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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 19-én  
               (csütörtökön) 16.00 órkor tartott  r e n d k í v ü l i üléséről 
  
Az ülés helye: Községháza Magyarkeresztúr 
 
Jelen vannak: 
   Németh Erzsébet  polgármester 
   Kálmán Zoltán  alpolgármester 
   Eőry Gyula   képviselő 
   Makidáné Fűzi Katalin képviselő 
   Szánthó Miklós   képviselő  
   Ottlakán Roland Olivér       körjegyző 
    
 
Németh Erzsébet polgármester: Köszöntötte megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen 
a képviselők 100 %-ban  megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
Javaslatot tett jegyzőkönyv-hitelesítőre Szánthó Miklós  képviselő személyében 
 
 
Némeht Erzsébet polgármester: Javaslatot tett a napirendre, melye képviselők egyhangúlag 
az alábbiak szerint fogadtak el: 
 
N A P I R E N D : 
 

1.) Járási rendszer 
      Előadó: Németh Erzsébet polgármester 
 
2.) Külterületi út átminősítése 
      Előadó: Németh Erzsébet polgármester 
 
Napirend tárgyalása: 
 
Napirend 1.) pontja: Járási rendszer 
 
Németh Erzsébet polgármester: Ismerteti, a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal levelét a járások kialakításáról, miszerint a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium javaslata alapján Magyarkeresztúr község a csornai járáshoz fog tartozni 
2013 január 1-től. Körjegyzőségüket felváltja az önkormányzati közös hivatal, ezt viszont 
csak járásokon belül lehet létrehozni. Mihályi község polgármestere megkereste és 
tárgyaltak arról, hogy Magyarkeresztúr a Mihályi közös hivatalhoz csatlakozzon. Ezzel 
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kapcsolatban kéri képviselő-testületet, hogy mondják el véleményüket és alakítsanak ki 
egy közös álláspontot.  
 
Makidáné Fűzi Katalin képviselő: A lakosság érdekeit kell szem előtt tartani, ezért 
mindenképpen a csornai járáshoz tartozzon Magyarkeresztúr. 
 
Kálmán Zoltán alpolgármester:  Neki is az a véleménye, hogy a Csornai Járáshoz 
tartozzon a település.  
 
 Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot  hozta: 
 
   Magyarkeresztúr község Önkormányzati Képviselő-testületének 
   1/2011.(I.19.) h a t á r o z a t a  
 
   Magyarkeresztúr község önkormányzati Képviselő-testülete   
   egyetért a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak a 
   járási székhelyek és a járásokba tartozó településekre vonat- 
   kozó javaslatával, azzal, hogy Magyarkeresztúr  község a  
   Csornai Járásba tartozzon. 
   Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson 
   tárgyalásokat a szomszédos települések polgármestereivel  
   önkormányzati közös hivatal létrehozásáról. 
   Felkéri polgármestert, hogy a döntésről a Kormányhivatalt  
   tájékoztassa.  
 
   Felelős: Németh Erzsébet polgármester  
   Határidő: 2012. január  20.  
 
Napirend 2.) pontja: Külterületi út átminősítése 
 
Németh Erzsébet polgármester: Elmondja, hogy a 111/2011.(XI.24.) VM. rendelet 
értelmében a mezőgazdasági külterületi utak fejlesztésére lehet támogatást 
 
igényelni közcélú (közforgalom számára megnyitott) utak esetében. A támogatási 
igényeket 2012 január 31-ig lehet benyújtani az MVH-hoz. Magyarkeresztúr község 
esetében az önkormányzat tulajdonában álló 0229 hrsz-ú út fejlesztése  lenne a terv, 
melynek jelölése jelenleg „kivett saját használatú út”, ezért a fölhivataltól kérni kell a 
„saját használatú” megjelölés törlését, helyette pedig a „kivett út” elnevezésnek 
nyilvántartásba vételét.  
Továbbá szükséges egy hozzájáruló nyilatkozat miszerint a Magyarkeresztúri 
Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Páli Gazda Mezőgazdasági Kft. –mint beruházó- 
a jelzett ingatlant birtokolhatja és használhatja. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
  Magyarkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  2/2012.(I.19.) h a t á r o z a t a 
 

1.) Magyarkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
      egyetért azzal, a Csornai Körzeti Földhivatalnál a   0229 hrsz-ú:  
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      jelenleg „kivett saját használatú út” megnevezésből a „saját   
      használatú” megjelölés törlésre kerüljön, helyette a „kivett út”  
      kerüljön nyilvántartásba.)  
 
2.) Magyarkeresztúr község Önkormányzata (9346. Magyarkeresztúr,  
      Kossuth u. 42.) mint a Magyarkeresztúr, 0229. hrsz. ingatlan 1/1 
       tulajdoni hányadának kizárólagos tulajdonosa visszavonhatatlan  
       hozzájárulását adja a Páli Gazda Mezőgazdasági Kft. (9346. Páli, 
      Kossuth u. 41. adószám: 12494244-2-08, MVH regisztrációs szám: 
      1002070955 (továbbiakban: beruházó) Európai Mezőgazdasági 
      Vidékfejlesztési Alap (EMVA) Új Magyarország Vidékfejlesztési 
        Program, mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatás  
      (jogcímkód: 6.130.02.01) keretében benyújtásra kerülő támogatási 
      kérelmébe/pályázatába foglalt beruházás fenti ingatlanon történő  
      korlátozásmentes megvalósításához és a vonatkozó jogszabályok,  
      valamint feltételrendszerek szerinti üzemeltetéséhez.  
      Felelős: Németh Erzsébet polgármester 
       Határidő: 2012. január 20. 
 
 

Németh Erzsébet polgármester: Miután több napirend és hozzászólás nem hangzott el, 
képviselő-testület rendkívüli ülését  17.00 órakor bezárta. 
 
 

kmf. 
 
 

Németh Erzsébet      Ottlakán Roland Olivér 
polgármester        körjegyző 
 
 

Szánthó Miklós 
jkv-hitelesítő 


