
Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 
9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 
 
12/2012 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 16.-án  
               (kedden) 19.00 órakor tartott 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  Kálmán Zoltán alpolgármester  személyében 
Polgármester napirend előtt beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két 
ülés között végzett munkáról. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
      Magyarkeresztúr község Önkormányzati Képviselő-testületének 
      44/2012.(X.16.) h a t á r o z a t a 
      Magyarkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
      37, 38, 39, 40/2012.(VIII.30.) számú, lejárt határidejű határozatok 
      végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi  
      és elfogadja. 
 
Némeht Erzsébet polgármester: Javaslatot tett a napirendre, melyet képviselők egyhangúlag 
az alábbiak szerint fogadtak el: 
 
N A P I R E N D : 
 

1.) Eötvös utca aszfaltozása 
      Előadó: Németh Erzsébet polgármester 
 
2.) BURSA Hungarica Pályázati rendszerhez csatlakozás 
      Előadó: Németh Erzsébet polgármester 
 
3.) Belső Ellenőrzési feladatok társulási formában történő ellátása 
      Előadó: Németh Erzsébet polgármester 
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4.) Belső Ellenőrzési Terv 2013 évre 
      Előadó: Németh Erzsébet polgármester 
 
5.) Szociális Központ társulási formában való további működtetése 
      Előadó: Németh Erzsébet polgármester 

 
6.) Gravel Kft. taggyűlésnek napirendi pontjai 
      Előadó: Ottlakán Roland Olivér körjegyző 
 
7.) Helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosítása 
      Előadó: Ottlakán Roland Olivér körjegyző 
 
8.) Közös hivatal 
      Előadó: Ottlakán Roland Olivér körjegyző 
 
9.) Időskorúak támogatása 
      Előadó: Németh Erzsébet polgármester 
 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
Napirend 1.) pontja: Eötvös utca aszfaltozása 
 
Németh Erzsébet polgármester: Elmondja, hogy az Eötvös utca aszfaltozására a TIA  2002 
Kft. (9600 Sárvár, Sótonyi u. 7/b) adott be árajánlatot 7.498.080,-ft összegben, 492 méter 
szakaszra vonatkozóan. Ez m2-ként 4.000,-ft + Áfa összegbe kerül, átlag 6 cm vtg. 
aszfaltréteget jelent A jelenlegit kiegyenlíti, a vágatokat, lyukakat kezeli és erre húzza rá az 
aszfaltréteget.  Kéri az árajánlat elfogadását.  
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
   Magyarkeresztúr község Önkormányzati Képviselő-testületének 
   45/2012.(X.16.) h a t á r o z a t a  
 
   Magyarkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
   TIA 2002 Kft. (9600 Sárvár, Sótonyi u. 7/b) árajánlatát  
   az Eötvös utca aszfaltozási  munkáinak elvégzésére bruttó  
   7.498.000,-ft összegben elfogadja.    
   Képviselő-testület utasítja polgármestert, hogy erről  
   nevezettet értesítse, és adjon megbízást a munkák elvég- 
   zésére. 
   Felelős: Németh Erzsébet polgármester 
   Határidő: 2012 október 20. 
 
Napirend 2.) pontja: BURSA Hungarica Felsőoktatási Szociális Ösztöndíj  

                              Pályázathoz csatlakozás 
 

Németh Erzsébet polgármester: Javasolja, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően 
az idei évben is támogassák a községben élő felsőoktatási intézményben tanulmányokat 
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folytató, szociálisan rászoruló diákokat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Szociális Ösztöndíj 
pályázat keretében. Javasolja, hogy  csatlakozzanak az ösztöndíjpályázathoz. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
Magyarkeresztúr község Önkormányzati Képviselő-testületének 

   46/2012.(X.16.) h a t á r o z a t a  
 

Magyarkeresztúr község Önkormányzati képviselő-testülete 
 csatlakozik a „BURSA” Hungarica Felsőoktatási Szociális 
 Ösztöndíj pályázat rendszer 2013. évi fordulójához. 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a részvételről  
szóló nyilatkozatot küldje meg az  Emberi Erőforrás Támogatás-

 kezelő (1381. Budapest, Pf.: 1418) részére. 
 

   Határidő: 2012. október 26. 
   Felelős:    Németh Erzsébet  polgármester 
 
 
Napirend 3.) pontja: Belső ellenőrzési feladatok társulási formában történő ellátása 
 
((Előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva van.) 
 
Németh Erzsébet polgármester:  Véleménye szerint a belső ellenőrzési feladatokat  
továbbra is társulási formában célszerű ellátni. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
   Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 
   47/2012.(XI.16.) h a t á r o z a t a  
 
   Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a belső ellenőrzési feladatokat továbbra is a Csornai 
   Többcélú Kistérségi Társulással kívánja ellátni. 
   Képviselő-testület utasítja polgármestert, hogy erről 
   a Társulást jegyzőkönyvi-kivonat megküldésével érte- 
   sítse. 
   Határidő: 2012 november 30. 
   Felelős:    Németh Erzsébet polgármester 
 
Napirend 4.) pontja: Belső Ellenőrzési Terv 
 
(Előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva van.) 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

Magyarkeresztúr község Önkormányzati  Képviselő-testületének 
48/2012.(X.16.) h a t á r o z a t a  
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Magyarkeresztúr  község Önkormányzata a 2013 évre vonatkozó belső 
 ellenőrzési tervét a következők szerint fogadja el: 

  
 
  

Ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység megnevezése 

Magyarkeresztúr község Önkormányzat 

Ellenőrzés tárgya Karbantartási, felújítási, felhalmozási kiadások 
tervezése és felhasználása 2011 évben 

Ellenőrzés célja A jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása 
Ellenőrzendő időszak 2011 
Ellenőrzés típusa Szabályszerű ellenőrzés 
Ellenőrzés módszere Szúrópróbaszerű vizsgálat 
Ellenőrzés üteme 2013. április 
Ellenőrzés kapacitása 1 fő 
Ellenőri napok száma 8 nap 

 
Felelős: Németh Erzsébet polgármester, Ottlakán Roland Olivér körjegyző,  
Határidő: 2013. április 30. 

 
 
Napirend 5.) pontja: Szociális központ társulási formában való további működtetése 
 
(Előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva van.) 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozata: 
 
 
  Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 
  49/2012.(XI.16.) h a t á r o z a t a  
 
  Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 
  Csorna Város gesztorságával és a települések társfinan- 
  szírozásával létrehozandó Szociális Központot működtető 
  társulásban részt kíván venni. 
  Képviselő-testület utasítja polgármestert, hogy erről a Csor- 
  nai Többcélú Kistérségi Társulást jegyzőkönyvi-kivonat  
  megküldésével értesítse. 
  Határidő: 2012 november 30. 
  Felelős:     Németh Erzsébet polgármester 
 
 
Napirend 6.) pontja: Gravel kft. taggyűlése 
 
Németh Erzsébet polgármester: A Gravel Kft. kiküldte az október 19.-én tartandó 
taggyűlésre szóló meghívót.. 
Ismerteti a napirendi pontokat 
 
Ottlakán Roland Olivér körjegyző: A kft. gazdasági helyzetével kapcsolatban elmondható, 
hogy nincs bevétele, valójában a törzstőkéjét éli fel, mivel a Kft. tényleges vagyona a 
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törzstőke 50 %-a alá csökkent, ezért kezdeményezik a törzstőke leszállítását, amit a társasági 
szerződésben is rögzíteni kívánnak.   
Ismerteti az együttműködési megállapodást.  
Csőváry György meg akarja venni önkormányzat üzletrészét is, erről  magának a társaságnak 
is dönteni kell, hogy nem kívánja, mert a társaságnak, tagnak elővásárlási joga van az 
üzletrészre vonatkozónak. A társaság nem veszi meg üzletrészt, lemond, mert nincs hozzá 
pénze.  
 
Kálmán Zoltán alpolgármester: Abba bele lehet menni, hogy  december 31-ig kifizetnek 10  
millió, utána a fennmaradó részt  
 
Eőry Gyula képviselő: Akkor kell megkötni a megállapodást, ha kifizette 2o milliót 
 
Németh Erzsébet polgármester: Felteszi a kérdés, hogy a testület elfogadja-e a 2o milliót 
ezekkel a fizetési feltételekkel ? December 31-ig l0 millió, és csak akkor kerül át nevére ha 
teljes összeget  kifizette. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.  
 
 
  Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 
  50/2012.(X.16.) h a t á r o z a t a 
 
 
  1.) Magyarkeresztúr Önkormányzatának Képviselő-testülete a GRAVEL 
        Kft-vel 2012 október 19.-én tartandó taggyűlésének napirendi  
        pontjaival kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza: 
 
   -A Kft. pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatóról csak a részletes 
               pénzügyi beszámoló ismeretében lehet dönteni. 
              -Törzstőke leszállítását támogatja.  
              -Társasági szerződés módosítását elfogadja. 
              -Együttműködési megállapodást elfogadja. 
 
  2.) Magyarkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja 
       Csővári György (anyja neve: Vindeczker Margit, lakóhelye: 1222  
       Budapest, Háros utca 143.) vételi ajánlatát, és eladja részére a  
        tulajdonában lévő Gravel Kft (székhelye 9346 Magyarkeresztúr,    
                             Kossuth  u. 42., cégjegyzékszáma: 08-09-008260) törzstőkéjének 10%-
                   át képező, 1.530.000,- Ft névértékű üzletrészét 20.000.000,- Ft-ért, 2012  
        december 31-ig történő kifizetéssel. 

 
Magyarkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a fenti dönté-
seket meghozza, és az üzletrész  adás-vételi szerződését megkösse. 
 
Felelős: Németh Erzsébet polgármester 
Határidő: 2012. október 19. 

 
Napirend 7.) pontja:  Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosítása 
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Ottlakán Roland Olivér körjegyző: Elmondja, hogy Lengyel Ákos szili vállalkozó csak 
abban az esetben kaphatja meg az építési engedélyt, amennyiben úgy  módosítják a település 
helyi építési szabályzatát, hogy „ A nem telekhatáron vezető övezeti határvonal vagy nem 
telekhatáron vezető eltérő terület-felhasználási egysége határvonala által érintett építési telek 
az övezeti határvonal/eltérő terület-felhasználási egységek határvonala által jelölt tervezett 
telekmegosztás végrehajtása nélkül is beépíthető. 
Ebben az esetben a telek övezeti határvonallal, illetve eltérő terület-felhasználási egységek 
határvonallal leválasztott része a beépíthetőségnél nem vehető figyelembe.” 
 
„Abban az esetben, ha a szabályozási terven jelölt kötelező védőfásítás szélességébe meglévő 
épület, építmény belelóg, ott a védőfásítást nem  kell megvalósítani.” 
 
A módosítás ennek megfelelően elkészült, kéri ennek jóváhagyását.  
 
Képviselő-testület –javaslattal egyetértve- 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotatta: 
 
   Magyarekeresztúr község Önkormányzati Képviselő-testületének 
   10/2012.(X. 29.) r e n d e l e t e  
 
   Magyarkeresztúr község Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
   a Rendezési Terv módosítására megalkotja 10/2012.(X.29.) rende- 
   letét a mellékletben foglaltak szerint. 
 
 
Napirend 7.) pontja:  Közös hivatal létrehozásáról megbeszélés 
 
Németh Erzsébet polgármester: Rábatamási, Jobaháza, Szilsárkány, Potyond és Bogyoszló 
község polgármestereivel tartottak egy közös megbeszélést, abból a célból, hogy a települések 
alakítsanak közös hivatalt. Arra a megállapodásra jutottak, hogy megbeszélik saját 
testületeikkel a közös hivatal kérdését. 
Rábatamási község önkormányzata levélben kereste meg képviselő-testület tagjait, melyet 
ismertet.  
Rábatamási úgy döntött, és azt javasolja, hogy Rábatamási-Jobaháza-Magyarkeresztúr 
alakítson közös hivatalt. 
Javasolja, hogy egyenlőre ne döntsenek az ügyben, hanem később térjenek vissza a témára.  
 
 
Napirend 8.) pontja: Nyugdíjasok támogatása 
 
Németh Erzsébet polgármester: Minden évben november hónapban kerül megrendezésre az 
idősek napi összejövetel. Általános tapasztalat, hogy közülük csupán 10-12 fő jelenik meg 
ezen. A VK-nak volt egy olyan javaslata, hogy az idei évben ne kerüljön sor erre, hanem ők 
rendeznek egy bált, s abból bizonyos összeget átadnak az idősek részre, amit javasol minden, 
Magyarkeresztúron  élő, 60. életévét betöltött személy részére önkormányzat részéről 1000,-
ft/fő összeggel kiegészíteni. Ebből a pénzből már össze lehet számukra állítani egy 
ajándékcsomagot, amit minden idős részére átadnak.   
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Képviselő-testület –javaslattal egyetértve-  igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
   Magyarkersztúr község Önkormányzati Képviselő-testületének 
   51/2012.(X.16.) h a t á r o z a t a  
 
   Magyarkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
   a Magyarkeresztúron élő, 60. életévét betöltött személyek részére 
   1000,-ft/fő támogatást állapít meg.   
   Képviselő-testület utasítja polgármestert, hogy erről neve- 
   zetteket értesítse, és intézkedjen a támogatás kifizetésére. 
   Határidő: 2012. XI. 25. 
   Felelős:    Németh Erzsébet polgármester 
 
 
Németh Erzsébet polgármester: Miután több napirend és hozzászólás nem hangzott el,  
képviselő-testület ülését 20.30 órakor bezárta. 
 
 

kmf. 
 
 

Németh Erzsébet               Ottlakán Roland Olivér 
polgármester               körjegyző 
 
 
 

Kálmán Zoltán 
jkv-hitelesítő 

 
 
 


