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KIVONAT 

A képviselő-testület 2021. július 30-i nyílt üléséről  

 
 
1/2021. (VII. 30.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete Monek Dávid polgármester 
beszámolóját a 2020. október 23. - 2021. július 30. közötti időszakban végzett munkájáról, 
valamint a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel, majd a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény  46. § (4) bekezdése alapján, a 
307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet értelmében 2021. június 15-ig a képviselő-testület 
jogkörében eljárva meghozott önkormányzati döntésekről elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Monek Dávid polgármester 
 
 
2/2021. (VII. 30.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a V049 jelű Szentgotthárd 
ivóvízellátási rendszer 2022-2036 tervezési időszakra vonatkozó – a VASIVÍZ Zrt., mint 
üzemeltető által készített – gördülő fejlesztési tervét megismerte, és azt elfogadja. 
Az Önkormányzat meghatalmazza a víziközmű-szolgáltatót, hogy a gördülő fejlesztési 
tervnek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásáról az 
Önkormányzat képviseletében eljárva gondoskodjon, és a gördülő fejlesztési terv 
jóváhagyására irányuló hatósági eljárásban az Önkormányzatot képviselje. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a V049 jelű Szentgotthárd 
ivóvízellátási rendszerrel érintett ellátásért felelősök képviseletére jogosult Szentgotthárd 
Város Önkormányzatát, illetve a víziközmű-szolgáltatót értesítse. 
 
Határidő: 2021. augusztus 31. 
Felelős: Monek Dávid polgármester 
 
 
3/2021. (VII. 30.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az S040 jelű Csörötnek 
szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2022-2036 tervezési időszakra vonatkozó – a 
VASIVÍZ Zrt., mint üzemeltető által készített – gördülő fejlesztési tervét megismerte, és azt 
elfogadja. 
Az Önkormányzat meghatalmazza a víziközmű-szolgáltatót, hogy a gördülő fejlesztési 
tervnek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásáról az 
Önkormányzat képviseletében eljárva gondoskodjon, és a gördülő fejlesztési terv 
jóváhagyására irányuló hatósági eljárásban az Önkormányzatot képviselje. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az S040 jelű Csörötnek 
szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerrel érintett ellátásért felelősök képviseletére jogosult 
Csörötnek Község Önkormányzatát, illetve a víziközmű-szolgáltatót értesítse. 
 
Határidő: 2021. augusztus 31. 
Felelős: Monek Dávid polgármester 
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4/2021. (VII. 30.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VEF-2019-48 „Energiahatékonyság 
fejlesztése a VASIVÍZ ZRt. szolgáltatási területén” projekt S040 jelű Csörötnek 
szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszert érintő projektrészének megvalósítására 
konzorciumi megállapodást köt a VASIVÍZ ZRt.-vel és az érintett ellátásért felelős települési 
önkormányzatokkal. 
A Képviselő-testület vállalja, hogy az önkormányzatra jutó önrészt a szennyvízközmű-
használati díjból finanszírozza. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2021. augusztus 31. 
Felelős: Monek Dávid polgármester 
 
 
5/2021. (VII. 30.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Agrárminisztérium zártkerti 
besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét 
biztosító fejlesztések támogatására vonatkozó Zártkerti Program (ZP-1-2021) keretében 
pályázatot nyújt be. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: 2021. augusztus 9. 
Felelős: Monek Dávid polgármester 
 
 
6/2021. (VII. 30.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt az értékekért és a 
közösségért” című, 2021/7912 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó projektmenedzser 
feladatok ellátására megbízási szerződést köt Papp Bálint 9970 Szentgotthárd, Kethelyi út 35. 
1.ép. ttér 6. szám alatti lakos magánszeméllyel nettó 150.000 forint megbízási díjjal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2021. augusztus 1. 
Felelős: Monek Dávid polgármester 
 
 
 
 
7/2021. (VII. 30.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati tervek ellenőrzése 
tárgyában lefolytatott belső ellenőrzésről készült jelentést megismerte, a jelentés 
megállapításait elfogadja. 
A Képviselő-testület a jelentésben meghatározott javaslatok közül 
- az 1-5. pontok esetében 2021. december 31-i, 
- a 7. pont esetében 2022. március 31-i, 
- a 6. és 10. pont esetében 2022. június 30-i, 
- a 8-9. pontok esetében 2022. december 31-i 
végrehajtási határidőt határoz meg. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a belső ellenőrt tájékoztassa. 
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Határidő: 2021. augusztus 7. 
Felelős: dr. Markó László jegyző 
 
 
8/2021. (VII. 30.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok 
kiegészítő támogatásai melléklet I. 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím szerinti támogatásra 15 m3 
keménylombos tűzifa igénylésével. 
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerőt a pályázati kiírás szerinti mértékben, 
19.050 forint összegben vállalja, és az Önkormányzat költségvetése terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület vállalja, hogy 
1. az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér; 
2. a szociális rászorultság és a 2021. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a 
tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza; 
3. a tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségeket az 
Önkormányzat költségvetése terhére viseli. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatokat megtegye és a pályázat benyújtásáról határidőben gondoskodjon. 
 
Határidő: 2021. augusztus 31. 
Felelős: Monek Dávid polgármester 
 
 
 
9/2021. (VII. 30.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről és a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekről 
szóló szabályzatának 1. számú függelékét az alábbiak szerint módosítja: 
 
I. A Közbeszerzési Bizottság tagjai: 

1. Monek Dávid polgármester  
2. Monek Gyula alpolgármester 
3. Herczeg Laura önkormányzati képviselő 

 
II. A Bírálóbizottság tagjai: 

1. Dr. Markó László jegyző, akadályoztatása esetén a helyettesítésével megbízott 
köztisztviselő 

2. a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi-gazdálkodási ügyintézője 
3. a Képviselő-testület egy tagja 
4. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
5. az építési műszaki ellenőr, ha az közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás és az 

építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik 
 
III. A Beszerzési Munkacsoport tagjai: 

1. Monek Dávid polgármester 
2. Dr. Markó László jegyző, akadályoztatása esetén a helyettesítésével megbízott 

köztisztviselő 
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3. az Ügyrendi Bizottság elnöke vagy egy tagja 
4. a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi-gazdálkodási ügyintézője 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Monek Dávid polgármester 
 
 
Csörötnek, 2021. augusztus 10. 
 
 
 
 Dr. Markó László sk. 
 jegyző 


