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KIVONAT 
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54/2022. (IX. 15.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete Monek Dávid polgármester 
beszámolóját a 2022. március - 2022. augusztus hónapokban végzett munkájáról elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Monek Dávid polgármester 
 
 
55/2022. (IX. 15.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a V049 jelű Szentgotthárd 
ivóvízellátási rendszer 2023-2037 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: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Monek Dávid polgármester 
 
 
56/2022. (IX. 15.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az S040 jelű Csörötnek 
szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2023-2037 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: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Monek Dávid polgármester 
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57/2022. (IX. 15.) Kt. határozat 
1. Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatás ellátási 
kötelezettségének és a tulajdonában álló víziközmű-vagyonnak az államra történő önkéntes 
átruházására irányuló Integrációs Programban részt kíván venni. 
2. A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) 
bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. 
§ (2) bekezdés a) pontja és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H. § 
(3)-(4) és (9) bekezdése alapján 
 a V049 Szentgotthárd ivóvízellátási rendszerben és az S040 Csörötnek 

szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerben lévő, az önkormányzat korlátozottan 
forgalomképes törzsvagyonába tartozó víziközmű vagyon, víziközmű működtető 
eszköz, 

 az átadással érintett víziközmű-rendszerek üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján 
ellátó VASIVÍZ Zrt.-ben fennálló társasági részesedés (1 db A sorozatú, 1 db B 
sorozatú és 3 db C sorozatú részvény), valamint 

 az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem 
használt források 

tulajdonjogát ingyenesen átruházza a Magyar Államra, mint új ellátásért felelősre. 
3. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy minden szükséges jognyilatkozatot és 
jogcselekményt - ideértve különösen, de nem kizárólagosan a tőkeemeléshez szükséges, azt 
támogató döntések meghozatalát - megtesz annak érdekében, hogy a Magyar Állam a 2. 
pontban hivatkozott víziközmű-rendszerek üzemeltetésére jogosult víziközmű-szolgáltató 
társaságban az alaptőke új vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával történő 
felemelésével 5 %-os mértékű szavazatelsőbbségi jogokat biztosító részesedést szerezhessen. 
4. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy ha a 2. pontban hivatkozott víziközmű-
rendszereken ellátásért felelős más önkormányzatok döntése vagy döntésének elmaradása 
miatt az egyhangú döntés hiányában Magyarlak Község Önkormányzata az Integrációs 
Programban nem tud részt venni, akkor az Önkormányzatot, mint ellátásért felelőst és a 2. 
pontban meghatározott dolgok tulajdonosát jogszabály, az üzemeltetési szerződés vagy 
hatósági határozat alapján terhelő kötelezettségek – különösen a víziközművek 
tulajdonjogával, üzemeltetésével, fejlesztésével, illetve a VASIVÍZ Zrt. működésének 
fenntartásához szükséges finanszírozással összefüggő fizetési kötelezettségek – a 
tulajdonátadást nem támogató önkormányzato(ka)t terhelik, ha azt Magyarlak Község 
Önkormányzata a használati díj terhére nem tudja fedezni. 
5. A Képviselő-testület 
a) felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az állam képviseletében eljáró Nemzeti Vízművek 
Zrt.-t, a víziközmű-rendszereken ellátásért felelős önkormányzatokat és a VASIVÍZ Zrt.-t 
értesítse; 
b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a tranzakciós szerződést aláírja és a vagyont átadja. 
 
Határidő: 2022. szeptember 20. 
Felelős: Monek Dávid polgármester 
 
 
58/2022. (IX. 15.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023.01.01. - 2024.12.31. időszakra 
teljes ellátású közvilágítási célú villamosenergia-adásvételi szerződést köt az Audax 
Renewables Kft.-vel (székhelye: 1139 Budapest, Fiastyúk u. 4-8.; adószáma: 24765648-2-44) 
az előterjesztés szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Határidő: 2022. szeptember 16. 
Felelős: Monek Dávid polgármester 
 
 
59/2022. (IX. 15.) Kt. határozat 
Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az avar és kerti hulladék égetésére 
vonatkozó önkormányzati rendeletben az alábbi általánosan kötelező magatartási szabályok 
megállapítását határozza el: 

• az ingatlanon keletkező avar és növényi eredetű kerti hulladék (a továbbiakban együtt: 
kerti hulladék) égetése szerdán, 8-18 óra közötti időszakban megengedett, 

• a kerti hulladék égetése június, július és augusztus hónapokban tilos, 
• egyebekben az 1/2021. (I. 4.) önkormányzati rendeletben meghatározott előírások 

alkalmazandók. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezet előkészítéséről és 
véleményeztetéséről, illetve a képviselő-testület elé terjesztéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2022. szeptember 30., illetve a véleményezést követő képviselő-testületi ülés 
Felelős: Monek Dávid polgármester 
 
 
 
Csörötnek, 2022. szeptember 29. 
 
 
 
 Dr. Markó László sk. 
 jegyző 


