közötti felújításra, Mosonszolnok átkelési szakaszán létesülő 

parkolók bruttó 57.828.582,- Ft összegű költségére. A költségeket az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal,   

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

  

158/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy kötelezettséget vállal a 8505. j. út 5+860 – 

7+600 kmsz. közötti felújításran Mosonszolnok átkelési 

szakasza parkolók nélküli bruttó 145.260.808,- Ft összegű 

költségének 50 %-ára, valamint a 8505. j. út 5+860 – 7+600 

kmsz. közötti felújításra, Mosonszolnok átkelési szakaszán 

létesülő parkolók bruttó 57.828.582,- Ft összegű költségére. 

A költségeket az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében 

biztosítja.  

     Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. október 31.  

 

 

- Pályázati lehetőség az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányza-   

  tok fejlesztéseinek támogatására 

  Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

Török Sándor polgármester úr tájékoztatja a jelenlévőket, a Magyar Államkincstár megküldte 

az újabb pályázati kiírást az adósságkonszolidációban nem részesült települési 

önkormányzatok fejlesztési támogatására. (   . sz. melléklet) A pályázaton 20 millió forint 

támogatást lehet nyerni és a felhasználási célok között szerepel ravatalozó építése, illetve 

felújítása. Javasolja, hogy a ravatalozó felújításának terveivel induljanak el a kiírt pályázaton. 

A pályázatokat 2016. augusztus 31-ig lehet benyújtani. Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel 

kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja a képviselőknek, hogy vegyenek részt az 

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok újabb fejlesztési 

támogatására kiírt pályázaton, a ravatalozó felújítására nyújtson be igényt 20.000.000,- Ft 

összegben az Önkormányzat. 
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Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

159/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkor- 

mányzatok fejlesztési támogatására -  a ravatalozó felújítására - 

nyújt be igényt 20.000.000,- Ft összegben. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. augusztus 31. 

 

 

-A Sarlai Munkabiztonsági Iroda Bt. kérelme 

  Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

Török Sándor polgármester úr ismerteti a Sarlai Munkabiztonsági Iroda Bt. ügyvezetőjének 

levelét. (  . sz. melléklet) Kiegészítésként elmondja, hogy Sarlai István által végzett 

tevékenységgel elégedett volt. Figyelemmel kísérte a jogszabályi változásokat és megtartotta 

a szükséges oktatásokat. Javasolja, hogy továbbra is a Sarlai Munkabiztonsági Iroda Bt. 

szolgáltatásait vegyék igénybe. Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el 

véleményeiket. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a továbbiakban is a 

Sarlai Munkabiztonsági Iroda Bt-vel együttműködve lássák el a munkavédelmi feladatokat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

160/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a munkavédelmi feladatokat továbbra is a Sarlai 

Munkabiztonsági Iroda Bt-vel (9200 Mosonmagyaróvár, Kor- 

mos I.ltp.2.) kötött együttműködési megállapodás alapján bizto- 

sítja.  

Felhatalmazza Török Sándor polgármester urat, hogy a szüksé- 

ges dokumentumokat aláírja. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. július 30. 

 

 

- Megállapodás a Hírcity Szolgáltató Kft-vel  

  Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

Török Sándor polgármester úr emlékezteti a jelenlévőket, hogy 2015 júniusában kötöttek 

szerződést a Hírcity Szolgáltató Kft-vel, melyet decemberben meghosszabbítottak.  Azóta már 

elkészült 12 Mosonszolnoki Krónika, amely megörökítette a település életének fontos 
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pillanatait, bemutatta azokat, akikre méltán lehet büszke elért eredményeik alapján a 

település. A videók a Mosonszolnok honlapon is megtekinthetőek. Javasolja, hogy 

hosszabbítsák meg 1 évvel a Megállapodást. Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, 

mondják el véleményeiket. 

 

A képviselők egyetértenek a javaslattal. 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2017. június 30-ig 

hosszabbítsák meg a Hírcity Szolgáltató Kft-vel (9081 Győrújbarát, Petőfi Sándor u. 104.) 

kötött Megállapodást.  

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

161/2016. (VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

meghosszabbítja 2017. június 30-ig a Hírcity Szolgáltató Kft-

vel (9081 Győrújbarát, Petőfi Sándor u. 104.) kötött 

Megállapodását. 

Felkérik Török Sándor polgármester urat a Megállapodás 

aláírására. 

Felelős:     Török Sándor polgármester 

Határidő:   2016. június 30. 

 

 

- Falunappal kapcsolatos egyeztetés 

  Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

 

Török Sándor polgármester úr elmondja, hogy a Falunapi elismerések során az idei évben a 

Sportegyesület részéről az NB II-ben szereplő női kézilabda felnőtt csapata és a két tekecsapat 

ért el kiemelkedő eredményt. Míg az egyéni versenyzők közül Lachmann Mirtill, Czang 

Balázs, Czang György és Kiss Barna mosonszolnoki lakosok értek el kimagasló 

eredményeket. A civil szervezetek már megbeszélték a Falunapi  részvételüket a vendég-

látásban. Megkereste a Mosonszolnoki Ifjúságért Hagyományőrző Egyesület is, hogy az idei 

évben ők is szeretnének részt venni a gasztronómiai rendezvényen. Felkéri a jelenlévőket, 

tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Lachmann János képviselő úr javasolja, hogy az idei évben ne ajándéktárgyat kapjanak a 

sportolók, hanem egy edzőtáborozás költségeihez járuljon hozzá a Képviselő-testület.  

 

Tóth Ferenc képviselő úr egyetért az elhangzott javaslattal, azzal a kiegészítéssel, hogy az 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére is nyújtson anyagi támogatást az Önkormányzat 

(120.000,- Ft) pénzeszköz átadás formájában.  

 

Pribránszki György alpolgármester úr véleménye szerint a Sportegyesület esetében a 

kézilabda csapat 200.000,- Ft, a két tekecsapat 120.000,- + 80.000,- Ft támogatásban 

részesüljön. 
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Török Sándor polgármester úr javasolja, hogy az egyéni sikereket elért mosonszolnoki 

lakosok részére 10.000,- Ft összegű ajándékcsomagot adjanak át. 

 

A képviselők egyetértenek az elhangzott javaslatokkal. 

 

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

Sportegyesület keretében a  csoportos sporttevékenységek területén (kézilabda, teke) elért 

kiemelkedő sportsikerek elismeréseként 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint támogatást 

nyújt pénzeszközátadásként a Mosonszolnoki Sportegyesületnek a további sikerek eléréshez; 

a civil szervezeti életben a tavalyi évben végzett kimagasló munka érdemeként az Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület Mosonszolnok részére 120.000,- Ft, azaz egyszázhúszezer forint 

támogatást nyújt pénzeszközátadásként a további sikerek eléréséhez; az egyénileg elért 

sportsikerek elismeréseként 4 főnek (Lachmann Mirtill, Czang György, Czang Balázs, Kiss 

Barna) személyenként 10.000,- Ft értékű ajándékcsomagot ajándékoz. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

162/2016. (VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy  a) a Mosonszolnoki Sportegyesület keretében 

a  csoportos sporttevékenységek területén (kézilabda, teke) 

elért kiemelkedő sportsikerek elismeréseként 200.000,- Ft, 

azaz kettőszázezer forint támogatást nyújt pénzeszköz-

átadásként a Mosonszolnoki Sportegyesületnek a további 

sikerek eléréshez; 

b) a civil szervezeti életben a tavalyi évben végzett kimagasló 

munka érdemeként az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Mosonszolnok részére 120.000,- Ft, azaz egyszázhúszezer 

forint támogatást nyújt pénzeszközátadásként a további sikerek 

eléréséhez; 

c) az egyénileg elért sportsikerek elismeréseként 4 főnek 

(Lachmann Mirtill, Czang György, Czang Balázs, Kiss Barna) 

személyenként 10.000,- Ft értékű ajándékcsomagot ajándékoz. 

    Felelős:     Török Sándor polgármester 

Határidő:   2016. június 18. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal, 2 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   

163/2016. (VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete   

50.000,- Ft támogatást nyújt a Mosonszolnoki Ifjúságért 

Hagyományőrző Egyesületnek a Falunapi tevékenységének 

támogatására. 

    Felelős:     Török Sándor polgármester 

Határidő:   2016. június 18. 
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- Mobil színpad vásárlása 

  Előterjesztő: Gősi Gyula képviselő 

 

Török Sándor polgármester úr felkéri Gősi Gyula képviselő urat tegye meg előterjesztését. 

  

Gősi Gyula képviselő úr bevezetőjében elmondja, hogy a felkérésnek eleget téve kereste a 

mobil színpad vásárlásának lehetőségét. Több árajánlatot is megnézett. Az által kiválasztott és 

a Képviselő-testület elé terjesztett árajánlatot találta a legmegfelelőbbnek. (   . sz. melléklet)   

 

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

kérdéseiket, mondják el véleményeiket.  

 

H o z z á s z ó l á s :   

 

Pribránszki György alpolgármester úr javasolja, hogy a vásárlás előtt még személyesen is 

győződjenek meg a színpad terhelhetőségéről. 

Gősi Gyula képviselő úr ígéretet tesz arra, hogy egy közeli rendezvényen személyesen is meg 

tudnak majd győződni a színpad nagyságáról és kihasználhatóságáról.  

 

Török Sándor polgármester úr javasolja, hogy az Önkormányzat az vásárolja meg a Kovács 

István ev. (Astro Hang- Fény- Színpadtechnika) 8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 72. 11/B. 

ép.) által benyújtott árajánlat alapján a 10 x 8 m mobil színpadot 6.709.098,- Ft + Áfa, 

összesen 8.520.554,- Ft összegért. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

     
164/2016.(VI.13.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete     

megvásárolja a Kovács István ev. (Astro Hang- Fény- 

Színpadtechnika) 8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 72. 11/B. 

ép.) által benyújtott árajánlat alapján a 10 x 8 m mobil 

színpadot 6.709.098,- Ft + Áfa, összesen 8.520.554,- Ft 

összegért. 

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  2016. július 30. 

 

  

Napirend után: 

  

Török Sándor polgármester úr tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a kisbánya-tó melletti terület 

megvásárlása ügyében külön-külön is megkeresték a tulajdonosok, de nem jutottak 

egyezségre. Javasolja, hogy még egyszer hívjanak össze egy megbeszélést.  

A képviselők egyetértenek a javaslattal, azzal a kikötéssel, hogy a vételi ajánlatát fenntartja az 

Önkormányzat. 
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén Török Sándor polgármester úr megköszöni a részvételt, 

az ülést 20.20 órakor bezárja.  

K.m.f. 

 

 

 

Török Sándor                                         Gálné dr. Takács Eszter   

polgármester                                                         jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

Gősi Gyula      Lachmann János 

  képviselő                      képviselő 
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 9/2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete által  

2016. június 13-án 18.00 órai kezdettel  

megtartott üléséről 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  








