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KIVONAT  
A képviselő-testület 2013. szeptember 12-i nyílt üléséről  

 
 

1. 101/2013. (IX. 12.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi I. féléves 
gazdálkodásáról készült beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

2. 102/2013. (IX. 12.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról és 
a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján 8.139 eFt összegű támogatási 
igényt nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi 
kiegészítő támogatás iránt. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásáról 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

3. 103/2013. (IX. 12.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a polgármesternek a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. § (5) bekezdése alapján tett intézkedését, 
mellyel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 6 hónapos határidővel felmondta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

4. 104/2013. (IX. 12.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete azzal, hogy a települési 
hulladékgazdálkodás megszervezése - 2014. február 1. időponttól történő ellátással - a 
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás keretében történjen. 
A Képviselő-testület ezzel párhuzamosan egyetért azzal, hogy a Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása a következőkkel bővüljön: 

� II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA fejezet 1.) pontja kiegészüljön a 
hulladékgazdálkodás köszolgáltatás ellátásával,  

� a III./B Ágazati feladatok fejezet kiegészüljön azzal, hogy a Társulási Tanács 
gondoskodik a hulladékgazdálkodás ellátásáról a közös feladatellátáshoz csatlakozott 
tagönkormányzatok területén. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
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5. 105/2013. (IX. 12.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogi személyiség nélküli, védőnői 
feladatok ellátására létrehozott Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat Községek Védőnői 
Szolgálatot Fenntartó Társulást – a részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeivel 
egyetértésben – megszűnteti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

6. 106/2013. (IX. 12.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat működtetésére 
feladat-ellátási szerződést köt az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2013. szeptember 13. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

7. 107/2013. (IX. 12.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogi személyiség nélküli, fogászati 
feladatok ellátására létrehozott Csörötnek-Magyarlak-Rábagyarmat Községek Fogászati 
Ellátást Fenntartó Társulást – a részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeivel 
egyetértésben – megszűnteti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

8. 108/2013. (IX. 12.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fogászati ellátás biztosítására feladat-
ellátási szerződést köt az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2013. szeptember 13. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

9. 109/2013. (IX. 12.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 89/2013. (VIII. 29.) Kt. számú 
határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

10. 110/2013. (IX. 12.) Kt. határozat 
1. Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint a Nemzeti Földalapról szóló 
2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdése alapján a Nemzeti Földalapkezelő 
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Szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és az Őrségi 
Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében) lévő Csörötnek 077, 079, 092, 0107, 
0179/1 és 0227 helyrajzi számokon felvett, kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút 
megnevezésű ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.) pontjában meghatározott településfejlesztési, 
vízkárelhárítási kötelező közfeladat, tűzvédelem, turisztikai, közlekedési feladatok 
ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és közlekedési célra kívánja felhasználni. 

3. Csörötnek Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését. 

4. A Képviselő-testület az ingatlanok vonatkozásában lemond az Állammal szemben 
támasztott bármilyen követelésről, továbbá vállalja, hogy az ingatlanok tulajdonba 
adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően 
tájékoztatja a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet a hasznosítási cél megvalósulásáról. 

5. A Képviselő-testület vállalja, hogy az ingatlanok tulajdonjogát az ingatlanokra vonatkozó 
terhekkel együtt veszi át. 

6. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlanok természetvédelmi, 
Natura 2000 védettség alatt állnak, és az ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése 
esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését. 

7. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a vagyonigénylés összhangban van az 
önkormányzat településfejlesztési programjával, a kistérségi területfejlesztési 
koncepcióval, illetve a területfejlesztési programokkal, valamint az önkormányzat egyéb 
fejlesztési programjaival. 

8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az NFA Szervezet felé teljes 
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

9. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

11. 111/2013. (IX. 12.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Környezeti 
Fenntarthatósági Tervét felülvizsgálta, és a Tervet az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
Csörötnek, 2013. szeptember 30. 
 
 
 
       Markó László sk. 
 jegyző 


