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 Muzsla község képviselőtestülete 5. tanácskozásáról  

2015. 06.24. 

 

 

Muzsla község képviselőtestülete 5. tanácskozásátn a jóváhagyott napirend értelmében 

elfogadta az alábbi határozatot. 

  

A. j ó v á h a g y j a 

 

1. a képviselőtestületi ülés napirendi pontjait.  

2. a munkabizottságok tagjait: 

  a/ mandátumszámláló bizottság: Szilva Anikó, Mariček Beáta Mgr. 

  b/ javaslattevő bizottság: Csányi Erzsébet, Zalaba Imre 

  c/ jegyzőkönyvhitelesítők: Mészáros Béla Ing., Szórád György Ing.  

3. az Endrődy János Alapiskola költségvetése 1/2015 sz. módosítását. 

4. Muzsla község kööltségvetése 3/2015 sz. módosítását. 

5. a 3/2015 sz. általános érvényű rendeletet az Endrődy János Ifjúsági Alapról. 

6. a 4/2015 sz. általános érvényű rendeletet a szociális ellátásról. 

7. az 5/2015 sz. általános érvényű rendeletet a lakhatási támogatásokról. 

8. Zvara Roland szül. Zvara 1985.08.16, 850816/7272 Muzsla/Kismuzsla 752,943 

52 bérlő kérvényét lakás megvásárlása céljából. A kérvényező mint bérlő 

szerepel, s igényt tart a Muzsla/Kis Muzsla 752 sz. ház 2.sz. lakásának 

megvételére, mely Muzsla község kataszterében található, 1. sz. tulajdonlapon 

bejegyezve, 5390/16 parcella.  A vételár a mellékelt felértékelés alapján 484 

euro. A kérvényező lehetőséget kap az összeg részletenkénti kifizetésére, havi 

80 euro összegben.  

Egyúttal megkéri Muzsla község polgármesterét az adásvételi szerződés 

kidolgozására, mely a következő képviselőtestületi ülésen kerül jóváhagyásra. 

9. Halász Zoltán szül. Halász,1969.12.08 Muzsla- Čenke 740, 943 52 bérlő 

kérvényét lakás megvásárlás céljából. A kérvényező mint bérlő szerepel, 

s igényt tart a 876 sz. ház 3.sz. lakásának megvásárlására, mely Muzsla község 

kataszterében található,  1.sz. tulajdonlapon bejegyezve, 13140/8 parcella.  

A vételár a mellékelt felértékelés alapján 996 euro, egyúttal a kérvényező 

lehetőséget kap az összeg részletenkénti kifizetésére, havi 77 euro összegben.  

Muzsla község polgármesterét egyúttal megkéri az adásvételi szerződés 

kidolgozására, mely a következő képviselőtestületi ülésen kerül jóváhagyásra. 

10. Bazsó Jaroslav szül. Bazsó 1963. 12.13 és házastársa Bazsó Mária, 1968.10.02 

bérlők kérvényét lakás megvásárlása céljából, mindketten Muzsla/Kismuzslai 

lakosok 757 hsz alatt. 

A kérvényezők mint bérlők szerepelnek, s igényt tartanak a 757 sz. ház 1.sz 

lakásának megvételére, mely Muzsla község kataszterében található, 1 sz. 

tulajdonlapon bejegyezve, 5390/11 parcella. A vételár a mellékelt felértékelés 

alapján 484 euro, egyúttal a kérvényezők lehetőséget kapnak az összeg 

részletenkénti kifizetésére havi 80 euro összegben.  

Muzsla község polgármesterét egyúttal megkérik az adásvételi szerződés 

kidolgozására, mely a következő képviselőtestületi ülésen kerül jóváhagyásra. 

11. Záhradník Renáta szül. Záhradník, 1989. 03.22, 895322/7195 és Zvara Péter 

bérlők kérvényét, mindkettem muzslai lakosok - Muzsla/Kismuzsla 756 hsz 

alatt. 



A kérvényezők mint bérlők szerepelnek, s igényt tartanak a 756.sz. ház 2.sz. 

lakásának megvásárlására, mely Muzsla község kataszterében található, 1.sz. 

adatlapon bejegyezve, 5390/11 sz. parcella. 

A vételár összege a mellékelt felértékelés alapján 849 euro. Muzsla község 

polgármesterét egyúttal  felkérik az adásvételi szerződés kidolgozására, mely a 

következő képviselőtestületi ülésen kerül jóváhagyásra. 

12. Virsinszki Mária szül. Virsinszki, 1983.03.30,  835330/6929 Muzsla - Csenke 

745 és  Farkas János Antal,1983. 07.27 Nyíregyháza, MR, 1-830727-2454 

bérlők kérvényét lakás megvásárlása céljából.   

A kérvényezők mint bérlők szerepelnek, s igényt tartanak a 745 sz. ház 4.sz 

lakásának megvételére, mely Muzsla község kataszterében található, 1.sz. 

tulajdonlapon bejegyezve, 13115sz. parcella. A vételár  a mellékelt felértékelés 

alapján 888 euro. Muzsla község polgármesterét egyúttal felkérik az adásvételi 

szerződés kidolgozására, mely a következő képviselőtestületi ülésen kerül 

jóváhagyásra. 

13. Molnár Márk, szül. Molnár 1984.05.01 és Vígh Anita, szül. Vígh, 1988.01.25 

mindketten muzslai lakosok - Muzsla Csenke 743 bérlők kérvényét lakás 

megvásárlása céljából. A kérvényezők mint bérlők szerepelnek, s igényt 

tartanak a 743 sz. ház 2.sz. lakásának megvételére, mely Muzsla község 

kataszterében található, 1.sz. tulajdonlapon bejegyezve, 13140/6sz. parcella. 

A vételár a mellékelt felértékelés alapján 664 euro. Muzsla község 

polgármesterét egyúttal megkérik az adásvételi szerződés kidolgozására, mely a 

következő képviselőtestületi ülésen kerül jóváhagyásra. 

14. Lakhatási támogatás igénylése kérvényük alapján Mgr. Pethes Mária és Justyák 

Róbert részére Muzsla 215 sz. alatti családi házuk felújítására 1018,64 euro 

értékben. A lakhatási támogatás feltétele, hogy a kérvényezők a hozzájárulás 

odaítélését követően 10 éven belül állandó lakhellyel fognak rendelkezni 

Muzsla községben.  Amennyiben ezen feltételt nem teljesítik, ill. a megszabott 

időtartam alatt a családi házat eladják, 15 napon belül ezt jelenteni kötelesek 

a község felé, valamint az anyagi támogatást teljes egészében kötelesek 

visszaszolgáltatni. 

15. Drapák Károly Ing. / Muzsla 302/ kérvényét anyagi támogatás igénylésének 

céljából. Az igénylés tárgya szennyvíztisztító telepítése, a képviselőtestület által 

meghatározott összeg 369,31 euro. 

16. Zsidek Rita kérvényét az Endrődy János Ifjúsági Alap támogatására számítógép 

megvásárlására 600 euro értékben.  

17. Šlosiar Benjámin kérvényét az Endrődy János Ifjúsági Alap támogatására, 

mégpedig teherautóra illő gumiabroncsok vásárlására, valamint a teherautó 

rakterének befedésére 800 euro értékben. 

18. Šlosiar Srefánia kérvényét az Endrődy János Ifjúsági Alap támogatására, 

számítógép megvásárlására valamint tanulmányi segédeszközök vásárlására 

800 euro értékben. 

19. Ďurčovič Norbert Zoltán kérvényét az Endrődy János Ifjúsági Alap 

támogatására, gépkocsivezetői jogosítvány B és T típusának  megszerzésére 

700 euro értékében. 

 

 

B.            m e  g b í z z a   

 



1. a község polgármesterét a szükséges tervdokumentáció elkészítésével  a 

szőlőhegyre való vízellátás kibővítésének ügyében, valamint a tevékenységek 

elkezdéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzésével.  

2. a község polgármesterét a község területrendezési terve módosításának 

kidolgozásával egy adott helyi befektető, DAP Muzsla kérésére. Az 

előrelátható célok a következők: az öntözési árok rendbetétele, víztározó tó 

kialakítása öntözés ill. szabadidős- és sporttevékenység céljából, ezen terület és 

az I/63. sz. közút kerékpárúttal való összekötése a Duna-gáttal. 

3. a község polgármesterét egy digitális és írásos tervdokumentáció elkészítésére 

szennyvíztisztító telep és csatornahálózat kialakításának érdekében, megfelelve 

községünk igényeinek és feltételeknek. 

 

     C.          t u d  o m á  s u l    v e s z i   

 

1.  a könyvvizsgáló beszámolóját Muzsla község 2014. évi könyvvitelének 

kimutatásáról. 

2.  a főellenőr beszámolóját a helyi sportegyesületnél – AC Muzsla - elvégzett 

ellenőrzésének eredményéről. 

 

 

   D.         e l n a p o l j a,    e l h a l a s z t j a  

 

1. Hugyec Barti Krisztina és Hugyec Zoltán kérvényét lakhatási támogatásra 

családi ház építésének céljából. 

2. Jánoška Patrik - Muzsla 440 állandó lakhellyel - kérvényét az Endrődy János 

Ifjúsági Alap támogatására. 

3. Drapák Károly Ing. földterület eladási ajánlatát, amely terület Muzsla község 

kataszterében található, 6/5, 7/5, 7/4, 7/1, 10 és 11 sz. parcellák alatt. Egyúttal 

felkéri az ajánlattevőt, mihamarabb tegye meg árajánlatát, hogy 

a képviselőtestület érdemben dönthessen. 

 

 

     E.       e l u t a s í t j a  

 

1. Bajza Simona - Muzsla 419 lakhellyel - kérvényét az Ifjúsági Alap 

támogatására, mivel a képviselőtestület előző ülésén meghozott határozata 

alapján a határozatba foglaltakat nem teljesítette. 

2. Valovics Norbert - Mužla 744 lakhellyel - kérvényét az Ifjúsági Alap 

támogatására, mivel a képviselőtestület előző ülésén meghozott határozata 

alapján a határozatba foglaltakat nem teljesítette. 

3. Vágvölgyi Tamás kévényét lakhatási támogatásra családi ház építésének 

céljából, mivel nem teljesíti a vonatkozó általnos érvényű rendeletbe foglalt 

rendelkezéseket. 

 

 

      F.        j a v a s o l,     f e l a j á n l   

 

1.   Részbeni anyagi támogatást Eszes Blanka részére gyermekének óvodába 

történő szállításával kapcsolatos anyagi költségek enyhítésére, valamint 



felajánlja Muzsla község iskolabuszának szolgálatait gyermeke párkányi 

óvodába történő utazása érdekében.  

 

 

 

 

Muzsla 2015.06.24. 

 

aláírásával 2015. 06. 30-án jóváhagyta: 

     

 

 

Farkas Iván Ing., s.k.  

      polgármester 

 


