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KIVONAT

A képviselő-testület 2018. április 26-i nyílt üléséről
23/2018. (IV. 26.) Kt. határozat
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete Monek Gyula polgármester
beszámolóját a 2017. december 22. – 2018. április 26. közötti időszakban végzett munkájáról
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Monek Gyula polgármester
24/2018. (IV. 26.) Kt. határozat
1. Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a) b) és c)
pontja szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
pályázatot nyújt be a pályázati kiírás 1. c) pontjában meghatározott célra (belterületi utak,
járdák, hidak felújítása).
2. A pályázattal érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok (önkormányzati közutak):
hrsz. megnevezés
67
Móra F. út
210 Erdő út
248 Temető út
424 Rákóczi F. út
3. A Képviselő-testület a fejlesztés forrás-összetételét az alábbiak szerint állapítja meg:
forrás
típusa
aránya összege (Ft)
igényelt támogatás
85 % 14.979.196
vállalt önrész
15 %
2.643.388
összesen
100 % 17.622.584
4. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a vállalt önrész, mint saját forrás az
Önkormányzat rendelkezésére áll, és a 2.643.388 forint önrészt a pályázat megvalósításához biztosítja.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő
benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2018. május 2.
Felelős: Monek Gyula polgármester
25/2018. (IV. 26.) Kt. határozat
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország a Magyarország 2018.
évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerinti
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásra meghirdetett pályázaton a magas fajlagos
költségek miatt részt kíván venni.
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A Képviselő-testület kijelenti, hogy a pályázatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.
A Képviselő-testület meghatalmazza Csörötnek Község Önkormányzatát – mint gesztort – a
támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos technikai teendők
lebonyolítására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Csörötnek Község
Önkormányzatát értesítse, és a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat csatolja.
Határidő: 2018. május 4.
Felelős: Monek Gyula polgármester
26/2018. (IV. 26.) Kt. határozat
1. Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/1 tulajdonában
lévő, az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonába tartozó Magyarlak 501/4/A/3 hrsz.-ú,
természetben a Kossuth Lajos út 240/3. szám alatt található, 88 m2 alapterületű társasházi
külön tulajdonú lakást és Magyarlak 501/4 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 1017
m2 területű ingatlannak a társasházi közös tulajdon tárgyát képező ingatlanrész tulajdoni
hányadát (együtt: ingatlan) 14,5 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, illetve internetes hirdetési felületen közzétegye.
2. A Képviselő-testület az ingatlanra kötött bérleti szerződést 2018. június 30-i hatállyal
felmondja.
A Képviselő-testület el az utolsó havi bérleti díj megfizetésétől, és a tisztasági festés
elvégzésétől eltekint, amennyiben a bérlőnek a szerződés megszűnésekor az önkormányzat és
a közműszolgáltatók felé fennálló tartozása nincs.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a bérlőt értesítse.
Határidő: 1. azonnal, illetve 2018. július 15., 2. közlésre 2018. május 31.
Felelős: Monek Gyula polgármester
27/2018. (IV. 26.) Kt. határozat
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szentgotthárdi Család-és
Gyermekjóléti Központ nyári gyermektáborának megszervezését 8.000,- Ft-tal támogatja az
Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Központot értesítse és
gondoskodjon a támogatás kifizetéséről.
Határidő: 2018. május 4.
Felelős: Monek Gyula polgármester
Csörötnek, 2018. május 10.
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