Jegyzdk6nyt
K6sziilt: M6riakrilnok Kitzsdg Onkornanyzata Kepvisel6-testiiletdnek2016, m6jus 3-dn
16.306rai kezdettel- Mdriakrihok, Rrik6czift 6. szAmalatt - megtaxtottnyilvinos iilds6r6l.
Jelenvannak:
Dr. T6{s6nd G6sp6rEmna polgdrmesr"/, RuzsaIstviin li|rlos alpolgdrmestet Frauhammer
I6zsef, Giczi Ldszl6, Hocbleitnemd Lakner Agnes, Juhrisz Kriroly, Konta Tamiis Istv6n
kipviselak; Kiss Bemader|gazddlkod i iig,intiz6; dr. Kfinitz peterjegyzd,.Nagy Tibomd
jeg)zdkiirywezet6,
A polgrirmesterajelenldti iv alapjAnmeg6llapitja,hogy a Kdpvisell-testlJlet'l tagJaknziil 7 f(j
me&jelent,igy az iil6s hatdrczatkdpes,ad meg|ryitja, A polgdmester javaslatot tesz a
napirendre az al6bbiakszerint:
1. Az iinkormrinyzat 6s int6zm6nyei2015. 6vi gazd6lkodds6r6lsz6li beszdmol6inak
elfogaddsa
2. Ktizteriilet elnevezdse(2035/6,hrsz.)
3, Ditnt6sbelteriiletbevonr{ssalkapcsolatban
4. Diint6s a Mosonmagyar6viri T6rsdgiTirsul{s szolgdltatrisaihoz
val6 csatlakozisr6l
(g,,ermekekdtmenetiotthona,illetveiddsekotthonai),
javaslatdrdl
5. DiintdsAz AQUA Kft. selejtez6si
6. Ery6b aktuilis iigyek
- Rendezdsi
tervm6dositisik6relmek
- Tij 6koztat6sa pilydzatokrdl
- Gyermekj6l6tibeszimol6
- Parkol6silehet6s6gbizto$itisaaz Ovodardszdre
Mfuiakdlnok KbzsdgOnkomdrryzatdnakKeprisel'iestiilete 7 igen (egthahgi) sz@azattalaz
aldbbi hatdrozatot hozzq:
14/2016.(V.03.)
haiirozat
MririakrilnokKdzsdgOnkormiinyzatdnak
Kdpviselb{estiilete
a 2016.
m6jus3-i iil6seneknapircndjdtaz al6bbiakszerintfogadjael:
1 Az dnkorm6nyzat
6s intdzmdnyei2015.6vi gaz&ilkodastu6l
s2616
beszdmol6inakelfogaddsa
2. Kiizteriilet elnevez€se(2035/6.hrsz.)
3. Ditntdsbelieriiletbevonassalkapcsolatban
4. Ddnt€sa Mosonmagyadv6riTersdgiTri$ul6s szolgiiltatdsaihozval6
csatlakozdsr6l(gyemekek 6tmenetiotthonq illetve id6sekotthonai).
5. Ditnt€sAz AQUA Kft. selejtezdsijavaslatrir6l
6. Egy6bakhr6lisi.igyek

NAPIRENDI PONTOK MEGTARGYALASA
1. Az iinkormdnyzat 6$ int6zm6nyei2015. 6vi gazd6lkod6sdr6lsz6l6 besz{mol6inak
elfogad6sa
Dr. T6ds6n6 Gispir Emma polgirmester.: Kiss Bemadett az el6terjesztestmaximr4lisan
kidolgozta, a kdpvisel6-testiilet ta$ai k'zhez kaptrh 6tn6zhettek. Akinek kerddse €s
v6lemdnyevan, k6rem,hogy tegyemeg.
Amennyibennincshozzrisz6l6s,akkorj avaslom,hogy ddntsiinka rendeletmegalkotisrir6l.
Mtriak lnok Kdzs6gdnkormdnyzaa:inakK6pvisel6-testtilete
? igen
(egyhangt)szavazattala 2015.6vi z{rszimadisr6l sz6l6712016.9,
10,)iinkorm6nyzatirendeletdtmegalkotla.
Dr. T6ds6n6 G{spir Emma polgdrmester: K6rem a k6pvisel6-testiilet tagjait, ha
jelezzdk.
egyetddenek^z al6bbi hatfuozatijavaslatokkal,kdzfelemel€ssel
Miriakilnok KdzsdgOnkormdnyzatKdpvisel6-testlete a MdriaLlilhoki
CsicsergdOvodq 2015.6t)i gazddlkoddsdr6lsz6l6 beszdmol6taz
el6terjesztisbenfoglalt tartalomtualehgadja.
Mdrialailnok Kazsig Onkormtinyzat K1pvisel1lestilete a Halaszi
Kdzds Unkormanyzati Hivatal 2015. &i gazddlkoddsdrdl sz6l6
beszdmol'taz eldterjes Asben
foglalt tafiqloumql ehgadja.
Miriahilnok
Kdzsdg Onkotmdnyzatdkak K4pvisel6-testlete az
OnkormdnyzatAs intdzmAnyei2015. dvi belsd ellen6rzisdr1l szril1
jelentdst megismerte,az abban szerepldjavaslat alapjdn inftzkedasi
tun ekesziftset As v'gehajtdsdt rcndeli el, azzql, hog) q sziksiges
intdzkedesek'tAgehqjtasdertfelelds szemdlya jegz6, a vAgrehajtdsra
vonatkozdhatdriddpedig 2016.december31.napja.
Felel6s: dr. Krdnitz Pdterjewd
Hatdridd:2016.december31.
Mdriahilnok KbzsdgOnknrmdnyzaninak
Kdpl)isel'-testiilete7 igen (eghangi) szavazattalaz
aldbbi hatdrozatokat hozza:
15/2016.(V.03.)
hatf rozat
MAriak6lnok Kiizsdg Onkormrinlzat Kdpvisel6-testiilete a
MariakAhoki Csicserg6Ovoda 2015. dvi gazd,ilkodrisrir6lsz6l6
beszrimol6taz el6terjesztdsben
foglalt taxtalommalelfogadja.

16/2016.fV.03,)
hatdrozat
Mririakilnok Kdzsdg Onkormrinyzat Kdpvisel6-lestitlete a
Haltiszi Kdzds Onkorninyzati
Hivatal
2015. €vi
gazdrllkoddsrir6ls2616besa4mol6t az el6teiesztdsbenfoglalt
tafialortunalelfogadja.
17qOI6,N ,03.\h^tirozat
M6riak6lnok Kdzseg Onkorrnlnyzat Kepvisel6-testiilete a
Hal6szi KOzds OnJrormdnyzati Hivaral 2015. 6vi
gazd,ilkod6s6r6lsz6l6 besz6mol6t az el6terjesztesbenfoglalt
tartalornrnalelfogadja.
MAriakiilnok KdzsdgOnkomAnyzatdnakKepvisel6-testiilet€az
Onkormrlnlzat ds int€zn€nyei 2015. 6vi bels6 ellen6zes€rdl
sz6l6 jelentdst megismerte,az abban szercpl6javaslat alapjr4n
intdzked6siterv elk6szit6s€t6s vdgrehajtis6t rendeli el, azzal,
hogy a sziikseg€sintdzkeddsekvdgrehajtise&t felel6s szemdlya
jegyz6, a vdgrehajtrisra vooalkoz6 hatririd6 pe&g 2016,
deoember
31.naoia.
Felel6s:dr. KftlnitzPdterjegyzb
Hat6rid6:2016.december
31.

2. Kiizteriilet elneyezdse(2035/6.hrsz.)
Dr. T6ds6n6Gtsprr Emma polgdrmester: A t&kdpkivonatota kdpvisel6-testiiletmegkapta.
A Malomdiiliiben t^l6lbat6 ez a 2035/6 helltajzi sz4mrikeskenyrit. Nincs neve ennek az
utc6nak,hdzakdpiilnek, ezert kellene, hogy ehevezziik. Malomdiil<ibenaz utcek vir6gokr6l
kaptrlka neviiket, ds mivel Mfuiakr{lnokh6vifubm gazdag,ezdrt a H6vidg utca elnevez€st
javaslom.
Komka Tamds: Bdfutam ah a tediletet €s ott rengetega medvehagym4 de az nem j6
utcandulek,a H6vift8ot j6nak tartom.
Dr. Tri6s6n6 Grisp:ir Emma polgdrBester: K€rem a kdpviselo-tesfijlet tagjait, ha
jelezzdk.
egyetdrtenek
az al6bbihatiirozatijavaslattal,kdzfelemeldssel
Mdrialailnok Kbzsdg Onkormrinyzatanak Kdplisel6lesttilete a
Mdrialeilnok, belteriileti 2035/6 hrsz.-i kiJzteriiletet2016. jinius 1.
napjdval ,,H6yinig utca"-nak nerezi el. A Kdpvisel6-testiiletfelke D/.
TAis6nd Gdsptir Emua polgirmestert, hogt errdl az drintetteketds a
FOIdhi,ratalttdj4koztas
sq.
Mdrialailnok KAzsig dnkormdry.zatdnahKdptisel1-testiilete7 igen (eg)hangt| szqvazattalaz
qldbbi hqtdr ozqtokat hozzs:

18/2016,(V.03.)
hat6rozat
M6riak6laok Kiizsdg onkorm6nyzatdnakKdpvisel6-teshiletea
M6riak61nok,beltedileti 203516hrsz.-t klz1,erilletet2016. jtLnius
1. napj6val ,,H6vi(E utca-'-naknevezi el. A K6pvisel6-testiilet
felkdd Dr. T66s6neGdsptuEmma polgtumestert,hogy er61 az
drintetteket€sa FoldhivatalttAidkoztassa.

3. Ddntesbelteriiletbevonissal kapcsolatban
Dr. T66s6nd G6sp6r Emma polgfrmester: Szintdn megkapta a kdpvisel6-testiilet a
tdrkdpkivonatot.
Jegyzduratkeremmegazel6lerjeszt€sre.
dr. Krfnitz P6ter jegrz6: A2069/28 helyaj sz.amuztutkerti ingadanr6lvan sz6,amit most
miir ahhoz,hogy forgalomkdpeslegyen,nem kell belteritletbevonni, eldg a kivonisi elj6r6st
meginditania Fatldhivataladl,ami ingyenes,de asakebbenaz dvbenlehet megtenni.Ebbel az
esetbenmfu a kdvetkez6l6p6sn61tartunk, kivonatta a tulajdonosa zdrtkerti miiveldsal6l, de
ahhoz,hogy dpiilni tudjon rd, belteriiletbekell voruri.A rendezdsiterviink szerintbelteriiletbe
vonhal6,ez€rtjavaslom a szokdsosddnt6siinket.
Dr. T6is6n6 Gdsp6r Emma polgirmester: Kitszdnitm, aki egyetert az al{bbi hatarczeti
jelezze.
javaslattal,kdzfelemeldssel
Mdrialailnok Kazsdg Onkormdnyzatdn{tk Kipvisel5lestiilete
Mdriahilnok 2069/28helyrujzi szdmltingatlant belteriiletbevonja.

a

A Kep'risel6lestiiletfelkiri ajeglzdt, hog/ e tuttdrozotvdgrehajtdsihoz
sz l66gesihtdzkedisekettegte meg.
Felelds: dr. Krdnitz Pdterjeg,zd
Haairidd: 2016.j nius 30.
Mtiriahilnok Ki)zsdg)nkorndnyzatdnok Kdpvisel1lestiilete7 igen (eghang ) szavozattalqz
aldbbi hatdrczatothozza:
19/2016.(V.03)hat6rozat
Mrlriak6lnok Kitzseg Onkomdnyzatrinak Kdpviselii-testiilete a
Mdriakilnok 2069/28helyrajzi sz6mf ingatlantbelteriiletbevonja.
A Kepvisel6-tesfriletfelkdri a jegyz6t, hogy e haltuozatv eglehailisihoz
sziiks6gesintezkeddseket
tegyemeg.
Felel6s:dr. Krdnitz P9tetjegyzt
Hatirid6:2016.jfnius 30.

4, Ddnt6sa Mosonmagyar6vdriT6rs6giTdnulds szolgdltatrisaihoz
val6 csatlakozisrr6l
(g/ermekekitmeneti otthona,illetveid6sekotthonai).
Dr. T6rs6n6 Gispir Emma polgirmester: A&i mtu az el6z6cildusbanis k€pvisel6volt,
emldkszikli, hogy nekiink mAr volt egyszeraz id6sekotthoniival szerz6ddsiinl,csakabban
az id6ben a torvdny rigy hatarozott, ha az ell6tott n)'ugdija nem elegend6 a t6ritdsi dij
fedezet6re,az dnkormiinyzatnakkell kiegeszitenivdlem6nyezds,belesz6ldsn€lkiil. Egy-egy
ell6tott ut6n fizettiink, 120-130eFt-ot negyeddvente.Akkor a k€pvisel6-testiiletrlgy ddntiitt,
hogy kil6p ebb6l a szolg6ltat6sb6l,nem igdnyli, a hozzAtafioz6oldja meg. lJgy v'ltozott a
tiirvdny, hogy ett6l kezdve a polgiirmesterhezeljut a kdrelem, megvizsgdlja,hogy az idtis
embervagyoni helyzete,ahozzataxtoz6knak
a fizet6kdpess6ge
megvan e, 6sha rigy itdli meg,
hogy igen, aktorjavasolja az id6sek otthon6bafelvdtelrc olyan mddon,hogy a csal6dnakkell
kifizetni a kiildnbdzetet. Amennyiben az id6s embemek nincs hozz6tartoz6j4 abbar az
esetben az dnlorninyzat mag6ra vrillalhatj4 de fgy gondolom ilyenkor erkiilcsi
kijtelessdgiink. Teh6t annyiban m6dosult a tdrv6ny, hogy lehet6s6get ad ana, hogy
m6rlegeljiirk ds els6 kijrben a csal6d legyen az, aki az dsszegetmegfizeti. A gJerekek
dtmeneti otthona teljesen ingyenes ell6tls, ott semmifdle m€rlegeldsi ds fizetdsi
kittelezettsdgiinknincs. Azt gondolom, amig a finanszirozisi tesze igy megoldott, kdrem a
k6pvisel6-testiiletet,hogy csatlakozzunkehheza szolgiltat{shoz.
Frauhammer J6zsef: Volt egy olyaa vari6ci6, hajril emldkszem,hogy ^z ingatlatualehetett
terhelnia kiiltinbdzetet.
dr. Krdnitz P6ter jegyz6: Az a probl6m4 hogy kdzbees6 sz6l vagyrmk, nem az
fogja megki;tni az iri€nr6rryi ellltlsi szerz6d6staz illetS, hanemM {ltala
ajnkorm6nyzattal
fenntatott int6zm€nnye1.
Eddig nem is volt igazrib6lr6lilisunk alra, hogy kit vesznekfel az
irt€ffrdnybe. Most a polg6rmesterad ki egy nyilatkozatot,hogy val6banrdszorultaz alapj6n,
hogy egy kdmyezettanulmdn,'tkell nekiink csinilni. Van egr olyan eszkiiz a polgarmester
kez6ben,hogy megakadelyozhatja
azoknaka bejuiisat, akiknek esetlegnincs16sztiksdgiik.
Dr. T66s6n6 Gisp{i Edma polg{rmester: K€rem a kdpvisel6-testiilettagiait, ha
egyet&tenekaz al6bbihat6rozatijavaslatokkal,kddelemel6sseljelezzdk.
Mdrialailnok Kazsdg Anknrmdnyzctttinak Kdprisel6-testiilete ig)
hatdroz, hogl 2017. janwir 1. nqpjdtdl igdnybe kluinja venni a
Mosonmagtardvdr Tdrsdgi hirsulds dhal fenntartott Csaldd-As
Gyernekjokti K.jzpofl - Gyernekek Atmeneti Ouhona t9200
Mosonmqg)aftvdr Lengldri u.2.).ihal biztositottszolgdltaldsokat.
A Kdpisel6-testiilet felhatalmazzaa polgdrmestert, hog/ a dbntisrdl
Mosonuqglcr'vdr Tdrs4gi TdrsuldsTandcsdnqkelnbkettdjekoztassa.
Felelqs: Dx Tdds'nd GdspdrEmmapolgtumester
Hatdrid6: 2016.j nius 30.
Mdriahilnok Kbzsdg Onkormdnyzatdnak Kipvisel64estiilete g,,
hatdroz, hogt 2017. janudr 1. napjdttjl igdnybe kivdnja wnni a
Mosonmagnr6vdr Tarsigi Tdrsulds dhql fenntattott, Kisftrsegi

Egtesitett Szocidlis Intdzmdnyen keresztl, az iddsek szqkositott
elldtdsdt biztositd
- ,,Aranykar" Iddsek Otthona (9200 Mosonmag)ar6edt:Soproni u.
65.);
- IddsekOtthona(9200Mosonmagtan5vdrl
Lengdri u. 2.);
- IddsekGondozdhAza
(9200Mosonmag/ar6vdrlSoproniu. 65.)
iht6zmAnyek szoIgih at6sait.
A Kepvisel6-testiiletfelhatalmazzaa pobArmestert, hogl a dbntesrdl
Mosonmag)ardvdrTirsagi Trirsul.isTandcs.ihakelhdkit tdjikoztaEsa.
Felel6s: Dr Tdds6ni GAspdrEmmqpolgjmester
Hatdtid1: 2016.j Lnius30.
Mtiriaktilnok Kbzsdg Onknrnanyzat Kipviseli+est lete hozztijdrul,
hog,, Mosonmagtardwir Tirsdgi T,itsulds Ttirsuldsi Megdllapoddsa
biegdszljiin DunaszigetKazsAgcsatlah)zds,ral, a Mosonmagtar6wir
Tdrsdgi Tdrsulas dltal fenntartott, Kistirsigi Eg/es[tett Szocitilis
Intdzmdnyen kercsztil, qz iddsek szakositott elldtdsdt biztosit6:
,,Aranykor" Iddsek Otthona (9200Mosonmagtar6ydr,Soproni u. 65.);
Iddsek Otthona(9200 Mosonmag,ur6wi4 Lehgdti u. 2.); Id6sek
Gondoztihtiza(9200 Mosonmagnn5\df, Soprohi u. 65.) intdzmenyek
szolgdltatdsaihoz.
A Kip'risel6lestiilet felhatalmazzqq polgjrmestert, hogl ddntdsdrdld
Tdrsuldselnok4tfijdkozlassads TdrsuhisiMegtillapoddstaldirja.
Felel6s: Dr T6ds6ndGtispfu Emmapolgimester
Hatdrid1: a kipvisel6-testiiletiiili$ knvetdl0 naponbelal
Mdfiahilhok Kdzsig Ohkormdnyzatdnak
Kdpvisel6lestiilete 7 igen (eg)hatxgtqszatazattalqz
aldbbi hatdrozatokothozza:
2012016.N.03\ hatir ozat
Mririakrilnok Katzsdg dnkormanyzatdnak Kdpvisel6-testiilete
fgy hatriroz,hogy 2017. j anu6rI . napj6t6l ig6nybekivrinja venai
a Mosonmagyar6vdrT6$6gi TfusdAs Altal femtartott Csal6d-6s
Cyermekj6ldtiKdzponl- CyermekekAtmenetiOnhona19200
Mosonmagyar6v6r, Lengy6ri
!.2.)
6ltal
biztosftott
szolg6ltatisokal.
A Kdpvisel6-testiilet fellntalmazza a polg6rmestert,hogy a
ddntesr6l Mosonmagyar6vrir T€rsdgi T6rsuliis Tan6csAnak
elnitkdt tij €koztassa.
Felel6s:Dr. T6As6n6G6sp6rElnmapolgArmester
Hatdridii:2016.jinius 30.

2112016.N.03\ b,atir ozat
Mr4riak6lnok Kiizsdg dnkormdnyzatdnak Kdpvisel6-testiil€te
fgy hat6roz,hogy 2017.janu6r 1. napj6t6lig€nybekivrinja venni
a Mosonmagyax6viix T6$6gi Taxsulas iiltal fenntartott,
Kist6fsdgiEgyesitettSzocidlisIntdzrnenyenkeresztiil, az id6sek
szakositottelldtdslitbiztosit6:
o ,,Aranykor" Id6sek Otthona (9200 Mosonmagyarovrir,
Soproniu. 65.);
o Id6sekOtthona(9200Mosonmagyar6vrir,
Lengy6riu. 2.);
. Id6sek Gondoz6luiza(9200 Mosonmagyar6vdr,Soproni u.
65.)
intdzmdnyekszolg6ltalisait.
A Kdpvisel6-testiilet felhatalnazza a polg6rmestert,hogy a
diintdsr6l Mosonmagyar6vdr Tdrs6gi Trlrsulds Tanr{cs6nak
elnitk€t tijdkoztassa.
Felel6s:Dr T66s6n€GdsptuEruna polgArmester
Hallrid6: 2016.jtnius 30.

22D016. N .03'th^t'rozat
Mdxiak6lnok Kdzsdg onkormdnyzat Kdpvisel6-testiilete
hozz.5jirul,hogy Mosonmagyar6v6rTdrs6gi Trirsul6sTdrsuldsi
Meg6llapoddsa
kiegdsziiljitn
Dunasziget
Kdzsdg
csatlakoais6val, a Mosonmagyar6vir Tersegi Tfusulds Aftal
fenntartott, Kistdrsdgi Egyesitett Szocirllis Intezrnenyen
keresztiil, az id6sek szakositottell6trisritbiztosit6:,Amnykol'
Id6sek Otthona (9200 Mosonnagyar6v6r,Soproni u.65.);
Id6sekOtthona(9200Mosonmagyar6vdr,
Lengy6ri u. 2.); Id6sek
Gondoz6h6za (9200 Mosonmagya6v6r, Soproni u. 65.)
intezmdnyekszolgAltatdsaihoz.
A Kdpviseld-testiilet felhatalmazza a polg6mestert, hogy
diint6sdr6l a T6rsulds elndkdt tajdkoztassa 6s Tdrsulasi
Meg6llapod.istal6irja.
Felel6s:Dr T66s6n€GrisparEmmapolgiixmester
Hatirid6: a kdpvisel6-tesfiiletiiil€st kiivet6 l0 naponbeliil
5. Diint6s Az AQUA Kft. selejtez6sijavaslatdr6l
Dr. T6ds6n6 Grispdr Emma polg6rmester: Az el6tedesztdsta Kepvisel6-t€stiil€ttagjai
megkaptdk, megismerhettdk. Az eldtedesztes rcszletesen taxf,'lmazza az eszkdzi.k
seleitezdsdvel
kaDcsolatos
tudnival6kat.K€tdezemv an-ehozz6sz6les2

Dr. T66s6n6 G{spir Emma polg6rmester: Kerem a k€pvisel6-testiilettagjait, ha
javaslattal,k€zfelemel6ssel
jelezzek.
egyet'ttenek
az al bbi hatarczati
Mdrialailnok KdzsdgOnkarmdnyzaninak
Kdpvisel61estiilet j lvdhagj a
az dnkarmdnzat tulajdoh.ibffi 16r'6,az Aquq Szolgihat6 KJt. dltal
t'agronkezelt, a Mosonmagtar6uiti Szenntyiztisztit' Telep ds
szennyvizhdl6zat eszkOzeinek selejtezdsdt, jelen hatdroz.lthoz
kapcsol6d61. ds2. szdmdtmellddetekalapjdn:
l. szdmi melldHet: Mosowhag/ar6,*it Vdros, Hal6szi, Mdriakdlnok,
LevAL rolarnikt Mosonudyar kaizsdgek Onkntmdtxtzatainak
tulajdohtjbah lefi az AQUA Szolgdkqtd Kfi-nek vagtonkezeldve
titddott eszkjzdk selejtezdsea mosonma&&r6vdriszenny\)izlisztit6
telep intenzifilaildsaAsbditdse kapcsdn
2. szdmi melldklet: Aqua Szogdltat6$t. dltal 2015. december31-ig
leselejtezett eszkizdk, a szennyv[ztiszt[tdtelep votmtkozasdban
tagtonkezelasbenl6vd vagr'ontekihtetdben
Felel6s: Dr. TddsdndGispdr Emna polgdrmester
Hatdridd: azonnal
Mdrialuilnok Ki)zsdgOnkarmdntzdAnakKepvisel1-testlete 7 igen (eglhang ) szavazottalqz
aldbbi hatdrozatokathozza:
2312016.N ,03\ hati-roz t
Mririakilnok Kttzsdg Onkom6nyzatanak Kdpvisel6-testiilet
j6v6hagyja az d,rll(orm{nyzattulajdon6ban ldv6, az Aqua
Szotgdltat6 Kft. riltal vagyonkezelt, a Mosonnagyadv6ri
Szermyr'iztisztit6 Telep ds szennyvl^Lltzat eszkiizeinek
selejtezdset,jel€n hatarozathozkapcsol6d6 1, 6s 2. szdmf
mell6kletekalapj6n:
l . szimri

mell€klet: Mosonmagyar6vdr Varos, Haldszi,
Mririakdlnok, Lev61, valamint Mosonudvar kdzsdgek
onkomuinyzatainak tulajdon6banldv6 az AQUA Szolgdltat6
Kff-nek vagyonkezeldsre 6tadott eszkdzjk selejtezdse a
mosonmagyarov6riszennryiztisAit6 telep intenzifikildsa 6s
b6vitdsekapcsdn

szamiime[eklet: Aqua Szog6ltat6Kft. 6ltal 2015. december31ig leselejtezett eszkdztilq a szenn'.r'iztisztit6 telep
vonatkozds6ban
vagyonkezeldsben
ldv6 vagyontekintetdben

Felelfis:Dr. T6ds6n6
Gdsp6rErma polgdrmester
Hatdrid6:azonnal

6. Ery6b aktuilis iig/ek
- Rendez6si
tervm6dositrisik6relmek
Dr, T6is6n6 Gispir Emma polgdrmester:Tdbbrendez6si
tenrn6dositisikerelemdrkezett,
Az egyik T6th Klaudia ds T6th Enik6 dsz6r6l, akik a Rendezv6nyh6zmdgdtti teriiletet
vrisriroltdkmeg. Az el6bb megkaptdka t&kdpkivonatot,amin Htszik, hogy ez a teriilet kiesik
a rendezdsiterv szab6lyozdsaa161.Jegyz6rir utrlnandzdt, ezefi k'tem, hogy t6j6koztasson
benniinketan6l, hogy mit tudott meg.
dr. Kr6nitz P6ter jeryz6: Amint l6tjdk, ez a teriilet ki van ragadvaebb6l a tdmbb6l 6s rlgy
van kiiliin szabalyozva.Felhil'tam a tervez6c6get,hogy ennekmi az oka, de 6k semtudt6k.
Ez valamikor, amak idejdn ki lett €gadva, a szaggatottvonalon beliil 6pitrn6ny nem
helyezhet6el, pontosabbanazon kiviil. Az rij tulajdoros elkdpzel6se- ismerve a teriiletet
tal6n t.tnogathat6 is - az lenne, rjgy szeretndhasznositaniezt a teriiletet, hogy kb. f6lbe
megosztaniesebb6l kett6 600 m2 feletti tediletek alakulndnakki.
Dr. Tiiris6n6 G{spdr Emma polgirmester: Ad szerctn', hogy hatdron 6116lehessena
bedpitds,azaztelek:hatr{ron
6116lak6hfuakatlehessen6piteni.
dr, Kr{nifz P6ter jegyz6: Hasonl6an,mint a tdbbi az utcasorban.
Ruzsa Istvin J6nos: Rdgen ott volt a kdftinta ds a btc$i, lehet, hogy emiatt maladt ki a
szabiilyozrisb6l.
Giczi L6szl6 Kb. 30 d!.vel ezel6ttgrizolajt6rol6 volt ott, aratdskorott tiroltrik a g6zolajat.
Dr, T66sdn6Gdspdr Emma polgfrmester: A kdrelmez6ktestvdrek,szivesenlak&anakott
egym6smellett. Azt gondolom,hogy semrniakadiilyaninos a rendezdsitenirn6dositisnak,ha
velhlj6k€mek a kdltsdget.
A mdsik k6relmetNagy Gizella ds NemethIstvrin nyujtottrlk be. Ok a saj6ttulajdoni telkiik
mellett visszavds6roltrika teriiletet. A rcndezdsitervennem szerepetaz dpitmdnyeik6s a 306
helyrajzi szrimritelek ktiziitti megosztiisivonal, pedig meg van osztva.Ertdkesiteniszeretnek
a bels6 telekdszt, de csak tgy tudnak 16 6pitkezni a vev6k, ha a teleknek kdzit kapcsolata
van.Var ott egy 6t, amire armakidejdn a k6pvisel6-testiiletszolgalmijogot adott,az elhaladris
fejdber a Nagy Cizelladk a htuuk mellett az {rthozadtak egy darabot.Ez a szolgalmijoggal
bejegyzettrEsz,ahol most bej6mak a lfi^)I$oz, nincs jegyezve ritk€nt a rendezdsitervben,
ezdrt,ha valaki megvrisrixoljaa telkiiket, nem kap rli €pitdsiengeddl)'t.A rendezesitennek az
egyjk.Vonatkozi$a
az lerme,hogy az onkormAnyzat- ez a mi kiiltsdgiink - ezt az utat feltiinteti
a tdrkdpen,ds a rendezdsitervben igy, ahogy a val6s6gbanvan. Ezzel egyid6bena Nagy
Gizell66kkdrik, hogy a rendezdsiterv m6dosiris6t kezdemdnyezhessdk,
hogy a tedilettjkdn,
amit szeretndnekeladni, ott a szab lyozAsm6sk6pptdrtdnhessen,ugyanis, a rendez6siterv
Mts6kerti be6pitdsitilalnat jegyez, holott a val6s6gbanaz most miir kdt knlatn A116telek.
Amennyibena hdts6kertibe€pitesitilalmat figyelembevessziik,akkor nem lehetneide hrizal
dpiteni,mert kevdshely marad.Azt tervezik, hogy ezt a bels6rdszt k6tfel6 megosztatjiik,egy
bels6 rittal, nyeles telekkdnt mindk6t telekhiajdonosnaklesz kdzrit kapcsolata.A k6relmi.ik
aira irAnyul, hogy eh a hAts6kertibedpitdsi szabilyoz^t m6dosittassuk,6s a nyeles telek
kialakitasaigy lehet6vdv6lik. Enneka kdltsegfi Ok fizetik. Az itnkomdnyzat kdltsdgepedig,

hogyaz utat,ami termdszetben
megvan,azt feltiintessiika t€rkepen€srilkdntjegyeztessiik.
Mi a hozzdsz6ldsuk?
KomkaTamfs: Tamogatom.
K6rem a kdpvisel6-testiilet tagiait, ha
Dr. T66s6n6 Gispar Emma polgirmester:
egyetdrtenek^z alebbi hatArczati j avaslattal, kdzfelemel6sselj elezzdk.

Mtiri(tkilnok Kazsdg OnkorndryzatdnqkKdpvisel'-testiiletefelksfi q
jeglzdt,
hog
a telepiildsrendezdsi eszkiizdk m6dosittisthql
kapcsolatbqn bedrkezeft lakoss.igi ds szervezeti kerelmek alapjdn
kdsz[tseel6 a szab,ilyozrisi tery, illetve a helyi dpitdsi szabdlyzat
nidos[tfudL azazkeien drajAnhtot q tervez6cigtdl, illetve ez a]apj.in
kassdn megdllapoddstaz drintettekkel a sziiks'ges ki:ksdgek tovdbb
hdr[tdsadrdekdben.
Felel6s: dr. Ktdnitz Pdter
Hatdrid6:2016.j nius20.
MdriqfuilnokK(izsdgOnkormdnyzatdwtkK'p'risel1-testiilete7 igen (eg)hqngt, szavqzattalaz
aldbbi hattirozatothozza:
24D016. N .03\ h^ttuozat
M6LriakrllnokKitzsdg Onkorm6nyzaldnakK6pvisel6-testiitetefelkdri a
jegyzdt, hogy a telepilldsrendez6si eszkdzdk m6dosittlsdval
kapcsolatban beerkezett lakossigi 6s szervezeti k6relmek alapj6n
keszitse el6 a szabilyozAsi terv, illetve a helyi 'pftesi szabSlyzat
m6dosltis6t, azazkeden 6ra:6nlatota leNezd cdgttil, illetve ez alapjdn
kdssdn meg6llapod6staz drintettekkel a sziiksegeskolts6gek tov6bb
lxirit6sadrdek€berl.
Fele[6s:dr. Kdnitz Pdter
Hattuidit:2016.jrinius20.
- T6j6koztatds a pflydzaxoh6l
Dr. T66s6n6G6spdr Emma polgdrmester: Az utols6 alkalommalm€g csakk6t pdlydzah6l
illetve a kiizdssdgi hriz, parkol6,
beszeltiink,az egdszsdghiap yitzalinak a ben),njtdsfu61,
park ds a K6polna tdr fehijir6sdr6l. Az6ta ismerttd v6lt egy rijabb prilyrizati lehet6s6gis,
aminek november l0-6n van a bead6sihatrirideje,az 6voda €piiletdneka kapacitr4sndvel6
pLlyiLzata.
Ez azert edekes,mert maximum60 milli6 forintra lehetp6lyrlzni 5 %-osdnrdsszel.
Az gondolom.hogyezt nemszabadkihagyni.
p'Iyizata ma vagy holnapbeaddsrakeriil, teljesenkdszenvan. Menetkaizben
Az egeszseghi'z
meg,r6llozl]^fi6kaz 6rtekhat6rt80 milli6 forinh6l felemeltek200 milli6 forintra. Ez 100 %-os
timogat6s, a kdltsdgvetesbebelefdrt a napelem is, igy a megrijul6 energiafondsokkal
kib6vitettiik a p lyazatot. Durvrin 180 m2-es lesz az dptilet. Teljes bekeriildsi kitltsege 103
milli6 fodnt. A J6kai utca 6sKossuthutca sark6nfog elhelyezkedni,a mozgiiss€filt parkol6 a

mento 6s az egydb parkol6 a templom mdgdtti rdszen,Az egeszetparkositott tertilet veszi
KOIUt_

Dr. T66s6n6 G{spir Emma polgfrmester: K6rem a kdpvisel6teshilettagjait, ha
jelezz6k.
egyetd(enekaz a16bbihatrirozatijavaslattal,k6zfelemeldssel
Mtjfiaklilnok
Kbzsdg Onkotmdntzatdnak K'pfisel6-testlete
felhatalmazza a polgdrmestert, hogy ca EgiszsAgcentrum
megval6sittisdral kapcsolatos ptilydzatot benyijtsa ds az azzal
kapcsolatbansziiksdgesjognyilatkozatokat az Ankomdnyzat neftben
megteg"e'
Mdrialailnok KazsdgOnkomdn zatdnakKAp seld-test lete 7 igen (eglhangi) szavazattqlaz
alAbbi hatdtozatot hozza:
25D0I6. N.031 hat'roz t
M6riak6lnok
Kiizsdg
obkormanyzatdnak Kdpvisel6-testiilete
Egdszsegaentrum
felhatalmazza a polg6nnestert, hogy M
p6lyizatot
ben),ujtsa
6s M azzal
megval6sitasdval kapcsolatos
kapcsolatbansziiks6gesjognyilatkozatokataz Onkomiinyzat neveben
megtegye.
keriilt.Az
Dr. T66s6n6G{spir Emma polg{rmester:A m6sikp6lyizatma d6luiia beaddsra
als6 tagozatosiskoladpiilet a parkol6 a park ds a Kipolna ktimydkdnek fehjitasa. Ennek a
kitltsdge50 milli6 foinl, van iinrdsze.Az epiilet fehijit6s6hozkellett kdsziteniegy energetikai
tantsitvdn).t is, ami 34 yo-osenergiameglakaritasteredmdnyezetta mostanihozk6pest.Ez a
pilyiaat el6g tehezen keriilt beadrisra,mivel ndgyszerm6dositottaka kiirdst. A K6polnatdr
felrijitAstua konzorciumi szen6ddst kdtiittiink az egyhi'tzal mivel az o teriiletiik. En61
kor6bbanm6r dtintdttiink.
Dr. T6is6n6 Gdspdr Emma polgdrnester: Az €l6bb emlitett 6voda felfjitrisi pilyiuatr6l
ndhenymondatotszereh6kmondani.Azt gondolomenndlid6szeriibbnem is l€hetne,m€rt 22
gyereket irattak be az 6vodriba. Ez ah :elenli, hogy 62 gyerek lesz az 6vodiba 6sne,
folyamatosandrkeznek.A mi alapit6 okiratunkban50 ltis a letszArr a tdrvenyi el6idsok
szerint 25 gyerek lehet egy csoportban.Ett6l a kdpvisel6-testtilet elterhet, de nem is
eg6szsdges
enndltdbb, 6s sefinink sincs annyi, se szdk,se asztal,se fektet6nkah6nygyerek
lesz. Megndztitk,hogy a kdvetkez6 dvekbena 0 6s 3 dves kdziitti gyerekekkiiziil mennyi
vtuhat6.Minden 6vben20 kitriili a l6tszim, 6sebbemdg nem sz6moltukbele azokat,akik ide
jiinnek lakni vagy telket vesznek. Ebben a p'lyiizetbai t€ryezdsrckeriilt az rij 6vodai
konstrukci6,eleve a tetdtdr kihasznrilSsais altxilis volt. Uj kazin vasarldsarais lehet6sdg
nyilik ebb6l a pdnzb6l,ami mrir energiatakarekosabb,
mint a r6gikazinok. Az akockisaa a
dolognak,hogy h6rom helyr6l kdrtem dxaj6nlatota terveke, az enged6lyeztetdsieljrir6sra,
illetve a sziiks€gesmunkrik elvdgzesdre.A legkedvez6bbat j'nlatot az Optimum Term Kft
adta 2.900eFt - ot.. Ha nyer a palyizat, akkot ed a perut megkapjuk,mert be lehetterveznia
palyiaatba, ha nem nyer, akkor elveszitjiik. A parkolds lehet6sdg6tbiztosftani kell. Ezt
legkdnnyebben
a szomszddosingatlanonlehetmegtenni.

Dr. T66s'6nd Gisprir Enna polg{rmester: Ma megjelent egy tj palyizat azorr
iinkormanyzatok rdsz6re, akik nem r6szesiiltek ad6ss6gkonszolidrici6ban.A mi
telepiil6siinknek20 mi11i6forintra lehet prilydzni. Azt gondoltam,hogy Mariakalnokonegy
utca van, a J6kai utca, ami nem aszfaltozott,6s a Malomdiil6ben a Vadviz utca falusias
tivezetbenvan. Ez egy nagyonhosszriutcadsana nekiinkpdnztinkegyhamarnemleme. Ha a
20 mi11i6forintba belef€r,akkor a J6kaiutca€sa Vadvlz utcarendbetetel€regondoltam.
Dr. T6rs6n6 G6sp6r Emma polg6rmester: Kerem a kdpvisel6-testiilet tagiait, ha
jelezzek.
egyet&tenekaz al6bbihaf6rozatijavaslattal,kdzfelemeldssel
M.iriahilhok
KdzsAg OnkormdnyzatdLnak KApvisela-testiilete
q
nem
felhatalmazzq polgdrmestefi, hogt az addssdgkonszoliddci6vsl
4fintett dnkormdnyzqtokrdszire kiltt p.ilyttzati lehetdsdggeldlje4
azzal, hogt a tdmogatastlitburkolat felijitds cdljfua kell igdnyelni ds
felhaszntilni (J6kaiutca, Vadtb utca).
Mtiriakilnok KazsdgOnkormdnyzaainakKipvisel1-testiilete7 igen (egha gfi) sz@azqttqlaz
alAbbi hatlirczatothozza:
2612016.N.03\ b'atjrozat
Mririakrilnok
Ktjzs6g Onkormrinyzatinak K€pvisel6-testiilete
nem
feihatdmazzaa polg6rmestert,hogy az ad6ssdgkonszolid6ci6val
€iintett dnkorm6nyzatokftszete kiitl. p{Jy{zali lehet6s6ggeldljen, azzal,
hogy a t6mogatdst titbukolat fehijlt4s cdlj6ra kell igdnyelni 6s
felhaszlilni (J6kai utca,Vadviz utca).
- Gyermekjdldtibeszdmol6
Dr. T66s6n6Grispdr Emma polgirmester: Jegyz6urat k6remmeg a napirendismertetdsere.
dr. Kfinitz P61€rje$,z6: A kdpvisel6-testiiletnekkiosztottuka beszamol6t,ez mindendvben
kdtelezii.Amennyibenkdrddsi.lkvan, igyekszernviilaszolni16.
Dr. T66s6n6 Gdspir Emma polgdrmester: Kdrem a kdpvisel<i+estiilettagiait, ha
jelezzdk.
egyetddenekaz al6bbi hatfuozatijavaslattal,kdzfelemel€ssel
Kdpviseli-test lete a 2015. evi
Mdriakrilnok KdzsdgOnkortudnyzattlnak
Gyermekj6Uti Beszdmol6t az el1terjesztAsbekfoglalt tatalotnthal
elfogadja.
Kdpvisel4lestiilete 7 igen (egthang ) szavazattalaz
MdriakaluokKdzsig Onkormdnyzatanak
oldbbi hotdrozatothozza:
2112016, N,03\ hatfr ozat
M6riak6lnok Kdzsdg Onkorm6nyzatfuiakKepviseld-testiiletea
foglalt
2015. dvi Gyermekj6letiBeszimol6t az el6tedesztdsben
tartralornmalelfogadja.

- Parkolisi lehet6s6gbiztositrisa az 6yoda r6sz6re
Dr. T6is6n6 cispdr Emma polgirmester: Az iment kimaradt, hogy az dvodiival
kapcsolatospalydzatdrdekdbena parkoliis lehet6segetott biztos{tanikell. Ezt legkttnnyebben
a szomszddosingadanonlehet megtenni.K6rem a k6pvisel6-testiilettagiait, ha egyetdrtenek
az al{bbi hattuozatijavaslattal,k6delemeldsseljelezz'kMdrialailnok Kdzsig Onkormdnyzatdnak Kdpviseld-testiilete igl
hat.iroz, hog) az Mdlialailnoki Csicsergd Ovoda Mdriakabrok
belter let 132. helytujzi szdthti ihgatlahon taldlhafi Apiiletdhez
kapcsol6d6an a parkolds lehetdsigdt a szomszadosMdtialailnok
belteriilet ./33 hrsz.-dtkivett, kozbss'gi ipiilet ds udvar uegnevezdsii
3668 m2 alaptefilet& ingqtlan tertiletdk biztositjq, qz ott e ceba kijelblt
15 x 20 m2 nag)s.igli terilet igdnybeviteldvelkalabitott 7 db (ebb'l
egt mozgiska dtozott) gepjdtnfr vdtakozdhely (parkol6) kialakitdsa
rdv'n. Mihdkdt ingatlan oz Onkormfuiyzat kizfu6lagos tulajdondt
kepezi.
Mdtiahilnok Kdzs|g Onkormdnyzatdnak
Kdpvisel6-testiilete7 igen (eg)hang ) sznazattal az
sl dbbi hatdrozatokathozza:
28D016.N.3;l hattuozat
Mdriak6lnok Kiizsdg Onkorminyzatrinak Kdpvisel6-testiilete rigy
haliroz, hogy az Miiriakdlnoki Csicserg6 Ovoda MAriakdtnok,
beltertilet 132. helltajzi szimt ingatlanon tal6lhat6 dpiiletehez
kapcsol6d6an a parkol6s lehet6sdget a szomszedosM6riakrilnok,
belteriilet 133 hrsz.-ri kivett, kdzdssdgidpiilet ds udvar megnevezest
3668 m2 alaptefliletii ingatlantediletdn biztositj4 az ott e c€lra kijeldlt
15 x 20 m2 nagysrigt teriilet igdnybevdteldvelkialakitott 7 db (ebb61
egy mozg6skod6tozott)gdpjarmri v6rakoz6hely (parkol6) kialakltdsa
r6v6n. Mindkdt ingatlur M Onkormanyzat kiafu6lagos tulajdon6t
k€Dezi.

Egyebnapirendipontnemvolt, igy a polg6rmester
aziildst 17.400

-N;^i,''
Dr. T66s6nd
pol
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