
Magyarkeresztúr Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 
 
4/2012 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én  
               (pénteken) 15.00 órakor tartott üléséről 
  
Az ülés helye: Községháza Magyarkeresztúr 
 
Jelen vannak: 
   Németh Erzsébet  polgármester 
   Eőry Gyula   képviselő 
   Makidáné Fűzi Katalin képviselő 
   Szánthó Miklós   képviselő  
   Ottlakán Roland Olivér       körjegyző 
   Tompos Imréné                    pénzügyi főelőadó 
 
Németh Erzsébet polgármester: Köszöntötte megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen 
a képviselők több mint 50 %-ban  megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
Javaslatot tett jegyzőkönyv-hitelesítőre Eőry Gyula  képviselő személyében 
Polgármester napirend előtt beszámolt a lejárt  határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két 
ülés között végzett munkáról. 
 
Képviselő-testület  4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
      Magyarkeresztúr község Önkormányzati Képviselő-testületének 
      8/2012.(II.10.) h a t á r o z a t a 
 
      Magyarkeresztúr község Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
      az 1/2012.II.19.), 2/2012.(II.19.), 3/2012.(II.9.), 4/2012.(II.9.) 
      számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszá-  
      molót jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja. 
 
 
Némeht Erzsébet polgármester: Javaslatot tett a napirendre, melye képviselők egyhangúlag 
az alábbiak szerint fogadtak el: 
 
N A P I R E N D : 
 
 

1.) Önkormányzat 2012 évi költségvetése 
      Előadó: Németh Erzsébet polgármester 
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2.) Magyarkeresztúr 167/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítése, átminősítése 
      Előadó: Németh Erzsébet polgármester 
 

3.) A 0168/13 hrsz-ú ingatlan részeinek értékesítése 
            Előadó: Németh Erzsébet polgármester 
 
4.) Pannonvíz Zrt elővásárlási jogáról döntés 
            Előadó: Németh Erzsébet polgármester 
 
Zárt ülésen: 
 
5.)        Szociális ügy 
 
Napirend tárgyalása:  
 
Napirend 1.) pontja: Önkormányzat 2012 évi költségvetése 
 
(Előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva van.) 
 
Tompos Irméné pénzügyi főelőadó: Tájékoztat, hogy a költségvetési tervezetbe még a 
következőkkel kell számolni: plusz 624 ezer forint az óvodához (jubileumi jutalom), a temetői 
dombormű javításához 160 ezer forint,  50 db díszfa vásárlása 350 ezer forint értékbe. A 
tüdőszürő költségei 1650,-ft/főre emelkedtek. Ez a 40 év alattiakat érinti. Félő ha nem fizetik 
ki, akkor még kevesebben fognak elmenni a vizsgálatra.  
 
Németh Erzsébet polgármester: A költségvetésbe a falunap költségeivel nem számoltak, 
tekintve,  hogy a „Kisléptékű rendezvények” címmel pályázatot nyújtottak be, melyet ha 
megnyernek, ebből le tudják bonyolítani a falunapi rendezvényt. Kérdés, hogy mi legyen a 
szennyvízpályázattal ? 
 
Ottlakán Roland Olivér körjegyző: Még 2,5 hónap van a pályázat beadásának határidejéig, 
tulajdonképpen minden rendelkezésre áll, meg vannak az engedélyek, ami még nagyon 
lényeges eleme ennek, hogy felmérést kell végezni a lakosság körében, hogy meg lesz e 
szükséges százalék.  
 
Makidáné Fűzi Katalin képviselő: Javasolja, hogy kerüljön meghirdetésre egy faluszépítési 
verseny, ahol azon házak lakóit jutalmazzák, akik sokat tesznek közvetlen környezetükért. Ő 
erre a tiszteletdíját ajánlja fel. (pl. I. díj 25 ezer forint)  II. 15, III. 10 ezer ) 
 
Németh Erzsébet polgármester: A kiegészítésekkel együtt javaslatot tesz a 2012 évi 
költségvetés elfogadására.  
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
  Magyarkeresztúr község Önkormányzati Képviselő-testületének 
  1/2012.(II.11.) r e n d e l e t  e 
 
  Magyarkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
  Önkormányzat 2012 évi költségvetéséről megalkotja 1/2012.(II.11.)  
  rendeletét a melléklet szerint. 
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Napirend 2.) pontja: Magyarkeresztőr 167/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése, átminő- 
   sítése 
 
Németh Erzsébet polgármester: Elmondja, hogy Magyarkeresztúr, Kossuth u. 70. sz. alatti 
ingatlant Egenhoffer Tamás Sopronnémeti lakos megvásárolta, amit szeretne felújítani, 
rendbe tenni, de ennek egyetlen akadálya van, hogy az előtte lévő kis bekerített rész az 
önkormányzat tulajdonában van. Építési engedélyt csak akkor kap rá az építési hatóságtól, ha 
ennek az ingatlannak az útra van közvetlen összeköttetése.  
A kérdéses terület mindössze 173 m2, ami az önkormányzat törzsvagyonát képezi, mely 
forgalomképtelen jelöléssel van ellátva. Ha úgy dönt a testület, hogy eladja a területet, akkor 
földterület át kell minősíteni forgalomképessé. 
 
Ottlakán Roland Olivér körjegyző: Az értékesítés előtt el kell végeztetni a földterület 
értékbecslését is. 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
   Magyarkeresztúr község Önkormányzati  Képviselő-testületének 
   9/2012.(II.10.) h a t á r o z a t a  

 
Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Magyarkeresztúr 167/2 
hrsz-ú ingatlan értékesítésre kerüljön. 

   Magyarkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a Magyarkeresztúr 167/2 hrsz-ú ingatlan az 
önkormányzati vagyon-nyilvántartásban forgalomképessé 
átminősítésre kerüljön. 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékbecslés 
megrendelése érdekében az intézkedést tegye meg. 

   Felelős: Németh Erzsébet polgármester 
   Határidő: 2012. február 29. 
 
 
Napirend 3.) pontja: A 0168/13 hrsz-ú ingatlan részeinek értékesítése 
 
Németh Erzsébet polgármester: Elmondja, hogy Magyarkeresztúr 0168/13 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlant érinti az M86 gyorsforgalmi út Szeleste-Csorna közötti útszakasz 
építése. Az autópálya nyomvonalához 2.435 m2-re, illetve egy szervizút kialakításához 
további 18.645 m2-re lesz szüksége a  Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek ebből a 
területből. A kisajátítás helyett adásvételt ajánlott fel a vevőt képviselő ügyvédi iroda, a 
kisebbik területért 382.000,- Ft-ot, a nagyobbik területért 3.332.000,- Ft-ot ajánlottak fel. Ha a 
felajánlott összeget nem fogadjuk el, akkor kisajátítják a területeket, ahol az önkormányzat 
számára kedvezőtlenebb döntés is születhet. Javasolja az összegek elfogadását, és az adásvétel 
jóváhagyását. 
 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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   Magyarkeresztúr község Önkormányzati  Képviselő-testületének 
   10/2012.(II.10.) h a t á r o z a t a  

 
Magyarkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testület 
egyetért azzal, hogy a Magyarkeresztúr 0168/13 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanból 2.435 m2 382.000,- Ft-ért, 
további 18.645 m2 3.332.000,- Ft-ért értékesítésre kerüljön a 
Magyar Állam javára. 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
ingatlanrészek értékesítésére az adásvételi szerződést megkösse. 

   Felelős: Németh Erzsébet polgármester 
   Határidő: 2012. december 31. 
 
Napirend 4.) pontja: PannonVíz Zrt. elővásárlási jogáról döntés 
 
(Előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva van.) 
 
Németh Erzsébet polgármester: Ismerteti a PannonVíz Zrt levelét, miszerint a Dunakiliti és 
Dunasziget községek Önkormányzatai a birtokukban lévő törzsrészvényeket felajánlották 
megvásárlásra a Pannon-Víz Zrt tulajdonosai, illetve a Pannon-Víz Zrt. részére. 
 
Képviselő-testület az ajánlatot megvitatta, és 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 
   Magyarkeresztúr község Önkormányzati Képviselő-testületének 
   11/2012.(II.10.) h a t á r o z a t a  
 
   Magyarkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
   a Dunakiliti és Dunasziget községek Önkormányzatának 
   tulajdonában lévő –PannonVíz Zrt-ben lévő- törzsrészvényei- 
   nek megvásárlásával nem kíván élni. 
   Képviselő-testület utasítja polgármestert, hogy erről a Pannon- 
   Víz Zrt-t és érintetett önkormányzatokat jegyzőkönyvi-kivonat 
   megküldésével értesítse. 
   Felelős: Németh Erzsébet polgármester 
   Határidő: 2012. február 15. 
 
 
Németh Erzsébet polgármester: Miután több napirend és hozzászólás nem hangzott el, 
képviselő-testület ülését 16.00 órakor bezárta. Bejelentette, hogy a következő napirend 
tárgyalása zárt ülésen történik. 
 

kmf. 
 

Németh Erzsébet       Ottlakán Roland Olivér 
polgármester                   körjegyző 
 
 
     Eőry Gyula 
     jkv-hitelesítő 


