3/25032015 sz. HATÁROZAT
Muzsla község képviselőtestülete 3. tanácskozásáról
2015. 03.25

Muzsla község képviselőtestülete 3. tanácskozásán a jóváhagyott napirend alapján az alábbi
határozatot fogadta el:
A.

tudomásul

veszi

1. a főellenőr beszámplóját Muzsla község 2014-es költségvetési éve zárszámadásáról.
2. a főellenőr ellenőrző tevékenységi tervezetét a 2015-ös év első félévére.
3. a 4-7-2015 sz. szerződést, amely az EKOREAL s.r.o., SNP 19, 965 01 Žiar nad
Hronom vállalat, ill. Muzsla község között köttetett, melynek tárgya a hulladék
elhelyezése, tárolása valamint ártalmatlanítása a Nánai Hulladéktárolóban
a közbeszerzési törvény értelmében. A szerződés 2015.03.01 és 2018.12.31. közötti
időszakra szól.
B.

jóváhagyja
1. a képviselőtestületi ülés napirendi pontjait
2. a munkabizottságok tagjait, akik a következők:
a/ mandátumszámláló bizottság: Becse József, Szilva Anikó
c/ javaslattevő bizottság:
Borvák Imre, Szórád György Ing.
d/jegyzőkönyvhitelesítők:
Petrík Tamás Ing., Mariček Beáta Mgr.
1. A községi 2014. évi zárszámadását ill. a 2014. évi gazdálkodását, egy kitétellel:
a jövőben szükséges lesz folyamatosan módosítani a költségvetés tervezetét
a felmerülő változások függvényében.
2. A képviselőtestület jóváhagyja a 2015-ös költségvetés 1.sz. módosítását,
a következőképpen:

6.2.3. – Falufejlesztés
A sportcsarnok tetőszerkezetének megjavítása

(EURO)

Tőkeberuházások (717)
ebben
1.sz. Táblázat

+ 6 000,00

Sz. sz.
Együtt:

Szervezet neve
Muzsla község

Költségvetésmódosítás
FK
Program
(717)
6.2.3.
6 000,00
6 000,00

0.8.2.0 – Kulturális szolgáltatások
Hangosbemondó karbantartása + kábeltévé
Általános kiadások (635) 4
ebben
2.sz. Táblázat
Sz.sz.

Szervezet neve
Muzsla község

Együtt:

+

(EURO)
7 000,00

Költségvetésmódosítás
FK
Program
(635)
0.8.2.0.
7 000,00
7 000,00

0.4.5.1.3. Utak kezelése s karbantartása
Utak, árkok, járdák karbantartása, javítása
(EURO)
Általános kiadások (635) 4
ebben
3.sz. Táblázat
Sz.sz.

Szervezet neve
Muzsla község

Együtt:

- 10 000,00

Költségvetésmódosítás
FK
Program
(635)
0.4.5.1.3.
-10 000,00
-10 000,00

6.2.3. – Falufejlesztés
Tervdokumentáció elkészítése
(EURO)
Általános kiadások (717) 1
ebben
4.sz. Táblázat
Sz.sz.

Szervezet neve
Muzsla község

Együtt:

- 2 000,00

Költségvetésmódosítás
FK
Program
(717)
6.2.3.
-2 000,00
-2 000,00

0.8.2.0. Kulturális szolgáltatások
Helyi újság
(EURO)

Általános kiadások (635) 1
ebben
5.sz. Táblázat
Sz.sz.

Szervezet neve
Muzsla község

Együtt:
Egyéb bevételek
Maradék pénz a számlaszámon ill. pénztárban.
Egyéb bevételek (453)
ebben
6.sz. Táblázat
Sz.sz.

Szervezet neve
Muzsla község

Együtt:
Egyéb bevételek
Az előző év gazdálkodásának eredménye
Egyéb bevételek (453)
ebben
7.sz. Táblázat
Sz.sz.

Szervezet neve
Muzsla község

Együtt:

- 1 000,00

Költségvetésmódosítás
FK
Program
(635)
0.8.2.0.
-1 000,00
-1 000,00

(EURO)

- 7 515,00

Költségvetésmódosítás
FK
Program
(453)
7 515,00
- 7 515,00

( EURO)
+

65,00

Költségvetésmódosítás
FK
Program
(453)
65,00
65,00

Adóból származó bevételek
Adóbevételek a helyi önkormányzatok felé.
(EURO)
Adóból származó bevételek (111) 3
ebben
8.sz. Táblázat
Sz.sz.
Együtt:

Szervezet neve
Muzsla község

+

7 450,00

Költségvetésmódosítás
FK
Program
(111)
7 450,00
7 450,00

3. A képviselőtestület jóváhagyja a2.sz. költségvetésmódosítást a 2015-ös évre, a
következőképpen:
8.... – Térségi szervezetek/társulások
Építési stragéiahozzájárulás - MAS

(EURO)

Általános kiadások (635)
ebben
1.sz. Táblázat

- 1 000,00

Sz.sz.

Szervezet neve
Muzsla község

Együtt:

Költségvetémódosítás
FK
Program
(717)
-1 000,00
-1 000,00

8.... – Térségi szervezetek/társulások
Tagsági díj MAS DRP
Általános kiadások (635) 4
ebben
2.sz. Táblázat
Sz.sz.

Szervezet neve
Muzsla község

Együtt:

(EURO)
+ 400,00

Költségvetésmódosítás
FK
Program
(635)
400,00
400,00

6.2.3. Falufejlesztés
Bisztonsági rendszer - Szőlőhegy
(EURO)
Tőkeberuházások (717)
ebben
3.sz. Táblázat
Sz.sz.

Szervezet neve
Muzsla község

Együtt:

+ 500,00

Költségvetésmódosítás
FK
Program
(635)
500,00
500,00

8...... – Térségi szervezetek/társulások
Tagsági díj - Ister-Granum
(EURO)

Általános kiadások (635)
ebben
4.sz. Táblázat
Sz.sz.
Együtt:

Szervezet nevee
Muzsla község

100,00

Költségvetésmódosítás
FK
Program
(717)
100,00
100,00

4. Az önkormányzati képviselőtestület három árajánlatból kiválasztotta az „ OPEN
DOOR s.r.o. vállalat legkedvezőbb ajánlatát, Pázmánya 2125/27, 927 01 Šaľa,
székhellyel, egyúttal jóváhagyta a szolgálataikról szóló szerződést „Zmluva o službách
- Operačný program Kvalita Životného prostredia“- operatív program a környezet
életminőségének javítására 2014-2020 -ig terjedő időszakra, valamint egy újabb
óvintézkedést „ -Opatrenie 4.3.1 – Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných
budov/ A középületek energiafogyasztásának csökkentése“, mely egyezséget Muzsla
község a fent említett OPEN DOOR s.r.o. válalattal kötötte, Pázmánya 2125/27, 927
01 Šaľa.
Az egyezség tárgyát a kérvény, ill. szerződés részletes kidolgozása, valamint a teljes
körű együttműködés képezi.
5. Az önkormányzati képviselőtestület jóváhagyja azt a fajta megegyezést,
megállapodást mely Muzsla község ill. Šanko Ivana, szül. Bíliková, 1983.05.24,
Párkány - Smetanova u. 17 és élettársa Marian Andráš, 1980.02.04, Nána
Hviezdoslavova u. 74 közt köttetett, jött létre.
A megállapodás tárgya 2000 euro letétele kaució formájában Šanko Ivana és élettársa
részéről, miszerint a két fél adásvételi szerződést köt a telekátadási szerződés
bemutatása nélkül az 1972/39 sz. földterület esetében.
6. Az 1972/39 sz. földterület /Muzsla község kataszterében 1.sz. tulajdonlap, parcella „C
KN“ 502 m2 területen / eladása adásvételi szerződés alapján. A vevő Šanko
Ivana szül. Bílik, 1983. 05.24, 835524/6944, Párkány, Smetana u. 17, 943 01 és
élettársa Marian Andráš szül. Andráš, 1980.02.04.,
800204/6943, Nána,
Hviezdoslavova u. 74, 943 60.
A vételár 10 euro. A vásárló az említett földterületet saját tulajdonába szándékozik
megvásárolni élettársával ½ arányban.
Érvelés:
A 138/1991 sz. községi vagyongazdálkodásról szóló törvény értelmében - § 9a,
8.bekezdés e ) , önkormányzati tulajdon átruházásáról van szó, miszerint eladott
földterület előszerződési megvételre volt felkínálva 2013.07.31-i dátummal Muzsla
község 3/2008 sz. általános érvényű rendelete alapján. Az említett földterületen
a tulajdonosok családi házat építettek hivatalos építkezési engedély tulajdonában.
7. Muzsla község önkormányzati képviselőtestülete jóváhagyja a 138/1991 sz. községi
vagyongazdálkodásról szóló törvény értelmében § 9 , 2.bekezdés a) és c), adásvételi
szerződés alapján a. 963/4 sz. parcella részbeni eladását18 m2 mértékében melynek

teljes területe 92 054 m2 - 1.sz. tulajdonlap, Muzsla község kataszterében, parc. C –
KN.
Elkészítve Bédi Attila által, GP 67/2013 sz. 9 sz. részenkénti adásvételi szerződés
társtulajdonba való helyezése céjából Horňák Márta szül. Kecskeméti, Muzsla 653,
943 52 és Kuklis Ilona szül. Kecsekméti, Párkány, J.Bem. u.562/2, 943 01 részére.
Mindkét fél ½ részben részesül, 33,45 euro vételár fejében.
8. Az önkormányzat képviselőtestülete jóváhagyja az 1. sz. kiegészítést Muzsla község
önkormányzati ülésének eljárási szabályzata értelmében.

C.

a döntést elnapolja
1. az előszerződési nyilatkozat ügyében, melynek tárgya meghatározott földterületek
közvetlen eladása mindkét fél megegyezése alapján. A vételár 17 euro/m². A szerződő
felek: Muzsla község ill. a Nyugatszlovákiai Áramszolgáltató, r.t.
A meghatározott földterületek:
- 963/4 sz. földterület, KN „C“ parcella 92054 m2 területen,érsekujvári járás, Muzsla
község kataszterében, bejegyezve 1. sz. tulajdonlapon
-535/6 sz. földterület KN „C“ parcella 1228 m2 területen, érsekujvári járás, Muzsla
község kataszterében, bejegyezve 1. sz. tulajdonlapon
- 1152 sz. földterület KN „C“ parcella 582 m2 területen, érsekujvári járás, Muzsla
község kataszterében, bejegyezve 1. sz. tulajdonlapon.
Muzsla község önkormányzati testülete kérvényezi a megvásárolt elektromos
vezetékek/hálózat rendezési tervének bemutatását, valamint az egyes megvásárolt
részterületek/parcellák leírási tervezetét.
2. az előszerződés ügyében, amely a Nyugatszlovákiai Áramszolgáltató, r.t. javára
a község tulajdonában levő parcellák tulajdonlapjaiba iktatott tárgyi terhekről szól,
a felek által megállapított térítés ellenében: 4€ / m2. Az előszerződés az alábbi
parcellákat érinti:
Parc.
sz.

Reg
TL. Terül
.
č. et m2
KN

1660

C

1

1197

963/4

C

1

92054

357/1

C

1225

328

357/2

C

1225

233

356

C

1

962

535/6

C

1

1228

C

1

2049

C
C

1
1

582
2627

1158/
2
1152
1158/

A földterület típusa
„Beépített területek és
udvarok“
„Beépített területek és
udvarok“
„Beépített területek és
udvarok“
Kertek
„Beépített területek és
udvarok“
„Beépített területek és
udvarok“
„Beépített területek és
udvarok“
Szőlőhegy
„Beépített területek és

Kataszter Község

Járás

Muzsla

Muzsla

Érsekujvár

Muzsla

Muzsla

Érsekujvár

Muzsla
Muzsla

Muzsla
Muzsla

Érsekujvár
Érsekujvár

Muzsla

Muzsla

Érsekujvár

Muzsla

Muzsla

Érsekujvár

Muzsla
Muzsla

Muzsla
Muzsla

Érsekujvár
Érsekujvár

1
960/1

C

1

40315

udvarok“

Muzsla

Muzsla

Érsekujvár

„Beépített területek és
udvarok“

Muzsla

Muzsla

Érsekujvár

A képviselőtestület kérvényezi, hogy a beruházó terjessze a képviselőtestület elé
a község területén kicserélődő villamos vezeték vázlatrajzát és azon parcellák további
részletezését, amelyekre tárgyi teher elhelyezését kérvényezi a beruházó.
3. Bajza Szimona, Jánoška Patrik ill. Valovics Norbert Ifjúsági Alap támogatásával
kapcsolatos kérvényét és egyúttal felkéri őket:
a/ az „Ígérvény“ bemutatására,
b/ az Ifjúsági Alap 4 sz. cikkelyének értelmében, a rendelkezések feltételeinek
teljesítését.
c/ az Ifjúsági alap 10 sz. cikkelye,1 pontjának a),b),c) betűjében foglaltak teljesítését.
Egyúttal kéri a szociális, egészségügyi, oktatási,
tömegtájékoztatásért felelős bizottságot többek közt
Szentgyörgyhalma településeinek esetében is valamint az
mellett müködő Iskolatanácsot az Ifjúsági Alappal
megvitatására.

D.

kulturális, valamint a
Kis Muzsla, Csenke ill.
Endrődy János Alapiskola
kapcsolatos módosítások

meghatározza
1. a házasságkötésekre megszabott napokat ill. időpontokat:
a. csütörtök 13:00 – 16:00 közt
b. szombat 13:00 – 17:00 közt,
valamint helyiséget, amely a házasságkötő terem, amely a a községi hivatal
földszintjén található.

E.

Felkéri
1 a pénzügyi, a község vagyonkezelési, falufejlesztési valamint a társadalmi
szervezetekkel fentartott
kommunikációért felelős bizottságot Muzsla község
főellenőrének javaslatára az ASCOMP ČSA 21, 962 31 Sliač vállalat kérvényének
megvitatására, valamint elbírálására játékautomaták elhelyezését illetően a helyi
székhelyű JOKER PUB Mužla č. 659 nevű intézményben.
2. a pénzügyi, a község vagyonkezelési, falufejlesztési valamint a társadalmi
szervezetekkel fentartott kommunikációért felelős bizottságot, amennyiben állást
foglalna a játékautomaták, videojátékok engedélyezésének, ugyancsak elhelyezésének
ügyében Muzsla község középületeiben.

Muzsla 2015. 03.27
Aláírással ellátta 2015. 03.31

Farkas Iván Ing., s.k.
polgármester

