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KIVONAT  

A képviselő-testület 2016. március 24-i nyílt üléséről  
 
 
18/2016. (III. 24.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 
közbeszerzési tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az elfogadott közbeszerzési tervnek a 
Kbt. és a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet szerinti közzétételéről gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal, 2016. április 1. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 
19/2016. (III. 24.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarlak, Kossuth Lajos út 221. 
számú önkormányzati ingatlan a villamos energia szolgáltatás visszakapcsolásához 
kapcsolódó villanyszerelési munkákat megrendeli LABABO Villszer Kft.-től 185 ezer forint 
+ ÁFA díjért. 
 
Határidő: 2016. május 20. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 
20/2016. (III. 24.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a feleslegesnek minősített, 
forgalomképes kis értékű vagyontárgyak, eszközök selejtezését elrendeli, és úgy dönt, hogy 
azokat a nyilvántartott – összesen 126.594 forint – értéken értékesíti. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a leselejtezett eszközök elidegenítéséről a 
selejtezési szabályzat valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 12/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet előírásai szerint 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2016. április 8. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 
21/2016. (III. 24.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az IKSZT üzemeltetési kötelezettség 
teljesítését más kormányzati program keretében történő közfoglalkoztatásban részt 
közfoglalkoztatott igénybevételével kívánja biztosítani 2016. április 21-től. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Nemzeti Művelődési Intézetet értesítse és 
gondoskodjon a megállapodás megkötéséről. 
 
Határidő: 2016. április 21. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
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22/2016. (III. 24.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező 
betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A 
kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket 
jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 
migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a 
magyar embereket! 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 
 
Csörötnek, 2016. április 14. 
 
 Markó László sk. 
 jegyző 


