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2018. január 25-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülés határozatai 
 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozza meg alábbi határozatát. 
  

1/2018. (I. 25) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak 
szerint állapítja meg:  
1. Javaslat Majosháza Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 

rendelettervezete - önkormányzati véleményezési anyag jóváhagyására  
2. Javaslat a „Majosházai Napraforgó Óvoda közétkeztetésének biztosítása” tárgyú beszerzési 

eljárás eredményének megállapítására  
3. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének módosítására  
4. Javaslat iskolai körzet véleményezésére  
5. Javaslat a betelepítési kvóta ismételt elvi elutasítására 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozza meg alábbi határozatát. 
 

2/2018. (I. 25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére Puskás-Bödő Noémi és Szabóné Réső Szilvia képviselőket jelöli ki.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozza meg alábbi határozatát. 
  

3/2018. (I. 25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati véleményezési 
anyagként elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti, Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről 
szóló rendelettervezetét. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozza meg alábbi határozatát. 
  

4/2018. (I. 25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) megállapítja, hogy a Gyémántrózsa 2012 Kft. (2338 Áporka, Tűzoltó u. 39.) ajánlata 

érvényes, 
b) megállapítja, hogy a "Majosházai Napraforgó Óvoda közétkeztetésének biztosítása" 

tárgyú beszerzési eljárás eredményes volt,  
c) megállapítja, hogy az eljárás nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 

tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó Gyémántrózsa 2012 Kft. (2338 Áporka, Tűzoltó 
u. 39.), 

d) felhatalmazza a Polgármestert a Szolgáltatási Szerződés aláírására, 
e) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozza meg alábbi határozatát. 
  

5/2018. (I. 25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező 2017. évi módosított belső ellenőrzési terv elfogadásával az 
Önkormányzat - 129/2016. (XI. 24.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott - 2017. évi belső 
ellenőrzési tervét módosítja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozza meg alábbi határozatát. 
  

6/2018. (I. 25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által összeállított, jelen határozat meghozatalát 
segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti, Majosháza község közigazgatási területére 
vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzettel egyetért. 

b) felkéri a Polgármestert, hogy az a) pont szerinti véleményéről 2018. február 15-ig tájékoztassa a 
Járási Hivatalt. 

 
Határidő: 2018. február 15. 
Felelős: Polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozza meg alábbi határozatát. 
  

7/2018. (I. 25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa képviselt polgárok 
érdekeit szem előtt tartva kinyilvánítja, hogy nem kíván Majosháza sem bevándorlásszervező 
irodát, sem migránstábort; egyúttal elutasítja a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta 
végrehajtását. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 


