
12/06042016 sz. H A T Á R O Z A T 

Muzsla Község képviselőtestülete 12. üléséről 

2016. 4. 6. 

 

Muzsla község képviselőtestülete a jóváhagyott napirend alapján ülésezett és hozta meg 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, Mgr. Mariček Beáta 

b/ javaslattevő bizottság: Borvák Imre, Ing. Petrík Tamás 

c/ jegyzőkönyv – hitelesítők: Becse József, Ing. Mészáros Béla 

 3.   Muzsla Község 2015. évi gazdálkodását és zárszámadását 

4.   Muzsla Község 2016. évi költségvetésének 1. sz. módosítását a beterjesztett     

javaslat   szerint: 

 

BEVÉTEL 

09,1,2,1 EJ Alapiskola + PK Magán Művészeti Alapiskola       + 53 755,00 eur  

 

Tétel Megnevezés 2016-os jóváhagyott 

költségvetés 

1. sz. módosítás 

  terv valóság terv valóság 

  euro euro euro euro 

312 Állami költségvetésből 306 776   360 531   

 

 

 

10,2,2 Szociális szolgáltatások – idősek napközi otthona, gondozói hálózat    + 4 080,00 eur  

 

Tétel Megnevezés 2016-os jóváhagyott 

költségvetés 

1. sz. módosítás 



  terv valóság terv valóság 

  euro euro euro euro 

223 Állami támogatás a Napközi 

otthon fenntartására 

18 000   22 080   

 

 

 

KIADÁS 

  

   

09,1,2,1 EJ Alapiskola + PK Magán Művészeti Alapiskola         + 53 805,00 eur  

 

Tétel Megnevezés 2016-os jóváhagyott 

költségvetés 

1. sz. módosítás 

  terv valóság terv valóság 

  euro euro euro euro 

642 Állami normatív EJ AI 306 776   360 531   

642 Iskolai napközi otthon 34 500   34 550   

 

   

10,2,2 Szociális szolgáltatások – idősek napközi otthona, gondozói hálózat      + 4 080,00 eur  

 

Tétel Megnevezés 2016-os jóváhagyott 

költségvetés 

1. sz. módosítás 

  terv valóság terv valóság 

  euro euro euro euro 

635 Karbantartás – Idősek Napközi 

Otthona 

1 000   3 000   

633 Üzemelési költségek – Idősek 

Napközi Otthona 

3 000   5 080   

  

 

 



 

01,1,1 Közigazgatási szervek             - 50,00 eur 

 

Tétel Megnevezés 2016-os jóváhagyott 

költségvetés 

1. sz. módosítás 

  terv valóság terv valóság 

  euro euro euro euro 

633 Anyagjellegű kiadások 4 000   3 950   

 

 

5.   Az Endrődy János Alapiskola 2016. évi költségvetésének 1. sz. módosítását 

6. A BA/2016/84 – es számú, az EUROVELO 6 kerékpárút Karva – Párkány közötti 

szakasz használatának feltételeiről szóló együttműködési szerződést. 

7. Muzsla Község és a H&O Group Kft. között kötendő bérleti szerződést a halastó 

alatti telkek bérbeadásáról haltenyésztés céljára a következő változásokkal: 

 I. cikkely 2. pont kiegészítve a következő szöveggel: 

 A bérlő kötelezi magát, hogy a tervezett tevékenységet, mezőgazdasági termelést – 

halgazdaság létrehozását – e szerződés érvénybe lépésétől számítva 5 éven belül 

elkezdi, az általános érvényű jogszabályok alapján. Ellenkező esetben a bérbeadó 

elállhat a szerződéstől. 

 I. cikkely kiegészítve a 3. ponttal: 

 A bérlő kötelezi magát, hogy e szerződés érvénybe lépésétől kezdve 5 éven belül 

kitisztítja a szerződés mellékletében beazonosított ingatlant (bérleti díj 

kiszámolása c. táblázatban), az ingatlan feletti vízterületet és revitalizálja a 

vízterületet úgy, hogy az alkalmas legyen a szerződés I. cikkelyének 2. pontjában 

rögzített rendeltetésnek. Ellenkező esetben a bérbeadó elállhat a szerződéstől. 

 IV. cikkely 1. pontja kiegészítve a következő szöveggel: 

 Az I. cikkely 2. pontja alapján a szerződéstől való elállással 

 Az I. cikkely 3. pontja alapján a szerződéstől való elállással 

8. Muzsla Község és a Párkányi Közszolgáltató és Hulladékgazdálkodási              

Részvénytársaság között kötendő, az osztályozott hulladék gyűjtéséről szóló  

03/KSOH/2016- os számú szerződést. 

9. Muzsla Község és a Nyugat-szlovákiai Villamos Művek között kötendő szerződést 

melynek tárgya a Tűzoltószertár, mint villamosenergia-fogyasztó hely rákötése a 

villamos hálózatra. 

10. A főellenőr fizetését a 2016-os évre 

11. Az önkormányzati képviselők jutalmazását a 2016-os évre. 



 

 

12. A község tulajdonában levő 963/4-es számú, 92 036 m2 összterületű, az 1-es 

számú tulajdoni lapon a muzslai kataszter „C” regiszterében nyilvántartott 

parcellából 104 m2 területű rész eladását a 11/2016 sz. vázrajz alapján Kovács 

Angéla és Varga József, 943 52 Muzsla 441-es házszám alatti lakosok tulajdonába 

1,86 €/m2 egységáron, 194,- eurós vételáron a vevők telektulajdonának rendezése 

céljából. 

13. A község tulajdonában levő 969/2-es számú, 268 m2 területű, az 1-es számú 

tulajdoni lapon a muzslai kataszter „C” regiszterében nyilvántartott parcella 

eladását Ing. Konuch Rudolf, 943 52 Muzsla 89/A házszám alatti lakos 

tulajdonába 1,86 €/m2 egységáron, 499,- eurós vételáron a vevő telektulajdonának 

rendezése céljából. 

14. Klimó Alexandra, Muzsla 774-es házszám alatti lakos kérvényét 800,- euró anyagi 

támogatásra az Endrődy János Ifjúsági Alapból tanulmányainak finanszírozására, 

tandíj fizetésére. 

15. Nagy Annamária Muzsla-Csenke 736-os házszám alatti lakos kérvényét 600,- euró 

anyagi támogatásra az Endrődy János Ifjúsági Alapból személygépkocsi 

vásárlására, amelyre a Karvai Szakközépiskolába, illetve a párkányi munkahelyére 

való utazáshoz van szüksége.  

 

 

B. t u d o m á s u l  v e s z i  

1. Muzsla Község főellenőrének jelentését a 2015-ös zárszámadáshoz 

2. A Gondozói Hálózat – Nemzeti Projekt keretében kötött együttműködési 

szerződést 

3. Muzsla község polgármesterének 2016. évi fizetését 

 

C.   h a t á l y t a l a n í t j a 

1. A képviselőtestület 11/09032016 - os számú határozatának A 5. pontját, mellyel 

2016.3.9-én jóváhagyták Muzsla, Béla, Libád és Ebed községek között 

létrehozandó érdekszövetséget a szelektív hulladékgyűjtés területén. 

 

    

 

Kelt Muzslán, 2016. 4. 6-án 

 

Aláírásával 2016. 4. 8 - án jóváhagyta:   Farkas Iván, Ing., s.k. 

              polgármester 


