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KIVONAT  

A képviselő-testület 2016. július 14-i nyílt üléséről  
 
 
 
57/2016. (VII. 14.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepció 
véleményezési eljárását lefolytatta, az eljárásban felmerült javaslatokkal kiegészített 
tervezetét megtárgyalta, és a településfejlesztési koncepciót az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott koncepciónak az 
önkormányzat honlapján történő közzétételéről gondoskodjon. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a koncepció elfogadásáról és honlapon való 
közzétételéről 5 napon belül az egyeztetésben részt vetteket és az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt értesítse. 
 
Határidő: azonnal, értesítésre – 2016. július 20. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 
58/2016. (VII. 14.) határozat 
a közbeszerzésekről és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá nem 
tartozó beszerzésekről szóló szabályzatáról 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről és a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekről 
szóló szabályzatát az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 
59/2016. (VII. 14.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 1/1 
tulajdonában lévő, az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonába tartozó Magyarlak 1 
hrsz-ú, természetben a Kossuth Lajos út 221. szám alatt található, kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület megnevezésű, 1715 m2 területű ingatlant 6,5 millió forint irányáron 
értékesítésre kijelöli. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésére vonatkozó 
hirdetést az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2013. 
(VIII. 30.) önkormányzati rendelet szerint közzétegye 
 
Határidő: azonnal, közzétételre – 2016. július 22. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
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60/2016. (VII. 14.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás által a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 9784 
Harasztifalu, Nyárfasor utca 049/3. hrsz.) kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Társulás Elnökét értesítse. 
 
Határidő: 2016. július 22. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 
61/2016. (VII. 14.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében meghirdetett 1 db D típusú sportpark 
megvalósítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kérelem benyújtásáról 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 
62/2016. (VII. 14.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Emléktáblák kihelyezésének 
támogatása” (GUL-15-D) elnevezésű nyílt pályázati kiírásra vonatkozó „Az emlékezés napja” 
című és GUL-15-D-2016-00060 azonosítójú pályázatának megvalósításához kapcsolódó 
emléktábla elkészítésével megbízza Horváth József ev.-t (székhelye: 9900 Körmend, Rákóczi 
u. 76.; adószáma: 53467694-1-38) 220.000 forint vállalkozói díjért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 
63/2016. (VII. 14.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás 
átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 2/2016. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet alapján a Magyarlaki Sportkör támogatási kérelmének helyt ad, és az 
igénylő részére 200.000 forint működési támogatást állapít meg az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetése terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a kedvezményezettet értesítse, 
és gondoskodjon a támogatás kifizetéséről. 
 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
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64/2016. (VII. 14.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete elbirtoklási pert indít a Magyarlak 269 
hrsz-ú ingatlan Mesics József Bex 19 RRI Dryden Ont. P8N 2Y4, . Kanada szám alatti lakos 
3/15 tulajdonrésze vonatkozásában. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a keresetlevél benyújtásáról 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
 
Csörötnek, 2016. augusztus 9. 
 
 Markó László sk. 
 jegyző 


