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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án 18.00 
órai kezdettel – Halászi, Kossuth Lajos u. 38. szám alatt, az Önkormányzat épületében – 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 

 
Majthényi Tamás polgármester, Gráczol Attila alpolgármester, Mák Ferenc, Kovátsits Attila, 
Stark Ernő képviselők; dr. Kránitz Péter jegyző; Nagy Szilvia jegyzőkönyvvezető. 
 
Majthényi Tamás polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a halászi 
Képviselő-testület 7 tagja közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja, 
majd javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint: 
 

1. 2012. évi beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról  
 
2. A fogorvosi társulással kapcsolatos jogi személyiségű társulás létrehozása  
 
3. A Halászi Óvoda és Bölcsőde közös fenntartására létrehozott társulás átalakítása  
 
4. A védőnői szolgálat fenntartásával kapcsolatos döntések meghozatala  
 
5. Az igazgatónő kérelme étkezési díj beszedésével kapcsolatban  
 
6. Egyéb aktuális ügyek 
  - Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás megállapodásának módosítása 
  - A Halászi Tűzoltó Egyesület kérelme 
  - Tájékoztató közterület átnevezésekkel kapcsolatban 

- Döntés a Hulladékudvar mellett út kialakításáról (088/11. hrsz.) 
- A Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás új társulási 
megállapodásának jóváhagyása 

 
 

A Képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta és 5 igen (egyhangú) 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

31/2013. (V. 30.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. május 30-i ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
1. 2012. évi beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról  
2. A fogorvosi társulással kapcsolatos jogi személyiségű társulás létrehozása  
3. A Halászi Óvoda és Bölcsőde közös fenntartására létrehozott társulás átalakítása  
4. A védőnői szolgálat fenntartásával kapcsolatos döntések meghozatala  
5. Az igazgatónő kérelme étkezési díj beszedésével kapcsolatban  
6. Egyéb aktuális ügyek 
  - Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás megállapodásának módosítása 
  - A Halászi Tűzoltó Egyesület kérelme 



 2 

  - Tájékoztató közterület átnevezésekkel kapcsolatban 
- Döntés a Hulladékudvar mellett út kialakításáról (088/11. hrsz.) 
- A Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás új társulási 
megállapodásának jóváhagyása 

 
 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. 2012. évi beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról 
 

Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. A beszámolót május 
31-ig kell elfogadni, törvény írja elő. Amennyiben nincs ezzel kapcsolatban kérdés, az alábbi 
határozati javaslatot teszem fel szavazásra: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló, 2012. évi beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy erről a Győr-Moson Sopron Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát tájékoztassa. 
 
Felelős: dr. Kránitz Péter jegyző 
Határidő: 2013. május 31.” 

 
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

32/2013. (V. 30.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló, 2012. évi beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy erről a Győr-Moson Sopron Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát tájékoztassa. 
 
Felelős: dr. Kránitz Péter jegyző 
Határidő: 2013. május 31. 

 
2. A fogorvosi társulással kapcsolatos jogi személyiségű társulás létrehozása  
 
Majthényi Tamás polgármester: A 2., 3., 4. napirendi pont jogi háttere ugyanaz. Megkérem 
jegyző urat, ismertesse.  
 
dr. Kránitz Péter: A Nagytérségi Hulladékgazdálkodási napirend is ugyan erről szól. Január 
1-től hatályba lépett az új önkormányzati törvény, ami nem teszi lehetővé a jogi személyiség 
nélküli társulások létezését. A jogalkotó hat hónapot ad arra, hogy rendezzék ezt az 
önkormányzatok. Nem szükséges társulást létrehoznunk, de itt az ideje, hogy kössünk egy 
megállapodást a három Önkormányzat között. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, az alábbi 
határozati javaslatot teszem fel szavazásra: 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Halászi, 
Püski és Kisbodak települések 2013. július 1. napjával polgári jogi megállapodást 
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kössenek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott fogorvosi alapellátás biztosítása céljából.  
 
A Képviselő-testület a megállapodást az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja 
és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

 
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

33/2013. (V. 30.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Halászi, 
Püski és Kisbodak települések 2013. július 1. napjával polgári jogi megállapodást 
kössenek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott fogorvosi alapellátás biztosítása céljából.  
 
A Képviselő-testület a megállapodást az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja 
és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

 
dr. Kránitz Péter: Továbbá el kell fogadni egy rendeletet, melyben a testület kijelöli a 
fogorvosi ellátás körzetét. A rendeletben csak annyi van, hogy a fogorvosi körzet kiterjed 
Halászi közigazgatási területére. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ki az, aki elfogadja? 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi alapellátási 
körzet kijelöléséről szóló 10/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletét 5 igen 
(egyhangú) szavazattal megalkotta.  

 
 
3. A Halászi Óvoda és Bölcsőde közös fenntartására létrehozott társulás átalakítása  
 
dr. Kránitz Péter: Az Óvodánál szintén marad minden külön vagyonba. Háromtagú társulási 
tanács lenne létrehozva. Felül kell vizsgálni az alapító okiratot. Minél hamarabb el kell 
küldenem az Államkincstárnak. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Az alábbi határozati javaslatot teszem fel szavazásra: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Halászi 
és Püski Községek Önkormányzatai az általuk létrehozott „Halászi és Püski Községek 
Közoktatási Intézménytársulása” elnevezésű társulást jogi személyiségű társulássá 
alakítsák át 2013. július 1. napjától. 
 
A Társulás új megnevezése: „Halászi és Püski Községek Óvodát Fenntartó 
Társulása”. A Képviselő-testület a társulási megállapodást az előterjesztésben foglalt 
tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
 
A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának módosítását az előterjesztésnek 
megfelelően jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat 
aláírására.  
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A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a társulási megállapodás keretében 
fenntartott Halászi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát egységes szerkezetbe foglaltan 
a fenti társulási megállapodás alapján létrejövő Társulási Tanács fogadja el.  
 
E változás az intézmény vezetőjének jogviszonyát nem érinti.  
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

34/2013. (V. 30.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Halászi 
és Püski Községek Önkormányzatai az általuk létrehozott „Halászi és Püski Községek 
Közoktatási Intézménytársulása” elnevezésű társulást jogi személyiségű társulássá 
alakítsák át 2013. július 1. napjától. 
 
A Társulás új megnevezése: „Halászi és Püski Községek Óvodát Fenntartó Társulása”. 
A Képviselő-testület a társulási megállapodást az előterjesztésben foglalt tartalommal 
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
 
A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratának módosítását az előterjesztésnek 
megfelelően jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.  
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a társulási megállapodás keretében 
fenntartott Halászi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát egységes szerkezetbe foglaltan 
a fenti társulási megállapodás alapján létrejövő Társulási Tanács fogadja el.  
 
E változás az intézmény vezetőjének jogviszonyát nem érinti.  
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4. A védőnői szolgálat fenntartásával kapcsolatos döntések meghozatala  
 
dr. Kránitz Péter: Azért került a testület elé ez az anyag, mert ahogy már korábban szó volt 
róla a püski védőnő látná el itt az iskolai védőnői feladatokat. Fizetési kötelezettsége nyilán 
nincsen Halászinak. A halászi védőnőnek valamivel könnyebb dolga lesz ezáltal. Az még nem 
teljesen tiszta, hogy ki fogja ellátni ezeket a feladatokat. Hiszen a püski védőnő szült, 
helyettes védőnőt fogunk pályázati úton keresni. Az első pályázat eredménytelen volt, de 
most van egy fiatal, ambiciózus, érdeklődő hölgy. Reméljük, hogy jelentkezni fog a 
pályázatra. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Amennyiben nincs kérdés , az alábbi határozati javaslatot 
teszem fel szavazásra: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Püski, 
Lipót, Kisbodak, Dunaremete és Halászi települések között 2013. július 1. napjával 
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polgári jogi megállapodás jöjjön létre a védőnői ellátás biztosítása érdekében, az 
előterjesztésben foglalt tartalommal.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.” 

 
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

35/2013. (V. 30.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Püski, 
Lipót, Kisbodak, Dunaremete és Halászi települések között 2013. július 1. napjával 
polgári jogi megállapodás jöjjön létre a védőnői ellátás biztosítása érdekében, az 
előterjesztésben foglalt tartalommal.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  

 
 
5. Az igazgatónő kérelme étkezési díj beszedésével kapcsolatban  
 
Majthényi Tamás polgármester: A kérelmet mindenki megkapta. Annyit fűznék hozzá, 
hogy szerintem most ne döntsünk róla. Egyrészt azért, mert az igazgatónő a szeptemberi 
tanévtől kéri, másrészt még nem tudjuk, hogy ki szedné be a díjat. Nem tudjuk, nem ismerjük 
az étkeztetés folyamatát. Több megoldás van. Lehetséges, hogy mi is meg tudjuk oldani a 
beszedést a GYES-ről visszatérő Neubergerné Szabó Anita kolléganő segítségével, ha lesz rá 
kapacitása, belefér a munkaidejébe. Először jöjjön vissza, utána megbeszéljük vele. És 
megbeszéljük Heveder Zoltánnal is /gyermekétkeztetést végző egyéni vállalkozó/. 
Szeptemberig tisztázzuk a kérdést. 
 
 
6. Egyéb aktuális ügyek  
- Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás megállapodásának módosítása 
 
Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést kiküldtük. Azért van szükség a 
módosításra, mert az új hulladékgazdálkodási törvény szerint csak többségi önkormányzati, 
vagy állami tulajdonú cég végezhet hulladékszállítást, közszolgáltatást. Tehát valószínű, hogy 
a Rekultív külön fogja választani a kommunális hulladékgyűjtést és a többit. Valószínű, hogy 
két céget fog csinálni. A kommunális részbe beszáll a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Társulást többségi tulajdonosként. A többi – ipari hulladék – 100 % a Rekultívé marad.  
 
Kovátsits Attila: A hulladékudvarról mit lehet tudni? 
 
Majthényi Tamás polgármester: Reményeink szerint júniusban beindul. 
 
Kovátsits Attila: Ezzel megszűnik a lomtalanítás? 
 
Majthényi Tamás polgármester: Igen, kivéve Arakon. Annyit tudok a hulladéklerakásról, 
hogy valamiért kell, valamiért nem kell fizetni. A zöldhulladék lerakás is kérdéses. Akkor 
fogjuk ezeket megtudni, amint kinyit. Az lesz a biztos. Amennyiben nincs több kérdés, 
hozzászólás, az alábbi határozati javaslatot teszem fel szavazásra: 
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„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvár 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 
elfogadja és kötelezi a Polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodást írja alá.” 

 
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

36/2013. (V. 30.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvár 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 
elfogadja és kötelezi a Polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodást írja alá. 
 
 

- A Halászi Tűzoltó Egyesület kérelme 
 
Majthényi Tamás polgármester: Felmerült egy olyan probléma a Tűzoltó Egyesületnél, 
hogy meghibásodott a szivattyú. Alkatrészt kellett hozzá rendelni, ami 73.550.- Ft. 
 
Mák Ferenc: Indítótekercs is kell nekik. Körülbelül 25.000.- Ft-ot lehet rá számolni. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Akkor támogassuk őket 100.000.- Ft-tal a tartalék terhére? 
 
Gráczol Attila: Jó helyre kerül. Ilyeneket kell támogatni.  
 
Majthényi Tamás polgármester: Az alábbi határozati javaslatot teszem fel szavazásra: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Halászi Község Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületét (9228 Halászi, Árpád u. 2.), mint nonprofit szervezetet - az éves 
költségvetési rendeletben meghatározott támogatáson felül - 100.000,- Ft azaz 
egyszázezer forint működési célú támogatásban részesíti. Ennek fedezetét a 
költségvetés általános tartaléka biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester  
Határidő: 2013. június 30. ” 

 
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

37/2013. (V. 30.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Halászi Község Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületét (9228 Halászi, Árpád u. 2.), mint nonprofit szervezetet - az éves 
költségvetési rendeletben meghatározott támogatáson felül - 100.000,- Ft azaz 
egyszázezer forint működési célú támogatásban részesíti. Ennek fedezetét a 
költségvetés általános tartaléka biztosítja. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester  
Határidő: 2013. június 30. 
 
 

- Tájékoztató közterület átnevezésekkel kapcsolatban 
 
Majthényi Tamás polgármester: Felmértük az átnevezéssel érintett lakosok számát. A 
Révai utcát nem kell átnevezni, mert a nyilvántartásban csak Révai szerepel, azaz nem 
egyértelmű, hogy Révai József kommunista politikusról, vagy a nyelvészet megalapítójáról 
Révai Miklósról lett az utca elnevezve. Halászin át kell nevezni a Ságvári Endre, a Fürst 
Sándor utcát, Arakon a Felszabadulás utcát. A Ságvári Endre utcában 153 fő állandó és 5 fő 
tartózkodási hellyel rendelkező lakos van, a Fürst Sándor utcában 57 főt, a Felszabadulás 
utcában 94+6 főt érint. Mindösszesen 315 lakos.  
 
Kovátsits Attila: Kötelező átnevezni és kész? 
 
Majthényi Tamás polgármester: Vagy törvényt sértünk. 
 
dr. Kránitz Péter: Mindenek előtt rendeletet kell alkotni a törvény alapján, amibe 
meghatározzuk, hogy milyen elvek, eljárásrend szerint nevezzük át az utcákat. Például, hogy 
ki tehessen rá javaslatot, bárki, vagy csak az érintett lakók. 
 
Gráczol Attila: Meg kellene kérdezni az idősebb lakóktól, hogy mi volt az utcák neve régen, 
a háború előtt. 
 
Majthényi Tamás polgármester: A Földhivatalban is meg lehet nézni, szerintem. 
 
Kovátsits Attila: Hogy történik a technikai lebonyolítása? 
 
dr. Kránitz Péter: Ha emiatt változik meg az utcanév, a földhivatali átjegyzés ingyenes. 
 
Majthényi Tamás polgármester: A szolgáltatóknál – E-on, ÉGÁZ, Aqua, stb. –, a 
biztosítóknál a lakos feladata a bejelentés. 
 
dr. Kránitz Péter: Készítek egy rendeletet. 
 
Majthényi Tamás polgármester: És visszatérünk rá. 
 
 
- Döntés a Hulladékudvar mellett út kialakításáról (088/11. hrsz.) 
 
Majthényi Tamás polgármester: Csak emlékeztetőül vázolom az előzményeket: a 
hulladékudvar a 088/1. helyrajzi számú ingatlanon valósult volna meg. Mivel ez az ingatlan 
túl nagynak bizonyult, megosztottuk kétfelé, hogy a hátsó részt értékesíthessük. Ez meg is 
történt, azonban a hátsó rész megközelíthetősége miatt az ingatlanból utat is kell kialakítani. 
Ezen kívül a már megvalósult hulladékudvar bejárata is oldalvást került kialakításra, nem 
pedig a Révai utca felől. Az így kialakuló út helyrajzi száma a megosztást követően 088/11. 
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lett. Ezt most ki kell vonnunk művelés alól és engedélyeztetni kell a Közlekedési Hatóságnál 
a földúttá minősítését. A határozati javaslat a következő: 
 

1. Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a termőföld 
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 12. §-a alapján kezdeményezni 
kívánja a tulajdonát képező Halászi, külterületi 088/11. helyrajzi számú 
ingatlan 1215 m2 nagyságú, teljes területének végleges más célú hasznosítását 
– hatályos szabályozási tervének végrehajtása érdekében - önkormányzati 
közút (földút) létesítése céljából.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges eljárást a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási 
Hivatal Járási Földhivatalánál kezdeményezze és felhatalmazza az eljárással 
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 
 
2. Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (7) 
bekezdése, valamint az utak építésének, forgalomba helyezésének és 
megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. 
§-a alapján a Közlekedési Hatáságnál kezdeményezze a Halászi, külterületi 
088/11. helyrajzi számú ingatlanon közút (földút) létesítésének engedélyezését.  
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

38/2013. (V. 30.) határozat 
 

1. Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a termőföld 
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 12. §-a alapján kezdeményezni 
kívánja a tulajdonát képező Halászi, külterületi 088/11. helyrajzi számú 
ingatlan 1215 m2 nagyságú, teljes területének végleges más célú hasznosítását 
– hatályos szabályozási tervének végrehajtása érdekében - önkormányzati 
közút (földút) létesítése céljából.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges eljárást a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási 
Hivatal Járási Földhivatalánál kezdeményezze és felhatalmazza az eljárással 
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 
 
2. Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (7) 
bekezdése, valamint az utak építésének, forgalomba helyezésének és 
megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. 
§-a alapján a Közlekedési Hatáságnál kezdeményezze a Halászi, külterületi 
088/11. helyrajzi számú ingatlanon közút (földút) létesítésének engedélyezését.  
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: azonnal 
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- A Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás új társulási 
megállapodásának jóváhagyása 
 
Majthényi Tamás polgármester: Az utolsó pillanatban érkezett ez az előterjesztés. A 
lényege hasonló, mint a tárulásos napirendi pontoknál említettek: Elsősorban 
jogszabályváltozás miatt kell új megállapodás. A határozati javaslat a következő:  
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvári 
Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás új társulási megállapodását 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2013. június 30. 

 
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

39/2013. (V. 30.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvári 
Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás új társulási megállapodását 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2013. június 30. 

 
 
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 19.00 órakor bezárta. 
 

Kmf. 
 

  
Majthényi Tamás dr. Kránitz Péter 

polgármester jegyző 
 


